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Руководство пользователя LG-A230
– Русский

Данное руководство поможет вам больше узнать о возможностях вашего
телефона. Вам будет предоставлена полезная информация о его функциях.
Некоторые сведения в руководстве могут не соответствовать телефону в
зависимости от программного обеспечения и поставщика услуг.
Утилизация старого оборудования
1. Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на
колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/EC.
2. Электрические и электронные устройства следует утилизировать не
вместе с бытовым мусором, а в специальных учреждениях, указанных
правительственными или местными органами власти.
3. Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить
потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье
человека.
4. Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования
обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией
или в магазин, где был приобретен продукт.
Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов
1. Символ на батарее/аккумуляторе, изображающий перечеркнутое мусорное
ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Европейская
Директива 2006/66/EC.
2. Этот символ может использоваться вместе с химическими символами,
обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея
содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
3. Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться не вместе с бытовым
мусором, а через специализированные пункты сбора, указанные
правительственными или местными органами власти.
4. Правильная утилизация отработанных батарей/аккумуляторов поможет
предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и
здоровье человека.
5. Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных
батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент
утилизации отходов или в магазин по месту приобретения изделия.
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Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

.. 22

Воздействие
радиочастотного излучения

.. 23

Информация о воздействии
радиочастотного излучения
и удельном коэффициенте
поглощения (SAR)
Мобильный телефон модели
LG-A230 соответствует действующим
требованиям безопасности
по воздействию радиоволн.
Данные требования включают
в себя пределы безопасности,
разработанные для обеспечения
безопасности всех пользователей
независимо от возраста и состояния
здоровья.
• В рекомендациях по ограничению
воздействия радиоволн
используется единица измерения,
известная как удельный
коэффициент поглощения
(Specific Absorption Rate) или SAR.
Испытания на SAR проводятся
на основе стандартизованного
способа, заключающегося в работе
телефона на самой высокой
сертифицированной мощности
во всех используемых частотных
диапазонах.

.. 24

.. 25
. 26
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• Н
 есмотря на то, что различные
модели телефонов LG могут иметь
разные удельные коэффициенты
поглощения, все телефоны
соответствуют применимым
рекомендациям по ограничению
воздействия радиоволн.
• Предел SAR, рекомендованный
международной Комиссией
по вопросам защиты от
неионизирующего излучения
(ICNIRP), составляет 2 Вт/кг,
усредненные на 10 граммов ткани.
• Максимальная величина удельного
коэффициента поглощения
радиоизлучения для этого
телефона при использовании
вблизи уха подтверждена DASY4
и составляет 1,43 Вт/кг (10 г) и при
ношении его на теле 1,44 Вт/Вт
(10 г).
• Сведения по данным SAR для
жителей стран/регионов,
которые приняли предел SAR,
рекомендованный Институтом
инженеров по электротехнике и
электронике (IEEE) — 1,6 Вт/кг,
усредненные на 1 грамм ткани.
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Уход и техническое
обслуживание
ВНИМАНИЕ. Пользуйтесь
только одобренными для
использования с данной моделью
телефона аккумуляторами,
зарядными устройствами и
аксессуарами. Использование
других аксессуаров может быть
опасно для здоровья и может
привести к аннулированию
гарантии.
• Н
 е разбирайте телефон. При
необходимости ремонта
обратитесь к квалифицированному
специалисту сервисного центра.
• Держите устройство вдали от
электрических приборов, таких как
телевизоры, радиоприемники и
компьютеры.
• Телефон следует держать вдали
от источников тепла, таких как
радиаторы и плиты.
• Не допускайте падения телефона.
• Не подвергайте телефон
механической вибрации и тряске.
• Выключайте телефон, если этого
требуют действующие правила.
Например, не используйте телефон
в больницах, поскольку он может
повлиять на чувствительное
медицинское оборудование.

• В
 о время зарядки телефона не
касайтесь его мокрыми руками.
Это может вызвать поражение
электрическим током и серьезное
повреждение телефона.
• Не заряжайте телефон рядом
с легковоспламеняющимися
материалами, так как телефон при
зарядке нагревается, что может
привести к возгоранию.
• Для чистки поверхности
используйте сухую ткань. (Не
используйте растворители, бензин
или спирт).
• Во время зарядки телефона не
кладите его на предметы мягкой
мебели.
• Телефон необходимо заряжать в
хорошо проветриваемом месте.
• Не подвергайте телефон
воздействию густого дыма или
пыли.
• Не храните телефон рядом
с кредитными картами или
проездными билетами; это может
привести к порче информации на
магнитных полосах.
• Не касайтесь экрана острыми
предметами, это может вызвать
повреждения телефона.
• Не подвергайте телефон
воздействию жидкости или влаги.
• Бережно обращайтесь с
аксессуарами, например с
наушниками. Не касайтесь антенны
без необходимости.
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Эффективное и безопасное
использование телефона
Электронные устройства
• Без разрешения не пользуйтесь
мобильным телефоном рядом с
медицинским оборудованием.
Не кладите телефон рядом с
электрокардиостимуляторами (т.е.
в нагрудный карман).
• Мобильные телефоны могут
вызывать помехи в работе
некоторых слуховых аппаратов.
• Незначительные помехи могут
возникать в работе телевизора,
радиоприемника, компьютера и
других устройств.

Безопасность на дороге
Ознакомьтесь с местными законами
и правилами, регламентирующими
использование мобильной связи в
автомобиле.
• Не держите телефон в руке во
время управления автомобилем.
• Внимательно следите за ситуацией
на дороге.
• По возможности пользуйтесь
комплектом Handsfree.
• Сверните с дороги и
припаркуйтесь, прежде чем
позвонить или ответить на вызов.

• Р
 адиоизлучение может влиять
на некоторые электронные
системы автомобиля, например,
на стереосистему и устройства
безопасности.
• Если ваш автомобиль оснащен
воздушной подушкой, не
заслоняйте ее монтируемым или
переносным оборудованием
беспроводной связи. Это может
препятствовать раскрытию
подушки или привести к
серьезным травмам.
• При прослушивании музыки на
улице, установите громкость
на умеренный уровень, чтобы
оставаться в курсе происходящего
вокруг. Это особенно важно при
нахождении возле дороги.

Берегите слух
Воздействие громкого звука в
течение длительного времени может
негативно отразиться на слухе.
Поэтому не рекомендуется включать
и выключать телефон рядом с ухом.
Также рекомендуется установить
громкость музыки и звонка на
разумный уровень.
Примечание: Чрезмерные
громкость звука и давление
наушников могут стать причиной
потери слуха.

тенны
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Подрывные работы

Вызов экстренных служб

Не используйте телефон в местах
проведения подрывных работ.
Следите за ограничениями и
всегда соблюдайте предписания и
нормативы.

Вызов экстренных служб может быть
недоступен в некоторых мобильных
сетях. Поэтому никогда не стоит
полностью полагаться на телефон
для вызова экстренных служб.
За информацией обращайтесь к
поставщику услуг.

Взрывоопасная атмосфера
• Н
 е используйте телефон на АЗС.
• Не используйте телефон рядом
с топливом или химическими
веществами.
• Если вы храните телефон
и аксессуары в бардачке
автомобиля, не перевозите в нем
горючие газы и жидкости, а также
взрывоопасные вещества.

В самолете
Устройства беспроводной связи
могут вызывать помехи во время
полета.
• Перед посадкой на борт самолета
мобильный телефон следует
выключить.
• Не пользуйтесь им без разрешения
экипажа.

Меры предосторожности
для защиты от детей
Держите телефон в местах,
недоступных для маленьких детей.
В телефоне имеются мелкие детали,
отсоединение и проглатывание
которых может стать причиной
удушья.

Сведения об аккумуляторе и
уходе за ним
• П
 еред подзарядкой не
нужно полностью разряжать
аккумулятор. В отличие от других
аккумуляторных систем, в данном
аккумуляторе отсутствует эффект
памяти, способный сократить срок
службы аккумулятора.
• Используйте только аккумуляторы
и зарядные устройства LG.
Зарядные устройства LG
разработаны для максимального
продления срока службы
аккумулятора.
• Не разбирайте аккумулятор и не
допускайте короткого замыкания
его контактов.
• Следите за чистотой
металлических контактов
аккумулятора.
• Замените аккумулятор в случае
значительного уменьшения
периода его работы без
подзарядки. Аккумулятор можно
зарядить несколько сотен раз,
прежде чем потребуется его
замена.
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• Д
 ля продления срока службы
перезаряжайте аккумулятор после
продолжительного бездействия.
• Не подвергайте зарядное
устройство воздействию прямых
солнечных лучей, а также не
пользуйтесь им в среде высокой
влажности, например, в ванной
комнате.
• Не оставляйте аккумулятор
в местах с повышенной или
пониженной температурой,
поскольку это может сократить
срок службы аккумулятора.
• В случае установки элемента
питания недопустимого типа
возможен взрыв.
• Утилизируйте аккумулятор в
соответствии с инструкцией
производителя. По мере
возможности элементы
питания должны быть сданы на
переработку. Не выбрасывайте
элементы питания в бытовой
мусор.
• Если вам необходимо заменить
аккумулятор, отнесите его в
ближайший авторизованный
сервисный центр LG Electronics
или обратитесь за консультацией к
продавцу.
• Всегда отсоединяйте зарядное
устройство от розетки после
полной зарядки телефона, чтобы
избежать излишнего потребления
электроэнергии.

