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P/N : MMBB0207036(1.0)

KG800_Hungary_Pannon_0606.indd

1

W

2006.6.12

12:57:1 PM

KG800 Felhasználói kézikönyv
- Magyar

Menü

Nevek

Régi eszközök ártalmatlanítása
1. A
 termékhez csatolt áthúzott, kerekes szeméttároló jel jelöli,hogy a termék
a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól
elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által
kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
3. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az
esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
4. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával
kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi
szabályokat,vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
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Az érintőbillentyűk használata
v A csúszkán található gombok érintőbillentyűk.

kapcsolatos fontos tudnivalók” című részt.

Érintőbillentyűkkel
kapcsolatos fontos
tudnivalók
1. Csak tiszta, száraz kézzel nyúljon az
érintőbillentyűkhöz.

Menu

Contacts

Érintőbillentyű
képe

- Nyirkos környezetben töröljön le
minden nedvességet kezeiről és az
érintőbillentyűkről.
2. A billentyűket a normál működéshez
nem szükséges erősen megnyomni.
Óvja készülékét az erős behatásoktól,
mivel az érintőbillentyűk érzékelői
megsérülhetnek.
3. Ujja hegyével érjen pontosan a
használni kívánt billentyűhöz, ügyelve
arra, hogy más funkciókat ne indítson
be.
4. Ha a kezdőlap és az érintőbillentyűk
fénye egyaránt kialudt, az
érintőbillentyű megnyomására a
kezdőlap nem kezd világítani. A „hívás
vége” gomb megnyomására a kezdőlap
képernyő ismét világítani kezd (az
érintőbillentyűk nem működnek, ha
nem világítanak).

Érintőbillentyű
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Az érintőbillentyűk használata
Az érintőbillentyűk használata

5. A csúszkát bezárva és az Érintés
védelem funkciót bekapcsolva a
hívások alatt az Érintőbillentyű zár
funkció automatikusan bekapcsol. (A
részletekért lásd: „Az érintőbillentyűk
állapota a mobiltelefon használatakor”.)
6. Előfordulhat, hogy az érintőbillentyűk
nem működnek megfelelően, ha azokat
készüléktok vagy védőburkolat fedi.
Normál használatuk kesztyű viselése
esetén is nehézségekbe ütközhet.
7. Az érintőbillentyűket ne érintse fém vagy
egyéb elektromos vezető anyaggal, mert
az hibás működést okozhat.

Az érintőbillentyűk
állapota a mobiltelefon
használatakor
A csúszka zárt állapotában, az
érintőbillentyűk telefonálás alatti véletlen
használatának elkerülésére az Érintés
védelem funkció automatikusan bekapcsol.

1. A csúszka zárt állapotában
- A csúszka zárt állapotában az Érintés
védelem funkció automatikusan
bekapcsol. (A csúszka kinyitása a funkciót
automatikusan kikapcsolja.)
- Az Érintés védelem funkciónak a csúszka
zárt állapotában történő kikapcsolásához
nyomja meg kétszer a hangerő beállító
gombot.
- Amennyiben az Érintés védelem
kikapcsolása után bizonyos ideig (5
másodpercig) nem ér a gombokhoz, az
Érintés védelem funkció ismét bekapcsol.
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2. Hívás alatt
Az érintőbillentyűk használata

- Hívás alatt a csúszka helyzetétől
függetlenül az Érintés védelem funkció
automatikusan bekapcsol.
- Az Érintés védelem kikapcsolásához
nyomja meg az MP3 gombot, valamelyik
számbillentyűt, a
gombot vagy a
gombot.
- A z Érintőbillentyű zár kikapcsolása után,
ha bizonyos ideig (5 másodpercig) nem
ér a gombokhoz, az Érintés védelem
funkció ismét bekapcsol.

Megjegyzés
v A felhasználó kényelme érdeké-

ben gyári alapbeállítás szerint a
kezdőlapon az érintőbillentyű
képe annak funkciójával együtt
jelenik meg.
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Bevezetés
Bevezetés

Gratulálunk, hogy a legújabb digitális
mobilkommunikációs technológia alapján
működő, fejlett és kompakt KG800-es
mobiltelefont választotta!

Menü

Nevek

Ez az útmutató fontos információkat
tartalmaz a készülék használatára és
működésére vonatkozóan. Kérjük, hogy
a telefon optimális működése, valamint
a károsodások és a helytelen használat
elkerülése érdekében figyelmesen
olvasson el minden információt!
Bármely, a használati útmutatóban nem
jóváhagyott változtatás vagy módosítás
érvénytelenné teheti a készülékre
vonatkozó garanciát.

Szétcsúsztatható készülékekhez
mágneses zárral ellátott készüléktokot
használva a készülék csökkenő térerőt
jelezhet, de ki is kapcsolhat.
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Biztonsági előírások

Vigyázat!

• GSM telefonját repülőgépen mindig
kapcsolja ki.
• Ne tartsa a telefont kezében vezetés közben.
• Ne használja a telefont benzinkút,
tüzelőanyag lerakat, vegyipari üzem és
robbantási terület közelében.
• Saját biztonsága érdekében CSAK a
megadott EREDETI akkumulátort és töltőt
használja.
• Ne használja a telefont nedves kézzel.
Elektromos áramütést okozhat, vagy
károsodhat a készülék.
• Tartsa a telefont biztonságos helyen,
gyermekektől távol, ugyanis a telefonról
apró részegységek válhatnak le, amit a kis
gyermekek lenyelhetnek, vagy fulladás
veszélye léphet fel.

Figyelem!

• Kapcsolja ki a telefont kórházakban,
egészségügyi elektronikai berendezések,
például szívritmus szabályzó vagy
hallókészülék közelében.
• A vészhívások nem elérhetők minden
hálózatban. Emiatt soha ne hagyatkozzon
kizárólag mobiltelefonra olyan életfontosságú
esetekben, mint például a mentők értesítése.
• Csak EREDETI tartozékokat használjon
telefonjához. Más tartozékok a készülék
meghibásodását okozhatják.
• Minden rádióadó zavar veszélyét
hordozza magában a közeli elektronikus
berendezésekre nézve. Kisebb zavar
keletkezhet TV készülékekben, rádiókban,
számítógépekben, stb.
• Az elhasználódott akkumulátort a
környezetvédelmi előírások betartása mellett
semmisítse meg.
• Ne szerelje szét a telefont, vagy az
akkumulátort.

Biztonsági előírások

Olvassa el ezeket az egyszerű el írásokat.
A szabályok megszegése veszélyes
és illegális lehet. További részletes
információt ebben a kezelési útmutatóban
talál.


KG800_헝가리0606.indd

9

2006.6.12

11:40:50 AM

Útmutató a biztonságos és hatékony
használathoz
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Olvassa el ezeket az egyszerű előírásokat.
A szabályok megszegése veszélyes
és illegális lehet. További részletes
információt ebben a kezelési útmutatóban
talál.

A rádió frekvenciás
energia hatásai
A rádióhullámok hatására és a Specifikus
Elnyelési Arányra (SAR) vonatkozó
információk
Az KG800-as mobiltelefon eleget tesz
a rádióhullámú energiasugárzással
szemben támasztott biztonsági
követelménynek. Ez a követelmény
olyan tudományos alapokon nyugvó
biztonsági határokat állít fel, amelyek
minden személy biztonságát - életkortól
és egészségi állapottól függetlenül garantálják.

v A rádióhullámok élettani hatásaival

kapcsolatos irányelvek a Specifikus
Elnyelési Arány (SAR) néven ismert
mérési módszert veszik alapul.
A teszt során a telefon minden
használatos frekvenciatartományban
a legmagasabb igazolt
teljesítményszinten sugároz.

vB
 ár a különböző LG mobiltelefonok

elnyelési szintje eltérő lehet,
valamennyit úgy tervezték, hogy
megfeleljen a rádióhullámokra
vonatkozó irányelveknek.

vA
 Nemzetközi Nem-ionizáló

Sugárzásvédelmi Bizottság (ICNIRP)
által ajánlott elnyelési értékhatár 10 g
szövetre átlagosan 2 W/kg.

v A DASY4 mérései alapján ennek a

telefonmodellnek a legmagasabb
elnyelési értéke a fülnél 0,084 W/kg
(10g).

10
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Figyelmeztetés!

Csak olyan akkumulátorokat, töltőket és
kiegészítőket használjon, amelyeket a gyártó
az adott telefonmodellhez jóváhagyott!
Más típusok használata érvénytelenítheti a
készülékre vonatkozó garanciát, és veszélyes
lehet.

v Ne szerelje szét készülékét! A

karbantartást kizárólag szakképzett,
hivatalos szervizszemélyzetre bízza!

v Tartsa távol telefonját az olyan

elektromos készülékektől, mint pl. a
televízió, a rádió és a számítógép.

v Ugyanígy a hőt sugárzó

berendezésektől, pl. radiátoroktól,
gáztűzhelyektől is.

v Soha ne rakja a készüléket

mikrohullámú sütõbe, mert az
akkumlátora felrobbanhat!

v Ne ejtse le!

v A telefon burkolata sérülhet, ha papírba

vagy nylonba csomagoljuk.

v A készülék felületének tisztításához

használjon száraz ruhát. (Ne használjon
oldószereket, pl. benzint, hígítót,
alkoholt!) Fennáll a tűz kialakulásának
veszélye.

v Ne tegye ki a készüléket erős füstnek

vagy pornak!

v Ne tartsa közel telefonját

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

v Ne üsse a képernyőt éles tárgyhoz, mert

ez megrongálhatja a telefont.

v Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy

nedvesség hatásának.

v Ügyeljen az olyan tartozékok

használatára, mint a fülhallgató.

v Ne érintse meg szükségtelenül az

antennát.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

A termék kezelése és
karbantartása

v Ne tegye ki mechanikus rázkódásnak

vagy ütésnek!

11
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Útmutató a biztonságos és
hatékony használathoz
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Elektronikus eszközök
Minden mobiltelefon interferenciába
kerülhet más készülékekkel, ami
befolyásolja a teljesítményt.
v Engedély nélkül ne használja

mobiltelefonját orvosi berendezések
közelében, és ne tegye pacemakere fölé,
pl. mellényzsebbe!

v Bizonyos hallókészülékekben a

mobiltelefonok zavart okozhatnak.

v A televíziókészülékekben, rádiókban,

számítógépekben stb. szintén felléphet
kisebb interferencia.

Közlekedésbiztonság
Ellenőrizze az adott térségben a vezetés
közbeni mobiltelefon-használatra
vonatkozó törvényeket, szabályokat!

v Ha lehetséges, használjon a kezeket

szabadon hagyó felszerelést!

v Ha a vezetési feltételek ezt

megkívánják, álljon félre autójával,
mielőtt hívást kezdeményezne, vagy
fogadna!

v A rádiófrekvenciák zavarhatják

a gépjármű bizonyos elektromos
rendszereit, például az autós sztereó- és
biztonsági berendezéseket.

v Ha járművében légzsák található,

vigyázzon, hogy a telepített
vagy hordozható vezeték nélküli
berendezések ne akadályozzák annak
működését. A légzsákok elégtelen
működése súlyos sérülést okozhat.

Ha zenet hallgat a keszülékrõl legyen
tekintettel és körültekintéssel a
környezetére kifejezetten, ha úttesten
kel át!

v Vezetés közben ne használjon kézben

tartott mobiltelefont!

v Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre!

12
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Halláskárosodás léphet fel, ha hosszabb
ideig nagy hangerejû hagot hallgat, ezért
nem javasoljuk, hogy a készüléket a
füléhez közel kapcsolja ki és be, illetve a
készülék hangerejet maximumra állítsa!

Légi utazás
A vezeték nélküli berendezések
interferenciát okozhatnak a
repülőgépben.
v Mielőtt beszállna a repülőgépbe,

kapcsolja ki mobiltelefonját!

v A személyzet engedélye nélkül a földön

se használja telefonját.

Robbantási terület
Ne használja a telefont aktív robbantási
területen. Tájékozódjon a korlátozásokról,
és kövesse az útmutatásokat!
Robbanásveszélyes terület
v Ne használja mobiltelefonját

benzinkutaknál, sem üzemanyag vagy
vegyi anyagok közelében!

v Ne szállítson, és ne tároljon éghető

gázokat, folyadékokat, vagy
robbanóanyagokat járművének abban
a részében, ahol mobiltelefonját és
annak tartozékait tárolja.

Gyermekek
Tartsa a telefont biztonságos, kis
gyermekek számára nem elérhető helyen.
Apró alkatrészeket tartalmaz, melyek
leválhatnak, és fulladást okozhatnak.

Vészhívások
A vészhívások nem minden hálózatban
állnak rendelkezésre. Soha ne
támaszkodjon csak mobiltelefonjára
vészhívás esetén. Egyeztessen a helyi
hálózati szolgáltatóval.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Halláskárosodás
megelõzése

13
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Útmutató a biztonságos és
hatékony használathoz
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Az akkumulátor
használata és
karbantartása
v Feltöltés előtt nem szükséges

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

v A töltőt ne tegye ki közvetlen

napsugárzásnak, és ne használja
magas páratartalmú helyen (pl.
fürdőszobában)!

v Ne hagyja az akkumulátort forró vagy

hideg helyen, mert ez ronthatja a
készülék teljesítményét!

v Csak LG akkumulátorokat és töltőket

használjon! Az LG töltőket úgy
tervezték, hogy maximalizálják az
akkumulátor élettartamát.

v A z akkumulátort ne szedje szét, és ne

okozzon benne rövidzárlatot.

v Tartsa tisztán az akkumulátor fém

érintkezőit.

v Ha akkumulátora már nem nyújtja a

kívánt teljesítményt, cseréltesse ki! Az
akkumulátor a csere előtt több száz
alkalommal újratölthető.

v A maximális használhatóság érdekében

14

hosszabb használaton kívüli időszak
után töltse fel újra az akkumulátort.
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A KG800 jellemzői
A KG 8 0 0 j e l l e m z ő i

A telefon részegységei
Nyitott nézet
Hangszóró

Navigációs gomb 

Kijelző

v Készenléti üzemmódban:

v Felső rész: jelerősség,

i röviden: kedvencek listája
j röviden: telefonkönyv lista
l  röviden : üzenetek listája
k röviden : profilok listája

v Menüben: görgetés fel és le

Menü

Nevek

akkumulátor kapacitás és
számos funkció.
v Alsó rész: funkciógomb
jelzések.

Alfanumerikus gombok
vK
 észenléti üzemmódban:

adja meg a tárcsázni kívánt
számokat Tartsa nyomva.
0- nemzetközi hívások
1 - hangposta hívása
2 – 9 - gyorshívások

vS
 zerkesztés üzemmódban:

adjon meg számokat és
karaktereket

KG800_헝가리0606.indd
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A KG800 jellemzői
A KG 8 0 0 j e l l e m z ő i

Funkciógombok

Ezek a gombok a kijelző alsó részén jelzett
funkciót végzik el.

Megerősítés gomb

Menüpontok kiválasztására és műveletek
nyugtázására.

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

Hívás gomb

v Telefonszám hívása és hívás fogadása.
vK
 észenléti üzemmód: legutóbb hívott,

fogadott és nem fogadott hívások listája

16
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Bal oldalnézet

Jobb oldalnézet

(nyitva): gombok hangereje

v Készenléti üzemmódban (a

készülék csukva):
A fő LCD világítása bekapcsol.
v Menüben: görgetés fel és le
v Hívás közben: hangszóró
hangereje

Megjegyzés
v Hallása épségének

védelmében nyitott
csúszkával a maximális
hangerő 3-as fokozatra áll
be.

Befejezés gomb
v Be-/kikapcsolás (nyomva tartva)

A KG 8 0 0 j e l l e m z ő i

Oldalsó gombok
v Készenléti üzemmódban

v Hívás befejezése,

visszautasítása

Kamera/MP3 és multimédia
gyorsbillentyű
vK
 özvetlenül az MP3 lejátszó

bekapcsolására (hosszan
megnyomva) és a Multimédia
menü (röviden megnyomva)
elérésére.

17
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A KG800 jellemzői
A telefon hátoldala
A KG8 0 0 jellemzői

Vaku

Kamera lencse

Akkumulátor retesze
Ezt a gombot megnyomva
távolítható el az akkumulátor
fedele.

Nyílások a
hordszíj számára

Akkumulátor

Töltő csatlakozó / kábel
csatlakozó és fejhallgató
csatlakozó aljzat

Megjegyzés
v A z USB kábel

csatlakoztatását a
készülék bekapcsolt
állapotában és nyugalmi
helyzetében végezze.

SIM kártya
aljzat

Akkumulátor
érintkezők

18
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A képernyőn számos ikon jelenik meg.
Alább található az ismertetésük.

Ikonterület
Szöveg és grafika
terület

Ikonok a képernyőn
Ikon/
jelző

Jelentése
A hálózati jel erősségét jelzi.

Menü

Nevek

Funkciógomb
jelzések

Terület

Ismertetés

Első sor

Különbözőikonokat jelenít
meg.

Középső
sorok

Üzeneteket, utasításokat,
és egyéb megadott
információkat jelenít
meg, mint például a
tárcsázandó szám.

Utolsó
sor

A KG 8 0 0 j e l l e m z ő i

Kijelző információk

Aktív hívás.
A GPRS szolgáltatás
elérhető.
Barangolás szolgáltatás
használata.
Aktív ébresztőfunkció.
Akkumulátorszint-jelző.
Szöveges üzenet érkezett.
Hangüzenet érkezett.

A két funkciógombhoz
aktuálisan hozzárendelt
funkciót mutatja.

19
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A KG800 jellemzői
A KG8 0 0 jellemzői

Megjegyzés
v A beszéd minősége a hálózati

lefedettségtől függően változhat. Ha
a jelerősség két sáv alatt van, akkor
némítást, a vonal megszakadását vagy
rossz hangminőséget tapasztalhat.
A hálózati erősséget jelző sávok
jelzéseket jelentenek hívás közben.
Amikor nem lát sávokat az azt jelenti,
hogy nincs hálózati lefedettség:
ilyen esetben nem tud hozzáférni
semmilyen hálózati szolgáltatáshoz
(hívás, üzenetek, stb.).

Ikon/
jelző

Jelentése
Csak rezgő profil.
Általános profil.
Hangos profil.
Néma profil.
Fülhallgató profil.
Átirányított hívás.
Jelzi, hogy a telefon hozzáfér a
WAP-hoz.
A GPRS használatát jelzi.
Sikeresen aktiválta a Bluetooth
menüt.
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Üzembe helyezés
Ellenőrizze, hogy a készülék ki legyen
kapcsolva a fedél eltávolítása előtt.
1. Távolítsa el az akkumulátort.
Nyomja meg, és tartsa nyomva az
akkumulátor kioldógombját, majd
csúsztassa le az akkumulátort.

2. Helyezze be a SIM kártyát.
Helyezze a kártyát a tartóba. Csúsztassa a
kártyát a tartóba. Ügyeljen rá, hogy a SIM
kártya megfelelően legyen behelyezve, és
az arany érintkező a kártyán lefelé nézzen.
A SIM kártya eltávolításához, nyomja le,
majd húzza ki ellentétes irányban.

Üzembe helyezés

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

A SIM kártya behelyezése A SIM kártya eltávolítása

Megjegyzés
v A SIM kártya fémérintkezője

könnyedén megsérülhet, ha
megkarcolja. Különösen ügyeljen
a SIM kártyára, amikor behelyezi.
Kövesse a SIM kártyához mellékelt
utasításokat.
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Üzembe helyezés
3. Helyezze be az akkumulátort.
Üzembe helyezés

Csúsztassa felfelé az akkumulátort, amíg
az a helyére nem kattan.

Az akkumulátor töltése
Mielőtt az úti adaptert a telefonhoz
csatlakoztatja, helyezze be az
akkumulátort.

1. A telefon használata előtt ellenőrizze,
hogy az akkumulátor teljesen fel legyen
töltve.
2. A z ábrán látható nyílnak megfelelően
nyomja a hálózati adapter csatlakozóját
a telefon aljába, amíg helyére nem
kattan.
3. Csatlakoztassa az adapter másik végét
a konnektoraljzathoz. Csak a mellékelt
töltőt használja.
4. A z akkumulátorikon mozgása a töltés
befejezésekor megáll.

22
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• Ne erőltesse a csatlakozót, mert kárt okozhat
a telefonban és/vagy a hálózati adapterben.
• Ha nem a honos országban használja a
töltőt, akkor használjon csatlakozódugó
adaptert.
• Ne távolítsa el az akkumulátort vagy a SIM
kártyát töltés közben.

A töltő
csatlakozásának
megszűntetése

Üzembe helyezés

Figyelem!

Nyomja meg a csatlakozó oldalán
található gombokat a csatlakozás
megszűntetéséhez.

Vigyázat!

• Vihar esetén szüntesse meg a hálózati
csatlakozóvezeték és a töltő csatlakozását,
hogy elkerülje a tűz kialakulását és az
elektromos áramütés.
• Ügyeljen rá, hogy ne érjen semmilyen
hegyes, éles tárgy az akkumulátorhoz,
mint például állatfog, köröm. Fennáll a tűz
kialakulásának veszélye.
• Ne indítson és fogadjon hívásokat a telefon
töltése közben, mert rövidre zárhatja a
telefont és/vagy elektromos áramütést, vagy
tüzet okozhat.

23
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Általános funkciók
Általános funkciók

Hívások indítása és
fogadása
Hívás indítása

1. Ellenőrizze, hogy a telefon be legyen
kapcsolva.

2. Adja meg a telefonszámot a
körzetszámmal együtt.
v Tartsa nyomva a b gombot a

teljes szám törléséhez.

3. A szám hívásához nyomja meg a
a gombot.

3. Nyomja meg a a gombot a szám
hívásához.

Nemzetközi hívások
1. A nemzetközi előhívó jelhez tartsa
lenyomva a
gombot. A nemzetközi
előhívószámot a „+” helyettesítheti.
2. Adja meg az országhívó számot, a
körzetszámot és a telefonszámot.
3. Nyomja meg a a gombot.

Hívás befejezése

4. A hívás befejezéséhez nyomja meg
a gombot, vagy a jobb oldali
funkciógombot.

Amikor befejezte a hívást, nyomja meg a
gombot.

Hívás indítása a híváslistából

A gyakran használt telefonszámokat
eltárolhatja a telefon memóriájában vagy
a SIM kártyán. Felhívhat egy számot,
ha egyszerűen kikeres egy nevet a
telefonkönyvben, majd megnyomja a
a gombot.

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg
a a gombot, és az utolsó bejövő
kimenő vagy nem fogadott híváshoz
tartozó szám jelenik meg.
2. Válassza ki a kívánt számot a fel/le
navigációs gombbal.

Hívás indítása a telefonkönyvből
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Hangerő beállítása

Figyelem
v Ha bekapcsolta a bármely gomb

fogad opciót, akkor bármely gombbal
fogadhatja a hívást a vagy a jobb
funkciógomb kivételével.

v Fogadhat hívásokat mialatt

Figyelem
v Készenléti üzemmódban nyitott

telefonnál az oldalsó gombokkal
szabályozhatja a billentyűhangok
hangerejét.

a telefonkönyvet vagy egyéb
menüpontokat használ.

Általános funkciók

Hívás közben be szeretné állítani a
hangszóró hangerejét, akkor használja
az oldalsó o gombot a telefonon. A
fel gombbal növelheti a hangerőt, a le
gombbal pedig csökkentheti.

2. A hívás befejezéséhez zárja be a
telefont, vagy nyomja meg a gombot.

Rezgő üzemmód (gyors)

Hívás fogadása
Amikor hívás érkezik, a telefon csörög,
és egy villogó telefon ikon jelenik meg
a képernyőn. Ha a hívó azonosítható,
akkor a hívó telefonszáma (vagy
telefonkönyvben tárolt neve/fényképe)
jelenik meg.
1. A hívás fogadásához nyissa ki a telefont.
(Ha bekapcsolta a nyitás fogad opciót
(Menü 9.6.2).)

A rezgő üzemmód bekapcsolható a
k gomb nyomva tartásával, miután
kinyitotta a telefont.

Jelerősség
A jel erősségét a jelerősség jelző
(
) mutatja a telefon képernyőjén.
A jel egy épületen belül változó lehet.
Ilyen esetben ablak mellett jobb vételre
számíthat.
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Általános funkciók
Általános funkciók

Szöveg bevitele
Alfanumerikus karaktereket adhat meg a
telefon billentyűzetét használva. Például
neveket tárolhat a telefonkönyvben,
üzenetet írhat, naptár eseményeket adhat
meg, melyek mindegyike szövegbevitelen
alapul. A következő szövegbeviteli
üzemmódok használhatók a telefonnal.

T9 üzemmód
Ez az üzemmód lehetővé teszi a szavak
megadását egyetlen gombnyomással
betűnként. Minden gomb több betűt
tartalmaz a billentyűzeten. A T9
üzemmód automatikusan összehasonlítja
a gombnyomásokat a beépített szótárral,
hogy meghatározza a megfelelő szót, így
kevesebb gombnyomásra van szükség,
mint az ABC üzemmód esetén. Ezt
gyakran prediktív szöveges üzemmódként
nevezik.

ABC üzemmód
Ez az üzemmód lehetővé teszi szavak
betűinek megadását, egyszer, kétszer,
háromszor vagy négyszer nyomva meg
a gombot, amíg megjelenik a megfelelő
betű.

123 üzemmód (szám üzemmód)
Adjon meg számokat egyetlen
gombnyomással számonként. Az 123
üzemmód kiválasztásához szöveges mező
esetén tartsa nyomva a
gombot,
amíg az 123 üzemmód megjelenik.
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1. Ha olyan mező
aktív, mely
karakterek
megadását teszi
lehetővé, akkor a
szövegbevitel jelző
a képernyő jobb
felső sarkában
látható.

Szövegbeviteli üzemmód
Szerkeszt

Opciók

Beszúrás

2. Ha üzemmódot szeretne váltani,
akkor nyomja meg a
gombot. Az
üzemmód megváltozik.

A T9 szótár használata
A T9 prediktív szövegbevitel üzemmód
lehetővé teszi a szavak minimális
gombnyomással történő megadását.
Ahogy megnyomja a gombokat, a telefon
a beépített szótár segítségével olyan
karaktereket jelenít meg, melyekről úgy
ítéli meg, hogy a felhasználó meg akarta
adni. A szótárba új szavakat is felvehet.
Ahogy új karaktereket ad meg, a szó

KG800_헝가리0606.indd
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változik, hogy a leginkább valószínű
jelölt jelenjen meg a szótárból. Be- és
kikapcsolhatja a T9 üzemmódot, vagy
megváltoztathatja a T9 nyelvet nyomva
tartva a
gombot.
1. T9 prediktív szövegbevitel
üzemmódban kezdjen el egy szót beírni
a
gombokkal. Minden egyes
betűhöz tartozó gombot csak egyszer
nyomjon meg.