G-A230_CIS_Russia_1.0_110704.indd

• Ф
 актическое время работы от
батареи зависит от конфигурации
сети, установок устройства,
условий эксплуатации, состояния
батареи и окружающей среды.
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Знакомство с телефоном
Функциональные
клавиши(Левая
функциональная клавиша
/ Правая функциональная
клавиша)
• Эти кнопки выполняют
функции, указанные над
каждой их них.

Динамик
Главный ЖКД
Клавиша “Вызов”
• Выполнение исходящего
вызова и ответ на входящий
вызов.
• В режиме ожидания:
Отображение журнала
вызовов.

Слот д
Micro

Клавиша меню /
Клавиша OK
• Используется для
выбора пунктов меню
и подтверждения
действий.

Буквенно-цифровые
клавиши
Данные клавиши
используются для ввода
чисел или символов.
• Длительное нажатие
позволяет активировать
отдельные функции, находясь
в режиме ожидания:
– Ввод символа +
для выполнения
международного
вызова.
– Соединение с центром
голосовой почты
– Быстрый набор
– Режим экстренного
звонка
– Блокировка телефона.
– Переход в режим “Без
звука”, когда экран
находится в режиме
ожидания

Навигационная
клавиша
• В режиме ожидания
- доступ к заданным
меню. В режиме
меню - переход между
пунктами меню.
Клавиша “Завершить”
• Длинное нажатие:
Включение/
выключение телефона
• Короткое нажатие:  
Окончание/
отклонение вызова.

8
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Разъем для
подключения
наушников
Разъем зарядного
устройства/USB-кабеля

Слот для карты памяти
Micro SD

ВАЖНО Перед
подключением USBкабеля в режиме
"Съемный диск"
убедитесь, что телефон
включен, а карта
внешней памяти
установлена.

я
меню

ния
ым

ежду

ить”
е:

фона
е:  

ва.

Примечание: Заданные меню могут отличаться в зависимости от
поставщика услуг связи.
ВАЖНО Для доступа к виджетам приложений (например, Погода, Facebook,
Twitter, Orkut и Google Поиск) в режиме ожидания нажмите верхнюю
навигационную клавишу).
Для просмотра доступных виджетов используйте используйте левую и
правую навигационную клавишу.
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Установка SIM-карты и зарядка аккумулятора

Выз

Установка SIM-карты

Выпо

При подключении у оператора сотовой связи вы получаете SIM-карту вместе
с комплектом подписки, в который входит PIN-код, данные о дополнительных
услугах и многое другое.
Важно!
SIM-карту и ее контакты можно легко поцарапать или погнуть,
поэтому обращайтесь с ней осторожно, в том числе при
установке и извлечении. Берегите SIM-карту от маленьких детей.

1	Наб
кла
наж
2	Наж
выз
3	Для

Иллюстрации
1	Откройте заднюю крышку.
2	Извлеките аккумулятор.
3	Вставьте SIM-карту (телефон
поддерживает использование
двух SIM-карт одновременно).
4	Вставьте аккумулятор.
5	Закройте заднюю крышку.
6	Зарядите аккумулятор.
> Если телефон не включается
или дисплей не отвечает,
повторите инструкции
по установке аккумулятора.

1

2

3

4

5

6

Выпо
спис

1	В ре
пун
2	С по
пер
3	В ме
чер

Отве
вызо

ВНИМАНИЕ. Не извлекайте аккумулятор, когда телефон включен, так как
это может привести к повреждению телефона.

Для от
нажми
громк
навига

10
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Вызовы

Нажмите
, чтобы отклонить
входящий вызов.

Выполнение вызова
1	Наберите номер с помощью
клавиатуры. Чтобы удалить цифру,
нажмите Очистить.
, чтобы совершить
2	Нажмите
вызов.
3	Для завершения вызова нажмите
.
ВАЖНО Чтобы ввести знак "+"
для совершения международного
звонка, нажмите и удержите
клавишу 0.

ВАЖНО Вы можете изменить
настройки телефона, что позволит
отвечать на звонки различными
способами. Нажмите Меню,
перейдите в меню Настройки,
выберите пункт Вызов, Общие
настройки, а затем Режим
ответа. Установите способ ответа
на входящий вызов: Любой
клавишей или Клав. “Вызов”.

Быстрый набор
Телефон позволяет установить
функцию быстрого набора для часто
вызываемых контактов.

Выполнение вызова из
списка контактов
1	В режиме ожидания выберите
пункт Имена.
2	С помощью клавиатуры введите
первую букву контакта для вызова.
3	В меню “Опции” выберите “Вызов
через” (SIM1/SIM2) или нажмите
для начала вызова.

Просмотр журнала вызовов

Ответ или отклонение
вызова

Изменение настроек вызова

Для ответа на входящий вызов
Чтобы изменить
нажмите
громкость используйте клавиши
навигации вверх и вниз.

G-A230_CIS_Russia_1.0_110704.indd

Проверить информацию о
пропущенных, полученных и
выполненных вызовах можно только
в случае, если в зоне обслуживания
сетью поддерживается
идентификация линии вызова.
Можно настроить определенные
функции звонков. Нажмите Меню,
перейдите в меню Настройки, а
затем выберите пункт Вызов.
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<SIM 1 / SIM 2>
• Переадресация вызова - установка
переадресации вызовов.
• Запрет вызовов - указание условий,
при которых следует запрещать
вызовы.
• Номера фикс. набора - выберите
номера, доступные для вызова
с вашего телефона. Для этого
потребуется набрать PIN2-код,
полученный от оператора. В
результате с вашего телефона
можно будет вызвать только
номера, входящие в список
номеров фиксированного набора.
• Предв. запись - Позволяет записать
голос во время вызова до начала
записи. Доступны следующие
настройки: выкл., 3 сек, 10 сек или
60 сек.
• Параллельный вызов. - При
отложенном вызове будет
раздаваться предупреждающий
сигнал. Зависит от оператора сети.
• Отпр. свой номер. - Выберите,
будет ли ваш номер отображаться
при совершении вызова. Зависит от
оператора сети.
• Автодозвон - можно выбрать Вкл.
или Выкл.
• Таймер бесплатного вызова Выберите, будет ли отображаться
индикация времени разговора.

• Мин. сигнал - Установите минутный
сигнал на Не использовать, 30
секунд, 1 минута, 3 минуты, 5 минут
или задайте время вручную, чтобы
во время разговора раз в указанный
интервал слышать звуковой сигнал.
• Сохр. новый номер - можно
выбрать “Да” или “Нет”.
<Общие настройки>
• Режим ответа - выбор способа
ответа на вызов: с помощью любой
клавиши или только клавиши
отправки.
• Режим ответа BT - возможность
настроить ответ на вызовы с
помощью гарнитуры Hands-free или
телефона.
• Список откл. вызовов - указание
журнала отклоненных вызовов.
• Звонок самому себе - Вы можете
установить фальшивый вызов,
который произойдет в указанное
время с указанного номера.

Соо

Телеф
функц
мульти
сообщ
сетевы

Отпр

1	Наж
SMS
2	Вве
про
3	Вве
4	Про
доб
элем
вид
нав
нео
5	Наж
отпр

Примечание: Звонок самому себе
можно включать и выключать
в режиме ожидания нажатием
кода #*#.

Ввод

С пом
можно
симво
следую

12
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Сообщения

инут
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анный
гнал.

Телефон LG-A230 оснащен
функциями для отправки текстовых,
мультимедийных и электронных
сообщений, а также сообщений
сетевых служб.

юбой

ть

e или

ие
в.
ете

ное

Отправка SMS/MMS
1	Нажмите клавишу Меню, выберите
SMS/MMS > Новое сообщение.
2	Введите номер абонента и
прокрутите вниз.
3	Введите текст сообщения.
4	Прокрутите список вниз и
добавьте мультимедийный
элемент (например, изображение,
видеоклип и т.д.) используя
навигационные клавиши (если
необходимо.)
5	Нажмите клавишу OK, чтобы
отправить сообщение.
ВАЖНО
• Чтобы выбрать нужную SIMкарту, нажмите Опции > Отправ.
> SIM1 или SIM2.
• Информационная служба
используется только для SIM1.

Ввод текста
С помощью клавиатуры телефона
можно вводить буквенно-цифровые
символы. В телефоне предусмотрены
следующие методы ввода текста:

G-A230_CIS_Russia_1.0_110704.indd

стандартный режим ввода текста АБВ
и режим 123.
Примечание: Некоторые поля
могут поддерживать только один
режим ввода текста (например,
только цифровой в полях
телефонной книги).

Режим АБВ
При вводе текста в данном режиме
необходимо нажимать кнопку с
указанной на ней буквой.

Режим 123
Ввод цифр выполняется одним
нажатием кнопки для каждой цифры.
Кроме того, цифры можно вводить из
буквенного режима; для этого нужно
нажать и удерживать нужную кнопку.

Папки с сообщениями
Нажмите Меню и выберите SMS/
MMS.
• Входящие - в данной папке
хранятся все полученные
сообщения.
• Черновики - в этой папке
можно сохранять недописанные
сообщения.
• Исходящие - папка для временного
хранения отправляемых
сообщений. В ней также
сохраняются все сообщения,
которые не удалось отправить.
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• Отправленные - Все отправленные
сообщения помещаются в эту папку.
ВАЖНО SMS-сообщения можно
отправлять одновременно
нескольким контактам.
Пользователь может установить/
снять метку со всех контактов для
отправки им сообщения. Можно
отметить только 20 контактов. При
выборе варианта “Отметить все”
будут отмечены только первые
20 контактов. Для отправки
сообщения SMS определенной
группе Контактов выберите
вариант “Отправить группе” и
выберите группу.

2	Выберите место для сохранения
контакта: Телефон, SIM 1 или SIM 2.
3	Введите информацию в
соответствующие поля и нажмите
Готово.