Általános funkciók

A szövegbeviteli üzemmód megadása

v A szó változik, ahogy megnyomja a

gombokat – hagyja figyelmen kívül a
képernyő tartalmát, amíg meg nem
adott minden betűt.

v Ha a szó a begépelés után sem

megfelelő, akkor nyomja meg
egyszer, vagy többször a lefelé
navigációs gombot, hogy további
szóopciók közül válasszon.
Példa: Nyomja meg a
gombokat a Good
megadásához.
Nyomja meg a
[lefelé navigációs
gomb] gombokat a Home
megadásához.

2006.6.12
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Általános funkciók
Általános funkciók

v Ha a kívánt szó nincs a listában, akkor

Az ABC üzemmód használata

v Kiválaszthatja a T9 üzemmód nyelvét.

Használja a
gombokat a
szöveg megadásához.

adja hozzá az ABC üzemmóddal.

Nyomja meg a bal funkciógombot
(Opció), majd válassza ki a T9
nyelvet. Válassza ki a kívánt
nyelvet. Ki is kapcsolhatja a T9
üzemmódot a T9 ki választásával.
Az alapértelmezett üzemmód az
engedélyezett.

2. Adja meg a teljes szót, mielőtt
szerkeszt, vagy töröl egy gombnyomást.
3. Minden szót egy szünettel fejezzen be,
megnyomva a
gombot. A betűk
törléséhez nyomja meg a b gombot.
Tartsa nyomva a b gombot a teljes
szó törléséhez.

1. Nyomja meg a megfelelő betűt
tartalmazó gombot.
v Egyszer az első betűhöz.
v Kétszer a második betűhöz.
v És így tovább…

2. Szünet beszúrásához nyomja meg
egyszer a
gombot. A betűk
törléséhez nyomja meg a b gombot.
Tartsa nyomva b a gombot a betűk
folyamatos törléséhez. Megjegyzés

Megjegyzés
v Lásd az alábbi táblázatot a gombok

Megjegyzés
v A megadott szöveg mentése nélkül

használatával elérhető karakterekkel
kapcsolatban.

történő kilépéshez nyomja meg a
gombot. A telefon visszatér a várakozó
képernyőre.
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ABC2ÁÂÄĂĄĆČ abc2áâäăąćč
DEF3ÉĐĎĘĚ

def3éđďęě

GHI4ÍÎ

ghi4íî

JKL5Ł£

jkl5ł£

MNO6ÓÖŐŃŇÔ mno6óöőńňô
PQRS7ŔŘŚŞŠ

pqrs7ŕřśşšß

TUV8ÚÜŰŤŢŮ

tuv8úüűťţů

WXYZ9ÝŹŻ Ž

wxyz9ýźżž

Szóköz 0

Szóköz 0

Az 123 (szám) üzemmód
használata
Az 123 üzemmód lehetővé teszi számok
megadását egy szöveges üzenetben
(például telefonszám).
Nyomja meg a megfelelő számjegyhez
tartozó gombot, mielőtt visszakapcsol
szövegbevitel üzemmódra. Gyorsan szám
üzemmódra válthat a
gomb nyomva
tartásával.

Általános funkciók

Gomb

Karakterek megjelenésük
sorrendjében
Nagybetű
Kisbetű

A szimbólum üzemmód
használata
Szimbólum módban különféle
szimbólumokat és különleges
karaktereket írhat be.
Szimbólum beviteléhez nyomja meg a
gombot. A szimbólumok között a
navigációs billentyűkkel tallózhat, majd
azt az [OK] billentyűt megnyomva viheti
be.
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Általános funkciók
Általános funkciók

Nevek
Eltárolhat telefonszámokat, és a hozzájuk
tartozó neveket a SIM kártyán.
Mindezek mellett maximum 1000
telefonszámot és nevet tárolhat el a
telefon memóriában.
A SIM kártyát és a telefont ugyanúgy kell
használni a Kapcsolatok menüben.
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Funkciók és opciók kiválasztása
Menü

Nyomja meg a bal
funkciógombot a
menü használatához.

Nevek

Nyomja meg a
jobb funkciógombot a nevek
megjelenítéséhez.

Funkciók és opciók kiválasztása

A telefon számos funkciót kínál, mellyel
testre szabhatja a készüléket. Ezek a
funkciók menükben és almenükben
találhatók, melyek két funkciógombbal
érhetők el. A két gombot a d és e
szimbólum jelöli. Minden egyes menü és
almenü egy adott funkció beállításait jeleníti
meg és módosítja.
A funkciógombok szerepe az aktuális
kontextustól függően változik. A felirat
az alsó sorban a gombok felett a gombok
funkcióját jelzi.
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Hívás közben menü
Hívás közben menü

Telefonja számos funkciót kínál, mely
hívás közben használható. A funkciók
hívás közben történő eléréséhez nyomja
meg a bal oldali funkciógombot [Opciók].

Ha két hívás között szeretne cserélni,
akkor nyomja meg a bal funkciógombot,
majd válassza a Csere opciót.

Bejövő hívás fogadása

Hívás közben
A telefon képernyőjén hívás közben
megjelenő menü eltér a várakozó
képernyő menüjétől, a választható opciók
pedig a következők.

Második hívás kezdeményezése
Kikereshet egy hívószámot a
telefonkönyvből egy második hívás
kezdeményezéséhez. Nyomja meg a
jobb funkciógombot, majd válassza
a Keresés opciót. A tárcsázott szám
telefonkönyvbe mentéséhez nyomja meg
a jobb funkciógombot, majd válassza az
Új hozzáadása opciót.
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Ha fogadni szeretne egy bejövő hívást,
amikor a telefon hívást jelez, akkor
egyszerűen nyomja meg a a gombot.
A telefon figyelmeztet a további bejövő
hívásokra is hívás közben. Egy hangjelzést
hall a hangszóróból, és a kijelzőn
megjelenik a második, várakozó hívás.
Ezt a funkció hívásvárakoztatásnak
nevezik, és csak akkor áll
rendelkezésre, ha a hálózat
támogatja. A hívásvárakoztatás be- és
kikapcsolásával kapcsolatban olvassa el
a Hívásvárakoztatás [9.6.4 menüpont]
részt.
Ha a hívásvárakoztatás funkció be van
kapcsolva, akkor tartásba helyezheti az
első hívást, és fogadhatja a másodikat
a a gomb megnyomásával, vagy a
bal funkciógomb megnyomása után
a Tartás és válasz kiválasztásával. Az
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Bejövő hívás visszautasítása
Ha nem folytat hívást, akkor
visszautasíthat egy bejövő hívást
egyszerűen megnyomva a gombot.
Hívás közben a gombbal utasíthatja
vissza a hívást, vagy megnyomva a bal
funkciógombot [Menü], majd kiválasztva
a Konferencia / visszautasítás opciót.

A mikrofon némítása
A mikrofon némítható egy hívás közben
a [Menü] gomb megnyomásával,
majd a [Micr. ki] kiválasztásával. A
némítása kikapcsolható az [Micr. be]
kiválasztásával. Ha némította a telefont,
a hívó fél nem hallja Önt, de Ön továbbra
is hallhatja.

DTMF jelzések használata hívás
közben
Ha DTMF jelzéseket szeretne használni
hívás közben, hogy például egy automata
telefonos menüben válasszon, akkor
nyomja meg a bal funkciógombot, majd
válassza DTMF be opciót.

Hívás közben menü

aktuális hívást befejezheti, és válaszolhat
a várakozó hívásra a bal funkciógomb
megnyomásával, majd a Befejez és válasz
kiválasztásával.

Több résztvevős vagy
konferenciahívások
A konferencia szolgáltatás lehetővé
teszi, hogy egyszerre több beszélgetést
folytasson, több féllel, ha a hálózati
szolgáltatás támogatja ezt a funkciót.
A konferenciahívás csak úgy hozható
létre, ha a készüléken van egy aktív és
egy tartott hívása, és mindkét hívást
korábban már fogadta. Ha beállított
egy konferenciahívást, akkor további
hívásokat adhat hozzá, fejezhet
be, vagy választhat el (eltávolítás a
konferenciabeszélgetésből, de megmarad
a kapcsolat) az a személy, aki létrehozta
a konferenciahívást. Az opciók a hívás
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Hívás közben menü
Hívás közben menü

közben megjelenő menüből érhetők
el. Egy konferenciahívás résztvevőinek
maximális száma öt. Ha Ön indította el
a hívást, akkor Ön lesz konferenciahívás
gazdája, és csak Ön adhat új hívásokat a
konferenciához.

Konferenciahívás tartásba
helyezése

Második hívás létrehozása

Tartott konferenciahívás
aktiválása

Indíthat egy második hívást akkor is, ha
már hívásban van valakivel. Ehhez adja
meg a második számot, és nyomja meg a
a gombot. Ha a második hívás létrejön,
akkor az első hívás automatikusan
tartásba kerül. A hívások között a bal
funkciógombot megnyomva, és a Csere
opciót választva válthat.

Konferenciahívás létrehozása
Hozzáadhat egy tartott hívást az aktív
híváshoz, hogy konferenciahívást hozzon
létre, ha megnyomja a bal funkciógombot,
majd a Konferencia/Összekapcsolás
opciót választja.

Nyomja meg a bal funkciógombot, majd
válassza a Konferencia/Összes tartása
opciót.

Nyomja meg a bal funkciógombot, majd
válassza a Konferencia/Csatlakozik
opciót.

Hívások hozzáadása a
konferenciahíváshoz
Ha egy aktív hívást szeretne hozzáadni a
konferenciahíváshoz, akkor nyomja meg
a bal funkciógombot, majd válassza a
Konferencia/Csatlakozik opciót.
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Ha át szeretné tekinteni egy
konferenciahívás résztvevőit, akkor
használja a le/fel navigációs gombokat.

Magánhívás konferenciahívás
közben
Ha magánbeszélgetést szeretne
folytatni egy konferenciahívás egyik
résztvevőjével, akkor jelenítse meg a
résztvevő számát a kijelzőn, nyomja
meg a bal funkciógombot. Válassza a
Konferencia/Privát opciót, hogy minden
más résztvevő tartásba kerüljön.

Konferenciahívás befejezése
Egy konferenciahívás aktuálisan
megjelenített résztvevőjének hívása
megszakítható a gombbal. Egy
konferenciahívás befejezéséhez nyomja
meg a bal funkciógombot, majd válassza
a Konferencia/Konferencia befejezése
opciót.
Miután megnyomta a bal funkciógombot,
a Konferencia/Összes befejezése opció
kiválasztásával megszakíthat minden
tartott hívást.

Hívás közben menü

Konferenciahívás résztvevőinek
megjelenítése
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A készülék menüje
A következő ábra az elérhető menüszerkezetet mutatja és jelzi a következőket:
A készülék menüje

v Az egyes menüpontokhoz hozzárendelt számot.

1. Hangprofil

3. Eszközök

5.Üzenetek

1.x.1 Bekapcsol

3.1 Kedvencek

5.1 Új üzenet

1.x.2 Testre szab

3.2 Ébresztőóra

5.2 Bejövő

1.x.3 Átnevez

3.3 Számológép

5.3 Postaláda

3.4 Átváltás

5.4 Piszkozatok

3.5 Világidő

5.5 Kimenő

3.6 SIM-menü

5.6 Hangposta meghallgatása

2. Hívásinfó
2.1 Nem fogadott

5.7 Info üzenet

2.2 Fogadott

4. Szervező

2.3 Tárcsázott
2.4 Minden hívás

4.1 Nevek

2.5 Híváslisták törlése

4.2 Naptár

2.6 Hívásdíj

4.3 Jegyzet

5.8 Sablonok
5.9 Beállítások

2.7 GPRS infó
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8. Saját média

6.1 Kép készítése

9.Beállítások

8.1 Játékok és ...

9.1 Dátum és idő

6.2 Videókamera

8.2 Videók

9.2 Kijelző

6.3 Hangfelvevő

8.3 Fotók

9.3 Energiatakarékosság

6.4 MP3

8.4 Zene

9.4 Nyelv

6.5 Saját album

8.5 Szöveg

9.5 Kapcsolatok

6.6 Videók

8.6 Képek

9.6 Hívás

8.7 Hangok

9.7 Biztonság

6.7 Beállítások

8.8 Egyéb

7.Böngésző

A készülék menüje

6. Multimédia

9.8 Memória állapota
9.9 Beállítások visszaállítása

7.1 Kezdőlap
7.2 Könyvjelzők
7.3 URL-re lép
7. 4 Beállítások
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Hangprofil
Hangprofil

Ebben a menüben állíthatja be a telefon
csengőhangjait és rendelhet hangjeleket
a különböző eseményekhez, profilokhoz
és hívócsoportokhoz. Hat előre beállított
profil áll rendelkezésre: Általános,
Néma, Rezgő hivásjelzés, Hangos,
Fülhallgató és Kihangositó. Mindegyik
profil testre szabható. Nyomja meg a bal
funkciógombot [Menü], majd válassza
a Hangprofil opciót a fel/le navigációs
gombokkal.

Testre szab (Menü 1.x.2)

Bekapcsol (Menü 1.x.1)

vC
 sengőhang: Válassza ki a

1. Megjelenik a hangprofilok listája.
2. A Hangprofil listában jelölje ki a
bekapcsolni kívánt profilt, majd nyomja
meg a bal funkciógombot d, vagy az
OK gombot.
3. Válassza a Bekapcsol opciót.

Jelölje ki a kívánt profilt a Hangprofil
listában. Miután megnyomta a bal
funkciógombot d , vagy az OK
gombot, válassza a Testre szab opciót.
Megjelennek a hangprofil beállítási opció.
Állítsa be az opciókat tetszés szerint.
v Hívásjelzés: Bejövő hívás esetén a

telefon hangjelzésének a környezethez
legjobban illő típusát választhatja ki.
csengőhangot a listából.

v Csengőhangerő: Állítsa be a

csengőhangerőt.

v Üzenet jelzés: Állítsa be az üzenet

érkezésére figyelmeztető jelzés típusát.

v Üzenethang: Itt állíthatja be a szöveges

üzenet érkezésére figyelmeztető
jelzőhang dallamát.

v Billentyűhang: Kiválaszthatja a

gombnyomások hangját.

v Billentyűhangerő: Itt állíthatja be a

gombnyomások hangerejét.
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v Fliphang: Kiválaszthatja a flip hangját a
v Effekt hangerő: Kiválaszthatja az

effektek hangerejét.

Átnevez (Menü 1.x.3)
A profil bármilyen névre átnevezhető.

Megjegyzés

v Be/ki kapcsolás hangerő:

Kiválaszthatja a csengőhangerőt a
telefon be-/ kikapcsolásakor.

v 
A Rezgő hivásjelzés, Néma és

Hangprofil

környezetnek megfelelően.

Fülhallgató profilok nem nevezhetők
át.

v Auto válasz: Ez a funkció csak abban

az esetben aktiválandó, mikor a
készüléket kéz nélküli készlethez
csatlakoztatják.

• Ki: Még ha a telefon csenget is, nem
történik automatikus hívásfogadás.

1. A profil nevének megváltoztatásához
jelölje ki a profilt a listában, majd a
bal funkciógomb d vagy az OK
gomb megnyomása után válassza az
Átnevezés opciót.

• 5 mp után: 5 másodpercnyi csengetés
után a telefon automatikusan fogadja
a hívást.

2. Adja meg a kívánt nevet, majd nyomja
meg az OK gombot, vagy a bal
funkciógombot d [OK].

• 10 mp után: 10 másodpercnyi
csengetés után a telefon
automatikusan fogadja a hívást.
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Hívásinfó
Hívásinfó

Csak akkor ellenőrizheti a nem fogadott,
fogadott és tárcsázott hívásokat, ha a
hálózat támogatja a hívófél azonosítás
(CLI) szolgáltatást a szolgáltatási
területen belül.

Fogadott

Menü 2.2

Ebben a menüben a legutolsó 10 fogadott
hívást tekintheti meg.
v Megtekintheti a számot, ha

rendelkezésre áll, felhívhatja, vagy
elmentheti a telefonkönyvbe.

Nem fogadott

Menü 2.1

v Megadhat egy új nevet a számhoz, és

elmentheti a telefonkönyvbe.

Ebben a menüben a legutolsó 10 nem
fogadott hívást tekintheti meg.

v Üzenetet küldhet a számra.

v Megtekintheti a számot, ha

v Törölheti a hívást a listából.

v Megadhat egy új nevet a számhoz, és

Tárcsázott

v Üzenetet küldhet a számra.

Ebben a menüben a legutolsó 20
tárcsázott hívást tekintheti meg.

rendelkezésre áll, felhívhatja, vagy
elmentheti a telefonkönyvbe.
elmentheti a telefonkönyvbe.

v Törölheti a hívást a listából.

Menü 2.3

v Megtekintheti a számot, ha

rendelkezésre áll, felhívhatja, vagy
elmentheti a telefonkönyvbe.

v Megadhat egy új nevet a számhoz, és

elmentheti a telefonkönyvbe.

v Üzenetet küldhet a számra.
v Törölheti a hívást a listából.
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Menü 2.4

Megtekintheti a kimenő és beérkező
hívások teljes listáját.

v Minden hívás: A számláló

utolsó nullázása óta fogadott
és kezdeményezett összes hívás
időtartama.

v Fogadott: A bejövő hívások időtartama.

Híváslisták törlése 		
Menü 2.5

Törölheti a Nem fogadott, és Fogadott
listákat. Egyszerre törölheti a Tárcsázott,
vagy Minden hívást.

Hívásdíj

Menü 2.6

Időtartam (Menü 2.6.1)
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy
megtekintse bejövő és kimenő
hívások időtartamát. A hívásszámlálók
nullázhatók. A következő számlálók állnak
rendelkezésre.
v Utolsó hívás: Az utolsó hívás hossza.

Hívásinfó

Minden hívás

v Tárcsázott: A kimenő hívások

időtartama.

v Mindent töröl: Az összes számláló

nullázható a bal funkciógombbal d
[Igen].

Minden költség (Menü 2.6.2)
A funkció lehetővé teszi, hogy ellenőrizze
az utolsó hívás, összes hívás költségét,
a hátralévő költséget és törölheti a
számlálót. A számláló törléséhez szüksége
lesz a PIN2 kódra.

Beállítások (Menü 2.6.3)
(SIM függő)

v Díjszabás: Beállíthatja a pénznemet és

egységárat. Kérdezze szolgáltatóját a
költségekkel kapcsolatban. A pénznem
vagy egység kiválasztásához szüksége
lesz a PIN2 kódra.
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KG800_헝가리0606.indd

41

2006.6.12

11:41:10 AM

Hívásinfó
v Összeg beállítása: Ez a hálózati

Hívásinfó

szolgáltatás lehetővé teszi a
hívások költségének korlátozását a
kiválasztott egységekkel. Ha az Olvas
opciót választja, akkor megjelenik
a felhasználható egységek száma.
Ha a Beállít opciót választja, akkor
beállíthatja a költségkorlátot.

Adatmennyiség (Menü 2.7.2)
Ellenőrizheti a Küldött, Fogadott vagy
Minden adat mennyiségét, és Törölheti a
számlálókat.

v Auto kijelzés: Ez a hálózati szolgáltatás

automatikusan megjeleníti az utolsó
hívások költségét. Ha a Be menüpontot
választja, akkor megjelenik a hívás
költsége, amikor befejezi a hívást.

GPRS infó

Menü 2.7

Ellenőrizheti a hálózaton GPRS-en átvitt
adatok mennyiségét. Ezen kívül azt is
megtekintheti, hogy mennyi ideje van
bejelentkezve.

Hívás idő (Menü 2.7.1)

42

Ellenőrizheti az Utolsó hívás, és
az Minden hívás időtartamát. A
hívásszámlálók törölhetők.
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Eszközök
Menü 3.1

Ebben a beállításban hozzáadhatja
kedvenceit a már meglévő listához. Ha
saját menüt hoz létre, a tétlen képernyőn
a felfelé mutató iránygomb segítségével
gyorsan elérheti a kívánt funkciót.

3. Válassza ki az ébresztési hangot, és
nyomja meg az d [OK] gombot.
4. Adja meg az ébresztés nevét, és nyomja
meg az d [OK] gombot.

Figyelem!

Eszközök

Kedvencek

A készülék kikapcsolt állapotban nem tud
ébreszteni!!

Megjegyzés
v A
 kedvencek között már

megtalálható az SMS, MMS, Játékok
és alkalmazások, Kapcsolatok,
Ébresztőóra, MP3 és Kép készítése.

Ébresztőóra

Menü 3.2

5 ébresztési időpontot állíthat be a
funkció segítségével.
1. Válassza a Be opciót, és adja meg az
ébresztés időpontját.
2. Válassza ki az ébresztő ismétlődését:
Egyszer, Hétfő-Péntek, Hétfő-Szombat
és Minden nap.

Számológép

Menü 3.3

Ebben a menüpontban alapvető
matematikai műveleteket végezhet
el, mint például +, –, x, ÷ : Összeadás,
Kivonás, Szorzás és Osztás.
Emellett a számológép számos
műveletét is használhatja, így például a
következőket: +/-, sin, cos, tan, log, In,
exp, sqrt.
1. A számokat adja meg a
számgombokkal.
2. Használjon a navigációs gombot
az elvégezni kívánt művelet
kiválasztásához.
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Eszközök
3. Állítsa be a konvertálandó értéket a k ,
l gombokkal.

3. Adja meg a számokat.
Eszközök

4. A h gomb megnyomásával
megjelenik a végeredmény.
5. Tizedes számjegy beírásához nyomja
meg a
gombot. A
gomb
megnyomásával írhat ( ) karaktereket.

Világidő

Menü 3.5

6. A számológép funkció befejezéséhez
nyomja meg a e gombot.

A bal/jobb navigációs gombokkal
ellenőrizheti a greenwichi időt (GMT),
valamint a világ főbb városaiban érvényes
pontos időt.

Átváltás

A képernyőn látható a város neve, az
aktuális dátum és a pontos idő.

Menü 3.4

Az eszköz bármilyen mérési eredményt
átalakít a kívánt mértékegységre. Hétféle
egységgel számolhat: valuta, terület,
hossz, Tömeg, hőmérséklet, Térfogat,
Cipő, Ruha és sebesség.
1. A négy típus közül az d [Egység]
gombbal választhat.
2. Válassza ki a konvertálandó
mértékegységet a i , j
gombokkal. A mértékegység átváltóban
a „-” szimbólum nem használható.

A tartózkodási helyének megfelelő
időzóna kiválasztásához járjon el az alább
módon:
1. Válassza ki az időzónájában található
város nevét a bal/jobb navigációs
gombok egyszeri vagy többszöri
megnyomásával. Megjelenik a helyi
dátum és pontos idő.
2. Ha a készenléti mód idő kijelzését
a kiválasztott időpontra kívánja
módosítani, nyomja meg a bal oldali
szoftverbillentyűt, és válassza ki a
Beállít parancsot.
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SIM-menü

Menü 3.6

Eszközök

Ez a menü a SIM-kártyától és hálózati
szolgáltatásoktól függ.

Megjegyzés
v H
 a a SIM kártya támogatja a

SAT (SIM alkalmazás eszköztár)
szolgáltatást, ez a menü
szolgáltató függő, a kártyán tárolt
szolgáltatásnévvel jelenik meg.

v H
 a a SIM kártya nem támogatja a SAT
szolgáltatást, a menü neve: Profiles.
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Szervező
Szer vező

Nevek

Menü 4.1

Keresés (Menü 4.1.1)
1. Válassza a Keres opciót a bal oldali
funkciógombbal e [Kiválaszt], [OK].
2. Írja be a keresett nevet.

v A
 zonnali keresést végezhet, ha

megadja a keresni kívánt név, vagy
szám kezdőbetűjét.

3. Ha a bejegyzéseket szerkeszteni,
törölni, másolni vagy hangmintához
szeretné rendelni, nyomja meg az e
[Opciók] gombot. Az alábbi menü
jelenik meg.
v Szerkeszt: Itt szerkesztheti a bejegyzés

nevét, telefonszámát, csoportját,
karakterét és képét a navigációs
gombbal.

v Üzenet írása: Miután megtalálta a

keresett számot, üzenetet küldhet a
kiválasztott számra.
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Bluetooth Bekapcsolása után ezen a
kapcsolaton keresztül is elküldheti a
telefonkönyvet.

v Másolás a készülékre / SIM-kártyára:

A bejegyzéseket átteheti a SIMkártyáról a telefonra vagy a telefonról a
SIM-kártyára.

v Gyorshívás hozzárendelese: A

Megjegyzés

46

v Küldés Bluetooth-on keresztül: A

46

bejegyzésekhez gyorstárcsázást
rendelhet hozzá.

v Hívócsoportok megtekintése: További

részletekért lásd: (Menü 4.1.3).

v T öröl: Itt törölhet bejegyzéseket.

Megjegyzés
v A Photo Caller ID (fényképes

hívó azonosítás) szolgáltatás
használatához a kapcsolatnak
szerepelnie kell a telefonkönyvben,
és léteznie kell róla 72x72 képpontos
felbontású fotónak. Fénykép és
kapcsolat összerendeléséről további
részleteket a Kamera fejezetben
olvashat.
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Új bejegyzés (Menü 4.1.2)

Ékezetes karakterek (öüó úéá í)
bevitelekor a beírható bet k vagy számok
mennyisége csökkenhet .

c. E-mailcímek hozzáadásához nyomja
meg a [Ment] gombot.

d. A bejegyzéshez a k , l
megnyomásával társíthat képet.

Hívócsoport (Menü 4.1.3)
Egy csoport maximum 20 taggal
rendelkezhet, a rendszerben pedig
maximum 7 csoport hozható létre.
v Csoport tagok: Szerkesztheti, törölheti

Megjegyzés
v A
 z eltárolható nevek maximális

száma és a bevihető számhossz a SIM
kártya típusától függ.