Добавление контакта в
группу
Контакты можно объединять
в группы, например, создать
отдельную группу для коллег и
членов семьи. Несколько групп,
включая Семья, Друзья, Коллеги,
Школа и VIP предустановлены в
телефоне.

Электронная почта
Контакты

Настройка электронной
почты

(Меню > Контакты)

Поиск контакта
1	В режиме ожидания выберите
пункт Имена.
2	С помощью клавиатуры введите
первую букву контакта для вызова.
3	Чтобы просмотреть контакты,
используйте клавиши навигации.

Добавление нового контакта
1	Нажмите клавишу Меню, затем
нажмите Контакты и выберите
Имена. Затем нажмите Опции —
Новый контакт.

Настроив электронную почту в
телефоне LG-A230, вы всегда сможете
принимать и отправлять сообщения.
Можно быстро и легко настроить
учетную запись POP3 или IMAP4.
1	Нажмите клавишу Меню, выберите
Эл. почта > Настроить учетную
запись.
2	Введите данные учетной записи.

Отправка электронной почты
через новую учетную запись
1	В режиме Меню, выберите Эл.
почта > Входящие.

2	Наж
эл. п
элек
3	Вве
и пр
4	Вве
5	Вве
6	Наж
и до
нео
7	Наж
отпр

Мед

Музы

Телеф
встро
проиг
просл
компо

Воспр
1	Наж
зате
2	Выб
пес
вос
3	Выб
про
4	Выб
след
5	Выб
вос
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2	Нажмите Опции > Написать
эл. письмо, и откроется новое
электронное сообщение.
3	Введите адрес электронной почты
и прокрутите вниз.
4	Введите тему и прокрутите вниз.
5	Введите текст сообщения.
6	Нажмите Опции > Вложить
и добавьте элемент (если
необходимо).
7	Нажмите клавишу OK, чтобы
отправить сообщение.

Медиа
Музыка
Телефон LG-A230 оснащен
встроенным музыкальным
проигрывателем, чтобы вы могли
прослушивать все свои любимые
композиции.
Воспроизведение аудиофайлов
1	Нажмите Меню и выберите Медиа,
затем выберите пункт Музыка.
2	Выберите Все записи, а затем
песню, которую необходимо
воспроизвести.
3	Выберите для приостановки
произведения.
для перехода к
4	Выберите
следующей песне.
5	Выберите , чтобы включить
воспроизведения песни сначала,
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или дважды нажмите , чтобы
перейти к предыдущей песне.
6	Выберите Назад, чтобы остановить
воспроизведение и вернуться в
меню Все записи.
Создание списка воспроизведения
Можно создавать собственные
списки воспроизведения, выбирая
аудиофайлы из папки Все записи.
1	Нажмите Меню и выберите Медиа.
2	Выберите Музыка, затем
Плейлисты.
3	Выберите Добав., затем введите
имя списка воспроизведения и
нажмите OK.
4	Откроется папка Все записи.
Выберите песни, которые
необходимо включить в список
воспроизведения, прокручивая
список и нажимая кнопку Отметить
с помощью клавиши OK.
5	Выберите Готово, чтобы сохранить
список воспроизведения..

Камера
Быстрая съемка
1	Для включения камеры, в режиме
меню выберите Медиа > Камера.
2	Удерживая телефон, направьте
объектив на объект съемки.
3	Разместите телефон таким
образом, чтобы объект съемки
находился в видоискателе.
, чтобы
4	Нажмите клавишу
сделать снимок.
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Видеокамера
Простая видеосъемка
1	Для включения видеокамеры, в
режиме меню выберите Медиа >
Видео.
2	Наведите объектив камеры на
объект видеосъемки.
, чтобы начать запись.
3	Нажмите
4	В видоискателе появится значок
REC, и таймер будет отображать
длительность видеоклипа.
5	Чтобы остановить запись,
.
выберите

Радио
Телефон LG-A230 оснащен
встроенным FM-радио, которое
позволяет настраивать и
прослушивать любимые
радиостанции.
1	В режиме меню, выберите Медиа >
Радио.
2	Выберите Опции, а затем
Автопоиск каналов, после
чего нажмите Да. Для поиска
радиостанций нажимайте клавиши
навигации влево/вправо.
Примечание: Радио
автоматически выполняет поиск
доступных станций.

3	Управление FM-радио
производится следующими
клавишами:
OK: Включение FM–радио, а
на экране FM–радио нажатие
клавиши OK активирует запись
эфира.
Навигация:
• Влево/вправо: выбор доступной  
радиостанции
• Вверх/Вниз: регулирование
громкости
Примечание:
• Прослушивание FM-радио без
гарнитуры может привести
к более быстрому разряду
аккумулятора.
• При слабом сигнале
радиостанции подключите
гарнитуру.

Запис
1	В ре
Дик
2	Что
кла
3	Про
4	Для
Ост

Воспр
замет
1	На э
Опц
дик
2	Выб

Гале

Примечание: Во время записи
автоматически сохраняется
только музыка без комментариев
радиоведущего. Сохраняется
только музыка, которая
воспроизводится более 40 секунд.

Диктофон
Используйте Диктофон для записи
голосовых заметок и других звуков.

В памя
медиа
своим
видео
Также
карте
испол
заклю
освоб
Все му
сохра
и выбе
списо
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Запись голосовых заметок
1	В режиме меню, выберите Медиа >
Диктофон.
2	Чтобы начать запись, нажмите
клавишу OK.
3	Продиктуйте заметку в микрофон.
4	Для завершения записи нажмите
Остановка.
Воспроизведение голосовой
заметки
1	На экране диктофона нажмите
Опции > Перейти к записям
диктофона.
2	Выберите файл.

Галерея
В памяти телефона можно хранить
медиафайлы для доступа ко всем
своим изображениям, звукам,
видеоклипам и другим файлам.
Также можно хранить файлы на
карте памяти. Преимущество
использования карты памяти
заключается в том, что вы можете
освободить место в памяти телефона.
Все мультимедиа файлы будут
сохранены в Галерее. Нажмите Меню
и выберите Галерея, чтобы открыть
список папок.

G-A230_CIS_Russia_1.0_110704.indd

Моя карта памяти
Если вы вставили карту памяти, то
она будет отображаться как папка
Моя карта памяти в меню Галерея.

Мои изображения
В папке Мои изображения
содержатся находящиеся в телефоне
изображения по умолчанию,
загруженные вами изображения
и сделанные с помощью камеры
телефона.

Мои звуки
Папка Мои звуки содержит звуки
по умолчанию, голосовые записи,
радиозаписи и загруженные
пользователем аудиофайлы. В
ней можно работать со звуками,
отправлять их и устанавливать в
качестве сигнала вызова.

Мое видео
В папке Мое видео отображается
список загруженных видео и
роликов, снятых с помощью
телефона.

Другое
В папке Другое вы можете
просматривать остальные файлы,
не сохраненные в папках Мои
изображения, Мои звуки или Мои
видео.
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Органайзер
В режиме меню выберите пункт
Органайзер.

Будильник
Вы можете устанавливать до 5
будильников в заданное время.

Примечание: Для просмотра
секретной заметки в папке Секр.
заметки необходимо ввести
защитный код, кроме того,
обычные заметки можно делать
секретными и наоборот.

Календарь

Калькулятор

При входе в это меню отображается
календарь. Текущая дата выделена
квадратным курсором.
С помощью клавиш навигации можно
переместить курсор на другую дату.
Кроме того, в органайзере можно
перейти на нужную дату и время.

Калькулятор позволяет выполнять
простые математические действия
-сложение, вычитание, умножение
и деление. Также доступны другие
функции.

СОВЕТ: Можно запланировать
отправку сообщения SMS на
предварительно заданный номер/
контакт в установленную дату и
время с помощью Параметры >
Новое запланированное SMS.

Список дел
Можно просматривать,
редактировать и добавлять задания
в список.

Заметки
В этом разделе можно добавить свои
заметки.

Секундомер
Данная опция позволяет
использовать функции секундомера.

При

В реж
Прило

Мои

В теле
устано
станут
свобо
добав
прило
эту же

Инт

В реж
Интер

Дост

Поиск даты
Это удобный инструмент,
помогающий вычислить дату, которая
наступит после определенного
количества дней.

Конвертер
Переводит значения в нужные
единицы измерения.

Мировое время
Нужный город можно добавить к
списку мирового времени. Также
можно просматривать время в
крупнейших городах мира.

Запуск
откры
активи
Профи
вручн
на соо
1	Что
стра
реж
>Д
2	Нав
осущ
кла
Нав
стра
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Приложения
В режиме меню выберите пункт
Приложения.

Мои игры и приложения
В телефоне LG-A230 заранее
установлены игры, которые
станут отличным развлечением в
свободное время. Если вы захотите
добавить дополнительные игры или
приложения, они будут сохранены в
эту же папку.

	OK: выбор элемента
	Назад: возвращение на
предыдущую страницу
	Опции: доступ к списку настроек
обозревателя
Примечание: Интернет по
умолчанию открывается через
SIM1. Если требуется открывать
Интернет по умолчанию через
SIM2, перед открытием Интернетменю выполните следующие шаги.
Меню > Настройки > Соединение
> SIM сети данных > SIM2

Интернет
В режиме меню выберите пункт
Интернет.