1. Válassza az Új bejegyzés menüpontot,
és nyomja meg a d [Kiválaszt]
gombot.
2. V
 álassza ki a használni kívánt
memóriát: SIM vagy Telefon. Ha a
telefonmemóriát választja, akkor meg
kell jelölnie egy főszámot.
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b. Nyomja meg az d [Ment], ombot,
majd adja meg a telefonszámot.

Szer vező

Ebben a menüpontban új bejegyzéseket
adhat a telefonkönyvhöz. A telefon
memóriájának kapacitása 1000
bejegyzés. A SIM kártya kapacitása
a kártya típusától függ. A telefon
memóriájába mentett nevek 40 characters
of name tartalmazhatnak. A SIM
kártyában tárolható karakterek száma a
kártya típusától függ.

a. Nyomja meg az d [OK] gombot a
név megadásához.
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és másolhatja a hívócsoportot.

v Csoport csengőhang: Kiválaszthat

egy csengőhangot minden egyes
csoporthoz.

v Csoport ikon: Kiválaszthat egy

szimbólumot minden egyes csoporthoz.

v Új tag felvétele: Csoporttagokat vehet

fel. A csoportok tagjainak száma nem
haladhatja meg a 20-at.

47
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Szervező
v Tag törlése: Eltávolíthatja a tagot a

Szer vező

csoport taglistából. A név és a szám
továbbra is a telefonkönyvben marad.

v Átnevez: Megváltoztathatja a csoport

nevét.

v Összes eltávolítása: Minden bejegyzést

eltávolíthat a telefonkönyvből.

4. A gyorstárcsázás hozzárendelése után
módosíthatja és törölheti a számhoz
tartozó bejegyzést. Ezen a számon
keresztül hívást is kezdeményezhet,
vagy küldhet üzenetet.

Saját szám (Menü 4.1.5)

(SIM kártyafüggő szolgáltatás)

Gyorshívás (Menü 4.1.4)

A SIM kártyán ellenőrizheti saját
telefonszámát.

A
gombokhoz bármelyik
kapcsolatot hozzárendelheti. Miután
megtette, a kapcsolatot az adott gomb
megnyomásával felhívhatja.

Névjegy (Menü 4.1.6)

1. Lépjen a telefonkönyvbe a e
[Nevek] gomb megnyomásával
készenléti üzemmódban.
2. Válassza a Gyorshívás menüpontot, és
nyomja meg a d [Kiválaszt] gombot.
3. Ha új gyorshívást szeretne hozzáadni,
válasszon az (Üres) helyet, majd a
hozzárendelni kívánt telefonszámot
válassza ki a telefonkönyvből.

A szolgáltatás segítségével létrehozhatja
saját névjegykártyáját, mely tartalmazza
a nevét és a mobiltelefon számát. Új
névjegykártya létrehozásához nyomja
meg a bal d [Új] szoftverbillentyűt, és
gépelje be az adatokat a mezőkbe.

Beállítások (Menü 4.1.7)
1. Lépjen a telefonkönyvbe a e [Nevek]
gomb megnyomásával készenléti
üzemmódban.
2. Válassza a Beállítások menüpontot, és
nyomja meg a d [Nevek] gombot.
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v Mentés

v Mindet másol / Mindet áthelyez

E bben a menüpontban a telefonkönyv
bejegyzéseket a telefon memóriájából a
SIM kártyára másolhatja, és fordítva.

- Ha a Mindig kérdezzen opciót
választja, új bejegyzés hozzáadásakor
a telefon rákérdez, hová mentse.

1. Lépjen a telefonkönyvbe a e
[Nevek] gomb megnyomásával
készenléti üzemmódban.

-H
 a kiválasztja a SIM vagy a Telefon
menüpontot, a készülék elraktározza
a bejegyzést a SIM-kártyán vagy a
telefonon.

2. Válassza a Mindet másol menüpontot,
és nyomja meg a d [Kiválaszt]
gombot. Az alábbi menü jelenik meg.

v Nézetek

Válassza ki a Megjelenítési opciók
opciót, majd nyomja meg a d
[Kiválaszt] gombot.

• SIM-ről telefonra: A bejegyzéseket a
SIM kártyáról a telefon memóriájába
másolhatja.
• Telefonról SIM-re: A bejegyzéseket a
telefonról a SIM kártyára másolhatja.

- Ha a Csak nevek opciót választja,
akkor a telefon csak a nevet jeleníti
meg.

v Memória: Ebben a menüben

- Ha a Név és szám opciót választja a
nevek számmal együtt jelennek meg.

v Nevek törlése: A SIM-kártyáról és

- Ha a Képpel opciót választja, a telefon
a karakterinformációt és képet is
megjelenít.

Szer vező

- Ugorjon az Alapértelmezett memória
menüpontra, majd nyomja meg a bal
gombot; d [Kiválasztás].

ellenőrizheti a SIM kártya és a telefon
memóriájának kihasználtságát.
a készülékről minden bejegyzés
törölhető. A funkció használatához
szüksége lesz a Biztonsági kódra.
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Szervező
Szer vező

1. Vigye a kiemelést a Nevek törlése
(kapcsolatok törlése) mezőre, majd
nyomja meg a bal oldali d [Kiválaszt]
szoftverbillentyűt.
2. Tegye kiemeltté a törölni kívánt
memóriát, majd nyomja meg a bal oldali
d [Kiválaszt] szoftverbillentyűt.
3. Adja meg a biztonsági kódot. A
megerősítéshez nyomja meg az d
[OK] vagy a jobb gombot e [Vissza].
v SDN

E zzel a funkcióval férhet hozzá a
szolgáltató által kínál szolgáltatásokhoz
(ha azt a SIM kártya támogatja).

Naptár

50

Menü 4.2

Ebbe a menübe belépve egy naptár
jelenik meg. A hónap és nap a képernyő
felső részén látható. Amikor a Settings
(beállítások) menüben módosítja a
dátumot, a naptár automatikusan frissül.
Az aktuális dátum zölden kiemelten
látható. A találkozókat, emlékeztetőket
az adott naphoz tartozó négyzet bal felső
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sarkában egy vörös háromszög jelzi. A
találkozókhoz, emlékeztetőkhöz hallható
riasztás is rendelhető.
Nap, hónap, és év megváltoztatása.
Gomb

Magyarázat
Évente
Havonta

ij
k l

Hetente
Naponta

Naptár üzemmódban nyomja meg az
d[Opciók] gombot.

Új bejegyzés (Menü 4.2.1)
A kiválasztott naphoz új naptári
bejegyzést vagy jegyzetet adhat.
Maximum 20 jegyzetet készíthet.
Adja meg a tárgyat, majd nyomja meg az
[OK] gombot. Adja meg az információkat
a következő részben: Idő, Ismétlés és
Ébresztő.
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Ébresztőhang (Menü 4.2.6)

(Menü 4.2.2)

A dátumokhoz külön figyelmeztető
hangot rendelhet hozzá.

Megmutatja a kiválasztott naphoz
tartozó jegyzetet. Használja a i , j
gombokat a jegyzetlista kereséséhez. Ha
hangjelzést állít be a jegyzethez, akkor
a hangjelzés szimbólum megjelenik.
Ilyenkor, ha megnyomja a d [Kiválaszt]
gombot, részleteiben láthatja a jegyzetet.
Nyomja meg az d [Opciók] gombot a
jegyzet törléséhez, szerkesztéséhez.

Lejártak törlése (Menü 4.2.3)
Törölheti a múltbéli emlékeztetőket,
melyekre már felhívta a készülék a
figyelmet.

Jegyzet

Szer vező

Napi események megtekintése

Menü 4.3

1. Válassza a Jegyzet opciót a d
[Kiválaszt] gombbal.
2. Ha nincs bejegyzés, nyomja meg a bal
gombot; d [Írás].
3. Adja meg a jegyzetet, majd nyomja meg
az d [OK] gombot.

Megjegyzés
v 
Ha meg akarja változtatni a

Mindet töröl (Menü 4.2.4)

szövegbeviteli üzemmódot, akkor
nyomja meg a
gombot.

Az összes jegyzetet törölheti.

Ugrás dátumhoz (Menü 4.2.5)
Közvetlenül a keresett dátumra ugorhat.
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Üzenetek
Üzenetek

Új üzenet

Menü 5.1

Ebben a menüben találja az SMS, MMS
üzenetekkel, hangpostával és a hálózati
szolgáltatásokkal kapcsolatos funkciókat.

Szöveges üzenet írása (Menü 5.1.1)
Ebben a menüpontban írhat és
szerkeszthet SMS üzeneteket,
ellenőrizheti az üzenetoldalak számát.
1. Lépjen az Üzenetek menübe a d
[Kiválaszt] gomb megnyomásával.
2. Új üzenet írásához válassza a
következőt: Szöveges üzenet.
3. A z egyszerűbb szövegbevitel
érdekében használja a T9 szótárat.
4. Nyomja meg a [Beszúrás] gombot a
következők csatolásához.
Beszúrás
v kép: Beszúrhatja az Alapértelmezett

képeket, vagy a Saját mappa képeit,
melyek rendelkezésre állnak az SMS
üzenetek számára.

v Hang: SMS üzenetek számára

rendelkezésre álló hangokat szúrhat be.

v Szövegsablonok: Szövegsablonokat

használhat, melyeket a telefonban talál
meg.

v Nevek: Telefonszámokat vagy e-mail

címeket szúrhat be telefonkönyvből.

v Szimbólum: Különleges karaktereket

szúrhat a szövegbe.

v Névjegy: Elérhetőségi információit az

üzenethez csatolhatja.

5. Ha befejezte az üzenetet, a kívánt
lehetőség kiválasztásához nyomja
meg a bal oldali d [Opciók]
szoftverbillentyűt.
Opciók
v Küld: Az üzenet elküldése.

1. A z üzenet elküldéséhez adja meg a
telefonszámot, melyre küldeni szeretné.
2. Nyomja meg a j gombot további
címzettek hozzáadásához.

3. Használhatja a telefonkönyv
telefonszámait is.
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v Mentés piszkozatként: Az üzenet

mentése a Kimenő üzenetek közé.

v Betűtípus és elhelyezkedés:

Kiválaszthatja a betűtípus Méretét és
Típusát, és a szöveg tördelését.

v Szín: Kiválaszthatja az előtér és a háttér

Színét.

Figyelem !

• Ezen opció használatakor a rendelkezésre
álló karakterek száma csökken!

v Felvétel a T9 szótárba: Saját szót adhat

szótárhoz. A menü csak akkor látható,
ha a szerkesztés üzemmód T9Abc/
T9abc/T9ABC.

v Kilép: Ha megnyomja a Kilépés

gombot egy üzenet írása közben,
akkor befejezte az üzenet írását és
visszatérhet az Üzenetek menübe. A
megírt üzenet nem kerül elmentésre.

Üzenetek

4. A számok beírását követően az üzenet
elküldéséhez nyomja meg a bal oldali
d szoftverbillentyűt. Az összes
üzenet automatikusan elmentésre kerül
a kimenő levelek diában, még sikertelen
küldés esetén is.

Megjegyzés
v 
A z EMS 5 küldésére alkalmas

telefon képes színes képek, hangok,
szövegstílusok, stb. küldésére. A
másik esetleg nem tudja fogadni
a képeket, hangokat, vagy
szövegstílusokat, ha a telefonja nem
támogatja ezeket az opciókat.

v 
Ha rövid szöveges üzenet (SMS)

írása közben ékezetes karaktereket
használ (öüóőúéáűí), akkor az üzenet
küldése vagy mentésekor ezen betűk,
ékezet nélkül kerülnek elküldésre
illetve elmentésre!

v T9 nyelvek: Választhat egy T9 beviteli

üzemmódot. Ki is kapcsolhatja a T9
bevitelt a „T9 ki” opcióval.
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KG800_헝가리0606.indd

53

2006.6.12

11:41:13 AM

Üzenetek
Üzenetek

Multimédiás üzenet írása

Opciók

(Menü 5.1.2)

v Küld: Multimédia üzenetét több

A multimédia üzenet tartalmazhat
szöveget, képeket és/vagy hang klipeket.
A szolgáltatás csak akkor használható, ha
azt a mobiltelefon szolgáltató támogatja.
Multimédia üzenetet csak azok a
készülékek képesek küldeni és fogadni,
amelyek kompatibilisek a multimédia
üzenet szolgáltatással.
1. Lépjen be az Üzenetek menübe
megnyomva a d [Kiválaszt] gombot.
2. Ha új üzenetet szeretne létrehozni,
válassza ki a Multimédiás üzenet
menüpontot.
3. Új üzenezet hozhat létre vagy
választhat a multimédiás sablonok
közül egyet.
4. Nyomja meg a Beszúrás gombot, ha
Képek, hangot, Nevek, Szimbólum,
Új fotó, Új hang, Szövegsablonok,
Névjegy vagy saját névjegykártyát kíván
felvenni.
Az MMS üzenetbe maximum 100 kb méretű fájl vehető fel.
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címzettnek is elküldheti, vagy akár
eltárolhatja későbbi küldésre.

Megjegyzés
v M
 inden üzenet automatikusan a

kimenő mappába kerül, küldési hiba
esetén is.

v Megtekintés: Megtekintheti a megírt

multimédia üzeneteket.

v Ment: A multimédiás üzenetet a

Vázlatok vagy a Sablonok mappába
menti.

v Tárgy szerkesztése: Segítségével

módosíthatja a kiválasztott multimédia
üzenetet.

v Dia hozzáadása: Az aktuális oldal

mögé, vagy elé szúrhat be egy új oldalt.

v Diára lépés: Az előző vagy következő

oldalra léphet.

v Dia törlése: Törölheti az aktuális

mappákat.
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v Dia formátumának beállítása

v Média eltávolítása: Eltávolíthatja a

képet vagy hangot az oldalról. Ez az
opció csak akkor látható, ha van kép
vagy hang az oldalon.

v Felvétel a T9 szótárba: Saját szót adhat

szótárhoz. A menü csak akkor látható,
ha a szerkesztés üzemmód Prediktív
(T9Abc/T9abc/T9ABC).

v T9 nyelvek: Választhat egy T9 beviteli

üzemmódot. Ki is kapcsolhatja a T9
bevitelt a „T9 ki” opcióval.

v Kilép: Visszaléphet az Üzenetek

menübe.

Email (Menu 5.1.3)
E-mail küldéséhez és fogadásához először
létre kell hoznia az e-mail fiókot.
1. A címzett és a másolat mezőbe
maximum 12 e-mail cím írható be.
Tipp: A „ @” beírásához nyomja meg a
gombot,majd válassza ki a „ @”
karaktert.

Üzenetek

- Időzités beállítása: Időzítőt állíthat be
az oldalakhoz, szöveghez, képhez és
hanghoz.
- Szöveg- és képcsere: Az üzenet szöveg
és kép pozíciójának cseréje.

2.Gépelje be a levél tárgyát, és nyomja
meg az OK gombot.
3. E-mail üzenet írását követően nyomja
meg a bal oldali d [Opciók]
szoftverbillentyűt. Az alábbi
lehetőségek közül választhat.
v Küld: E-mail üzenet elküldése.
v Címzettek szerkesztése: Címzettek

szerkesztése.

v Tárgy szerkesztése: Tárgy szerkesztése.
v Mentés a piszkozatok közé: Ezt a

Megjegyzés
v M
 ultimédia üzenet létrehozásakor,
ha képet tölt fel (50K), feltűnhet,
hogy amíg a kép fel nem töltődött,
más művelet nem végezhető.
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lehetőséget kiválasztva az üzenet a
Piszkozatok mappába kerül.

v T9 nyelvek: Választhat egy T9 beviteli

üzemmódot. Ki is kapcsolhatja a T9
bevitelt a „T9 ki” opcióval.
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Üzenetek
v Kilép: Üzenet írása közben a Kilépés

Üzenetek

parancsot kiválasztva visszakerül az
üzenet menübe. A megírt üzenet nem
kerül elmentésre.

Megjegyzés
v Fiókonként maximum 50 üzenet

menthető el (a három fiókban
tehát összesen 150). A Beérkezett
üzenetek mappájában maximum 30,
a Piszkozatok és a Kimenő üzenetek
mappájában – 5 üzenet, az Elküldött
üzenetek mappájában pedig
maximum 10 üzenet tárolható. Ha a
Piszkozatok, a Kimenő üzenetek vagy
az Elküldött üzenetek mappa megtelt
és Ön újabb üzenetet szeretne
valamelyik mappába menteni, az
elsőként tárolt üzenet automatikusan
törlődik.

v A
 z elküldendő üzenet maximális

mérete csatolt fájlokkal együtt
300 kb, fogadotté 100 kb lehet.
Ha a beérkező üzenet több mint
5 mellékletet tartalmaz, akkor
közülük csak 5 kerül fogadásra.
Előfordulhat, hogy néhány üzenet
nem megfelelően jelenik meg.

Bejövő

Menü 5.2

Ha üzenete érkezik, akkor a telefonja
jelzi azt. A bejövő üzenetek között kerül
eltárolásra. A bejövő üzenetek között
minden egyes üzenetet egy ikon azonosít.
A részletek tekintetében lásd az ikon
ismertetőt.
Ikon

ismertető
Multimédia üzenet
Rövid üzenet
SIM üzenet
Olvasott multimédia üzenet
Olvasott szöveges üzenet
Push üzenet
Érétesítő multimédia üzenet

Ha a telefonon a „Nincs helyi SIM
üzenet számára” üzenet jelenik meg,
akkor törölnie kell a SIM üzenetek közül
a Bejövő vagy Kimenő listában. Ha a
telefonon a „Nincs szabad hely az üzenet
számára” felirat jelenik meg, tárhely
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KG800_헝가리0606.indd

56

2006.6.12

11:41:14 AM

v Mindet töröl: Az összes üzenetet

törölheti.

* SIM üzenet
A SIM üzenet egy olyan üzenet, mely a
SIM kártyán kerül eltávolításra.
Ha értesítést kap, hogy multimédia
üzenete érkezett, annak megtekintése
előtt meg kell várnia, hogy letöltődjön.
Egy üzenet olvasásához válasszon egy
üzenetet a d gombbal.
v Mutat: Megtekintheti a fogadott

üzenetet.

v Töröl: Törölheti az aktuális üzenetet.
v Válasz: Válaszolhat a küldőnek.

Postaláda

Menü 5.3

Üzenetek

felszabadításához törölnie kell néhány
üzenetet, fájlt vagy alkalmazást.

A menübe belépve új üzenetei eléréséhez
kapcsolódnia kell távoli fiókjához, vagy az
e-mail szerverre történő felkapcsolódás
nélkül megtekintheti korábban letöltött
üzeneteit.
Megtekintheti az elmentett üzeneteket, a
piszkozatokat, valamint az elküldésre váró
és az elküldött üzeneteket. A Beérkezett
üzenetek mappájában maximum 30 email üzenet számára van hely.

v Továbbküld: A kiválasztott üzenetet

továbbíthatja valakinek.

v Visszahív: Felhívhatja az üzenet

küldőjét.

v Információ: Információt tekinthet

meg a fogadott üzenetekről; Küldő
címe, üzenet tárgya (csak multimédia
üzenet esetén), üzenet dátuma és ideje,
üzenettípus, üzenetméret.
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Üzenetek
Üzenetek

Piszkozatok

Menü 5.4

Ezzel a menüvel beállíthat öt gyakran
használt multimédia üzenetet. Ez a menü
mutatja az eltárolt multimédia üzenet
listát.
A következő opciók állnak rendelkezésre.

Kimenő

Menü 5.5

A menü segítségével megtekintheti
elküldött üzeneteit, az elküldésre
várókat, valamint a korábban sikertelenül
elküldötteket.
Ikon

ismertető
Multimédia üzenet

v Mutat: Megtekintheti a multimédia

üzeneteket.

Rövid üzenet

v Szerkeszt: Módosíthatja a kiválasztott

SIM üzenet

üzenetet.

v Töröl: Törölheti a kiválasztott üzenetet.

Olvasott multimédia üzenet

v Információ: Megtekintheti az üzenet

Olvasott szöveges üzenet

információját.

Push üzenet

v Mindet töröl: Törli a mappa összes

üzenetét.

v Mutat: Megnézheti az üzenetet.
v Továbbküld: A kijelölt üzenetet

továbbíthatja egy másik félnek.

v Töröl: Kitörölheti az üzenetet.
v Információ: Információt kérhet bármely

üzenetről.

v Mindet töröl: Kitörölhet minden

üzenetet a kimenő postafiókból.
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Info üzenet

Ha már kiválasztotta ezt a menüt, a
bal gomb d [OK] megnyomásával
meghallgathatja hangüzeneteit.
Készenléti üzemmódban a hangüzenetek
meghallgatásához tartsa benyomva a
gombot.

Az Info service üzenetek a hálózat által a
készülékére küldött szöveges üzenetek.
Az üzenetek közérdekű információkat
tartalmaznak, mint például időjárás
jelentéseket, közlekedési híreket,
gyógyszertárak listáját és tőzsdei
árfolyamokat. Minden információtípus
saját azonosítószámmal rendelkezik,
így ezekre hivatkozhat, ha felveszi a
kapcsolatot hálózati szolgáltatójával. Az
üzenet ismételt megtekintéséhez, vagy ha
a készülék nem készenléti üzemmódban
van, kövesse az alábbiakat.

Megjegyzés
v H
 a hangüzenet érkezett, akkor a

telefon kijelzőjén egy szimbólum
jelenik meg, és hangjelzés hallható.
Konzultáljon szolgáltatójával a
készülék megfelelő beállításával
kapcsolatban.

Menü 5.7

(Hálózat és előfizetés függő)

Üzenetek

Hangposta meghallgatása
Menü 5.6

Olvas (Menü 5.7.1)
1. Ha üzenetet kapott az információs
szolgáltatástól, az Olvas gombbal
megjelenítheti az üzenetet a képernyőn.
A következő üzenet olvasásához a
i , j , vagy a d [Következő]
gombbal léphet lefelé.
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Üzenetek
Üzenetek

2. A z üzenet megjelenítésre kerül, amíg
nem választ ki másikat.

Sablonok

Menü 5.8

Szövegsablonok (Menü 5.8.1)

Témák (Menü 5.7.2)
(Hálózat és előfizetés függő)
v Új bejegyzés: Cellainfo üzenet számot

tárolhat a telefon memóriájában saját
elnevezéssel.

v Lista nézet: Megtekintheti a cellainfo

üzenet számokat, melyeket eltárolt. Ha
megnyomja az d [Opciók] gombot,
szerkesztheti és törölheti a tárolt
cellainfo üzenet kategóriákat.

v Aktív lista: Cellainfo üzenet számokat

választhat ki az aktív listában. Ha
aktivál egy cellainfo üzenet számot,
akkor üzeneteket fogadhat azzal a
számmal.

6 szöveges sablonnal rendelkezik.
• Kérem, hívjon vissza.
• Késni fogok. Ott leszek
• Hol vagy?
• Már úton vagyok.
• Nagyon sürgős! Kerém,vegye fel a
kapcsolatot velem!
• Szeretlek.

Multimédiás sablon (Menü 5.8.2)
Ha elmentett egy új sablont, a következő
lehetőségek közül választhat.
v Mutat: Megtekintheti a multimédia

sablonokat.

v Töröl: Multimédia sablont törölhet.
v Új bejegyzés: Új multimédia sablont

adhat hozzá.

v Üzenet írása: Multimédia üzenetet írhat

multimédia sablonnal.
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v Szerkeszt: Multimédia sablonokat
v Mindet töröl: Minden multimédia

sablont törölhet.

v Kézbesítési jelentés: Ha ezt a funkciót

bekapcsolja, visszajelzést kap az üzenet
sikeres vagy sikertelen kézbesítésével
kapcsolatban.

v Válasz ua. központon keresztül: Ezzel

a funkcióval az üzenet elküldése után
átvállalhatja a válasz költségeit.

Beállítások

Menü 5.9

Szöveges üzenet (Menü 5.9.1)
v Üzenet típusa:

Szöveg, Hang, Fax, Orsz. szem.h.,
X.400, E-mail, ERMES
Általában a Szöveg beállítás aktív. A
szöveget különféle formátumokba
alakíthatja. A funkció további
részleteivel kapcsolatban vegye fel a
kapcsolatot hálózati szolgáltatójával.
v Érvényességi idő: Ezzel a funkcióval

azt állíthatja be, hogy az elküldött
üzenet meddig tárolódjon az
üzenetközpontban, mielőtt sikeresen
elküldésre kerül.

Üzenetek

szerkeszthet.

v SMS központ: SMS üzenetek

küldése előtt ebben a menüpontban
adhatja meg az SMS üzenetközpont
telefonszámát.

Multimédia üzenet (Menü 5.9.2)
v Prioritás: Beállíthatja a kiválasztott

üzenet prioritását.

v Érvényességi idő: Ezzel a funkcióval

azt állíthatja be, hogy az elküldött
üzenet meddig tárolódjon az
üzenetközpontban, mielőtt sikeresen
elküldésre kerül.

v Üzenet tárgya: Ha a menü aktív, itt

adhatja meg multimédia üzenete
tárgyát.
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Üzenetek
v Kézbesítési jelentés: Ha ezt a funkciót

Üzenetek

bekapcsolja, visszajelzést kap az üzenet
sikeres vagy sikertelen kézbesítésével
kapcsolatban.

v Automtikus letöltés: Ha bekapcsolja,

automatikusan fogadja a multimédia
üzeneteket. Ha kikapcsolja, csak
értesítést kap az üzenetek érkezéséről,
majd utána ellenőrizheti az értesítést.
Ha a csak honos hálózatot választja,
akkor a multimédia üzeneteket a honos
hálózattól függően fogadhatja.

v Hálózat beállítása: Ha kiválasztja a

multimédia üzenet szervert, akkor
megadhat egy URL címet a szervernek.

v Engedélyezett típusok

Email (Menü 5.9.3)
Ennek a menünek a segítségével
szerkeszthet, törölhet és létrehozhat email fiókot.
v Fiók

3 e-mail fiókot hozhat létre, ha az Új
hozzáadása lehetőséget választja. A
Szerkesztés menüben megadhatja a
következő értékeket.
Beállítás alapértelmezettként
Szerkeszt
- Cím:Fióknév.
- F elhasználói azonosító: Adja meg email azonosítóját.

Személyes: Személyes üzenet.

- Jelszó: Adja meg e-mail jelszavát.

Hirdetés: Reklámüzenet.

- E -mail cím: Adja meg az e-mail címet,
amit a szolgáltatójától kapott.

Információ: Szükséges információ.

-B
 ejövő kiszolgáló: Adja meg az emaileket fogadó POP3-címét és port
számát.
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- Névjegy beillesztése: Válassza az Igen
lehetőséget, ha e-mail üzenetéhez
csatolni kívánja aláírását.
- Hozzáférési pont: Itt kiválaszthatja a
hozzáférési pontot a listából.
- SMTP-port száma: Itt szerkesztheti az
SMTP port számát.
- POP3-port száma: Itt szerkesztheti a
POP3 port számát.
- Kimenő kiszolgáló azonosító/jelszó:
Adja meg az azonosítót és a jelszót emailje elküldéséhez.
Törlés: Törli a kiválasztott fiókot a
listából.
v Hozzáférési pont

Hozzáférési pontok szerkesztése. A
memóriában megtalálható néhány
szolgáltató alapértelmezett hozzáférési
pontja.
Cím: Hozzáférési pont neve.

APN: A hozzáférési pont nevének
(APN) megadása.
Felhasználói azonosító: Adja meg
hozzáférési pontjának felhasználói
azonosítóját.

Üzenetek

- Hagyjon üzenetet a kiszolgálón:
Válassza a (igen) lehetőséget, ha az
üzeneteket a szerveren kívánja hagyni.

Jelszó: Adja meg hozzáférési pontjának
jelszavát.
DNS-cím: Adja meg a DNS-címet.
v Névjegy

Itt hozhatja létre aláírását.

Hangposta kp. száma (Menü 5.9.4)
Fogadhatja a hangpostát, ha a funkciót
támogatja a hálózat. Ha új hangposta
érkezik, a szimbólum megjelenik a
képernyőn. Lépjen kapcsolatba a hálózati
szolgáltatóval a szolgáltatás részletei
tekintetében, hogy megfelelően tudja
beállítani telefonját.
v Hazai: Meghallgathatja a hangpostákat

a Honos kiválasztásával.

v Barangolás: Még külföldön is

meghallgathatja hangpostáját, ha a
barangolás szolgáltatás támogatott.
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Üzenetek
Üzenetek

Info üzenet (Menü 5.9.5)

Push üzenetek (Menü 5.9.6)

v Fogadás

Beállíthatja, hogy kívánja-e fogadni az
üzeneteket, vagy nem.

(hálózatfüggő)

Igen: Ha ezt az opciót választja, a
telefon fogadja a szolgáltató üzeneteit.
Nem: Ha ezt az opciót választja, a
telefon nem fogadja a szolgáltató
üzeneteit.
v Figyelmeztetés

Igen: Ha ezt az opciót választja, a
telefon hangjelzést ad, ha cellainfó
üzenet érkezik.
Nem: Ha ezt az opciót választja, a
telefon nem ad hangjelzést, ha cellainfó
üzenet érkezik.
v Nyelvek

Kiválaszthatja a kívánt nyelvet a [Be/Ki]
opcióval. Utána a cellainfó üzenet a
kiválasztott nyelven jelenik meg.
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Multimédia
Menü 6.1

Ez az alkalmazás lehetővé teszi
állókép készítését. Állóképet készíthet
tetszőleges méretben, és felhasználhatja
a kapcsolatokhoz fényképként,
háttérképként, vagy egyéb általános
célokra. Ha elkészítette a képet, akkor
elküldheti azt multimédia vagy e-mail
üzenetben.

v Effektus: Beállítja a képnél használt

különleges hatást.

v Vaku: Beállítja a vaku üzemmódját.
v Zoom: Beállítja a zoom funkciót.

Multimédia

Kép készítése

Nyomja meg a bal funkciógombot
[Opciók] a következő menüelemek
megjelenítéséhez.
v Fényerő: Beállítja a fényerőt.
v Méret: Beállítja a kép méretét.
v Időzítő: Beállítja a késleltetési időt.
v Minőség: Beállítja a kép minőségét.
v Fehéregysúly: Megváltoztathatja a

beállítást a környezetnek megfelelően.

v Album: Megmutatja az elkészített

állóképeket.

v Kilépés: Kilépés a kamera üzemmódból.
v Mód: Kiválaszthatja, hogy normál vagy

sorozatképet szeretne készíteni.
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Multimédia
Multimédia

Megjegyzés

Megjegyzés

v
Mozgókép kockák csak 176 x

v
Válassza ki a Szerkesztés parancsot.

220 képpontos felbontásban
készülhetnek.

v
Sorozatfelvétel csak 320 x 240 vagy
640 x 480 képpontos felbontással
készíthető.

v A Photo Caller ID (fényképes

hívó azonosítás) szolgáltatás
használatához a kapcsolathoz
léteznie kell hozzárendelt 72x72
képpontos felbontású fotónak.

v Ha elkészítette, és elmentette a fotót,

lépjen a Kapcsolatok alkalmazásba,
és válassza ki a hozzárendelni
kívánt fotót, vagy új kapcsolat
létrehozásához válassza ki az Új
hozzáadása lehetőséget (kérjük,
vegye figyelembe, hogy a fotó csak
a készülék memóriájában található
kapcsolathoz rendelhető hozzá, a SIM
kártyán tárolthoz nem).

Ha nem kívánja szerkeszteni a nevet,
nyomja meg az OK gombot, majd a
navigációs gombokkal tegye kiemeltté
a kép fület.

v
A k , l gombokkal keresse

meg a kívánt fotót (kérjük, vegye
figyelembe, hogy itt csak a 72x72
felbontásúak látszanak).

v Ha kiválasztotta a kívánt fotót,

a kapcsolat profiljába történő
mentéshez nyomja meg a bal oldali
szoftverbillentyűt.

v
Amikor a kapcsolat hívja Önt,

megjelenik a fényképe (ha a hívó
elküldi a saját telefonszámát).
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Menü 6.2

Hangfelvevő

Menü 6.3

Ez az alkalmazás lehetővé teszi mozgókép
felvételét. A funkció használatával
lejátszhat és megtekinthet egy elmentett
videó fájlt. Miután felvételt készített,
elküldheti a klipet multimédia üzenetben
vagy e-mailben.

A hangos emlékeztető funkcióval
maximum 20 hangüzenetet vehet fel,
melyek mindegyike 20 másodperc hosszú
lehet.

Nyomja meg a bal funkciógombot
[Opciók] a következő menüelemek
megjelenítéséhez.

Hangjegyzetet a Hangfelvétel menüben
készíthet.

v Fényerő: Beállítja a fényerőt.
v Méret: Beállítja a kép méretét.
v Időzítő: Beállítja a késleltetési időt.
v Minőség: Beállítja a videó minőségét.
v F ehéregysúly: Megváltoztathatja a

beállítást a környezetnek megfelelően.
v Felvétel időtartama: Beállítja a felvételi
időt.
v K ilépés: Kilépés a kamera üzemmódból.
v E ffektus: Beállítja a klipnél használt
különleges hatást.
v Vaku: Beállítja a vaku üzemmódját.
v Zoom: Beállítja a zoom funkciót.

Multimédia

Videókamera

Felvétel (Menü 6.3.1)
1. Ha elindult a felvétel, a Felvétel üzenet
és a hátralévő idő jelenik meg.
2. Ha be szeretné fejezni a felvételt, akkor
nyomja meg a bal funkciógombot d
[Ment].
3. Adja meg a hangjegyzet címét, majd
nyomja meg a bal funkciógombot d
[OK].

Listát mutat (Menü 6.3.2)
Megjelenik a hangos emlékeztetők
listája. A rögzített hangos emlékeztetők
lejátszhatók és törölhetők. Az alábbi
[Opciók] menük érhetőek el
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Multimédia
Multimédia

MP3

Menü 6.4

Az KG800 beépített MP3 lejátszóval
rendelkezik. MP3 zenei fájlokat hallgathat
egy kompatibilis headset segítségével,
vagy a beépített hangszórón keresztül.

Megjegyzés
v
A hangszóró kis mérete miatt

egyes esetekben a hang torz lehet,
különösen nagy hangerő, és sok
mélyhang esetén. Sztereó fülhallgató
használata ajánlott, hogy élvezhesse a
zene kiváló minőségét.

A zenelejátszó a következőket támogatja:
v MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III,

MPEG- 2.5 Layer III, 8 KHz – 48 KHz
mintavételi frekvencia. Maximum 320
Kbps bitsebesség, sztereó.

v A AC: ADIF, ADTS formátumok (8 KHz

– 48 KHz mintavételi frekvencia)

v A AC+: V1: 16`128 Kbps bitsebesség

68

V2: 16`48 Kbps bitsebesség
8 KHz – 48 KHz mintavételi
frekvencia
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v MP4, M4A: 8 KHz – 48 KHz mintavételi

frekvencia, maximum 320 Kbps
bitsebesség, sztereó.

v WMA: 8 KHz – 48 KHz mintavételi

frekvencia, maximum 320 Kbps
bitsebesség, sztereó.

Megjegyzés
v
A z KG800 nem támogatja a változó
bitsebességű MP3 és AAC fájlokat.
Éppen ezért, nem konvertálhatja a
VBR MP3 fájlt AAC formátumra.

Számítógépéről a telefon memóriájába
másolhat MP3 fájlokat adattároló
üzemmódban használva a telefont.
Amikor a telefont számítógépéhez
csatlakoztatja az USB vezetékkel
(tartozék), a készülék a Windows
Explorerben cserélhető lemezként jelenik
meg. Win98 SE használata esetén, akkor
telepítenie kell a háttértár meghajtót
a Windows 98 számára a CD-ROM
lemezről.
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v Mentés mint csengőhang: Ez a menü

v
A z MP3 fájlokat a my media\music

mappába kell másolni. Ha másik
mappába másolja, az MP3 fájlok nem
tekinthetőek meg..

v
A számítógépen Windows 98 SE,

Windows ME, Windows 2000,
Windows XP operációs rendszernek
kell futnia.

Itt megtekintheti a lejátszható számok
teljes listáját. A zeneszámok között
a navigációs gombbal tallózhat.
Emellett, ha kijelölte a zeneszámot, az
opciók menüből a fájlt törölheti, vagy
megtekintheti a részletes adatait.
1. M
 P3 lejátszóhoz: Ugrás az MP3
lejátszóhoz.
A következő menük eléréséhez nyomja
meg a bal gombot; d [Opciók].
v Lejátszási lista megtekintése:

Megjelenítheti a lejátszási listát.

v Ismétlés: Az aktuális zeneszám egy

részlete ismétlésre kerül a funkció
bekapcsolásakor.
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lehetővé teszi az MP3 fájl beállítását
csengőhangként. A profil menüben is
beállíthatja csengőhangként a fájlt.

v Beállítások

-H
 angszín
Ez a menü segít beállítani
zenehallgatás környezetét. A telefon
négy gyári beállítást tartalmaz.
Amikor belép a menübe, az ekvalizer
aktuális beállítását láthatja.

Multimédia

Megjegyzés

- Lejátszási mód
Ez a menü lehetővé teszi lejátszási
üzemmód beállítását.
- Véletlenszerű lejátszás
A z MP3 fájlokat véletlen sorrendben
hallgathatja meg.
- Vizuális effekt
Kiválaszthatja a vizuális hatás
menüket: Szivárvány, alap és kék. Ez a
menü lehetővé teszi a fő és kiegészítő
LCD képernyő hátterének beállítását
MP3 fájl lejátszása közben.
2. Törlés: Törli a kijelölt fájlt.
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Multimédia
Multimédia

3. Részletek megtekintése: A kijelölt fájl
részletes adatainak megtekintése.
4. Mindet töröl: Törli az összes fájlt.

v Küldés emailként: A kijelölt fájl

elküldése egy másik eszközre e-mail
üzenetben, ha a fájl mérete nem éri el a
300 Kbyte méretet.

v Küldés Bluetooth-on keresztül: Kép

Megjegyzés

küldése Bluetooth átvitellel.

v
A zene nemzetközi egyezmények

és állami szerzői jog alatti
védelem alatt áll. Elképzelhető,
hogy reprodukálásához vagy
lemásolásához engedélyt, licencet
kell vásárolnia. Néhány országban
az állami törvények tiltják a szerzői
jog által védett anyag magán
célra történő lemásolását. Kérjük,
ellenőrizze az adott országban az
ilyen anyagokra érvényes törvényeket,
rendelkezéseket.

v Multimédiás üzenet írása: Írhat és

szerkeszthet multimédia üzeneteket,
ellenőrizve az üzenet méretét.

v Mentés mint háttérkép: Beállíthatja a

képet háttérképként.

v Diavetítés: Ez a menü lehetővé teszi

az automatikus diavetítéshez hasonló
megjelenítést.

v Töröl: Törölheti a képet.
v Cím szerkesztése: Szerkesztheti a kép

címét.

v Információk: Megjeleníti a mentett

Saját album

Menü 6.5

képek adatait.

Megtekinthet és elküldhet egy képet. A
képet beállíthatja háttérnek is.

Megjegyzés

v Böngésző nézet: Egyszerre meg tud

v A Saját album csak a készülék

jeleníteni több képet is a kijelzön.

kamerájával készített felvételeket
jeleníti meg.

70
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Menu 6.6

Beállítások

Menü 6.7

Megtekintheti a memóriába tárolt
videókat.

Kamera (Menü 6.7.1)

v Lejátszás: A videó fájl lejátszásához

v Automentés: Ha bekapcsolja, a képek

nyomja meg az OK gombot, vagy
válassza ki az Opciók menü Lejátszás
parancsát.

v Küldés Bluetooth-on keresztül: A

kijelölt fájl elküldése egy másik eszközre
Bluetooth kapcsolattal.

v Átnevez: A kijelölt fájl átnevezése.

automatikusan mentésre kerülnek a
menüsáv nélkül.

Multimédia

Videók

v Minden fénykép törlése: Ezzel törölheti

a memóriában tárolt összes fotót.

Videókamera (Menü 6.7.2)
v Minden videó törlése: Ezzel törölheti a

memóriában tárolt összes videót.

v Töröl: Fájl törlése.
v Mindent töröl: A listában szereplő

összes fájl törlése

v Információ: A fájl adatainak

megjelenítése.
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Böngésző
Böngésző

Ebben a menüben különböző WAP
(Wireless Application Protocol)
szolgáltatásokat, pl. banki információkat,
híreket, időjárás-jelentést és
repülőtéri információkat érhet el.
Ezeket a szolgáltatásokat speciálisan
mobiltelefonokra tervezték, és a WAPszolgáltatók biztosítják.
Hálózatkezelőjével, választott
szolgáltatójával egyeztesse a WAPszolgáltatások elérhetőségét és a fizetési
kötelezettségeket. A szolgáltató ellátja
Önt a szolgáltatások használatához
szükséges útmutatásokkal is.
Ha csatlakozott az Internethez, a honlap
megjelenik. A tartalom a szolgáltatótól
függ. Bármely weboldalhoz hozzáférhet a
URL megadásával. A böngészőből történő
kilépéshez nyomja meg a gombot. A
telefon visszatér készenléti állapotba.

A telefon gombjainak használata
Az Internetes szörfözéskor a telefon
gombjai másképp működnek a telefon
üzemmódhoz képest.
Gomb

Ismertetés

ij

A tartalomterületet görgeti
soronként

b

Visszatér az előző oldalra
Opciókat választ és
műveleteket erősít meg

   h

A WAP böngésző menü használata
Számos opció áll rendelkezésre a mobil
Internet használata közben.

Megjegyzés
v
A WAP böngésző menüje változó

lehet a böngésző verziójától függően.

Navigálás a WAP böngészővel
Az Interneten szörfözhet a telefon
gombjaival, vagy a WAP böngésző
menüvel.
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Menü 7.1

Az aktuális profil által meghatározott
kezdőlaphoz csatlakozhat. A szolgáltató
határozza meg a kezdőlapot, ha Ön nem
teszi meg egy aktív profilban.

v Csatlakozás: Csatlakozás a kiválasztott

könyvjelzőhöz.

v Hozzáad: Manuálisan új könyvjelzőket

adhat hozzá.

v Szerkeszt: A kiválasztott könyvjelző

Böngésző

Kezdőlap

nevének és címének szerkesztése.

v Töröl: Kitörli a kiválasztott könyvjelzőt.

Könyvjelzők

Menü 7.2

Ez a menü lehetővé teszi a kedvenc
weboldal URL címének eltárolását, hogy
később egyszerűen hozzáférjen.

v Mindent töröl: Minden könyvjelzőt

töröl.

Bejegyzés létrehozása

URL-re lép

1. Nyomja meg a bal oldali funkciógombot
[Opciók].

Közvetlenül is csatlakozhat az Önnek
tetsző weboldalra. Ehhez írja be annak
közvetlen URL címét.

2. Válassza az Új Hozzáad opciót, majd
nyomja meg az OK gombot.
3. Miután megadta a kívánt URL címet és
a bejegyzés elnevezését, nyomja meg
az OK gombot.
Könyvjelző kiválasztása után a következő
opciók állnak rendelkezésre.

Beállítások

Menü 7.3

Menü 7.4

Beállíthatja az internetszolgáltatáshoz
szükséges profilt, gyorsítótárat, cookie-t
és egyéb biztonsági beállításokat.
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Böngésző
Profilok (Menü 7.4.1)
Böngésző

Egy profil hálózati információt tartalmaz
az Internethez történő csatlakozáshoz.
A memóriában megtalálható néhány
szolgáltató alapértelmezett profilja. Az
alapértelmezett profilok nem nevezhetők
át.

- Adat beállítások: Csak akkor jelenik
meg, ha az adat beállítást választotta
vivőként.
Tárcsáz: A WAP átjáró telefonszáma.
Azonosító: Adja meg a tárcsázott
szerver (NEM a WAP átjáró)
felhasználó azonosítóját.

Minden profil a következő almenüket
tartalmazza:

Jelszó: TAdja meg a tárcsázott szerver
(NEM a WAP átjáró) jelszavát.

v Bekapcsol: A kiválasztott profil

Hívástípus: Válassza ki az adathívás
típusát: Analóg vagy Digitális (ISDN)

v Beállítás: A kiválasztott profil WAP

Várakozási idő: A beállított várakozási
idő eltelte után a szolgáltatás nem fog
a rendelkezésére állni, ha ezen idő alatt
nem történt adat bevitel, vagy adat
átvitel.

aktiválása.

beállításait szerkesztheti, illetve
változtathatja meg.

- Kezdőlap: Itt állíthatja be a kapcsolat
létrehozásakor automatikusan letöltött
weblap címét. Nem kell a „http://”
előtaggal kezdenie a címet, a WAP
böngésző automatikusan hozzáadja
az előtagot.
- Adatátvitel: Beállíthatja a vivő
adatszolgáltatást.
1 Adat / 2 GPRS

-G
 PRS beállítások: Csak akkor jelenik
meg, ha a GPRS beállítás választotta
vivőként.
APN: Adja meg a GPRS APN
beállítását.
Azonosító: Adja meg a tárcsázott
szerver (NEM a WAP átjáró)
felhasználó azonosítóját.
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- Proxybeállitások
Proxy: Aktiválja vagy törli a proxy-t.
IP cím: Adja meg a proxy szerver IP
címét.
Port: Adja meg a proxy szerver port
számát.
- DNS beállitások
Elsődleges kiszolgáló: Adja meg az
elsődleges DNS szerver IP címét.
Másodlagos kiszolgáló: Adja meg a
másodlagos DNS szerver IP címét.

Cache (Gyorsítótár) (Menü 7.4.2)
A gyorsítótár tárolja ideiglenesen
a letöltött Weboldalakat. Ebben a
menüben ürítheti ki a gyorsítótár
tartalmát, vagy változtathatja meg a
gyorsítótárüzemmódot.

Böngésző

Jelszó: TAdja meg a tárcsázott szerver
(NEM a WAP átjáró) jelszavát.

Cookie (Menü 7.4.3)
A használt információk vagy
szolgáltatások mentésre kerülnek a
telefon gyorsítótárjában.

Cache ürítés (Menü 7.4.4)
A cache memória tartalma törlődik.

v Átnevez: A Profil nevét szerkesztheti itt.
v Hozzáad: Kézzel hozzáadhat egy új

profilt.

v Töröl: A Profilt törölheti itt.

Megjegyzés
v A gyorsítótár egy puffermemória,

mely adatok ideiglenes tárolására
használható.
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Böngésző
Cookie-k törlése (Menü 7.4.5)
Böngésző

Minden cookie-ba mentett tartalmat töröl.

Biztonság (Menü 7.4.6)
Megjelenik a rendelkezésre álló
bizonyítványok listája.
v Engedély: Megtekintheti a telefonban

tárolt hatósági bizonyítványokat.

v Személyes: Megtekintheti a telefonban

tárolt személyes bizonyítványokat.

76
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Saját média
Menü 8.1

Játékok és ... (Menü 8.1.1)
• Játékok és: Ebben a menüben a
telefonra telepített Java alkalmazásokat
kezelheti. Elindíthatja vagy törölheti
a letöltött Java alkalmazásokat, vagy
beállíthatja a csatlakozási opciót. A
letöltött alkalmazások mappákba
kerülnek rendezésre. Nyomja meg a bal
oldali funkciógombot d [Kiválaszt]
a kiválasztott mappa megnyitásához,
vagy a midlet elindításához. A bal
oldal funkciógombbal d [Menü]
a következő menük állnak rendelkezésre.
A megfelelő mappa kiválasztása után
nyomja meg a [Beállítások] gombot,
majd ezután megjelennek a különböző
beállításokhoz tartozó almenük.
v Megnyitás: Megtekintheti a tárolt

játékokat.

v Új mappa: Új dia létrehozása.

A JavaTM a Sun Microsystems által
kifejlesztett technológia A Java
MIDlet - a Java Applet szabványos
Netscape vagy MS Internet Explorer
böngészőkkel történő letöltéséhez
hasonló módon - WAP-szolgáltatással
rendelkező telefonról tölthető le
A szolgáltatótól függően minden
Java-alapú program, mint pl. Java
játékok letölthetők és futtathatók a
telefonkészülék segítségével. A már
letöltött Java program megtekinthető a
Saját játékok és … menüben, ahonnan
azok kiválaszthatók, megnyithatók
vagy törölhetők. A telefonra mentett
Java programfájlok .JAD vagy .JAR
formátumúak.

Saját média

Játékok és ...

Profilok (Menü 8.1.2)
Egy profil hálózati információt tartalmaz
az Internethez történő csatlakozáshoz.
A profil részleteinek megtekintéséhez lásd
a Menü 7.4.1. pontját.
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Saját média
Saját média

Megjegyzés
v A JAR-fájl a Java program tömörített

formátuma, a JAD kiterjesztés pedig
leíró fájlt jelöl, amelyben minden
részletes információ megtalálható.
Letöltés előtt megtekinthet minden
részletes leírást a JAD-fájlban.

v Akkor sem kompatibilis minden

Java alkalmazás minden telefonnal,
ha a szabványos J2ME nyelven
készült, mert használhatnak
specifikus könyvtárakat (API). Ha
egy nem kifejezetten erre a telefonra
fejlesztett Java alkalmazást tölt
le, akkor kikapcsolási és lefagyási
problémákat tapasztalhat,
amikor újra kell indítani a telefont
(eltávolítva, majd visszahelyezve az
akkumulátort). Ezeket a problémákat
inkompatibilis programok
okozzák, és nem jelenti a telefon
meghibásodását.

Vigyázat!
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• Csak J2ME (Java 2 Micro Edition) alapú
programok futnak telefonos környezetben.
A J2SE (Java 2 Standard Edition) alapú
programok csak PC-környezetben
futtathatók.
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Új fantasztikus LG A KG800 tömegtár
funkcióval is rendelkezik. Ha
csatlakoztatja az USB kábelt, készülékét
cserélhető lemezként is használhatja.
Letölthet MP3 fájlokat, fotókat,
videót, szövegfájlokat stb. USB kábel
segítségével gyors kapcsolatot hozhat
létre számítógépe és telefonja között.
A funkció nem igényel külön szoftvert.
1. A készüléket készenléti üzemmódban
a mellékelt USB kábel segítségével
csatlakoztassa számítógépéhez. A
számítógép néhány másodpercen
belül felismeri a készüléket.
2. A telefonkészülék kijelzőjén
megjelenik az « USB » felirat.
3. A készülék a Sajátgép mappán belül
« Cserélhető lemez » kategóriaként
jelenik meg. A számítógép ettől
kezdve a KG800-at szabványos
meghajtóként fogja kezelni, amire
vagy amiről fájlokat másolhat. A
tartalom átviteléhez használhatja a
Windows áthúzás, vagy a kimásol,
beilleszt funkcióját.
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Music
v Ebben a mappában tárolhat zenéket.
v A támogatott formátumok:
MP3,AAC,AAC+,AAC++,
WMA,MP4(audio).

v A mappában tárolt fájlok a telefon

MP3 lejátszó és Playlist (lejátszási
lista) szolgáltatásaival játszhatók le.

5. Ha meg kívánja szüntetni a
csatlakozást, a Windows segítségével
válassza le biztonságosan a hardvert,
és csak ezután húzza ki az USB
kábelt.

v Ha egy másik mappába tölt le

v Ha tömegtár módban hívása érkezik,

v Ide ne hozzon létre almappákat,

a hívás elutasításra kerül. Ha
leválasztotta a készüléket, a KG800
megjeleníti a nem fogadott hívások
listáját.

My media
A My media mappában az alábbi
5 mappa található; zene, egyebek,
fényképek, szöveg és videók.

Saját média

4. Kattintson duplán a « Cserélhető
lemez » ikonra, és nyissa meg.
Megjelenik a My media nevű
mappa. A mappán belül további 5
mappa található. Adatátvitel alatt
ne válassza le telefonkészülékét a
számítógépről, mert károsodhat a
memória, és adatvesztés következhet
be.

MP3 fájlt, a készülék nem fogja
megtalálni, így lejátszani sem tudja.
mert azokat a készülék nem találja
meg, és a bennük tárolt MP3 fájlokat
a zenelejátszó nem képes lejátszani.

v Ha MP3 fájlt szeretne

csengőhangnak beállítani, kérjük
válassza ki a következő parancsot a
készüléken: opciók>MP3 lejátszóho
z>opciók>beállítás csengőhangként.