Соединение

Доступ в Интернет

Изменение настроек
соединения

Запуск обозревателя с
открытием домашней страницы,
активированного в настройках
Профилей Интернет. Также можно
вручную ввести URL-адрес и перейти
на соответствующую страницу WAP.
1	Чтобы открыть домашнюю
страницу поставщика услуг, в
режиме меню выберите Интернет
> Да.
2	Навигация по веб-страницам
осуществляется следующими
клавишами:
Навигация: прокручивание вебстраницы вверх и вниз

G-A230_CIS_Russia_1.0_110704.indd

Режим USB
1	В режиме Меню, выберите
Настройки > Соединение >
Соединение USB
• Съемный диск: Выберите
Устройство хранения данных
и подключите телефон к
компьютеру. Вы сможете
перетаскивать файлы в папку
съемного диска телефона
LG-A230.
• PC Suite: Используйте этот режим
для подключения телефона к
компьютеру в режиме PCSync.
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• Всегда спрашивать:
Использование этого параметра
позволит вам выбирать,
какой способ подключения
использовать каждый раз при
подключении мобильного
телефона к компьютеру.
Примечание: Для использования
режима USB-накопителя в
телефоне сначала необходимо
выбрать расположение памяти
(внутренняя / внешняя память),
если требуется выбрать внешнюю
память, то должна быть вставлена
карта памяти.

Изменение настроек
Bluetooth
1	В режиме Меню, выберите
Настройки > Соединение >
Bluetooth.
2	Выберите Настройки для
следующих параметров:
• Распознавание устр. - Выберите
режим видимости вашего
устройства для других: Видимый
или Скрытый.
• Имя моего устройства - Введите
имя вашего телефона LG-A230.
• Поддерживаемые сервисы Отображаются сервисы,
поддерживаемые телефоном.
• Мой адрес - Отображение адреса
Bluetooth.

Соединение с другим
устройством Bluetooth
При каждом сопряжении телефона
LG-A230 с другим устройством через
Bluetooth соединение по умолчанию
защищается паролем.
1	Убедитесь, что Bluetooth на вашем
телефоне включен и и установлен
режим Видимый.
2	В меню Bluetooth выберите Поиск
нового устройства.
3	Телефон LG-A230 выполнит поиск
устройств. Когда поиск будет
завершен, на экране появятся
функции Добавить и Обновить.
4	Выберите устройство, с которым
необходимо выполнить
сопряжение, затем нажмите
Добавить, введите пароль и
нажмите центральную клавишу.
5	Ваш телефон подключится к
другому устройству. На этом
устройстве требуется ввод того же
пароля.
6	Соединение Bluetooth,
защищенное паролем,
установлено.

Нас

В реж
Настр

Наст

Ваш те
двух S
испол
карты
две SI
одну и
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ВАЖНО
1 Если вы используете Bluetoothгарнитуру, профили A2DP и
AVRCP не поддерживаются
во время воспроизведения
видео. Это означает, что вы
не услышите звук видео при
использовании Bluetoothгарнитуры.
2 Функция передачи файлов через
Bluetooth будет заблокирована
при запуске некоторых
приложений.(голосовой
вызов, камера/видеокамера,
аудиоплеер, UMS/PCSync)

Профили
Каждый профиль можно настроить.
1	Выберите нужный Профиль затем
выберите пункт Редакт. в меню
Опции.
Примечание: При включении
Режима “Без звука” телефон будет
только вибрировать.

Использование режима “В
самолете”

В режиме меню выберите пункт
Настройки.

(Меню > Настройки > Профили >
Режим “в самолете”)
Данная функция позволяет включить
или отключить режим “В самолете”.
При включенном режиме “В
самолете” вы не можете совершать
вызовы, подключиться к Интернету
или отправлять сообщения.

Настройки SIM

Безопасность

Настройки

Ваш телефон поддерживает режим
двух SIM-карт, что позволяет вам
использовать одновременно две SIMкарты, не меняя их. Если установлены
две SIM-карты, можно активировать
одну или обе.
Примечание: когда одна из двух
SIM работает с сетью, например,
WAP/JAVA/MMS/вызов, другая
SIM-карта не может работать с
соответствующим сервисом.

G-A230_CIS_Russia_1.0_110704.indd

(Меню > Настройки > Безопасность)
Для обеспечения защиты телефона
LG-A230 и содержащейся в нем
важной информации можно
изменить настройки безопасности.
• Запрос PIN-кода. - Выберите запрос
PIN-кода при включении телефона.
• Блокировка телефона - чтобы
блокировать или не блокировать
телефон, выберите вкл. или выкл.
соответственно.
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• Система защиты телефона от
кражи - при краже телефона
он отправляет SMS на номера,
настроенные настоящим
владельцем. Для включения функции
ATMT(система защиты телефона от
кражи) требуется код безопасности.
Вам необходимо включить ATMT
и настроить Имя отправителя,
основной и дополнительный
номера. По умолчанию код
безопасности имеет значение “0000”.
SMS от системы ATMT содержит
информацию об IMEI украденного
телефона, текущем местоположении
и номере человека, использующего
данный телефон.
• Изменить коды - Измените PIN-код,
PIN2-код и Код безопасности.

Режим SOS
Включение режима SOS. Если этот
режим включен, длительное нажатие
кнопки 9 в режиме ожидания
позволяет отправить SOS-сообщение,
при этом телефон остается в режиме
SOS.

Инфо о памяти
Менеджер памяти используется для
определения способа использования
каждого вида памяти и просмотра
объема свободного места в Общей
памяти, Резервной памяти, Памяти
SIM или Внешней памяти. Также
можно установить Память по
умолчанию при установленной
карте памяти.

PC Suite
Синхронизация телефона с
компьютером
Можно синхронизировать
компьютер с телефоном, чтобы
обеспечить точность всей важной
информации и дат, а также сделать
резервную копию данных для
большей надежности.
Перед началом использования!
Чтобы синхронизировать
телефон с ПК через USB-кабель,
на ПК необходимо установить
программу LG PC Suite. Эту
программу можно загрузить с
веб-сайта LG (www.lg.com).
Посетите сайт www.lg.com >
products (продукты) > Manual &
Software (Руководство и ПО) > Go
to Manual & S/W Download Section
(Перейти в раздел загрузки
руководств и ПО).

Резервирование
и восстановление
информации телефона
1	Подключите USB-кабель к
телефону и компьютеру.
2	Выберите PC Suite во
всплывающем окне телефона, а
затем запустите программу PC
Suite на компьютере.

3	Щел
коп
про
> Ре
вос
Резе
Вос
4	Отм
для
созд
или
мес
инф
коп
инф
Резе
Вос
5 Буд
коп
ваш

Прос

1	Под
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2	Выб
всп
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Suit
3	Наж
экр
как
под
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3	Щелкните значок “Резервное
копирование и восстановление” в
программе PC suite (Инструменты
> Резервное копирование и
восстановление), и выберите
Резервное копирование или
Восстановление.
4	Отметьте содержимое,
для которого необходимо
создать резервную копию
или восстановить. Выберите
местоположение для сохранения
информации резервного
копирования или восстановления
информации. Теперь выберите
Резервное копирование или
Восстановление и нажмите Готово.
5 Будет выполнено резервное
копирование или восстановление
вашей информации.

Просмотр файлов на ПК
1	Подключите USB-кабель к
телефону и компьютеру.
2	Выберите PC Suite во
всплывающем окне телефона, а
затем запустите программу PC
Suite на компьютере.
3	Нажмите значок LG PC Suite на
экране компьютера, после того
как телефон будет обнаружен, он
подключится автоматически.

Обновление
программного
обеспечения
Обновление ПО телефона
Обновление ПО мобильного
телефона LG через Интернет
Чтобы узнать больше об этой
функции, посетите сайт http://update.
lgmobile.com или http://www.lg.com/
common/index.jsp > и выберите >
Поддержка. для страны.
Эта функция позволяет удобно
обновлять прошивку телефона до
последней версии через интернет
без необходимости посещать сервисцентр.
Поскольку процедура обновления
программного обеспечения
мобильного телефона требует
предельной внимательности,
выполняйте все указания и читайте
все сообщения, появляющиеся на
экране на каждом этапе. Следует
помнить о том, что отсоединение
USB-кабеля или аккумуляторной
батареи телефона в процессе
обновления прошивки может
вызвать серьезную неисправность
вашего мобильного телефона.

ВАЖНО Просмотр содержимого
телефона на экране ПК помогает
систематизировать файлы,
упорядочить документы и
удалить ненужное содержимое.

G-A230_CIS_Russia_1.0_110704.indd
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Аксессуары

Тех

Для данного мобильного телефона предлагается ряд аксессуаров. Они
приведены ниже.

Рабо

Зарядное устройство

Макс.
Мин.:

Аккумулятор

Руководство пользователя

ПРИМЕЧАНИЕ.
• Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG. Использование
других аксессуаров может вызвать аннулирование гарантии.
• Комплект поставки аксессуаров может варьироваться в зависимости
от региона. Для получения дополнительной информации обратитесь к
региональному сервисному представителю.

24
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Технические данные
Рабочая температура
Макс.: +55°C (эксплуатация), +45°C (зарядка)
Мин.: -10°C

G-A230_CIS_Russia_1.0_110704.indd

25

25

11. 07. 04

오후

Устранение неисправностей

Приз

В данном разделе приведены некоторые проблемы, которые могут возникнуть
при эксплуатации телефона. При возникновении некоторых неисправностей
требуется обращение к поставщику услуг, однако большую часть проблем
можно с легкостью устранить самостоятельно.

Телеф
включ

Возможные меры по
устранению

Признак

Возможные причины

Нет
подключения
к сети

Сигнал слишком слабый Переместитесь с телефоном
или телефон находится ближе к окну или выйдите на
вне зоны покрытия сети. открытое место.
Сверьтесь с картой покрытия
поставщика услуг.