A mappák neveit ne módosítsa, mert
akkor a tartalmukat a készülék nem
ismeri fel.
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Saját média
Saját média

Egyebek

Szöveg

v Ide minden fájltípust elmenthet.

v Ez a mappa a .txt fájlokat támogatja.

v A készülék képes megjeleníteni JPG

Videók

Ebben a mappában szállíthat fájlokat
egyik számítógéptől a másikig.
(Max. 460K) és GIF (Max. 200K)
képfájlokat.

v A képfájlt beállíthatja háttérképként,
ha a mérete nem haladja meg a
30k méretet. Más formátumok
esetén kérjük, használja a PC Suite
alkalmazást.

Fényképek

A készülék az ide feltöltött nem .txt
fájlokat nem jeleníti meg.

v A telefon digitális kamerájával

készített videókat feltöltheti
számítógépére, és a számítógépről új
videókat tölthet fel a telefonra.

v Ez a mappa a 3GP fájlformátumot
támogatja.

v Bármilyen fájlméretet feltölthet,

v A mappa a készülék digitális

kamerájával készített képeknek
készült.

v Bár a képeket a számítógépről ebbe

a mappába is feltöltheti, azok a
telefonkészülék fotóalbumában vagy
a My photos mappában nem lesznek
láthatóak. Javasoljuk, hogy a fotókat
ezért ebbe a mappába töltse fel.

amíg be nem telik a memória.

v A mappában tárolt fájlok

a készüléken az alábbi
módon érhetőek el:
Menü>Multimédia>Videók.
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Menu 8.2

Fotók

Menü 8.3

Megjeleníti a 3GP és MP4 fájlok listáját.

A JPG fájlok listájának megjelenítése.

v Lejátszás: A video fájlokat az OK gomb

v Mutat: A JPG fájlokat az OK gomb

megnyomásával vagy az Opciók menü
Lejátszás parancsával játszhatja e.

megnyomásával vagy az Opciók menü
Megtekintés parancsával játszhatja e.

Saját média

Videók

v Küldés Bluetooth-on keresztül: A

kijelölt fájl elküldése egy másik eszközre
Bluetooth kapcsolattal.

v Átnevez: a kijelölt fájl átnevezése. A

maximális karakterszám 200. A fájl
kiterjesztése nem módosítható.

Figyelmeztetés!

• Az alábbi karakterek: \ / : * ? ” < > | nem
használhatók..

v Töröl: Fájl törlése.
v Mindet töröl: A listában szereplő összes

fájl törlése.

v Információ: A fájl adatainak

megjelenítése.

Megjegyzés
v A megjeleníthető JPG fájlok

maximális mérete 460 Kbyte.

vKüldés multimédia üzenetként:

Létrehozhat és küldhet multimédia
üzeneteket.

v Küldés emailként: A kijelölt fájl

elküldése egy másik eszközre e-mail
üzenetben, ha a fájl mérete nem éri el a
300 Kbyte méretet.

v Küldés Bluetooth-on keresztül: A

kijelölt fájl elküldése egy másik eszközre
Bluetooth kapcsolattal.
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Saját média
v Küldés Bluetooth-on keresztül: A

Saját média

Megjegyzés
v Ha a Photo mappából kíván .JPG

(.JPEG) fájlt háttérképként beállítani,
navigáljon a Menu- Multimedia-Photo
album mappába, majd válassza ki az
Opciók menü Háttérképként beállít
parancsát.

v Átnevez: a kijelölt fájl átnevezése. A

maximális karakterszám 200. A fájl
kiterjesztése nem módosítható.

v Töröl: Fájl törlése.
v Mindet töröl: A listában szereplő összes

fájl törlése.

v Információ: A fájl adatainak

kijelölt fájl elküldése egy másik eszközre
Bluetooth kapcsolattal.

v Átnevez: a kijelölt fájl átnevezése. A

maximális karakterszám 200. A fájl
kiterjesztése nem módosítható.

v Töröl: Fájl törlése.
v Mindet töröl: A listában szereplő összes

fájl törlése.

v Információ: A fájl adatainak

megjelenítése.

Szöveg

Menü 8.5

A TXT fájlok listájának megjelenítése.

megjelenítése.

v Mutat: A TXT fájlokat az OK gomb

Zene

Menü 8.4

Megjeleníti az MP3, MP4, AAC, M4A és
WMA fájlok listáját.
v Lejátszás: A video fájlokat az OK gomb

82

megnyomásával vagy az Opciók menü
Megtekintés parancsával játszhatja le.

v Küldés emailként: A kijelölt fájl

elküldése egy másik eszközre e-mail
üzenetben, ha a fájl mérete nem éri el a
300 Kbyte méretet.

megnyomásával vagy az Opciók menü
Lejátszás parancsával játszhatja e.
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v Küldés Bluetooth-on keresztül: A

v Küldés Bluetooth-on keresztül: A

hálózatról letöltött zene elküldése
Bluetooth kapcsolaton keresztül.

v Átnevez: a kijelölt fájl átnevezése. A

maximális karakterszám 200. A fájl
kiterjesztése nem módosítható.

v Töröl: Fájl törlése.
v Mindet töröl: A listában szereplő összes

fájl törlése.

v Információ: A fájl adatainak

megjelenítése.

Hangok

Menü 8.7

Saját média

kijelölt fájl elküldése egy másik eszközre
Bluetooth kapcsolattal.

A hang kiválasztása után nyomja meg a
bal [Opciók]
gombot. A következő beállításokat
használhatja:
v Mentés mint csengőhang: A

kiválasztott hang beállítása
csengőhangként.

Képek

Menü 8.6

Miután kiválasztott egy képet, nyomja
meg a bal oldali d [Mutat] gombot,
majd jelölje be az alábbi lehetőségeket:

v Üzenet írása: A hálózatról letöltött

hangot továbbküldheti SMS- vagy
MMS-üzenetben, E-mail üzenetben. Az
MMS üzenet maximális mérete 100 kb,
az e-mail üzeneté 300 kb.

v Mentés mint háttérkép: Az aktuálisan

kijelölt kép beállítása háttérképként.

v Üzenet írása: A hálózatról letöltött

képek elküldése Multimédia vagy Email szolgáltatással. Az MMS üzenet
maximális mérete 100 kb, az e-mail
üzeneté 300 kb.
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Saját média
v Küldés Bluetooth-on keresztül: A

Saját média

hálózatról letöltött zene elküldése
Bluetooth kapcsolaton keresztül.

Egyéb

Menü 8.8

Ide minden fájltípust elmenthet. Ebben
a mappában szállíthat fájlokat egyik
számítógéptől a másikig.
v Lejátszás A következő fájltípusok

jeleníthetőek meg; JPG, GIF, WBMP,
PNG és TXT. A készülék képes
megjeleníteni JPG (Max. 460K) és GIF
(Max. 200K) képfájlokat.

v Küldés Bluetooth-on keresztül: A

kijelölt fájl elküldése egy másik eszközre
Bluetooth kapcsolattal.
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Beállítások
Menü 9.1

Kijelző

Menü 9.2

A dátummal és idővel kapcsolatos
funkciókat állíthatja be.

Háttérkép (Menü 9.2.1)

Dátumbeállítás (Menü 9.1.1)

Kiválaszthatja a készenléti üzemmódban
látható háttérképet.

Dátum beállítása
Megadhatja az aktuális dátumot.
Dátum formátum

v Alapértelmezett: A k , l ,
i vagy j gomb megnyomásával

kiválaszthat egy képet vagy animációt
háttérképnek.

Beállíthatja a dátumformátumot, mint
például

v Saját mappa: Háttérképnek kiválaszthat

NN/HH/ÉÉÉÉ, HH/NN/ÉÉÉÉ, ÉÉÉÉ/HH/
NN.
(N: nap / H: hónap / É: év)

Készülék sémája (Menü 9.2.2)

Időbeállítás (Menü 9.1.2)
Idő beállítása
Megadhatja a pontos időt.

Beállítások

Dátum és idő

egy képet vagy animációt.

A készülék 2 menüszínt ajánl fel.
Lapozzon és nyomja meg a bal
[Kiválasztás] gombot, ezzel állítsa be a
menüszínt.

Háttérszöveg (Menü 9.2.3)

Idő formátum
Választhat a 12 és 24 órás időformátum
közül.

Ha a Be lehetőséget választja,
szerkesztheti a készenléti üzemmódban
megjelenő szöveget.
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KG800_헝가리0606.indd

85

2006.6.12

11:41:22 AM

Beállítások
Háttérvilágítás (Menü 9.2.4)
Beállítások

Beállíthatja a világítási idejét a kijelzőnek.

Fényerő (Menü 9.2.5)
A kijelző fényereje 40% és 100% között
állítható.

Hálózat neve (Menü 9.2.6)
Ha a funkció aktív, a hálózat neve
megjelenik a fő LCD kijelzőn.

Gyorsmenü kijelzése (Menü 9.2.7)

Energiatakarékosság 		
Menü 9.3

A funkció energiatakarékos üzemet
biztosít úgy, hogy a háttérfény max 40%os fényerőn engedi működni.

Nyelv

Menü 9.4

Ebben a menüpontban választhatja ki
a telefon menüiben használt nyelvet. A
változás a nyelv megadás üzemmódot is
befolyásolja.

Bekapcsolva megjelenik a 4 navigációs
gomb és a menü gomb képe az
alapképernyőn.

Tárcsázás betűszíne (Menü 9.2.8)
Itt a számbillentyűk megnyomásakor
megjelenített hívószám színét
módosíthatja.
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Menü 9.5

Megjegyzés
v LG PC Sync via Bluetooth használata

Bluetooth (Menü 9.5.1)
A Bluetooth funkció vezeték nélküli
közvetlen kapcsolatot biztosít a
kompatibilis, és egymáshoz térben közel
álló mobileszközök, perifériaegységek
és számítógépek között. Ez a készülék
beépített Bluetooth kapcsolatot is
használ, amelyen keresztül a telefont
össze lehet kötni kompatibilis
Bluetooth fejhallgatóval, számítógépes
alkalmazásokkal és egyéb kiegészítőkkel.

esetén csak a telefonkönyvben
cserélhet adatokat.

v Ha másik Bluetooth eszköztől fogad

Beállítások

Kapcsolatok

adatokat, a készülék nyugtázást kér.
Az adatátvitel nyugtázását követően a
fájl átmásolásra kerül a telefonra.

v A fájl a típusától függően az alábbi
mappák valamelyikébe kerül:

- MP3 (.mp3, mp4, aac, m4a, wma):
Music mappa.
- Video (.3GP, MP4): video mappa.
- Telefonkönyv kapcsolat (.VCF):
Telefonkönyv.
- Szöveg (.txt): Text mappa.
- Egyéb fájlok (.*.*): File storage mappa.

v A készülék normál esetben (1.4.3.4

verziójú) vagy (1.4.2.10 verziójú)
WIDCOMM illesztőprogrammal
üzemel. Emellett nem támogatja az
LG Contents Bank with Bluetooth
szolgáltatást.

87
KG800_헝가리0606.indd
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Beállítások
Bluetooth bekapcsolása
Beállítások

Aktiválhat vagy törölhet Bluetooth
funkciókat.
Párosított eszközök/Kéz nélküli eszközök
Minden olyan eszközt láthat, ami a KG800
készülékkel már párosításra került.
Ha párosított vagy szabad kézi eszközök
kerültek bevitelre, a menükben az alábbi
elemeket láthatja.
v Kapcsolódás/Kapcsolat bontása:

Itt kapcsolódhat más Bluetooth
eszközökhöz.

v Új hozzáadása: Itt új Bluetooth

eszközöket kereshet, amiket felvehet
a készülékhez párosított eszközök
listájára. Az Új hozzáadása parancs
kiválasztásakor a készülék a
hatósugáron belüli Bluetooth eszközök
keresésébe kezd. Ha a párosítandó
eszköz megjelenik a listában, nyomja
meg a jobb oldali szoftverbillentyűt
[Állj].

88

Görgessen a kívánt eszközhöz, majd
nyomja meg a bal oldali [Párosítás]
szoftverbillentyűt. A készülék kérni
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fog egy jelszót. A jelszó bármilyen
számsor (mindkét eszközön ugyanazt
kell használni), vagy a párosítandó
készülékhez gyárilag megadott kód
lehet. Kérjük, olvassa el a párosítandó
eszköz használati utasításában, hogy
rendelkezik-e előre beállított jelszóval.
v Név hozzárendelése: Itt módosíthatja

a párosított Bluetooth eszköz nevét,
valamint a telefonkészüléken történő
megjelenésének módját.

v Beállítás jogosultként/

jogosulatlanként: Itt állíthatja be, hogy
az egyes Bluetooth eszközök közötti
kapcsolat jogosult vagy jogosulatlan
legyen-e. Például, ha készülékéhez
rendszeresen Bluetooth fülhallgatót
használ, jogosulttá beállított
kapcsolat esetén a fülhallgató minden
bekapcsolásakor automatikusan
csatlakozik a telefonhoz.

v Minden szolgáltatás: Megmutatja a

Bluetooth eszközök által nyújtott összes
szolgáltatást.

v Törlés: Kitörölheti a Bluetooth eszközt.
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v Mindet törli: Itt törölheti az összes

Beállítások
v Készülékláthatósága

Itt állítható be, hogy készüléke látható
legyen-e más Bluetooth eszközök
számára.
v Készülék neve

Megadhatja a Bluetooth eszköz nevét.
Az alapértelmezett név LG KG800.
Támogatott szolgáltatások
Megjeleníti a készülék által támogatott
Bluetooth szolgáltatások listáját.

Modem (Menü 9.5.2)
A hálózati szolgáltatásokat a modemen
keresztül érheti el. Ha használni kívánja
az LG PC Sync, Contents bank vagy
az Internet Cube alkalmazást, lépjen
be a menübe, aktiválja a modemet, és
csatlakoztassa az USB kábelt.

Beállítások

párosított Bluetooth eszközt.

Hálózat (Menü 9.5.3)
Ebben a menüpontban állíthatja be azt
a hálózatot, melyhez manuálisan, vagy
automatikusan csatlakozni kíván. A
beállítás általában Automatikus.
Hálózatválasztás

v Fülhallgató

Kiválaszthatja a hálózat típusát.

v Kéz nélküli eszközök

v Automatikus: A telefon automatikusan

keres és választ a területen elérhető
hálózatok közül. Ha egyszer az
Automatikus üzemmódot választotta,
a telefon akkor is az „Automatikus”
beállítást használja, ha ki-, majd
bekapcsolja.

v Adatátvitel
v Képnyomtatás
v Betárcsázásos hálózat
v Névjegykártya átvitel
v Új eszköz keresése
v Soros port-profil
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Beállítások
v Kézi: A telefon megkeresi az elérhető

Beállítások

hálózatok listáját, és megjeleníti. Utána
kiválaszthatja a használni kívántat, ha
a kiszemelt hálózatnak van barangolási
szerződése a honos hálózattal. A
telefon lehetővé teszi másik hálózat
választását, ha nem fér hozzá a
választotthoz.

v Kedvelt: Összeállíthat egy listát az

előnyben részesített hálózatokról, és
a telefon megpróbál először ezekhez
csatlakozni, mielőtt más hálózatot
keresne. Ez a lista a telefonban előre
tárolt hálózati listából állítható össze.

Bekapcsolás
Ennek a menüpontnak a kiválasztása után
a telefon bekapcsoláskor automatikusan
regisztrál a GPRS-hálózaton. A WAP
vagy egy számítógépes, betárcsázós
alkalmazás elindítása megteremti a
telefon és a hálózat közti kapcsolatot és
lehetővé válik az adatátvitel. Ha kilép
az alkalmazásból, a GPRSkapcsolat
megszakad, de a hálózatra történt
regisztráció továbbra is érvényben marad.
Ha szükséges

v EGSM/DCS: A hálózat jellegétől

Ebben a menüben a WAP-szolgáltatáshoz
való csatlakozáskor egyúttal létrejön
a GPRS-kapcsolat, a WAP-ról való
távozáskor

v Csak PCS: A hálózat jellegétől függően

Hívás

Sáv választása
függően választhatja az EGSM/DCS
módot.
választhatja csak a PCS módot.

GPRS csatlakozás (Menü 9.5.4)
A környezetnek megfelelően beállíthatja a
GPRS szolgáltatást
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Menü 9.6

Átirányítás (Menü 9.6.1)
A hívásátirányítás szolgáltatás lehetővé
teszi a bejövő hanghívások, faxhívások
és adathívások átirányítását egy másik
számra. A részletekkel kapcsolatban
lépjen kapcsolatba a hálózat
szolgáltatójával.
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Az almenük

v Minden hívás
v Ha foglalt

Átirányítja a hívást foglalt jelzés esetén.
v Ha nincs válasz

Átirányítja a hívást, ha Ön nem veszi fel.
v Nem elérhető

Átirányítja a hívást, ha a készülék ki van
kapcsolva, vagy a vételi tartományon
kívül van.
v Minden adat

Feltétel nélküli átirányítás egy olyan
számra, melynek PC csatlakoztatása
van.
v Minden fax

Feltétel nélküli átirányítás egy olyan
számra, melynek fax csatlakoztatása
van.
v Összes kikapcsolása

Az Átirányítás menünek az alábbi almenüi
vannak.
• Bekapcsol
A megfelelő szolgáltatás aktiválása.

Beállítások

Minden telefonhívást átirányít.

Hangposta
Az üzenet átirányítása egy központba.
Ez a szolgáltatás nem elérhető a Minden
adathívást és a Minden faxhívást
pontokból.
Más szám
Írja be az átirányítás telefonszámát.
Kedvenc
Választhat az 5 utolsó átirányításhoz
használt telefonszám közül.
• Kikapcsol
A megfelelő szolgáltatás kikapcsolása.
• Állapot
A megfelelő szolgáltatás állapotának
lekérdezése.

Minden átirányítást töröl.
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Beállítások
Válasz mód (Menü 9.6.2}
Beállítások

v Flip nyitás

Ha ezt a funkciót választja, a hívásokat
egyszerűen a flip nyitásával is
fogadhatja.
v Bármely gomb fogad

Ha ezt a funkciót választja, a hívásokat
a [Vége] gomb kivételével bármelyik
gomb megnyomásával fogadhatja.
v Csak küldés

Ha ezt a funkciót választja, a
hívásokat csak a a [Hívás] gombbal
fogadhatja.

Saját szám küldése (Menü 9.6.3)
(Hálózat- és előfizetés-függő
szolgáltatás)
v Hálózati beállítás

Ha ezt a funkciót választja, akkor
telefonszámát a két vonal szolgáltatás
alapján küldi el, mint például az 1-es
vagy 2-es vonal.

v Be

Ha ezt a funkciót választja, híváskor a
telefon elküldi telefonszámát a hívott
félnek. Telefonszáma megjelenik a
hívott fél telefonján.
v Ki

Ha ezt a funkciót választja, híváskor a
telefon nem küldi el telefonszámát a
hívott félnek.

Hívásvárakoztatás (Menü 9.6.4)
(Hálózatfüggő szolgáltatás)
v Bekapcsol

A hívásvárakoztatás szolgáltatás
bekapcsolása.
v Kikapcsol

A hívásvárakoztatás szolgáltatás
kikapcsolása.
v Állapot

A hívásvárakoztatás szolgáltatás
állapotának ellenőrzése.
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Percjelzés (Menü 9.6.5)

Automata újrahívás (Menü 9.6.6)
v Be

Ha ezt a funkciót választja, a telefon
sikertelen hívás esetén a hívást
megismétli.
v Ki

Ha ezt a funkciót választja, a telefon
sikertelen hívás esetén a hívást nem
ismétli meg.

Biztonság

2. Válassza a Bekapcsol/Kikapcsol opciót.
3. Ha meg szeretné változtatni a beállítást,
akkor szüksége lesz a PIN kódhoz a
telefon bekapcsolásakor.

Beállítások

Ha a Be beállítást választja, minden perc
elteltével rövid hangjelzést hallhat.

1. Válassza ki a PIN kód kérése opciót a
Biztonság menüben, majd nyomja meg
a d [Kiválaszt] gombot.

4. Ha rossz PIN kódot ad meg legalább 3
alkalommal, akkor a telefon zárolásra
kerül. Ha a PIN kód miatt zárolásra
került a telefon, akkor meg kell adnia a
PUK kódot.
5. A PUK kód 10 alkalommal adható
meg. Ha rossz PUK kódot ad meg 10
alkalommal, akkor a telefon zárolása
nem oldható fel. Lépjen kapcsolatba
szolgáltatójával.

Menü 9.7

PIN kód kérése (Menü 9.7.1)
Ebben a menüben állíthatja be, hogy
bekapcsoláskor a telefon kérje-e a PIN
kódot.
Ha a funkció aktív, a telefon bekapcsolás
után vár a PIN kód bevitelére.
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Telefonzár (Menü 9.7.2)
Biztonsági kódot használhat, hogy
elkerülje a telefon illetéktelen használatát.
Amikor bekapcsolja a telefont, a telefon
biztonsági kódot kér, ha a Be opciót
választja. Ha az Automatikus opciót
választja, a telefon csak SIM kártya
cseréjekor kér kódot.

2006.6.12
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Beállítások
Híváskorlátozás (Menü 9.7.3)
Beállítások

A híváskorlátozás funkcióval
megakadályozhatja, hogy bizonyos
típusú hívásokat kezdeményezni/fogadni
lehessen a telefonnal. A funkcióhoz
szükség van a híváskorlátozás jelszóra. A
következő almenük láthatók.
v Minden kimenő

TMinden kimenő hívás tiltása.
v Kimenő nemzetközi

Nemzetközi kimenő hívások tiltása.
v Kimenő nemzetközi, barangoláskor

Minden nemzetközi kimenő hívás
tiltása barangoláskor.
v Minden bejövő

Minden bejövő hívás tiltása.
v Roaming közben bejövő

Minden bejövő hívás tiltása
barangoláskor.
v Mindet töröl

Minden hívástiltás törlése.

v Jelszó váltás

Megváltoztathatja a híváskorlátozás
jelszavát.
A híváskorlátozás szolgáltatás almenüi:
• Bekapcsol
Ha híváskorlátozást állít be a
szolgáltatónál, akkor használhatja ezt a
korlátozást.
• Kikapcsol
Kikapcsolhatja a funkciót.
• Állapot
Lekérdezheti a híváskorlátozási
szolgáltatás jelenlegi állapotát.

Fix hívószám (Menü 9.7.4)
(SIM kártya-függő)
Ezzel a funkcióval bizonyos számokra
korlátozhatja a kimenő hívásokat. A
számok beállításához szüksége lesz a
PIN2 kódra. Ha engedélyezte a Rögzített
hívószámok szolgáltatást, hozzá kell adnia
a névjegyekhez az engedélyezni kívánt
hívószámokat.
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Éritőképernyő zár (Menü 9.7.6)

v Aktivál

v Kilép

Beállítható, hogy a csúszka bezárása után
kívánja-e használni az érintőmezőt.
Be: A z érintőmező bezárt csúszka esetén
nem használható. (Az érintőmezőt
csak nyitott csúszka esetén
használhatja.)

A híváskorlátozás törlése.
v Hívószámlista

Megtekintheti, szerkesztheti és
törölheti a Fix hívószámok listáját.

Beállítások

A kimenő hívások korlátozása a
megadott telefonszámra.

Ki: A z érintőmező a hangerő gombbal
bezárt csúszka esetén is aktiválható.

Kódváltás (Menü 9.7.5)
A PIN a személyi azonosító szám
rövidítése, melyet az illetéktelen használat
megelőzésére lehet használni.
Ebben a menüben a következő kódokat
változtathatja meg: Biztonsági kód, PIN
kód, PIN2 kód.

Memória állapota Menü 9.8
Ellenőrizheti az üres memória méretét
minden tárhelyen és a Belső memória,
multimédiás memória. Beléphet minden
tárolómenübe.

1. Ha meg szeretné változtatni a
Biztonsági kódot/PIN2 kódot, akkor
adja meg az eredeti kódot, majd nyomja
meg az d [OK] gombot.
2. Adja meg az új Biztonsági kódot/PIN2
kódot, és ellenőrizze.
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Beállítások
Beállítások

Beállítások
visszaállítása

Menü 9.9

Ebben a menüpontban a telefon összes
beállítását a gyári értékekre állíthatja
vissza. Ehhez a funkcióhoz szükséges a
biztonsági kód beírása.
v Gyári beállítások visszaállítása: A

készülék gyári beállításokra történő
visszaállítása.

v Multimédia memória törlése: Itt

formázhatja a multimédia memóriát,
és hozhatja létre az alapértelmezett
könyvtárat.
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Tartozékok
Úti töltő

Fülhallgatós
mikrofon
és lejátszó
vezérlőcombo.

Ez a töltő lehetővé
teszi az akkumulátor
töltését, amikor nem
tartózkodik otthon,
vagy irodájában.

Tar tozékok

Mobiltelefonjához számos tartozékot használhat. Ezeket egyéni igényeinek megfelelően
választhatja ki.

Sztereó fejhallgató
Vezérlő: Fogadás és vége gomb,
lejátszóvezérlő, hangerőszabályzó, Tartás
gomb és mikrofon.

Hagyományos
akkumulátor

A vezérlő és a fejhallgató csatlakoztatása
után dugja a vezérlő végét a telefon jobb
oldalán található fejhallgató-bemenetbe.

CD/Adatkábel
Számítógéphez
csatlakoztathatja
telefonját, hogy
adatokat cseréljen
közöttü
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Tartozékok
Tar tozékok

Megjegyzés
v Mindig eredeti LG tartozékokat
használjon.

v Ha ezt nem tartja be,

érvénytelenítheti a garanciát.

v A tartozékok eltérőek lehetnek a

különböző országokban; a további
részletek tekintetében egyeztessen
a helyi leányvállalattal, vagy
ügynökséggel.
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Műszaki adatok
Műszaki adatok

Általános jellemzők
Modell: KG800
Rendszer: GSM 900 / DCS 1800 / PCS
1900

Üzemi hőmérséklet
Max.: +55°C
Min.: -10°C
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KG800_헝가리0606.indd

100

2006.6.12

11:41:28 AM

KG800 User Guide

1IRY
1IRY
1IRY
1IRY
1IRY
1IRY
1IRY

'SRXEGXW
'SRXEGXW
'SRXEGXW
'SRXEGXW
'SRXEGXW
'SRXEGXW
'SRXEGXW

- English

Disposal of your old appliance
1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the
product is covered by the European Directive 2002/96/CE.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the
municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the
government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative
consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact
your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the
product.
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How to Use Touch Button
]

This product’s buttons on the slide are touch buttons.
Be sure to read “Cautions for Touch Buttons” before using touch buttons.

Cautions for Touch
Buttons
1. Make sure your hands are clean and dry.
- Remove all moisture from the surface of
your hands or the touch buttons in a
humid environment.

Touch button
image
1IRY
1IRY
1IRY
1IRY
1IRY
1IRY

'SRXEGXW
'SRXEGXW
'SRXEGXW
'SRXEGXW
'SRXEGXW
'SRXEGXW

Touch Button

2. You do not need to press hard on the
touch buttons to make it work normally.
Keep product from severe impact, as
sensors of the touch buttons may be
damaged.
3. Use the tip of your finger to press exactly
on the touch button you want, being
careful not to touch the buttons for other
functions.
4. When both the home screen and touch
button lights are off, pressing a touch
button will not turn on the home screen
light. Press the End button and the home
screen light will turn back on (touch
buttons do not work when the touch
button lights are off).
5. If the slide is closed and the Touch
Protection function is on, during calls the
Touch button Lock function is
automatically enabled. (For details, see
‘Touch Button Status When Using Mobile
Phone’.)

How to Use Touch Button

]
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How to Use Touch Button
How to Use Touch Button

6. Touch buttons may not work normally if a
mobile phone case or plastic is covering
the touch buttons. Also, touch buttons
may not work normally if you are using it
wearing a glove.
7. Keep metal and other conductive material
away from the surface of touch buttons, as
contact with them may result in error.

Touch Button Status
When Using Mobile
Phone
When the slide is closed, to prevent
indiscreet action of the touch buttons whilst
using the phone or during calls, the Touch
Protection function is automatically enabled.
(In this case, the touch buttons will not work
even if they are pressed)
1. When slide is closed
- When the slide is closed, Touch Protection
function is automatically enabled. (Opening
the slide will automatically disable it.)

6

- To disable Touch Protection when slide is
closed, press volume button twice.
- After disabling Touch Protection, if there is
no button action for a certain duration
(5 seconds), Touch Protection function is
enabled again.
2. During calls
- During calls, regardless of slide
status,Touch Protection function is
automatically enabled.
- To disable Touch Protection, press the MP3
button or number button,
button, or
button.
- After disabling Touch button Lock, if there
is no button action for a certain duration
(5 seconds), the Touch Protection function
is enable again.

Note
v For user convenience, touch button

image with functions of each touch
button is shown on the home screen
when purchasing products.

Introduction
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Introduction

Congratulations on your purchase of the
advanced and compact KG800 cellular
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.

Use of phone cases with magnetic locks
with slide type phones has caused
problems such as loss of network signal and
phones powering off.
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For Your Safety
For Your Safety
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Please read these simple guidelines. Not
following these guidelines may be dangerous
or illegal. Further detailed information is given
in this manual.

WARNING!
• Mobile Phones must be switched off at all times
in aircrafts.
• Do not hold the phone in your hand while driving.
• Do not use your phone near petrol stations, fuel
depots, chemical plants or blasting operations.
• For your safety, use ONLY specified ORIGINAL
batteries and chargers.
• Do not handle the phone with wet hands while it
is being charged. It may cause an electric shock
or seriously damage your phone.
• Keep the phone in a safe place out of small
children’s reach. It includes small parts which, if
detached, may cause a choking hazard.

CAUTION!
• 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.
• Emergency calls may not be available under all
mobile networks. Therefore, you should never
depend solely on your mobile phone for
emergency calls.
• Only use ORIGINAL accessories to avoid
damage to your phone.
• All radio transmitters carry risks of interference
with electronics in close proximity. Minor
interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
• Batteries should be disposed of in accordance
with relevant legislation.
• Do not dismantle the phone or battery.

Guidelines for safe and efficient use

This mobile phone model KG800 has been
designed to comply with applicable safety
requirements for exposure to radio waves.
This requirement is based on scientific
guidelines that include safety margins
designed to assure the 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, or SAR. Tests
for SAR are conducted using standardised
methods 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 designed to meet the relevant
guidelines for exposure to radio waves.

]

The SAR limit recommended by the
International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg
averaged over ten (10) gram of tissue.
] The highest SAR value for this model
phone tested by DASY4 for use at the ear
is 0.084 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)
is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of
tissue.

Guidelines for safe and efficient use

Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR)
information

Product care and
maintenance
WARNING!
Only use batteries, chargers and accessories
approved for use with this particular phone model.
The use of any other types may invalidate any
approval or warranty applying to the phone, and
may be dangerous.
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Guidelines for safe and efficient use
]

Guidelines for safe and efficient use
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Do not disassemble this unit. Take it to a
qualified service technician when repair
work is required.
] Keep away from electrical appliances such
as a TV's, radios and personal computers.
] The unit should be kept 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.
] Do not use harsh chemicals (such as
alcohol, benzene, thinners, etc.) or
detergents to clean your phone. There is a
risk of causing fire.
] 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.
] Do not tap the screen with sharp objects
as, it may damage the phone.

]

Do not expose the phone to liquid or
moisture.
] Use the accessories like an earphone
cautiously.
] If you put your phone in a pocket or bag
without covering the receptacle of the
phone (power plug pin), metallic articles
(such as a coin, paperclip or pen) may
short-circuit the phone. Always cover the
receptacle when not in use.
] Never place your phone in a microwave
oven as it will cause the battery to
explode.
] Only authorised personnel should service
the phone and its accessories. Faulty
installation or service may result in
accidents and consequently invalidate the
warranty.
] Do not use the phone if the antenna is
damaged. If a damaged antenna contacts
skin, it may cause a slight burn. Please
contact an LG Authorised Service Centre
to replace the damaged antenna.
] The label on the phone contains important
information for customer support
purposes. Do not remove it.

]

Efficient phone
operation
To enjoy optimum performance with
minimum power consumption please:
] Hold the phone as you speak to any other
telephone. While speaking directly into the
microphone, angle the antenna in a
direction up and over your shoulder. If the
antenna is extendable/retractable, it
should be extended during a call.
] Do not hold the antenna when the phone
is in use.
If you hold it, it can affect call quality, it
also may cause the phone to operate as a
higher power level that needed and
shorten talk and standby times.
] If your mobile phone supports infrared,
never direct the infrared ray at anyone’s
eyes.

Electronics devices
All mobile phones may get interference,
which could affect performance.
] Do not use your mobile phone near
medical equipment without requesting
permission. Avoid placing the phone over
pacemakers, (i.e. in your breast pocket).
] Some hearing aids might be disturbed by
mobile phones.
] Minor interference may affect TVs, radios,
PCs, etc.
] Do not bend, scratch, or expose to static
electricity.

Guidelines for safe and efficient use

Use accessories, such as earphones and
headsets, with caution. Ensure that cables
are tucked away safely and do not touch
the antenna unnecessarily.

Road safety
Check the laws and regulations on the use of
mobile phones in the areas when you drive.
] Do not use a hand-held phone while
driving.
] Give full attention to driving.
] Use a hands-free kit, if available.
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Guidelines for safe and efficient use
]

Guidelines for safe and efficient use

Pull off the road and park before making or
answering a call if driving conditions so
require.
] RF energy may affect some electronic
systems in your motor vehicle such as a car
stereo or safety equipment.
] When driving in a car, do not leave your
phone or set up the hands-free kit near to
the air bag. If wireless equipment is
improperly installed and the air bag is
activated, you may be seriously injured.

Blasting area
Do not use the phone where blasting is in
progress. Observe restrictions, and follow
any regulations or rules.

Potentially explosive
atmospheres
]
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Do not use the phone at a refueling point.
Don’t use near fuel or chemicals.

]

Do not transport or store flammable gas,
liquid, or explosives in the compartment of
your vehicle, which contains your mobile
phone and accessories.

In aircraft
Wireless devices can cause interference in
aircraft.
] Turn off your mobile phone before
boarding any aircraft.
] Do not use it on the ground without crew
permission.

Battery information and
care
]

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.

]

Network service
]

Some services and functions described in
this user's guide are dependent on
network or subscription. Therefore, all
menus may not be available in your phone.
Please consult your network operator for
more information about your subscription.

Avoid damage to your
hearing
]

Damage to your hearing can occur if you
are exposed to loud sound for long periods
of time. We therefore recommend that you
do not turn the handset on or off close to
your ear. We also recommend that music
and call volumes are set to a reasonable
level.
] If you are listening to music whilst out and
about, please ensure that the volume is at
a reasonable level so that you are aware of
your surroundings.
This is particularly imperative when
attempting to cross the street.

Guidelines for safe and efficient use

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 replacement.
] 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
areas, such as the bathroom.
] Do not leave the battery in very hot or
cold places, this may deteriorate the
battery's performance.
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KG800 features
KG800 features

Parts of the phone
Open view
Earpiece

Navigation keys

Main LCD

v In standby mode:

i Briefly: List of Favourites
j Briefly: List of Contacts
k Briefly: List of Profiles
(Hold down: Activate/
Deactivate Vibrate mode)
l Briefly: List of Messages
v In menu: scroll up & down

v Top: Icons showing signal
1IRY
1IRY
1IRY
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strength, battery level and
various other functions.
v Bottom: Soft key indications

Alpha numeric keys
v In standby mode: Input

numbers to dial. Hold down
- International calls
- Dial Voice mail centre.
to

- Speed dials

v In editing mode: Enter

numbers & characters
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These keys perform the function Indicated in the
bottom of the display.

KG800 features

Left soft key/ Right soft key

Confirm key
Selects menu options and confirms actions.

Clear key
Deletes a character with each press.
Hold the key down to clear all input.
Use this key to go back to a previous screen.

Send key
v Dial a phone number and answer a call.
v In standby mode: shows a history of calls

made, received, and missed.
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KG800 features
Left side view
KG800 features

Side keys
v In standby mode (opened):

Volume of key tone
v In standby mode (closed):

The main LCD light on.
v In menu: scroll up & down
v During a call: volume of the
earpiece

Note
v To protect the sense of

hearing while Slide open,
maximum volume level is 3.
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Right side view

End key
v Switch on/off

(hold down)
v Switch off (opened) (hold down)
v End or reject a call.

MP3/Camera/Video camera key
(opened)
v Activates the MP3 player

(long press) and Multimedia menu
(short press) directly.

Rear view

Flash

Battery latch
Press this button to remove the
battery cover.

Holes for a
carrying strap

KG800 features

Camera lens

Battery

Battery charging connector/
Cable connector and Ear jack

Note
v Please ensure phone is

powered on and in idle
mode before connecting
the USB cable.

SIM card
socket
Battery terminals
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KG800 features
KG800 features

Display Information
Icon area

On-Screen Icons
Text and graphic
area

1IRY
1IRY
1IRY

Area
First line
Middle lines

Last line
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The screen displays several icons. These are
described below.
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Soft key
indications

Description
Displays various icons.
Display messages,
instructions and any
information that you enter,
such as number to be
dialled.
Shows the functions
currently assigned to the
two soft keys.

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.
The alarm has been set and
is on.
Tells you the status of the
battery.
You have received a text
message.
You have received a voice
message.

v 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 poor audio.
Please refer to this signal as an
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).

Icon/Indicator

Description
Vibrate only menu in profile.
General menu in profile.
Loud menu in profile.
Silent menu in profile.
Headset menu in profile.
You can divert a call.
Indicates that the phone is
accessing the WAP.
Indicates that you are using
GPRS.
You have activated
Bluetooth menu.

KG800 features

Note
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Installation
Installation

Installing the SIM card
and the handset battery
Make sure the power is off before you remove
the battery.
1. Remove the battery.
Press and hold down the battery release
button and slide the battery down.

2. Install the SIM card.
Insert and slide the SIM card into the SIM
card holder. Make sure that the SIM card is
inserted properly and that the gold contact
area on the card is facing downwards.
To remove the SIM card, press down lightly
and pull it in the reverse direction.

To insert the SIM card To remove the SIM card

Note
v The metal contact of the SIM card can

be easily damaged by scratches. Pay
special attention to the SIM card while
handling. Follow the instructions
supplied with the SIM card.
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Charging the Battery
Before connecting the travel adapter to the
phone you must first install the battery.

Installation

3. Install the battery.
Slide the battery upwards until it snaps back
into place.

1. Ensure the battery is fully charged before
using the phone for the first time.
2. With the arrow facing you as shown in the
diagram push the plug on the battery
adapter into the socket on the side of the
phone until it clicks into place.
3. Connect the other end of the travel
adapter to the mains socket. Use only the
charger included in the box.
4. The moving bars of battery icon will stop
after charging is complete.
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Installation
CAUTION!
Installation

• Do not force the connector as this may damage
the phone and/or the travel adapter.
• If you use the battery pack charger out of your
own country, use an attachment plug adaptor
for the proper configuration.
• Do not remove your battery or the SIM card
while charging.

WARNING!
• Unplug the power cord and charger during
lightning storms to avoid electric shock or fire.
• Make sure that no sharp-edged items such as
animal teeth or nails, come into contact with the
battery.
There is a risk of this causing a fire.
• Do not place or answer calls while charging the
phone as it may short-circuit the phone and/or
cause electric shock or fire.
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Disconnecting the
charger
Disconnect the travel adapter from the
phone as shown in the diagram below.

General Functions

Making a call
1. Make sure your phone is switched on.
2. Enter a phone number, including the area
code.
] Press and hold the clear key b to
erase the entire number.
3. Press the send key a to call the
number.
4. To end the call, press the end key
.

Making a call from the call
history list
1. In standby mode, first open the slider then
press the send key a , and the latest
incoming, outgoing and missed phone
numbers will be displayed.
2. Select the desired number by using the
up/down navigation keys.
3. Press a to call the number.

Making an international call
1. Press and hold the
key for the
international prefix. The ‘+’ character
automatically selects the international
access code.
2. Enter the country code, area code, and the
phone number.
3. Press a to call the number.

General Functions

Making and answering
calls

Ending a Call
When you have finished your call, press the
end
key.

Making a call from the
phonebook
You can save the names and phone numbers
dialled regularly in Contacts. You can save
them to the SIM card and/or phone memory.
You can dial a number by simply looking up
the desired name in the phonebook and
pressing the a key.
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General Functions
Adjusting the volume
General Functions

Note

If you want to adjust the earpiece volume
during a call, use the side keyso. Press the
up side key to increase and down side key to
decrease the volume.

Note
v In standby mode with the phone open,

pressing the side keys adjusts the key
tone volume.

v If Press any key has been set as the

answer mode any key press will answer a
call except for the
or the right soft
key.
]

You can answer a call while using the
address book or other menu features.
2. To end the call, close the phone (Slider) or
press the
key.

Answering a call
When you receive a call, the phone rings and
the flashing phone icon appears on the
screen. If the caller can be identified, the
caller’s phone number (or name/photo if
saved in the phonebook) is displayed.
1. To answer an incoming call, open the
phone. (When Slide open has been set as
the answer mode. (Menu 9.6.2).)
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Signal strength
You can check the strength of your signal by
the signal indicator (
) on the LCD
screen of your phone. Signal strength can
vary, particularly inside buildings. Moving
near to a window may improve reception.

123 mode (Number mode)

You can enter alphanumeric characters by
using the phone’s keypad. For example,
storing names in the phonebook, writing a
message, creating a personal greeting. The
following text input methods are available in
the phone.

Type numbers using one keystroke per
number. To change to 123 mode in a text
entry field, press the
key until 123
mode is displayed.

T9 mode
This mode lets you enter words with only one
keystroke per letter. Each key on the keypad
has more than one letter. The T9 mode
automatically compares your keystrokes with
an internal dictionary to determine the
correct word, thus requiring far fewer
keystrokes than the traditional ABC mode.
This is sometimes known as predictive text.

ABC mode
This mode lets you enter letters by pressing
the key labelled with the required letter once,
twice, three or four times until the letter is
displayed.

General Functions

Entering text

Changing the text input
mode
text input mode
1. When you are in a
)HMX
field that allows
characters to be
entered, you will
notice the text
input mode
Options
Insert
indicator in the
top right corner of the LCD screen.
2. Change the text input mode by pressing
You can check the current text
input mode in the top right corner of the
LCD screen.
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General Functions
Using the T9 mode
General Functions
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The T9 predictive text input mode lets you
enter words easily with a minimum number of
key presses. As you press each key, the
phone begins to display the characters that it
thinks you are typing based on the built-in
dictionary.
You can also add new words in the dictionary.
As new words are added, the word changes
to reflect the most likely candidate from the
dictionary. You can turn the T9 mode on or
off, and change the T9 language by holding
down the
key.
1. When you are in the T9 predictive text
input mode, start entering a word by
pressing keys
to
. Press one
key per letter.
] The word changes as letters are typed.
Ignore what’s on the screen until the word
is typed completely.

]

If the word is still incorrect after typing
completely, press the down navigation key
once or more to cycle through the other
word options.
Example: Press
to
type Good.
Press
[down navigation key] to type Home.
] If the desired word is missing from the word
choice list, add it using the ABC mode.
] You can select the language of the T9
mode. Press the left soft key [Option],
then select T9 languages. Select the
desired language of T9 mode. You can also
turn off the T9 mode by selecting T9 off.
The default setting on the phone is T9
enabled mode.
2. Enter the whole word before editing or
deleting any keystrokes.
3. Complete each word with a space by
pressing the
key. To delete letters,
press b . Press and hold down b to
erase entire words.

Note
v Refer to the table below for more

without saving your input, press .
The phone goes back to standby mode.

Using the ABC mode
Use the
to
keys to enter your
text.
1. Press the key labelled with the required
letter:
] Once for the first letter.
] Twice for the second letter.
] And so on.
2. To insert a space, press the
key
once. To delete letters, press the b key.
Press and hold down the b key to clear
the whole display.

information on the characters available
using the alphanumeric keys.

Key

Characters in the order display
Upper Case
Lower Case
.,/?!-:'"1

.,/?!-:'"1

ABC2

abc2

DEF3

def3

GHI4

ghi4

JKL5

jkl5

MNO6

mno6

PQRS7

pqrs7

TUV8

tuv8

WXYZ9

wxyz9

Space 0

Space 0

General Functions

Note
v To exit from the text input mode
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General Functions
General Functions

Using the 123 (Number) mode

Contacts

The 123 mode enables you to enter
numbers in a text message (a telephone
number, for example).
Press the keys corresponding to the required
digits before manually switching back to the
appropriate text entry mode. You can quickly
switch from letters to numbers by pressing
and holding down the
key.

You can store phone numbers and their
corresponding names in the memory of your
SIM card.
In addition, you can store up to 1000
numbers and names in the phone memory.
The SIM card and phone are both used in the
same way in the Contacts menu.

Using the Symbol Mode
The Symbol Mode enables you to enter
various symbols or special characters.
To enter a symbol, press the
key. Use
the navigation keys to scroll through the
symbols and press the corresponding key
and then press the [OK] key.
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Selecting Functions and Options
1IRY
1IRY
1IRY

Press the left soft
key to access the
available menu.

'SRXEGXW
'SRXEGXW
'SRXEGXW

Press the right
soft key to access
the available
Contacts.

Selecting Functions and Options

Your phone offers a set of functions that
allow you to customise the phone. These
functions are arranged in the menus and submenus, accessed via the two soft keys marked
d and e . Each menu and sub-menu
lets you view and alter the settings of a
particular function.
The role of the soft keys vary according to
the current context or the label on the
bottom line of the screen just above each key
indicates its current role.
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In-call menu
In-call menu

Your phone provides a number of control
functions that you can use during a call. To
access these functions during a call, initially
press the MP3 key to unlock the touch
screen and then press the left soft key
[Options].

During a call
The menu displayed on the handset screen
during a call is different to the default main
menu displayed when in standby mode, and
the options are described below.

Making a second call
You can get a number you wish to dial from
the phonebook to make a second call. Press
the right soft key selecting Contacts. To
save the dialled number into the phonebook
during a call, press the right soft key then
select Add new.
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Switching between two calls
To switch between two calls, press the left
soft key then select Swap.

Answering an incoming call
To answer an incoming call when the handset
is ringing, slide open the phone then press
the a key. The handset is also able to
warn you of an incoming call while you are
already on a call. A tone sounds in the
earpiece, and the display will show that a
second call is waiting.
This feature, known as Call waiting, is only
available if your network supports it. For
details of how to activate and deactivate it
see Call waiting (Menu 9.6.4)

Rejecting an incoming call
You can reject an incoming call without
answering by simply pressing the
key.
During a call, you can reject an incoming call
by pressing the Right soft key [Menu] key
and selecting the Conference/Reject or by
pressing the
.

Muting the microphone

Switching DTMF tones on during
a call
To turn DTMF tones on during a call, press
the left soft key, and then select DTMF on.
DTMF tones can be turned off the same way.
DTMF tones allow your phone to make use of
an automated switchboard.

Multiparty or conference
calls
The multiparty or conference service
provides you with the ability to have a
simultaneous conversation with more than
one caller, if your network operator supports
this feature. A multiparty call can only be set
up when you have one active call and one call

In-call menu

You can mute the microphone during a call
by pressing the [Options] key then selecting
Mute on. The handset can be unmuted by
selecting Mute off. When the handset is
muted, the caller cannot hear you, but you
can still hear them.

on hold, both calls having been answered.
Once a multiparty call is set up, calls can be
added, disconnected or separated (that is,
removed from the multiparty call but still
connected to you) by the person who set up
the multiparty call. These options are all
available from the In-Call menu. The
maximum callers in a multiparty call are five.
Once started, you are in control of the
multiparty call, and only you can add callers
to the multiparty call.

Making a second call
You can make a second call while currently on
a call. Enter the second number and press the
a key. When the second call is
connected, the first call is automatically
placed on hold. You can swap between calls
by pressing the left soft key then selecting
Swap.

Setting up a conference call
Place one call on hold and while the active call
is on, press the left soft key and then select
the Conference/Join all.
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In-call menu
Putting a conference call on hold
In-call menu

Press the left soft key, then select the
Conference/Hold all.

Activate the conference call on
hold
Press the left soft key, then select the
Conference/Join all.

Adding calls to the conference call
To add a call to an existing conference call,
press the left soft key, then select the
Conference/Join all.

Displaying callers in a conference
call
To scroll through the numbers of the callers
who make up a conference call on the
handset screen, use the up/down navigation
keys.
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Taking a private call during a
conference call
To have a private call with one caller from a
conference call, display the number of the
caller you wish to talk to on the screen, then
press the left soft key. Select the
Conference/Private to put all the other
callers on hold.

Ending a conference call
The currently displayed caller from a
conference call can be disconnected by
pressing the key. To end a conference
call, press the left soft key, then select the
Conference/End multiparty.
After pressing the left soft key, selecting all
will end all the active and onhold calls.

Menu Tree

1. Profiles
1.X.1 Activate
1.X.2 Personalise
1.X.3 Rename

2. Call register
2.1 Missed calls
2.2 Received calls
2.3 Dialled calls
2.4 All calls
2.5 Delete recent calls
2.6 Call charges
2.7 GPRS information

3. Tools
3.1 Favourites
3.2 Alarm clock
3.3Calculator
3.4 Unit converter
3.5 World time
3.6 SIM-Menu

4. Organiser

Menu Tree

The following illustration shows the available menu structure and indicates the:
] Number assigned to each menu option.

5. Messages
5.1 New message
5.2 Inbox
5.3 Mailbox
5.4 Drafts
5.5 Outbox
5.6 Listen to voice mail
5.7 Info message
5.8 Templates
5.9 Settings

4.1 Contacts
4.2 Calendar
4.3 Memo
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Menu Tree
Menu Tree

6. Multimedia
6.1 Camera
6.2 Video camera
6.3 Voice recorder
6.4 MP3
6.5 Photo album
6.6 Video album
6.7 Settings

7. Browser
7.1 Home
7.2 Bookmarks
7.3 Go to URL
7.4 Settings
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8. My stuff
8.1 Games & apps
8.2 Videos
8.3 Photos
8.4 Music
8.5 Text
8.6 Images
8.7 Sounds
8.8 Others

9. Settings
9.1 Date & time
9.2 Display
9.3 Power saving
9.4 Language
9.5 Connectivity
9.6 Calling
9.7 Security settings
9.8 Memory status
9.9 Reset settings

Profiles
] Ring tone: Select the desired ring tone

Activate

] Keypad tone: Select the desired keypad

(Menu 1.X.1)

1. A list of profiles is displayed.
2. In the Profiles list, scroll to the profile you
want to activate and press the left soft key
d OK key.
3. Then, select Activate.

Personalise (Menu 1.X.2)
Scroll to the desired profile in the Profile list.
After pressing the left soft key d or the
OK key, select Personalise. The profile
setting option opens. Set the option as
required.
] Call alert type: Set the alert type for
incoming calls.

from the list.
] Ring volume: Set the volume of the ringing

tone.

Profiles

In Profiles, you can adjust and customise the
phone tones for different events,
environments, or caller groups.
There are five preset profiles: Vibrate only,
Silent, General, Loud and Headset. Each
profile can be personalised. Press the left soft
key [Menu] and select Profiles using
up/down navigation keys.

] Message alert type: Set the alert type for

messages.
] Message tone: Select the alert tone for

messages.
tone.
] Keypad volume: Set the volume of keypad

tone.
] Slide tone: Allows you to set the slide

tone.
] Effect sound volume: Set the volume of

effect sound.
] Power on/off volume: Set the volume of

the ringing tone when switching the phone
on/off.
] Auto answer: This function will be
activated only when your phone is
connected to the handsfree kit.
• Off: The phone will not answer
automatically.
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Profiles
Profiles

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

Rename (Menu 1.X.3)
You can rename a profile and give it any name
you choose to.

Note
v Vibrate only, Silent and Headset profiles

cannot be renamed.

1. To change the name of a profile, scroll to
the profile in the profile list and after
pressing the left soft key d or the OK
key, select Rename.
2. Key in the desired name and press the OK
key or the left soft key d [OK].
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Call register

Missed calls

Received calls

Menu 2.2

This option lets you view the last 10 incoming
calls. You can also:
] View the number if available and call it or
save it in the Address Book
] Enter new name for the number and save
both in the Address Book
] Send a message to this number
] Delete the call from the list

Call register

You can check the record of missed, received,
and dialled calls only if the network supports
the Calling Line Identification (CLI) within the
service area.
The number and name (if available) are
displayed together with the date and time at
which the call was made. You can also view call
times.