Коды не
совпадают

При необходимости
Обратитесь к поставщику услуг.
изменить код
безопасности новый код
необходимо подтвердить
повторным вводом.
Два введенных кода не
совпадают.

Невозможно
настроить
функцию

Не поддерживается
поставщиком услуг или
требуется регистрация.

Обратитесь к поставщику услуг.

Вызовы
недоступны

Ошибка набора номера
или ограничение
обслуживания.

Проверьте правильность
набранного номера и уровень
приема сигнала. Обратитесь к
поставщику услуг.

Вызовы
недоступны

Ошибка вызова.
Новая сеть не авторизована.
Установлена новая SIM- Узнайте, не появились ли новые
карта. Достигнут предел ограничения.
взноса предоплаты.
Обратитесь к поставщику услуг
или сбросьте ограничения с
помощью кода PIN 2.

Ошиб

Отсут
сетев
подкл

Номе
разре
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Возможные меры по
устранению

Признак

Возможные причины

кнуть
тей

Телефон не
включается

Плохо нажата кнопка
Нажмите и удерживайте клавишу
включения/выключения. Включение/выключение
телефона не менее 2 секунд.
Батарея разряжена.
Зарядите аккумулятор. Проверьте
индикатор уровня заряда на
Загрязнены контакты
дисплее.
аккумулятора.
Очистите контакты аккумулятора.

а

Ошибка зарядки Аккумулятор полностью
разряжен.
Проблемы с контактами.
Отсутствие подачи
питания от розетки
электросети.
Зарядное устройство
повреждено.
Недопустимое зарядное
устройство.
Аккумулятор поврежден.

я

луг.

луг.

нь
к

Зарядите аккумулятор.
Проверьте шнур питания и
подключение к телефону.
Проверьте контакты
аккумулятора и при
необходимости очистите их.
Подключите устройство к другой
розетке или проверьте наличие
напряжения.
Попробуйте подключить другое
зарядное устройство.
Используйте только
оригинальные аксессуары LG.
Замените аккумулятор.

Отсутствие
сетевого
подключения.

Слишком слабый сигнал. Подключение к другому
поставщику услуг, если сетевой
режим является автоматическим.

Номер не
разрешен

Включена функция
Откройте меню "Настройки" и
фиксированного набора. отключите данную функцию.

вые

луг
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Информация об импортере
1) Импортер в Россию: Общество с ограниченной ответственностью
«ЛГ Электроникс РУС», 143160, Московская область, Рузский р-н,
С.П. Дороховское, 86км. Минского шоссе, д.9
2) Импортер в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan
Информация об изготовителе
«ЛГ Электроникс Инк.»
Корея, 150-721, , Сеул, Йеонгде-унгпо-гу, Йеоуи-до-донг 20, ЛГ Твин
Тауэр
28
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Посібник користувача LG-A230
- Українська

Цей посібник допоможе вам розібратись із тим, як працює ваш новий телефон.
Ви матимете змогу ознайомитися з поясненнями функцій вашого телефону.
Деякий вміст цього посібника може відрізнятися від вашого телефону залежно від
програмного забезпечення телефону або постачальника послуг.
Правила утилізації вашого апарата
1. Якщо на приладі знаходиться ця наклейка з зображенням ящика для
сміття, це означає, що даний прилад підпадає під дію Європейської
Директиви 2002/96/EC.
2. Усі електричні та електронні вироби забороняється утилізувати на
смітниках для побутового сміття; вони повинні утилізуватись тільки у
спеціальних місцях, визначених урядом або місцевою владою.
3. Правильна утилізація вашого старого апарата дозволить уникнути
ймовірного негативного впливу на довкілля та здоров’я людей.
4. За детальнішою інформацією щодо утилізації вашого старого апарата
зверніться у міську раду, службу вивозу сміття або в магазин, де був
придбаний даний апарат.
Правила утилізації використаних батарей/акумуляторів
1. Якщо на батареї/акумуляторі виробу є наклейка із зображенням
перекресленого смітника, це означає, що виріб слід утилізувати згідно
із Європейською Директивою 2006/66/EC.
2. Біля цього знаку може також бути зображено хімічні символи ртуті
(Hg), кадмію (Cd) або свинцю (Pb), якщо акумулятор містить частку ртуті
понад 0,0005 %, кадмію – понад 0,002 % та свинцю – понад 0,004 %.
3. Усі батареї/акумулятори слід утилізувати окремо від побутового сміття,
здаючи їх у спеціальні пункти збору, визначені урядом або місцевою
владою.
4. Правильно утилізувавши старі батареї/акумулятори, можна попередити
можливі наслідки їхнього негативного впливу на довкілля, здоров’я
тварин та людей.
5. Детальніше про утилізацію старих батарей/акумуляторів можна
дізнатись в органах міського управління, службі вивозу сміття або в
магазині, де був придбаний виріб.
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Інструкції щодо безпечного та ефективного використання
Вплив радіочастотного
випромінювання
Інформація про вплив радіохвиль і
коефіцієнт питомого поглинання (SAR)
Цю модель мобільного телефону
LG-A230 розроблено згідно з вимогами
безпеки щодо радіочастотного
випромінювання. Ці вимоги базуються
на наукових рекомендаціях, у яких
наведено норми безпечного впливу
радіохвиль на всіх осіб, незалежно від
віку та стану здоров’я.
• У вказівках щодо рівня
випромінювання використовується
одиниця вимірювання, що
називається коефіцієнтом питомого
поглинання або SAR. Вимірювання
коефіцієнта SAR проводяться з
використанням стандартних методів,
коли пристрій випромінює найвищий
сертифікований рівень енергії в усіх
діапазонах частот.
• У різних моделях телефонів LG
можуть бути різні рівні SAR, однак усі
вони відповідають рекомендаціям
щодо випромінювання радіохвиль.
• Граничне значення коефіцієнта
SAR, рекомендоване Міжнародною
комісією із захисту від неіонізуючої
радіації (ICNIRP), становить 2 Вт/
кг, розподілених на 10 г тканини
організму.
• Найвищий рівень SAR для цієї
моделі, який отримано під час
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тестування за системою DASY4, у разі
використання біля вуха становить
1,43 Вт/кг (10 г) і, якщо телефон
носити на тілі – 1,44 Вт/кг (10 г).
• Дані SAR наведено для мешканців
країн і регіонів, які прийняли
рекомендовану Інститутом
електричної та електронної інженерії
(IEEE) межу SAR, що дорівнює 1,6 Вт/
кг на 1 г тканини організму.

Догляд та технічне
обслуговування
УВАГА. Використовуйте
акумулятори, зарядні пристрої та
аксесуари, рекомендовані для цієї
моделі телефону. Використання
будь-яких інших типів пристроїв
може бути небезпечним та
призвести до втрати гарантії на
телефон.
• Н
 е розбирайте цей пристрій. За
потреби ремонту звертайтеся до
кваліфікованого майстра.
• Не використовуйте телефон
поблизу електропристроїв, таких
як телевізори, радіоприймачі та
персональні комп’ютери.
• Також пристрій не слід класти біля
джерел тепла, наприклад обігрівачів
або кухонних плит.
• Не кидайте телефон.
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• Н
 е піддавайте телефон механічній
вібрації чи ударам.
• Вимикайте телефон у місцях,
де заборонено користуватися
мобільними телефонами. Наприклад,
не використовуйте телефон у
лікарнях, оскільки він може впливати
на роботу медичного обладнання.
• Не беріть телефон мокрими руками
під час зарядження. Це може
призвести до ураження струмом та
сильного пошкодження телефону.
• Не заряджайте телефон біля
легкозаймистих матеріалів, оскільки
під час заряджання він може
нагрітися і спричинити пожежу.
• Для чищення зовнішньої поверхні
пристрою використовуйте суху
ганчірку (розчинники, зокрема
бензол і спирт, використовувати
заборонено).
• Не кладіть телефон під час
зарядження на м’яку поверхню.
• Заряджайте телефон у добре
провітрюваних місцях.
• Не піддавайте пристрій надмірному
впливу диму чи пилу.
• Не тримайте телефон поблизу
кредитних карток або транспортних
квитків, оскільки він може впливати
на інформацію, що зберігається на
магнітних стрічках.
• Не стукайте по екрану гострими
предметами, оскільки це може
пошкодити телефон.

Електронні пристрої
• Заборонено використовувати
мобільний телефон поблизу
медичного обладнання без дозволу
на це. Не розміщуйте телефон
поблизу кардіостимулятора,
наприклад у нагрудній кишені.
• Мобільні телефони можуть
спричиняти перешкоди в роботі
слухових апаратів.
• Мобільний телефон може бути
причиною незначних перешкод у
роботі телевізорів, радіопристроїв,
комп’ютерів тощо.
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Безпека під час керування
автомобілем

Запо
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• О
 берігайте телефон від рідини та
вологи.
• Слід обережно користуватися
такими аксесуарами, як навушники.
Не торкайтеся антени без потреби.

Ефективне використання
телефону

Ознайомтесь із місцевими законами
та положеннями щодо використання
мобільного телефону під час керування
автомобілем.
• Не розмовляйте по телефону під час
їзди.
• Вся увага має бути зосереджена на
керуванні автомобілем.
• За можливості використовуйте
комплект “вільні руки”.