Menu 2.1

This option lets you view the last 10
unanswered calls. You can also:
] View the number if available and call it, or
save it in the Address Book
] Enter a new name for the number and save
both in the Address Book
] Send a message to this number
] Delete the call from the list

Dialled calls

Menu 2.3

This option lets you view the last 20 outgoing
calls (called or attempted).
You can also:
] View the number if available and call it or
save it in the Address Book
] Enter new name for the number and save
both in the Address Book
] Send a message to this number
] Delete the call from the list
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Call register
Call register

All calls

You can view all lists of outgoing or incoming
calls.

] Received calls: Duration of the incoming

calls.
] Dialled calls: Duration of the outgoing

calls.
] Reset all: Allows you to reset the timers of

Delete recent calls
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Menu 2.4

Menu 2.5

all calls by pressing the left soft key d
[Yes].

Allows you to delete Missed calls, Received
calls, Dialled Calls and All Calls at one time.

Call costs (Menu 2.6.2)

Call charges

Allows you to check the cost of your last call,
all calls, remaining and reset the cost. To
reset the cost, you need to know your PIN2
code.

Menu 2.6

Call duration (Menu 2.6.1)

Settings (Menu 2.6.3)

Allows you to view the duration of your
incoming and outgoing calls. You can also
reset the call times.
The following timers are available:
] Last call: Duration of the last call.
] All calls: Total duration of all calls made
and incoming calls since the timer was last
reset.

(SIM Dependent)
] Set tariff: You can set the currency type

and the unit price. Contact your service
providers to obtain charging unit prices.
To select the currency or unit in this menu,
you need the PIN2 code.
] 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
select Change, you can change your

change limit.
you to automatically see the cost of your
last calls. If set to On, you can see the last
cost when the call is released.

GPRS information

Call register

] Auto display: This network service allows

Menu 2.7

You can check the amount of data
transferred over the network through the
GPRS information option. In addition, you
can also view how much time you are online.

Call duration (Menu 2.7.1)
You can check the duration of Last call and
All calls. You can also reset the call timers.

Data volume (Menu 2.7.2)
You can check The Sent, Received or All
data volumes and Reset all.
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Tools
Tools

Favourites

Menu 3.1

This option allows you to add your own
favourites to the list already provided. Once
you create your own menu, you can access
the desired function quickly in the idle screen
by pressing the up navigation key.

Note
v The menu of SMS, MMS, Games &

apps, Connectivity, Alarm clock, MP3
and Camera is already provided in your
own favourites.

Alarm clock

Menu 3.2

You can set up to 5 alarm clocks to go off at
a specified time.
1. Select On and enter the alarm time you
want.
2. Select the repeat period: Once, Mon Fri,
Mon Sat, Everyday.
3. Select the alarm tone you want and press
d [OK].
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4. Edit the alarm name and press d [OK].

Calculator

Menu 3.3

This contains the standard functions such as
+, _, x, ÷ : Addition, Subtraction,
Multiplication, and Division.
Furthermore, you can use the various
function of calculator such as +/_, sin, cos,
tan, log, In, exp, sqrt.
1. Input the numbers by pressing numeric
keys.
2. Use a navigation key to select a sign for
calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press h key to view the result.
5. To input the decimal number, press
key. If youpress
key, you can enter
( ).
6. To end Calculator, press the right soft key
e [Back].

Menu 3.4

This converts any measurement into a unit
you want. There are 9 types that can be
converted into units:
Currency, Area, Length, Weight,
Temperature, Volume, Velocity, Shoes and
Clothes.
1. You can select one of nine unit types by
pressing d [OK] key.
2. Select the unit you want to convert by
pressing i and j . It’s impossible to
input “-” symbol inunit converter.
3. Select the standard value by using k , l.

1. Select the city corresponding to your time
zone by pressing the left/right navigation
keys one or more times. The local date and
time are displayed.
2. If you want to change the time display in
standby mode to the selected time, press
the left soft key and select Set.

SIM-Menu

Tools

Unit converter

MENU 3.6

This menu depends on SIM and the network
services.

Note

World time

] In case the SIM card support

Menu 3.5

You can check the current time of Greenwich
Mean Time (GMT) and major cities around
the world, using the left/right navigation
keys.
The screen shows the city name, current date
and time.
To select the time zone in which you are
located, proceed as follows:

SAT(i.e. SIM Application Toolkit)
services, this menu will be the
operator specific service name
stored on the SIM card.
] In case the SIM card does not

support SAT services, this menu
will be Profiles.
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Organiser
Organiser

Contacts

Menu 4.1

Search contacts (Menu 4.1.1)
1. Select Search by pressing the right soft
key e [Contacts] or [OK].
2. Enter the name that you want to search.

Note
v Instant searching is available by

inputting the initial letter of the name
or number you want to search.

]

Send via Bluetooth: You can send the
data of phone book to devices which is
compatible with Bluetooth through
Bluetooth.
] Copy to handset: You can copy an entry
from SIM to phone or from phone to SIM.
] Assign speed dial: You can assign the
entry as a speed dial.
] View caller groups: For further details see
(Menu 4.1.3).
] Delete: You can delete an entry.

Note
3. If you want to edit, delete or copy an
entry, select the left soft key d
[Options]. The following menuwill be
displayed.
] Edit: You can edit the name, number,
group, character and picture by using the
navigation key.
] Write messages: After you have found the
number you want, you can send a
text/multimedia message to the selected
number.
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v To use the Photo Caller ID feature,

contacts must exist within the Phone
Book and photos must be taken in
72x72 resolution. For more
information about associating a photo
to a contact please refer to the Camera
section.

Add new (Menu 4.1.2)
You can add a phonebook entry by using this
function. Phone memory capacity is 1000

Note
v Maximum stored name and number

length depends on SIM-card type.

1. Select Add new by pressing the left soft
key d [OK] or [OK].
2. Select the memory you want to save: SIM
or Phone. If you set to Phone, you need to
select which number you want as a main
number.
a. Press d [OK] to input a name.
b. Press d [OK], then you can input a
number.
c. You can set a group for the entry by
pressing k , l .
d. You can set a picture for the entry by
pressing k , l .

Caller groups (Menu 4.1.3)
You can add up to 20 members per group,
with up to a maximum of 7 groups in total.
] Member list: Shows the group members
you have selected.
] Group ring tone: Allows you to specify
ring tone for the group members’ call.
] Group icon: Allows you to select the icon
dependent on Group.
] Add member: You can add group
members. Each group should not exceed
20 members.
] Remove member: You can remove the
member from the Group member list. But
the name and the number will remain in the
phonebook.
] Rename: You can change a group name.
] Remove all: Allows you to delete all the
members in the group.

Organiser

entries. SIM card memory capacity depends
on the mobile service provider. You can also
save 40 characters of name in The Phone
memory, and save characters in the SIM card.
The number of characters is a SIM dependent
feature.
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Organiser

Speed dial (Menu 4.1.4)

My business card (Menu 4.1.6)

Assign contacts to any of the keys
to
.
You can then call that contact by pressing
the corresponding number key.
1. Open the phonebook first by pressing the
right soft key e [Contacts] in standby
mode.
2. Scroll to Speed dial, then press the left
soft key d [OK].
3. If you want to add speed dial, select
(empty). Then, you can search the name in
phonebook.
4. After assigning the number as speed dial,
you can change and delete the entry. You
can also make a call or send a message to
this number.

This option allows you to create your own
business card featuring Name and a mobile
phone number. To create a new business
card, press the left soft key d [Add] and
enter the information into the fields.

Own number (Menu 4.1.5)
(Sim dependent)
You can save and check your own number in
SIM card.
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Settings (Menu 4.1.7)
1. Press the right soft e [Contacts] in
standby mode.
2. Scroll to Settings, then press the left soft
key d [OK].
] Default memory
Scroll to highlight Default memory, and
then press the left soft key d [OK].
- If you select Always ask, when adding an
entry, the phone will ask where to store
it.
- If you select SIM or Handset, the phone
will store an entry to the SIM or phone.
] View options
Scroll to highlight View options, and then
press the left soft key d [OK].

] Memory in use: This feature allows you to

see how many entries are in use, or free in
your phonebook.
] Clear contacts
You can delete all the entries in the SIM
and Phone. This function requires the
Security code.
1. Scroll to highlight Clear contacts, and then
press the left soft key d [OK].
2. Highlight the memory you wish to erase,
and then press the left soft key d [OK].
3. Enter the security code and press the left
soft key d [OK] or the right soft key
e [Back].
] Service dial number
Use this function to access a particular list
of services provided by your network
operator (if supported by the SIM card).

Organiser

- Name only: Set the phonebook list by
displaying the name only.
- Name & number: Set the phonebook
list by displaying the name and number.
- With pictures: Set the phonebook list
with the information and picture of
contact.
] Copy/Move all
You can copy/move entries from SIM card
memory to Phone memory and vice versa.
1. Open the Phonebook first by pressing the
right soft key e [Contacts] in standby
mode.
2. Scroll to Copy/Move all, and then press
the left soft key d [OK] to enter this
menu.
• SIM to Handset: You can copy/move
the entries from SIM Card to Phone
memory.
• Handset to SIM: You can copy/move
the entries from Phone memory to SIM
Card.
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Calendar

Menu 4.2

When you enter this menu a calendar will be
displayed. The month and year are shown at
the top of the screen. Whenever you the
change the date under the Settings menu,
the calender will update automatically. The
current date will be highlighted in green and
any schedule or memos will be indicated with
a red triangle at the top left hand corner of
the corresponding square. An audible alarm
can be set for memo’s and reminders.
To change the day, month and year.
Key

Description
Yearly

ij

k l

Weekly

Allows you to add a new schedule and memo
for the chosen day. You can store up to 20
notes. Input date , period and description of
schedule. Also you can set Alarm, Repeating
and limitation. Between each option you can
go by pressing i, j.

View daily schedules (Menu 4.2.2)
View all schedules and memo for the chosen
day. Use i, j to browse through the
note lists. If you set the alarm for a note, the
alarm icon is displayed.
If you want to view the note in detail, press
the left soft key d [OK]. Press the left soft
key d [Options] to delete or edit the note
you have selected.

Monthly

Delete past (Menu 4.2.3)

Daily

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

In calendar mode, press the left soft key d
[Options] as follows;
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Add new (Menu 4.2.1)

Delete all (Menu 4.2.4)
You can delete all the notes.

Go to date (Menu 4.2.5)

Set alarm tone (Menu 4.2.6)

Organiser

Type and you can go to the chosen date
directly.

You can set the alarm tone for the each
chosen date.

Memo

Menu 4.3

1. Select the Memo by pressing the left soft
key d [OK].
2. If the entry is empty, press the left soft key
d [Write].
3. Input the memo and then press the left
soft key d [OK].

Note
v If you want to change the text input

mode, press the

in order.
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Messages
Messages

New message

Menu 5.1

This menu includes functions related to SMS
(Short Message Service), MMS (Multimedia
Message Service), Email, voice mail, as well as
the network’s service messages.

] Text templates: You can use Text

templates already set in the phone.
] Contacts: You can add phone numbers or

e-mail addresses in the address book.
] Symbol: You can add special characters.
] My business card: You can add your

Write text message (Menu 5.1.1)
You can write and edit text message,
checking the number of message pages.
1. Enter the New message menu by pressing
the left soft key d [OK].
2. If you want to write a new message or edit
previous message which was not saved,
select Write text message.
3. To make text input easier, use T9.
4. Press d [Insert] to attach the following:

Insert
] Images: You can insert the Default
graphics or graphics in My pictures that
are available for short messages.
] Sounds: You can insert sounds that are
available for short messages.
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Business card to the message.
5. After you complete the message, to select
the required option, press the left soft key
d [Options].

Options
] Send: Sends text messages.
1. Enter number(s) of recipient(s).
2. Press j key to add more recipients
(max 6).
3. You can add phone numbers from the
address book.
4. Once the numbers have been entered,
press the left soft key d to send the
message. All messages will automatically be
saved in the outbox folder, even after a
sending failure.
] Save to drafts: Stores messages in the
Drafts folder.

] Font & Alignment: You can select the

Note
v This phone supports EMS release 5, so

is available to send colour pictures,
sounds, text styles, etc.. If the other
parties handsets do not support such
options, the pictures, sounds or texts
sent may not be displayed correctly on
their phones.

Write multimedia message
(Menu 5.1.2)

A multimedia message can contain text,
images, and/or sound clips. This feature can
be used only if it is supported by your
network operator or service provider. Only
devices that offer compatible multimedia
message or e-mail features can receive and
send multimedia messages.
1. Enter the New message menu by pressing
the left soft key d [OK].
2. If you want to write a new message, select
Write multimedia message.
3. You can create a new message or choose
one of the multimedia message templates
already stored in phone.
4. Press Insert to add Photos, Image, Sound,
Contacts, Symbol, New photo, New sound,
Text templates, My business card.
Maximum available file size, that can be
inserted to MMS-message, is 100 kb.

Messages

Size and Style of font, and the Alignment
of text.
] Colour: You can also set the Colour of the
text (foreground) and the background.
] Add T9 dictionary: You can add your own
words. This menu will only be shown when
the edit mode has been set to
T9ABC/T9Abc/T9abc.
] T9 languages: Select the desired language
for T9 input mode. You can also deactivate
the T9 input mode by selecting ‘T9 off’.
] Exit: If you press Exit whilst writing a
message, you will be taken back to the
message menu. Also the written message
will not have been saved.
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Options
] Send: You can send multimedia messages
to multiple recipients.
Note
v All messages will be automatically saved

in the outbox folder, even after a
sending failure.
] Preview: You can preview multimedia

messages you have created.
] Save: You can save multimedia messages

To drafts or As template.
] Edit subject: Allows you to modify the

multimedia message you have chosen.
] Add slide: You can add a slide before or

after current slide.
] Move to slide: You can move to the

previous or the next slide.
] Delete slide: You can delete current

folders.
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] Set slide format

- Set timer: You can set a timer for slide,
text, picture and sound.
- Swap text and picture: You can switch
the position of picture and text of the
message.
] Remove media: You can remove a picture
or sound in the slide. This option can be
shown only when any media file has been
added.
] Add T9 dictionary: You can add your own
words. This menu will only be shown when
the edit mode has been set to
T9ABC/T9Abc/T9abc.
] T9 languages: Select the desired language
for T9 input mode. You can also deactivate
T9 input mode by selecting ‘T9 off’.
] Exit: Will take you back to the Message
menu.

] Save to drafts: Select this to save the
v When creating a multimedia message, if

you upload a picture (50K) you may
find that whilst the picture is loading
you will not be able to carry out any
other actions until the picture has
competed loading.

Write email message (Menu 5.1.3)

message in Drafts.
] T9 languages: Select the language for T9

input mode. You can also deactivate the T9
input mode by selecting ‘T9 off’.
] Exit: If you select Exit whilst writing a
message, you will be taken back to the
message menu. Also the written message
will not have been saved.

Messages

Note

To send/receive an email, you should set up
the email account.
1. You can input up to 12 email addresses in
the To and Cc field.
Tip: To input “ @”, press the
and
select “ @”.
2. Key in the subject of the mail and press OK.
3. After writing an email message, press the
left soft key d [Options]. You can access
the following option menus.
] Send: Sends the email message.
] Edit recipients: You can edit recipients.
] Edit subject: You can edit the subject.
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Note
v For each e-mail account you may save

up to 50 messages (totally 150 for
three accounts). In Inbox slide you may
save not more than 30 messages, in
Drafts and Outbox folders - 5
messages, and in Sent slide up to 10
messages. In case Drafts Outbox or
Sent slide is full, and you try to save
new message to one of this folders, first
saved message will be automatically
deleted.
v Maximum size for one sent message is

300 kb with attachments, and
maximum size for one received message
is 100 kb. In case you have received
message with more than 5 attachments,
only 5 of them will be received. Some
attachment may display incorrectly.
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Inbox

Menu 5.2

You will be alerted when you have received a
message. They will be stored in the Inbox. In
the Inbox, you can identify each message by
icons. For detail, see the icon directive.
Icon

Icon directive
Multimedia message
Short message
SIM message
Read multimedia message
Read text message
Push message
Notified multimedia message

If the phone shows ‘No space for SIM
message’, you only have to delete the SIM
messages from the Inbox. If the phone
displays ‘No space for message’, you will then
need to delete messages, media or
applications to free up space.

Mailbox

Menu 5.3

When you access this menu, you can either
connect to your remote mailbox to retrieve
your new email messages, or you can view the
previously retrieved email messages without
logging in to the email server.
You can check the saved emails, drafts,
outbox, and sent emails. In the Inbox, up to
30 emails are stored.

Messages

* SIM message
SIM message means that the message is
exceptionally stored in the SIM card. You
can move this message to the phone.
When you are notified that you have received
a multimedia message, you have to wait for
the message to be downloaded before you
can view it.
To read a message, select one of the
messages by pressing the left soft key d
[Options].
] View: You can view the received messages.
] Reply: You can reply to the sender.
] Forward: You can forward the selected
message to another party.
] Delete: You can delete the current
message.
] Return call: You can call back the sender.
] Information: You can view information
about received messages; Sender’s
address, Subject (only for Multimedia
message), Message date & time, Message
type, Message size.
] Delete all: Delete all the messages.
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Drafts

Menu 5.4

Using this menu, you can preset multimedia
messages that you use most frequently. This
menu shows the preset multimedia message
list.
The following options are available.
] View: You can see the multimedia
messages.
] Edit: Allows you to modify the chosen
message.
] Delete: Deletes the message you choose.
] Information: To view the information of
the message.
] Delete all: Deletes all of the messages in
the slide.

Outbox

Menu 5.5

This menu allows you to view the messages
which you have sent, those that are currently
sending or messages that have failed sending
previously.
Icon

Icon directive
MMS Unsent
MMS sent
MMS delivery confirmed
SMS unsent
SMS sent
SMS delivery confirmed

] View: You can view the message.
] Forward: You can forward the selected

message to another party.
] Delete: You can delete the message.
] Information: You can check the

information of each message.
] Delete all: You can delete all the messages

in the outbox.
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Menu 5.6

Once this menu has been selected, simply
press the left soft key d [OK] to listen to
voice mail. You can also hold down the
key in standby mode to listen to voice mail.

Note
v When you receive a voice mail, your

phone will display an icon and you will
hear an alert. Please check with your
network provider for details of their
service in order to configure the
handset correctly.

popup message or the info service message is
directly displayed. To view the message again
follow the sequence shown below;

Read (Menu 5.7.1)

Messages

Listen to voice mail

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
i , j or d [OK].
2. The message will be shown until another
message is selected.

Topics (Menu 5.7.2)

Info message

(Dependent to network and
subscription)
Menu 5.7

(Dependent to network and
subscription)
Info service messages are text messages
delivered by the network to your handset.
They provide general information such as
weather reports, traffic news, taxis,
pharmacies, and stock prices. When you
receive an info service message, you will see a

] Add new: You can add Info service

message numbers in the Phone memory
with its nickname.
] View list: You can see Info service message
numbers which you have added. If you
press d [Options], you can edit and
delete info message categories which you
have added.
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Messages
] Active list: You can select info service

Messages

message numbers in the active list. If you
activate an info service number, you can
receive messages sent from that number.

] Add new: Allows you to add new

multimedia templates.
] Write messages: You can write and send

multimedia messages.
] Edit: You can edit multimedia templates.

Templates

] Delete all: Allows you to delete all

Menu 5.8

multimedia messages.

Text templates (Menu 5.8.1)
You have 6 text templates as below;
• Please call me back.
• I’m late. I will be there at
• Where are you now?
• I am on the way.
• Top urgent. Please contact.
• I love you.

Multimedia templates (Menu 5.8.2)
After you have saved a new template, you can
use the following options.
] View: You can see multimedia templates.
] Delete: You can delete multimedia
templates.
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Settings

Menu 5.9

Text message (Menu 5.9.1)
] Message types:

Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400,
Email, ERMES
Usually, the type of message is set to Text.
You can convert your text into alternative
formats. Contact your 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: If you set to Yes, you can

Mulitimedia message (Menu 5.9.2)
] Priority: You can set the priority of the

message you choose.
] Validity period: This network service

allows you to set how long your text
messages will be stored at the message
centre.
] Subject: You can enter multimedia
messages subject when this menu is on.
] Delivery report: If it is set to Yes in this
menu, you can check whether your
message is sent successfully.
] Auto retrieve: If you select On, you
receive multimedia messages
automatically. If you select Off, you receive

only notification message in the inbox and
then you can check this notification. If you
select Home network only, you receive
multimedia messages depends on Home
network.
] Network settings: You can add / edit
accounts, which are responsible for
receiving multimedia message.
] Permitted message types
Personal: Personal message.
Advertisements: Commercial message.
Information: Necessary information.

Messages

check whether your message is sent
successfully.
] Reply charging: 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.

Email (Menu 5.9.3)
This menu allows you to edit, delete or add
an email account.
] Account
You can set up to 3 email accounts by
selecting Add new. Using the Edit menu,
you can set the following values.
Set as default
Edit
- Title: Account name.
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- User ID: Enter your email ID.
- Password: Enter your email password.
- Email address: Enter the email address
given to you by your service provider.
- Outgoing server: Enter the SMTP
address of computer that sends your
email.
- Incoming server: Enter the POP3
address of computer that receives your
email.
- Leave msg on server: Select Yes to
leave the messages on the server.
- Insert signature: Select Yes to attach
your signature to your email messages.
- Access point: Allow you to select the
access point from the list.
- SMTP port number: Allow you to edit
SMTP port number.
- POP3 port number: Allow you to edit
POP3 port number.
- Outgoing server ID/PW: Enter the ID
and password for sending your email.
Delete: Deletes the selected account from
the list.

] Add new

You can add a new email account.
] Access point

You can edit the access points.
There are default access points for some
opera tors, stored in phone memory.
Title: Access point name.
APN: Input the APN of Access point.
User ID: Enter the User ID of your access
point.
Password: Enter the Password of your
access point.
DNS address: Set DNS address.
] Signature
You can make your signature.

Voice mailbox number (Menu 5.9.4)
You can receive voicemail if your network
service provider supports this feature. When
a new voicemail has arrived, the symbol will
be displayed on the screen. Please check with
your network service provider for details of
their service in order to configure the phone
accordingly.

] Home: You can listen to voice mails by

Push message (Menu 5.9.6)
You can set the option whether you will
receive the message or not.

Messages

selecting Home.
] Roaming: Even when you are abroad, you
can listen to voice mails if a roaming service
is supported.

Info message (Menu 5.9.5)
] 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: Your phone will beep when you have
received Info service message numbers.
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.
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Camera

Menu 6.1

This application enables you to take a still
picture. You can take a picture in your
desired size, and use it for the contacts
photo, home screen and other more general
purposes. Once taken, a still image can be
sent via Multimedia msg or Email.
Press the left soft key d to display the
following popup menu items.
] Brightness: Determines the brightness.
] Size: Determines the size of an image.
] Timer: Determines the delay time.
] Quality: Determines the quality of an
image.
] White Balance : Allows you to change the
settings according to the environment.
] Album: Shows the still images taken.
] Exit: To exit the Camera.
] Mode: Determines whether to take a
single , multishot or frame shot photo.
] Effect: Determines the special effect to the
picture.

] Flash: Determines the flash operation.
] Zoom: Determines the zoom rate.

Note
v Frame shots are only available with the

pixel resolution set to 176 x 220.
v Multi shots are only available when the

pixel resolution is set to 320 x 240 or
640 x 480.
v To use the Photo Caller ID feature, you

must take photos you wish to associate
with your contacts in 72x72 resolution.
v Once the photo has been taken and

saved, go to Contacts and select the
contact you wish to associate the
photo to or select Add new to create a
new contact(please note that a photo
can only be associated with a contact
stored in the phone's memory and not
on the SIM).
v Select Edit. Unless you wish to edit the

name, press OK and then use the
navigation keys to highlight the picture
tab.

] Quality: Determines the quality of a video

clip.

v Use the k , l keys to scroll through

the photos (please note that only
pictures taken in 72l72 resolution
will be listed here).
v Once you have selected the photo you

wish to use press the left soft key to
save this in the contacts profile.
v The photo will be shown when this

particular contact calls you (as long as
the contact does not have their
telephone number set to hidden).

Video camera

Menu 6.2

This application enables you to record a
video clip. You can play and watch a saved
video file while using this function.
Press the left soft key d to display the
following popup menu items.
] Brightness: Determines the brightness.
] Size: Determines the size of an image.
] Timer: Determines the delay time.

] White Balance : Allows you to change the

settings according to the environment.
] Record Time: Determines the recording

Multimedia

Note

time.
] Exit: To exit the Video camera.
] Effect: Determines the special effect to the

video clip.
] Flash: Determines the flash operation.
] Zoom: Determines the zoom rate.

Voice recorder

Menu 6.3

With the voice memo feature you can record
up to 20 voice messages and each memo can
be up to 20 seconds long.

Record (Menu 6.3.1)
You can record a voice memo in the Voice
recorder menu.
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1. Once recording has started, the message
Recording and the remaining time is
displayed.
2. If you want to finish recording, press the
left soft key d [Save].
3. Key in Voice memo title, press the left soft
key d [OK].

View list (Menu 6.3.2)
The list of voice memos are displayed. You
can playback and delete the recorded voice
memo. The following [Options] menus are
available.
] Play: Allows you to listen to the recorded
voice memo.
] Send: Allows you to send via multimedia
message and e-mail.
] Delete: Allows you to delete voice memo.
] Delete all: Allows you to delete all voice
memos.
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MP3

Menu 6.4

The KG800 has an integrated MP3 player
built-in. You can enjoy listening to MP3
music files on your phone memory using a
compatible headset or via the internal
loudspeaker.

Note
v Because of the small dimension of the

speaker, in some cases the audio could
be distorted, especially at maximum
volume and when there are lots of bass
sounds. Therefore, we recommend you
to use the stereo headset in order to
appreciate the high quality of your
music.

The music player supports:
• MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG2.5 Layer III Sampling frequency up from
8KHz to 48KHz. Bit rate up to 320Kbps,
stereo.
• AAC: ADIF, ADTS formats (Sampling
frequency from 8KHz to 48KHz)

Note
v KG800 doesn't support the variable

rate of MP3 and AAC file. Therefore,
you can't change the file from VBR MP3
format to AAC.

You can transfer MP3 files from a compatible
PC to the memory in your phone using the
Mass Storage. When you connect the phone
to a PC using the USB cable(supplied in the
same package), this will be displayed as a
removable disk through Windows Explorer. If
you are using Win98 SE, you will have to
install the Mass storage driver for Windows
98 on CD-ROM.