Якщо д
викор
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• З ’їдьте з проїзної частини та
припаркуйтесь перед здійсненням
дзвінка чи для відповіді на вхідний
дзвінок, якщо цього вимагають
умови управління автомобілем.
• Радіочастотна енергія може
впливати на деякі електронні
системи автотранспортного засобу,
наприклад на стереосистему та
обладнання безпеки.
• Якщо автомобіль обладнано
подушкою безпеки, не загороджуйте
її вбудованим чи портативним
радіообладнанням. Внаслідок цього
подушка безпеки може спрацювати
неефективно, що може спричинити
серйозне травмування водія чи
пасажирів.
• Прослуховуючи музику на вулиці,
налаштуйте рівень гучності так, щоб
чути навколишні звуки. Особливо
це стосується при проходженні біля
дороги.

Район проведення
вибухових робіт

Запобігання ризикам
пошкодження слуху

Бездротові пристрої можуть
спричинити перешкоди в роботі
обладнання літака.
• Перед входом на борт літака завжди
вимикайте мобільний телефон.
• Не використовуйте телефон на борту
літака без дозволу екіпажу.

Якщо довгий час телефон
використовується з високим рівнем
гучності, можна пошкодити слух.
Тому рекомендуємо не вмикати і не
вимикати телефон біля вуха. Також
рекомендовано налаштувати гучність
музики та дзвінків на поміркований
рівень.
Примітка. Надмірний тиск звуку
з навушників може призвести до
втрати слуху.
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Не використовуйте телефон у
районі, де проводяться вибухові
роботи. Зважайте на обмеження
щодо використання та дотримуйтесь
відповідних правил та рекомендацій.

Потенційно
вибухонебезпечне
середовище
• Н
 е використовуйте телефон на
автозаправних станціях.
• Не використовуйте телефон поблизу
пального або хімічних речовин.
• Заборонено перевозити чи зберігати
займисті гази, рідини чи вибухові
речовини у відділенні автомобіля,
у якому знаходиться мобільний
телефон і аксесуари до нього.

У літаку

Діти
Зберігайте телефон у недоступному
для маленьких дітей місці. Його
дрібні деталі в разі від’єднання та
потрапляння в дихальні шляхи можуть
спричинити задушення.
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Екстрені виклики
Екстрені виклики можуть бути
недоступними в деяких мережах
мобільного зв’язку. Тому для здійснення
екстрених викликів не слід покладатись
тільки на мобільний телефон. Для
отримання детальнішої інформації
зверніться до свого постачальника
послуг мобільного зв’язку.

Використання та догляд за
акумулятором
• Н
 емає потреби повністю
розряджати акумулятор перед
його зарядженням. На відміну від
інших типів акумуляторів цей не має
ефекту пам’яті, який може негативно
впливати на роботу акумулятора.
• Використовуйте тільки акумулятори
та зарядні пристрої компанії LG.
Зарядні пристрої LG розроблено
для забезпечення максимального
терміну роботи акумулятора.
• Не розбирайте та не закорочуйте
акумулятор.
• Металеві контакти акумуляторного
блоку повинні бути чистими.
• Замініть акумулятор, якщо він
більше не забезпечує належну
роботу телефону. Акумулятор можна
заряджати сотні разів, поки не
виникне необхідність у його заміні.
• Якщо акумулятор не
використовується на протязі
тривалого періоду часу, його
необхідно зарядити, щоб збільшити
термін експлуатації.

• Н
 е піддавайте зарядний пристрій
впливові прямих сонячних променів
і не використовуйте його в умовах
підвищеної вологості, наприклад у
ванній кімнаті.
• Не залишайте акумулятор в гарячому
чи холодному середовищі, це може
призвести до погіршення робочих
характеристик акумулятора.
• Якщо вставити акумулятор
невідповідного типу, це може
призвести до вибуху.
• Утилізуйте використані акумулятори
згідно з інструкціями виробника.
Якщо можливо, здавайте їх на
спеціальну переробку. Не викидайте
акумулятори як побутове сміття.
• Якщо необхідно замінити
акумулятор, зверніться по допомогу
до найближчого авторизованого
пункту обслуговування або дилера
LG Electronics.
• Завжди витягуйте зарядний пристрій
з розетки після повного зарядження
телефону, щоб уникнути зайвого
споживання енергії зарядним
пристроєм.
• Дійсний ресурс акумулятора
залежить від конфігурації мережі,
настройок телефону, типу
використання, акумулятора та стану
навколишнього середовища.
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Ознайомлення з телефоном
Програмні клавіші (ліва
програмна клавіша / права
програмна клавіша)
• Ці клавіші виконують
функції, зазначені в
нижній частині дисплея.

Динамік
Головний РК-екран
Клавіша виклику
• Здійснення виклику на
номер телефону і відповідь
на вхідні виклики.
• У режимі очікування:
відображення журналу
викликів.
Буквено-цифрові клавіші
• Довгим натисненням на
спеціальні функціональні
клавіші можна швидко
запускати визначені функції з
режиму очікування.
– введення символу
+для здійснення
міжнародного виклику.
– під’єднання до центру
голосової пошти
– клавіші швидкого
набору
– режим SOS
– натиснення з
утримуванням клавіші
для блокування телефону
– встановлення тихого
режиму на екрані
очікування

Клавіша меню / клавіша
OK
• Вибір параметрів меню і
підтвердження дій.
4-позиційна клавіша
навігації
• У режимі очікування,
доступ до попередньо
визначених меню. У
режимі меню, перехід
пунктами меню.
Клавіша завершення
• Увімкнення/вимкнення
телефону (довге
натиснення)
• Завершення або
відхилення виклику.

Примітка. Попередньо визначені меню різняться залежно від оператора.
ПОРАДА! Віджети: натиснувши в режимі очікування навігаційну клавішу вгору,
можна перейти до таких віджетів, як Погода, Facebook, Twitter, Пошук Google. Для
перегляду віджетів використовуйте навігаційні клавіші праворуч і ліворуч.
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Вста

Вста

Гарнітура

Придб
супутн
Важли
Роз’єм для зарядного
пристрою/USB-кабелю

Карта micro SD

Ілюс

ПОРАДА! Під'єднуючи
кабель USB для
запам'ятовуючого
пристрою, перевірте,
чи увімкнено телефон і
встановлено зовнішню
карту пам'яті.

1	Відк
акум
2	Вий
3	Вста
4	Вста
5	Закр
для
6	Заря
> Якщо
відо
чи д
вико
повт
акум

8

G-A230_CIS_Ukraina_1.0_110704.indd

8

11. 07. 04

오후

Встановлення SIM-карти та зарядження акумулятора
Встановлення SIM-карти
Придбавши SIM-карту оператора мобільного зв’язку, ви отримуєте разом із нею всю
супутню інформацію, зокрема PIN-код та інформацію про додаткові послуги.
Важливо!
Користуючись, вставляючи або виймаючи SIM-карту, будьте обережні,
щоб не подряпати і не зігнути її. Зберігайте всі SIM-карти у місцях,
недосяжних для дітей.

Ілюстрації
1	Відкрийте кришку відсіку для
акумулятора.
2	Вийміть акумулятор.
3	Вставте SIM-карту.
4	Вставте акумулятор.
5	Закрийте кришку відсіку
для акумулятора.
6	Зарядіть акумулятор.
> Якщо телефон не вмикається,
відображення на дисплеї застигло
чи дисплей не відповідає,
виконайте інструкції для
повторного встановлення
акумулятора.

1

2

3

4

5

6

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Не виймайте акумулятор, якщо телефон увімкнено,
оскільки це може призвести до пошкодження телефону.
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Дзвінки

Щоб відхилити вхідний виклик,
.
натисніть клавішу

Здійснення дзвінка
1	Введіть номер за допомогою
клавіатури. Щоб видалити цифру,
натисніть пункт Очист.
, щоб здійснити
2	Натисніть
виклик.
3	Щоб завершити виклик, натисніть
.
клавішу
ПОРАДА! Щоб ввести "+" для
здійснення міжнародного виклику,
натисніть та утримуйте клавішу 0.

ПОРАДА! Налаштування телефону
можна змінити, щоб відповідати
на виклики в інший спосіб – за
допомогою режиму відповіді у меню
параметрів виклику.

Швидкий набір
Абонентам, яким ви найчастіше
телефонуєте, можна присвоїти номери
швидкого набору.

Перегляд журналу викликів
Здійснення виклику за
номером зі списку контактів
1	Виберіть пункт Ім’я на екрані в
режимі очікування.
2	За допомогою клавіатури введіть
першу літеру імені потрібного
контакту.
3	У меню параметрів виберіть
пункт Телефонувати з (SIM1/SIM2)
, щоб
або натисніть клавішу
здійснити виклик.

Відповідь на виклик і
відхилення виклику
Коли дзвонить телефон, натисніть
, щоб відповісти на
клавішу
виклик. За допомогою навігаційних
клавіш вгору і вниз можна регулювати
гучність.

Можна переглянути список
пропущених, вхідних і вихідних
викликів за умови, якщо мережа
підтримує послугу визначення номера
(Calling Line Identification – CLI).

Зміна параметрів викликів
Можна встановити певні параметри
викликів. Натисніть Меню, виберіть
Настройки, а тоді виберіть Дзвінок.
<SIM 1 / SIM 2>
• Переадр. дзвінків – налаштування
переадресації викликів.
• Заборона дзвінків – налаштування
заборони певних викликів.
• Номери фіксованого набору –
вказання переліку номерів, за якими
можна дзвонити з вашого телефону.
Для цього потрібно буде ввести код
PIN2, який надається оператором.