Note
v You should copy MP3 to my

media\Music folder. If you copy to
another folder, you will not be able to
view the MP3 files.

Multimedia

• AAC+ V1: (Bit rate 16-128Kbps, Sampling
frequency from 8KHz to 48KHz)
• AAC+ V2: (Bit rate 16-48Kbps, Sampling
frequency from 8KHz to 48KHz)
• MP4, M4A: Sampling frequency up from
8KHz to 48KHz, Bit rate up to 320Kbps,
stereo.
• WMA: Sampling frequency up from 8KHz
to 48KHz, Bit rate up to 320Kbps, stereo.

v The PC should run Windows 98 SE,

Windows ME, Windows 2000,
Windows XP operating system.

This menu allows you to view the whole play
list. You can move through the tracks by
pressing the navigation key. In addition, once
you have selected the track, you can delete
the file or view its information via the options
menu.
1. Go to MP3 player : Move to MP3 player.
Press the left soft key d [Options] to
access the following menus.
] View play list: You can view the play list
while listening to the music.
] Area repeat: Using the right soft key, the
special area part of the current music is
repeated when you select ON of the menu.
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] Set as ring tone: This menu allows to set
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the MP3 file as a ring tone. You can also
set it as a ring tone in Profile.
] Setting
- Equalizer
This menu helps you to adjust to a
variety of environments when listening to
music. This phone supports four preset
menus. When you enter this menu, you
can view current value of equalizer.
- Playmode
This menu allows to set the play mode.
- Set shuffle
You can listen to your MP3 music
randomly.
- Visual effect
You can select the visual effect menus:
Rainbow,Basic and Blue.This menu allows
to change the background of LCD on
playing MP3 file.
2. Delete: Deletes the file selected.
3. View details: To view the information of
the file you selected.
4. Delete all: Deletes all of the files.

Note
v Music is copyright protected in

international treaties and national
copyright laws. It may be necessary to
obtain permission or a license to
reproduce or copy music. In some
countries national law prohibits private
copying of copyrighted material. Please
check the national legislation of the
applicable country concerning the use
of such material.

Photo album

Menu 6.5

You can view and send a picture. In addition,
you can set the picture as a wallpaper.
] Multi view: You can view the maximum of 9
thumbnails in a screen.
] Send via email: Send the selected file to
another device via email if the file size is
less than 300Kbytes.
] Send via Bluetooth: You can send a
picture by Bluetooth.

] Write multimedia message: You can write

to another device via Bluetooth.
] Rename: Change the file name of selected

file.
] Delete: Delete a file.
] Delete all: Delete all files in the list
] Information: Show the file information.

Settings

Menu 6.7

Camera (Menu 6.7.1)

Note
v The Photo Album will only display

pictures taken by the handsets camera.

Video album

] Send via Bluetooth: Send the selected file

Multimedia

and edit multimedia messages, checking
message size.
] Set as wallpaper: You can set a picture as
a wallpaper.
] Slide show: You can view the pictures in a
slide show.
] Delete: You can delete a picture.
] Edit title: You can edit the title of picture.
] Information: Displays information about
the saved picture.

Menu 6.6

You can view videos which have been saved in
the memory.
] Play: You can play the video file when
pressing the OK key or selecting Play menu
of the Options menu.

] Auto save: If you set this feature to On,

the images will be saved automatically
without displaying the menu bar to save.
] Delete all photos: You can delete all the
photos which have been saved in the
memory.

Video camera (Menu 6.7.2)
] Delete all videos: Allows you to delete all

the videos which have been saved in the
memory.
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You can access various WAP (Wireless
Application Protocol) services such as
banking, news, weather reports and flight
information. These services are specially
designed for mobile phones and they are
maintained by WAP service providers.
Check the availability of WAP services, pricing
and tariffs with your network operator
and/or the service provider whose service
you wish to use. Service providers will also
give you instructions on how to use their
services.
Once connected, the homepage is displayed.
The content depends on the service
provider. To exit the browser at any time,
press the (
) key. The phone will return
to the idle menu.

Navigating with the WAP browser
You can surf the Internet using either the
phone keys or the WAP browser menu.
Using the phone keys
When surfing the Internet, the phone keys
function differently to phone mode.
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Key

Description

ij Scrolls each line of the content

area
b
h

Returns to the previous page
Selects options and
confirmptions and confirms
actions

Using the WAP browser menu
There are various menu options available
when surfing the Mobile Web.
Note
v The WAP browser menus may vary,

depending on your browser version.

Menu 7.1

Connects to a homepage. The homepage will
be the site which is defined in the activated
profile. It will be defined by the service
provider if you have not defined it in the
activated profile.

] Edit: You can edit the URL and/or the title

of the selected bookmark.
] Delete: Deletes the selected bookmark.
] Delete all: Deletes all the bookmarks.

Go to URL
Bookmarks

Menu 7.2

This menu allows you to store the URL of
favourite web pages for easy access at a later
time.

To create a bookmark
1. Press the left soft key d [Options].
2. Select Add new and press the OK key.
3. After entering the desired URL and title,
press the OK key.
After selecting a desired bookmark, the
following options are available.
] Connect: Connects to the selected
bookmark.
] Add new: Select this to create a new
bookmark.

Browser

Home

Menu 7.3

You can connect directly to the site you
want. After entering a specific URL, press the
OK key.

Settings

Menu 7.4

You can set the profile, cache, cookie and
security related to internet service.

Profiles (Menu 7.4.1)
A profile is the network information used to
connect to the Internet.
There are default profiles for some operators,
stored in phone memory. It’s impossible to
rename default profiles.
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Each profile has submenus as follows:
] Activate: Activates the selected profile.
] Settings: Use this to edit and change WAP
settings for the selected profile.
- Homepage: This setting allows you to
enter the address (URL) of a site you
want to use as homepage. You do not
need to type http:// at the front of each
URL as the WAP Browser will
automatically add it.
- Bearer: You can set the bearer data
service. 1 Data/2 GPRS
- Data settings: Appears only if you select
Data Settings as a Bearer/service.
Dial number: Enter the telephone
number to dial to access your WAP
gateway.
User ID: The users identity for your dialup server (and NOT the WAP gateway).
Password: The password required by
your dial-up server (and NOT the WAP
gateway) to identify you.
Call type: Select the type of data call :
Analogue of Digital (ISDN).

Linger time: You need to enter timeout
period. After entering that, the WAP
navigation service will be unavailable if
any data is not input or transferred.
- GPRS settings: The service settings are
only available when GPRS is chosen as a
bearer service.
APN: Input the APN of the GPRS.
User ID: The users identify for your APN
server.
Password: The password required by
your APN server.
- Proxy settings
Proxy: Activates or cancels proxy.
IP address: Input the IP address of the
Proxy server you access.
Port number: Input the Proxy Port.
- DNS settings
Primary server: Input the IP address of
the primary DNS server you access.
Secondary server: Input the IP address
of the secondary DNS server you access.

Clear cookie (Menu 7.4.5)

] Add new: You can add a new profile.

Removes all context saved in cookie.

] Delete: Deletes the selected profile from

the list.

Cache (Menu 7.4.2)
The information or services you have
accessed are saved in the cache memory of
the phone.

Cookie (Menu 7.4.3)

Security (Menu 7.4.6)

Browser

] Rename: You can change the profile name.

A list of the available certification is shown.
] Authority: You can see the list of
authority certificates that have been
stored in your phone.
] Personal: You can see the list of personal
certificates that have been stored in your
phone.

Check whether a cookie is used or not.

Clear cache (Menu 7.4.4)
Removes all context saved in cache.

Note
] A cache is a buffer memory, which is

used to save data temporarily.
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Games & apps

Menu 8.1

Games & apps (Menu 8.1.1)
• Default Games: In this menu, you can
manage the Java applications installed in
your phone. You can play or delete
downloaded applications, or set the
connect option. The downloaded
applications are organised in folders.
Press the left soft key d [OK] to open
the selected slide or launch the selected
midlet.
After selecting a folder, press [Options] and
then sub menus available to several options
are displayed.
] Open: You can see the stored games.
] New folder: Create a new slide.

Profiles (Menu 8.1.2)
A profile is the network information used to
connect to the Internet.
If you want to see the details of a profile,
please refer to Menu 7.4.1.
JavaTM, is a technology developed by Sun
Microsystems. Similar to the way you
would download the Java Applet using
the standard MS Internet Explorer
browsers, Java MIDlet can be
downloaded using a WAP enabled
phone. Depending on the service
provider, all Java based programs such as
Java games can be downloaded and run
on a phone. Once downloaded, the Java
program can be viewed in the Games &
Apps menu where you can select,
execute, or delete. The Java program
files saved in the phone are in .JAD or
.JAR format.

New Fantastic LG There is Mass Storage

function in the KG800. if you connect the
USB cable, you can use the phone as a
Removable Disk.

the Java program and the JAD file is a
description file that includes all detailed
information. From the network, prior to
download, you can view all detailed file
descriptions from the JAD file.
v While being based on a standard

language (J2ME), not all Java
applications are compatible with all
handsets on sale insofar as specific
libraries may be used for a telephone
model. The software may be blocked or
switch itself on when Java applications
not specifically developed for the
phone this manual refers to are
downloaded, making it necessary to
“restart” the handset. We would like to
point out that these problems are
caused by incompatible applications
and are not a product fault.

CAUTION!
Only J2ME(Java 2 Micro Edition) based
programs will run in a phone environment. The
J2SE(Java 2 Standard Edition) based programs
will only run in a PC environment.

My stuff

Note
v The JAR file is a compressed format of

You can download MP3 files, and photos,
video, txt files etc. this gives you fast
access from PC to Phone, by just
connecting the USB cable.
This function does not require the
installation of additional software.
1. Whilst the phone is displaying the
standby screen, connect the phone to
the PC using the supplied USB cable.
The PC should recognise the handset
within a few seconds.
2. The phone will display « USB » on the
screen.
3. The phone will be identified as «
Removable disk » in My Computer. The
PC should then treat the KG800 as a
standard drive allowing you to place
files to and from the handset's memory.
You can either use Window's drag and
drop or copy and paste methods to
transfer content.
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4. Double click on « Removable disk » and
open. A folder called My media will be
displayed. Within that folder there are
a further 5 folders. Do not disconnect
the phone whilst a file transfer is in
progress, doing so may damage the
memory and corrupt the file.
5. When you want to disconnect the
phone from your PC, use Windows to
safely remove the handware and then
disconnect the USB cable from the
handset.
v If you receive a call whilst in mass

storage mode, the call will be rejected.
Once the handset is disconnected, the
KG800 will display information about
any calls missed.

My media
In the My media folder you will find the
following 5 folders; Music, Others,
Photos, Text and Videos.
Do not change the names of these
folders, doing so will cause content stored
in them to not be seen by the handset.
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Music
v You can store music files in this folder.
v The supported formats are:

MP3,AAC,AAC+,AAC++,
WMA,MP4(audio).
v The files in this folder can be played

using the MP3 player and Playlist
features of the phone.
v If you download an MP3 file to a

different folder, it will be not be
possible for the phone to locate and
play the file.
v Do not create subfolders here because

the MP3 files contained in that folder
will not be found and, therefore, will
unable to be played by the music
player.
v To set an MP3 file as a ringtone then

please do the following on the handset:
options>Go to MP3 player>options>set
as ringtone.

Text
v This folder supports .txt files.

This folder is mainly used for
transporting files from one PC to
another.
v The handset can preview JPG (Max

460K), GIF (Max 200K).
v You can set an image file as wallpaper as

long as it does not exceed 30k in size,
for other formats please use the PC
Suite.

Photos
v This folder is reserved for pictures taken

using the phone's digital camera.
v Even though photos can be uploaded

to this folder from your PC, they will not
be available on the phone's photo
album or My photos folder. Therefore,
we recommend that no photos are
uploaded to this folder.

If you
place non .txt files here then the
handset will not display them.

My stuff

Others
v Any type of file can be stored here.

Videos
v You can download videos taken with

the phone's digital camera onto the PC
and upload new videos onto the phone.
v This folder supports the 3GP file

format.
v You can upload files of any size until the

memory is full.
v Files stored in this folder can be

accessed by doing the following on the
handset: Menu>Multimedia>Video
album.
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Videos

Menu 8.2

Show the list of 3GP and MP4 files .
] Play: You can play the video file by
pressing the OK key or selecting Play from
the Option menu.
] Send via Bluetooth: Send the selected file
to another device via Bluetooth.
] Rename: change the file name of the
selected file. The maximum length of
characters is 200. And You can not change
the extension of file.

WARNING!
The following characters, \ / : * ? “ < > | can not be
used.
] Delete: Delete a file.
] Delete all: Deletes all the files in the list
] Information: Shows the file information.
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Photos

Menu 8.3

Shows the list of JPG files.
] View: You can see the JPG file by pressing
the OK key or selecting View from the
Option menu.

Note
v The maximum size of JPG file you can

see is 460Kbytes.
] Send via multimedia message: You can

send the selected file via multimedia
message.
] Send via email: Send the selected file to
another device via email if the file size is
less than 300Kbytes.
] Send via Bluetooth: Send the selected file
to another device via Bluetooth.

v To setup .JPG (.JPEG) file from Photo

slide as wallpaper, go to MenuMultimedia-Photo album and then
please select Set as wallpaper in
Options menu.
] Rename: change the file name of selected

file. The maximum length of characters is
200. And You can not change the
extension of file.
] Delete: Delete a file.
] Delete all: Deletes all the files in the list
] Information: Shows the file information.

Music

Menu 8.4

Shows the list of MP3, MP4, AAC, M4A and
WMA files.
] Play: You can play the MP3 file by pressing
the OK key or selecting Play from the
Option menu.
] Send via Bluetooth: Send the selected file
to another device via Bluetooth
] Rename: change the file name of selected
file. The maximum length of characters is
100. And You can not change the
extension of file.
] Delete: Delete a file.

My stuff

Note
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] Delete all: Deletes all files in the list

] Delete: Delete a file.

] Information: Shows the file information.

] Delete all: Delete all files in the list
] Information: Show the file information.

Text

Menu 8.5

Show the list of TXT files.
] View: You can see the TXT file by pressing
the OK key or selecting View from the
Option menu.
] Send via email: Send the selected file to
another device via email if the file size is
less than 300Kbytes
] Send via Bluetooth: Send the selected file
to another device via Bluetooth.
] Rename: change the file name of selected
file. The maximum length of characters is
100. And You can not change the
extension of file.
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Images

Menu 8.6

After selecting a image, press the left key
d [View] and then you can check the
options as follow:
] Set as wallpaper: Currently selected
image can be set as a wallpaper.
] Write messages: The images downloaded
from the network can be sent by
Multimedia or Email service. Maximum
message size is 100 kb for MMS message
and 300 kb for E-mail message.
] Send via Bluetooth: The sound
downloaded from network can be sent by
Bluetooth.

Menu 8.7

After selecting a sound, press the left key
[Options].
You can check the options as follow:
] Set as ringtone: Currently selected sound
can be set as a ringtone.
] Write messages: The sound downloaded
from network can be sent by SMS or MMS,
Email service. Maximum MMS message is
100 kb, and for e-mail is 300 kb.
] Send via Bluetooth: The sound
downloaded from network can be sent by
Bluetooth.

Others

Menu 8.8

Any type of file can be stored here. This
folder is mainly used for transporting files
from one PC to another.
] View: You can view a file if it is one of the
following types; JPG, GIF, WBMP, PNG and
TXT. The handset can preview JPG (Max
460K), GIF (Max 200K).
] Send via Bluetooth: Send the selected file
to another device via Bluetooth

My stuff

Sounds
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Date & time

Menu 9.1

You can set functions relating to the date
and time.

Date (Menu 9.1.1)
Set date
You can enter the current date.
Date format
You can set the Date format such as
DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY,
YYYY/MM/DD.
(D: Day / M: Month / Y: Year)

Time (Menu 9.1.2)
Set time
You can enter the current time.
Time format
Your can set the time format between 24hour and 12-hour.
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Display

MENU 9.2

Wallpaper (Menu 9.2.1)
You can select the background pictures in
standby mode.
] Default: You can select a picture or an
animation of wallpaper by pressing j,
i, k or l .
] My folder: You can select a picture or an
animation as wallpaper.

Menu colour (Menu 9.2.2)
Your phone provides you with 2 menu colour
themes. Set the menu colour by scrolling and
pressing the left soft key d [OK].

Standby text (Menu 9.2.3)
If you select On, you can edit the text which
is displayed in standby mode.

Power saving

You can set the light-up duration of the
display.

This function saves battery power by keeping
backlight brightness to max 40% and by
turning off the keypad backlight.

Brightness (Menu 9.2.5)
The screen brightness can be adjusted from
40% to 100%.

Network name (Menu 9.2.6)
If this function is activated, network name will
be displayed on main LCD.

Home screen shortcut (Menu 9.2.7)
Selecting On displays the functionalities of 4
Navigation keys and Menu key as pictures on
the middle of the idle window.

Dial font colour (Menu 9.2.8)
You can set the colour of displayed number
when press the number keys in idle state for
call connection.

Language

Menu 9.3

Settings

Backlight (Menu 9.2.4)

Menu 9.4

You can change the language for the display
texts in your phone. This change will also
affect the Language Input mode.

Connectivity

Menu 9.5

Bluetooth (Menu 9.5.1)
Bluetooth enables compatible mobile
devices, peripherals and computers that are
in close proximity to communicate directly
with each other without wires. This handset
supports built-in Bluetooth connectivity,
which makes it possible to connect them with
compatible Bluetooth headsets, computer
applications and so on.
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Note
v If you use LG PC Sync via Bluetooth,

you can exchange data only within the
phonebook.
v When you receive data from another

Bluetooth device, the phone requests
confirmation. After confirming the
transfer, the file will be copied on to
your phone.
v Depending on the file type, it will be

stored in the following folders:
- MP3 (.mp3, mp4, aac, m4a, wma):
Music folder.
- Video (.3GP, MP4): video folder.
- Phonebook contacts (.VCF):
Phonebook.
- Text (.txt): Text folder.
- Other files (.*.*): File storage folder.
v The handset normally operates with

WIDCOMM driver(version 1.4.3.4) or
WIDCOMM driver(version 1.4.2.10).
And it does not support the LG
Contents Bank with Bluetooth.
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Set Bluetooth
You can activate or cancel the Bluetooth
function.
Paired devices/Handsfree devices
You can view all devices which your KG800 is
already paired to.
If you have entered Paired devices or
Handsfree devices, you will see the following
options in both those menus.
] Connect/Disconnect: Allows you to
connect to your paired Bluetooth devices.
] Add new: Allows you to search for new
Bluetooth devices and add them to your
phone's list of paired devices. When you
select Add new your handset will start to
search for Bluetooth devices within range.
Once the device you wish to pair appears
on the list press the right soft key [Stop].
Scroll to the desired device and press the
left soft key [Pair]. You will then be asked
to enter a passcode. The passcode can be
any code you wish to use (the same
passcode must be used by both devices) or
is one that is pre-determined by the

] Delete all: Allows you to delete all paired

Bluetooth devices.

Settings
] My handset’s visibility
This indicates whether or not your handset
will be visible to other Bluetooth devices.
] My handset’s name
You can set the name of your Bluetooth
device. The default name is LG KG800.

Settings

manufacturer of the device you are trying
to pair with. Please check the User Manual
of the device you are initiating the pair with
to see if it already has a predetermined
passcode in place.
] Assign name: Allows you to change the
name of the paired Bluetooth device and
how it is displayed on the handset.
] Set as authorised/Set as unauthorised:
Allows you to set an authorised connection
between each Bluetooth device. For
example if you regularly use a Bluetooth
headset with your phone then setting the
connection as authorised will mean the
headset will automatically connect to the
handset each time the headset is powered
on.
] All services: Allows you to view all services
which are supported by a Bluetooth
device.
] Delete: Allows you to delete a paired
Bluetooth device.

Supported services
Displays a list of Bluetooth services the
handset supports.
] Headset
] Handsfree kit
] File transfer
] Image printing
] Dial-up networking
] Business card transfer
] Browsing other device
] Serial Port Profile
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Settings
Modem (Menu 9.5.2)
Settings

You can access the network services through
the Modem. If you want to use the LG PC
Sync, Contents bank or Internet Cube, you
should access the menu and activate the
modem and then plug in the USB cable.

Network (Menu 9.5.3)
You can select a network which will be
registered either automatically or manually.
Usually, the network selection is set to
Automatic.

Network selection
You can select a network type.
] Automatic: If you select Automatic
mode, the phone will automatically search
for and select a network for you. Once you
have selected “Automatic”, the phone will
be set to “Automatic” even though the
power is off and on.
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] Manual: The phone will find the list of

available networks and show you them.
Then you can select the network which you
want to use if this network has a roaming
agreement with your home network
operator. The phone let you select another
network if the phone fails to access the
selected network.
] Preferred: You can set a list of preferred
networks and the phone attempts to
register with first, before attempting to
register to any other networks. This list is
set from the phone’s predefined list of
known networks.

Band selection
] EGSM/DCS: Depending on Network
situation, you can select EGSM/DCS.
] PCS only: Depending on Network
situation, you can select PCS only.

Calling

You can set GPRS service depending on
various situations.

Call divert (Menu 9.6.1)

Switch on
If you select this menu, the phone is
automatically registered to a GPRS network
when you switch the phone on. Starting a
WAP or PC dial-up application created the
connection between phone and network and
data transfer is possible. When you end the
application, GPRS connection is ended but
the registration to the GPRS network
remains.
When needed
If you select this menu, the GPRS connection
is established when you connect a WAP
service and closed when you end the WAP
connection.

Menu 9.6

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.

Settings

GPRS attach (Menu 9.5.4)
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Settings
] All fax calls

Settings

Diverts to a number with a fax connection
unconditionally.
] Cancel all
Cancels all call divert service.

The submenus
Call divert menus have the submenus shown
below.
• Activate
Activate the corresponding service.
To voice mail centre
Forwards to message centre. This function
is not shown at All data calls and All fax calls
menus.
To other number
Inputs the number for diverting.
To favourite number
You can check back to last five diverted
numbers.
• Cancel
Deactivate the corresponding service.
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• View status
View the status of the corresponding
service.

Answer mode (Menu 9.6.2)
] Slide up

If you select this menu, you can receive an
incoming call when you open the slide.
] Any key
If you select this menu, you can receive a
call by pressing any key except
[End]
key.
] Send key only
If you select this menu, you can receive a
call by only pressing a [Send] key.

Send my number (Menu 9.6.3)
(network and subscription dependent)
] Set by network

Configures with the default settings
determined by the service provider.

Auto redial (Menu 9.6.6)

You can send your phone number to
another party. Your phone number will be
shown on the receiver’s phone.
] Off
Your phone number will not be shown.

] On

Call waiting (Menu 9.6.4)
(network dependent)

When this function is activated, the phone
will automatically try to redial in the case
of failure to connect a call.
] Off
Your phone will not make any attempts to
redial when the original call has not
connected.

Settings

] On

] 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.

Minute minder (Menu 9.6.5)
If you select On, you can check the call
duration by a beep sound given every minute
during a call.

Security settings

Menu 9.7

PIN code request (Menu 9.7.1)
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 d [OK].
2. Set Enable/Disable
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3. If you want to change the setting, you
need to enter PIN code when you switch
on the phone.
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.
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
SIM card. You will need to contact your
service provider.

Handset lock (Menu 9.7.2)
You can use a security code to avoid
unauthorised use of the phone. Whenever
you switch on the phone, the phone will
request security code if you set phone lock
to When switch on.
If you set phone lock to When SIM changed,
your phone will request security code only
when you change your SIM card.

Call barring (Menu 9.7.3)
The Call barring service prevents your phone
from making or receiving certain category of
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calls. This function requires the call barring
password. You can view the following
submenus.
] All outgoing calls
The barring service for all outgoing calls.
] Outgoing international
The barring service for all outgoing
international calls.
] Outgoing international when roaming
The barring service for all international
outgoing calls except home network.
] All incoming
The barring service for all incoming calls.
] Incoming when roaming
The barring service for all incoming calls
when roaming.
] Cancel all
You can cancel all barring services.
] Change password
You can change the password for Call
Barring Service.

Fixed dial number (Menu 9.7.4)
(SIM dependent)
You can restrict your outgoing calls to
selected phone numbers. The numbers are
protected by your PIN2 code. The numbers
you wish to allow access to once this service
has been enabled, must be added to the
contacts after enabling Fixed dial number.
] Enable
You can restrict your outgoing calls to
selected phone numbers.
] Disable
You can cancel fixed dialling function.

] Number list

You can view the number list saved as
Fixed dial number.

Settings

The submenus:
• Activate
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.

Change codes (Menu 9.7.5)
PIN is an abbreviation of Personal
Identification Number to prevent use by
unauthorised person. You can change the
access codes: Security code, PIN code,
PIN2 code.
1. If you want to change the Security
code/PIN1/ PIN2 code input your original
code, and then press d [OK].
2. Input new Security code/PIN1/PIN2 code
and verify them.

Touchpad lock (Menu 9.7.6)
Sets whether to use the touch pad when
closing a slide.
On: It is impossible to activate the touch pad
with slide closed. (You can use the touch
pad only when slide opens.)
Off: It is possible to activate the touch pad
using the Volume key even with slide
closed.
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Memory status

Menu 9.8

You can check free space and memory usage
of each repository, Internal memory,
Multimedia memory.

Reset settings

Menu 9.9

You can initialise all factory defaults. You will
need the Security code to activate this
function.
] Restore default settings: Allows you to
restore default settings.
] Clear multimedia memory: Allows you to
format the multimedia memory and create
a default directory.
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Accessories
Travel Adapter
This charger allows
you to charge the
battery.

Standard Battery

Hands free earmicrophone and
music player
controller combo

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options
according to your personal communication requirements.

Stereo headset
Controller: Answer & End button, music
player control, volume control, Hold button
and microphone.
After connecting the headset and the
controller, plug the end of controller into the
headset jack on the right side of the phone.

Note

Data cable/CD

v Always use genuine LG accessories.

You can connect
your phone to PC to
exchange the data
between them.

v Failure to do so may invalidate your

warranty.
v Accessories may vary in different

regions; please check with our regional
service company or agent for further
information.
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Technical Data
Technical Data

General
Product name: KG800
System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900
Net weight : 67.5g(Without battery)

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