З ваш
здійс
номе
фіксо
• Попе
ще до
цієї ф
значе
“60 се
• Очіку
спові
очіку
залеж
мере
• Надіс
ваш н
екран
Наяв
вашо
• Авт. п
значе
• Час б
увімк
тайме
• Щохв
з-пом
викор
“3 хви
вручн
• Збер
значе

<Стан
• Режи
спосі
якою
надси
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ння

З вашого телефону можна буде
здійснювати дзвінки тільки на
номери, включені в список номерів
фіксованого набору.
• Попередній запис – запис голосу
ще до встановленого часу. Для
цієї функції можна встановити такі
значення: “Вимк.”, “3 сек.”, “10 сек.” або
“60 сек.”.
• Очікування дзвінка – надійде
сповіщення про виклик, який
очікується. Наявність цієї функції
залежить від вашого оператора
мережі.
• Надісл. мій номер – виберіть, чи
ваш номер відображатиметься на
екрані, коли ви телефонуєте до когось.
Наявність цієї функції залежить від
вашого оператора мережі.
• Авт. повторний набір – виберіть
значення Увімк. або Вимк.
• Час безкоштовного виклику –
увімкніть або вимкніть відображення
таймера виклику.
• Щохвилинний сигнал – вибір
з-поміж таких параметрів: “Не
використовувати”, “30 сек.”, “1 хвилина”,
“3 хвилини”, “5 хвилин”, “Вста. час
вручну”.
• Зберегти новий номер – виберіть
значення Так або Ні.

ими
ону.
код
м.

<Стандартні налаштування>
• Режим відповіді – дає змогу вибрати
спосіб приймання викликів - будьякою клавішею або тільки клавішею
надсилання.

мери

иків

мера

ків

ри
ть
ок.

ня
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• Режим відповіді BT – виберіть режим
“Вільні руки” або “Телефон”.
• Список відхил. ном. – налаштування
списку відхилених викликів.
• Автоматичний вхідний виклик –
можна налаштувати імітований
вхідний виклик, який буде здійснено
через певний проміжок часу від імені
вказаного вами абонента.
Примітка. Автоматичний виклик
можна увімкнути або вимкнути з
режиму очікування за допомогою
коду швидкого доступу #*#.

Обмін
повідомленнями
Телефон LG-A230 підтримує функції
надсилання текстових і мультимедійних
повідомлень, а також дозволяє
отримувати сервісні повідомлення від
оператора.

Надсилання повідомлення
1	Натисніть Меню, виберіть пункт SMS/
MMS > Створити повідомлення.
2	Введіть номер отримувача і
прокрутіть відображення вниз.
3	Введіть текстове повідомлення.
Щоб надіслати повідомлення як
текстове, перейдіть до кроку 5.
Щоб долучити мультимедійний файл,
виконайте дії кроку 4.

11
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4	Прокрутіть відображення донизу і
за допомогою навігаційних клавіш
додайте мультимедійний файл
(наприклад, зображення, відеофайл
тощо) (якщо необхідно).
5	Щоб надіслати повідомлення,
натисніть кнопку OK.
ПОРАДА!
• Щоб вибрати потрібну SIM-картку,
натисніть Опції > Надіслати через
> SIM1 або SIM2.
• Інформаційні послуги доступні
лише для картки SIM1.

Введення тексту
Буквено-цифрові символи можна
вводити за допомогою клавіатури
телефону. У телефоні передбачено такі
способи введення тексту: режим Abc і
режим 123.
Примітка. Деякі поля передбачають
тільки один режим введення
(наприклад, поле номера телефону
у списку контактів).

Режим ABC
Цей режим дозволяє вводити слова,
натискаючи клавіші з відповідними
літерами.

Режим 123
Числа можна вводити, один раз
натискаючи на клавішу з потрібною
цифрою. У режимах введення літер
можна також вводити цифри, натиснувши
та утримуючи відповідну клавішу.

Папки з повідомленнями
Натисніть “Меню” і виберіть пункт
SMS/MMS. Структура папок телефону
LG-A230 доволі проста.
• Вхідні – усі вхідні повідомлення
зберігаються в папці “Вхідні”.
• Чернетки – якщо у вас немає часу,
щоб дописати повідомлення, тут
можна зберегти вже написане.
• Вихідні – це папка тимчасового
зберігання повідомлень, які
надсилаються. У ній також
зберігаються повідомлення, які не
вдалося надіслати.
• Надiсланi – усі надіслані повідомлення
потрапляють у цю папку.
ПОРАДА. SMS-повідомлення можна
одночасно надсилати багатьом
абонентам. Можна позначити
(скасувати позначення) потрібних
абонентів. Вибрати можна не більше
20 абонентів. У разі вибору пункту
“Позначити всі” буде позначено 20
перших за списком абонентів. Щоб
надіслати SMS-повідомлення певній
групі контактів, виберіть параметр
“Групи контактів”, після чого
виберіть потрібну групу.

Кон

(Меню

Пош

1	Виб
реж
2	За д
пер
конт
3	Для
вико

Дода

1	Нати
пунк
нати
кон
2	Введ
пол

Дода
груп

Контак
напри
ваших
телефо
Колеги
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ю

нувши

и

ону

су,

не

лення

Контакти

Eлектронна пошта

(Меню > Контакти)

Налаштування електронної
пошти

Пошук контакту
1	Виберіть пункт Ім’я на екрані в
режимі очікування.
2	За допомогою клавіатури введіть
першу літеру імені потрібного
контакту.
3	Для перегляду контактів
використовуйте навігаційні клавіші.

Додавання нового контакту
1	Натисніть Меню, тоді виберіть
пункт Контакти та Ім’я. Після цього
натисніть пункт Опції - Додати новий
контакт.
2	Введіть усю інформацію у відповідні
поля та виберіть пункт Опції-Готово.

Додавання контакту до
групи
Контакти можна об’єднувати у групи,
наприклад щоб відокремити контакти
ваших колег по роботі та членів сім’ї. У
телефоні вже передбачено такі групи:
Колеги, Сім’я, Друзі, Школа та VIP.

G-A230_CIS_Ukraina_1.0_110704.indd

Завдяки функції електронної пошти в
телефоні LG-A230 можна залишатися на
зв’язку навіть у дорозі. Можна швидко
і просто налаштувати обліковий запис
електронної пошти POP3 або IMAP4.
1	Натисніть Меню, виберіть пункт Ел.
пошта > Провайдер.
2	Отримайте обліковий запис.

Надсилання повідомлення
електронної пошти з
використанням нового
облікового запису
Щоб надсилати/приймати
повідомлення електронної пошти
потрібно мати обліковий запис
електронної пошти.
1	У меню виберіть пункт Ел. пошта >
Вхідні.
2	Натисніть пункт Опції > Написати
повід. ел. пошти, відкриється новий
електронний лист.
3	Введіть адресу електронної пошти і
прокрутіть відображення донизу.
4	Введіть тему листа і прокрутіть
відображення донизу.
5	Введіть текст повідомлення.
6	Натисніть Опції > Вкласти і додайте
потрібний елемент (якщо потрібно).
7	Щоб надіслати повідомлення,
натисніть клавішу OK.
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Медіа
Музика
У телефоні LG-A230 вбудовано
музичний програвач, тож ви можете
слухати свої улюблені композиції.
Відтворення пісні
1	Натисніть Меню і виберіть пункт
Мультимедіа, тоді Музика.
2	Виберіть пункт Всi пiснi, тоді виберіть
потрібну мелодію.
3	Виберіть пункт , щоб зупинити
відтворення музики.
4	Виберіть пункт , щоб перейти до
наступної композиції.
5	Виберіть пункт , щоб відтворити
композицію з початку або двічі
натисніть , щоб перейти до
попередньої композиції.
6	Виберіть пункт Назад, щоб
припинити відтворення і
повернутися до меню “Усі записи”.
Створення списку відтворення
Ви можете створювати власні списки
записів, вибравши перелік пісень у
папці Усі записи.
1	Натисніть Меню і виберіть пункт
Мультимедіа.
2	Виберіть пункт Музика, тоді виберіть
Список записів.
3	Виберіть пункт Додати, введіть назву
списку відтворення та натисніть ОК.

4	З’явиться папка Всi пiснi. Доберіть
композиції, які слід долучити до
списку відтворення – для цього
перейдіть до потрібного запису і
виділіть його, натиснувши кнопку ОК.
5	Виберіть пункт Готово, щоб зберегти
список відтворення.

Камера
Швидка фотозйомка
1	Щоб увімкнути фотоапарат, у меню
виберіть пункт Медіа > Камера.
2	Тримаючи телефон, спрямуйте
об’єктив на об’єкт фотозйомки.
3 Розташуйте телефон так, щоб на
екрані можна було бачити об’єкт
зйомки.
, щоб зробити
4	Натисніть кнопку
знімок.

Відеокамера
Швидка відеозйомка
1	Щоб увімкнути відеокамеру, у меню
виберіть пункт Медіа > Відео.
2	Наведіть об’єктив камери на предмет
відеозйомки.
, щоб розпочати
3	Натисніть кнопку
зйомку.
4	У вікні видошукача з’явиться
індикація запису, а таймер
показуватиме тривалість відеозапису.
, щоб зупинити
5	Виберіть пункт
запис.

FM-р

Телефо
FM-ра
налаш
радіос
1	У ме
рад
2	Виб
Авт
рад
доп
наві

3	Для
вико
клав
екра
OK,
Нав
• лів
рад
• вго
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FM-радіо
Телефон LG-A230 обладнано функцією
FM-радіо, завдяки якій ви можете
налаштовувати та слухати улюблені
радіостанції, перебуваючи в дорозі.
1	У меню виберіть пункт Медіа > FM
радіо.
2	Виберіть пункт Опції, тоді
Автосканування і Так. Шукати
радіостанції можна також за
допомогою лівої або правої
навігаційної клавіш.
Примітка. Пошук радіостанцій
виконується автоматично.
3	Для управління FM-радіо
використовуйте такі клавіші:
клавіша OK: увімкніть FM-радіо і на
екрані FM-радіо натисніть клавішу
OK, щоб записати звук.
Навігація:
• ліворуч/праворуч: вибір доступної  
радіостанції
• вгору/вниз: регулювання гучності
Примітка.
• Прослуховування FM-радіо без
навушників може призвести до
швидшого вичерпання ресурсу
акумулятора.
• Якщо радіосигнал слабкий,
підключіть навушники.

G-A230_CIS_Ukraina_1.0_110704.indd

Примітка. Під час запису музика
автоматично зберігається
без коментарів ведучого
радіопрограми. Зберігається лише
музика з тривалістю виконання
більше 40 секунд.

Диктофон
За допомогою диктофона можна
записувати голосові нотатки чи інші
звуки.
Запис голосової нотатки
1	У меню виберіть пункт Медіа >
Диктофон.
2	Щоб почати запис, натисніть OK.
3	Промовте нотатку у мікрофон.
4	Завершивши, натисніть Зупинити.
Відтворення голосової нотатки
1	На екрані диктофона натисніть пункт
Опції > Перейти до папки Голосові
записи.
2	Виберіть файл.
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Галерея

Моє відео

Мультимедійні файли можна зберегти
у пам’яті телефону, тож ви матимете
доступ до усіх зображень, звуків,
відеофайлів тощо. Також файли можна
зберігати на карті пам’яті. Перевага
використання карти пам’яті полягає
в тому, що таким чином можна
звільнити місце у пам’яті телефону. Усі
мультимедійні файли будуть збережені
у папці Фотоальбом. Натисніть Меню,
а тоді виберіть Фотоальбом, щоб
відкрити список папок.

У папці Відео міститься завантажене
відео та відео записане камерою
вашого телефону.

Моя карта пам’яті

Налаштування будильника

Інше
Папка Інші містить файли, які не
увійшли у папки Зображення, Звуки
або Відео.

Можна налаштувати до 5 будильників,
які спрацьовуватимуть у заданий час.

Мої зображення

Якщо відкрити це меню,
відображається календар. Поточна дата
виділяється квадратним курсором.
Щоб перемістити курсор до іншої дати,
використовуйте навігаційні клавіші;
можна також встановити потрібний час
і дату нагадування.

Мої звуки
Папка Звуки містить стандартні звуки,
а також збережені голосові записи,
записи радіопередач і завантажені
звукові файли. Звідси ви можете
керувати звуками, надсилати їх або
встановлювати їх як рингтони.

Можна
додава

Дода

У цій п
нотатк

Органайзер

Якщо ви вставили карту пам’яті, вона
відобразиться у вигляді папки у розділі
Фотоальбом.
У папці Зображення зберігаються
стандартні зображення, завантажені
зображення та зображення, зроблені
камерою телефону.

Дода
спра

Використання календаря

Порада. Можна запланувати
відправлення SMS визначеному
номерові/контакту у визначений
день і час за допомогою
меню Параметри > Створити
заплановане SMS-повідомлення.

Вико

Кальку
арифм
віднім

Вико

Ця мож
функц

Пош

Функц
вираху
кількіс

Конв

Ця фун
конвер
вимірю
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Додавання запису до списку
справ

Додавання міста до
світового часу

Можна переглядати, редагувати та
додавати завдання.

Можна додати потрібне місто до
списку світового часу. Можна також
перевірити поточний час у найбільших
містах світу.

Додавання нотаток
У цій папці можна зберігати свої
нотатки.
Примітка. Щоб переглянути таємну
нотатку, слід ввести код захисту;
можна також перемістити звичайні
нотатки до папки таємних нотаток
і навпаки.

Використання калькулятора
Калькулятор забезпечує основні
арифметичні операції: додавання,
віднімання, множення та ділення.

Використання секундоміра
Ця можливість дозволяє скористатись
функцією секундоміра.

Пошук дати
Функція пошуку дати допомагає
вирахувати дату, яка буде через певну
кількість днів.

Конвертування величин

Програми
Мої ігри та програми
У LG-A230 попередньо завантажено
ігри, які допоможуть весело провести
вільний час. Якщо ви забажаєте
завантажити додаткові ігри чи
програми, вони будуть збережені у
цій папці.

Інтернет
Доступ до Інтернету
Можна запустити wap-браузер та
перейти до домашньої сторінки
активного профілю веб-налаштувань.
Можна також вручну ввести URL-адресу
та перейти до потрібної wap-сторінки.
1	У меню виберіть пункт Інтернет
> Так, щоб завантажити головну
сторінку оператора.

Ця функція забезпечує можливість
конвертування різноманітних одиниць
вимірювання.
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2	Для навігації веб-сторінками
використовуйте описані нижче
клавіші:
клавіші навігації: прокручування
сторінки вгору і вниз
	OK: вибір пункту
	Назад: повернення до попередньої
сторінки
	Опції: доступ до параметрів браузера
Примітка. За замовчуванням
для доступу до Інтернету
використовується SIM-карта гнізда
1. Для доступу до Інтернету з
використанням SIM-карти гнізда
2 спочатку виконайте поданий
нижче крок, а потім відкрийте меню
Інтернету.
Виберіть пункт Меню >
Налаштування > Підключення >
SIM мережі даних > Select SIM2
(Вибрати SIM2)

Підключення
Зміна налаштувань
підключення
Режим USB-з’єднання
1	У меню виберіть пункт
Налаштування > Підключення >
Режим USB-з’єднання.
• Масова пам’ять – виберіть
параметр “Масова пам’ять” і
під’єднайте телефон до комп’ютера.

Тоді можна перетягнути файли із
папки зовнішнього пристрою на
LG-A230.
• PC Suite – виберіть цей параметр і
під’єднайте телефон до комп’ютера
у режимі PCSync.
• Завжди запитувати – якщо вибрати
цей параметр, кожного разу під
час під’єднання телефону до
комп’ютера потрібно буде вказати
спосіб під’єднання.
Примітка. Щоб користуватися
функцією зовнішньої пам'яті USB,
слід спершу вибрати розташування
пам'яті (внутрішня пам'ять/ зовнішня
пам'ять); щоб вибрати зовнішню
пам'ять, вставте карту пам'яті.

Зміна налаштувань
Bluetooth
1	У меню виберіть пункт
Налаштування > Підключення >
Bluetooth.
2	Доступні описані нижче параметри.
• Видимість мого пристр. –
відображення або приховування
пристрою від інших.
• Ім’я мого пристрою – введіть ім’я
телефону LG-A230.
• Підтримувані пристрої –
відображення підтримуваних
послуг.
• Моя адреса – відображення адреси
Bluetooth.

Спар
прис

У разі
у пару
створю
який в
з’єдна
Blueto
1	При
увім
вид
“Нал
виб
при
2	Виб
при
3	Теле
при
на е
та “О
4	Виб
спар
пар
клав
5	Теле
при
потр
6 Ство
захи
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Спарення з іншим
пристроєм Bluetooth
У разі з’єднання телефону LG-A230
у пару з іншим пристроєм телефон
створює пароль за замовчуванням,
який використовується щоразу під час
з’єднання з іншим телефоном через
Bluetooth.
1	Пристрій Bluetooth повинен бути
увімкнений і видимий. Параметри
видимості можна змінити у меню
“Налаштування”. Для цього слід
вибрати пункт “Видимість мого
пристр.”, а тоді “Видимі”.
2	Виберіть режим пошуку нового
пристрою у меню Bluetooth.
3	Телефон LG-A230 виконає пошук
пристроїв. Після завершення пошуку
на екрані з’являться пункти “Додати”
та “Оновити”.
4	Виберіть потрібний пристрій для
спарення, натисніть “Додати”, введіть
пароль, а тоді натисніть центральну
клавішу.
5	Телефон буде під’єднано до іншого
пристрою. Аналогічний пароль
потрібно ввести на цьому пристрої.
6 Створено з’єднання Bluetooth,
захищене кодом доступу.

ПОРАДА!
1 У разі використання гарнітури
Bluetooth профілі A2DP і AVRCP
не підтримуються у режимі
відтворення відео. Це означає,
що якщо підключено гарнітуру
Bluetooth, звук відео не
відтворюватиметься.
2 Якщо виконуються певні програми
(голосовий виклик, фотоапарат/
відеокамера, музичний програвач,
UMS/PCSync), функцію передачі
файлу Bluetooth буде заблоковано.

Налаштування
Подвійна SIM
Ваш телефон підтримує режим
подвійної SIM-карти, який дає змогу
використовувати дві SIM-карти
одночасно, без потреби заміни.
Встановивши дві SIM-карти, ви можете
активувати обидві або лише одну з них.
Примітка. Система “Dual SIM
Single Talk”: коли одна із SIM-карт
використовує послугу WAP/JAVA/
MMS/виклик, для іншої мережеві
функції будуть недоступними.

дреси
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Зміна профілів
Можна персоналізувати налаштування
кожного профілю.
1	Виберіть потрібний профіль, тоді
виберіть пункт Редаг. у меню Опції.
Примітка. Якщо увімкнути режим
“Тихий”, вмикатиметься тільки
вібросигнал.

Використання режиму “У
літаку”
(Меню > Настройки > Профілі >
Режим “У літаку”)
Ця функція дозволяє ввімкнути
режим безпечного використання
функцій радіозв’язку. Коли ввімкнено
цей режим, здійснювати дзвінки,
підключатись до Інтернету і надсилати
повідомлення неможливо.

Зміна налаштувань безпеки
(Меню > Настройки > Безпека)
Параметри безпеки налаштовуються
з метою захисту телефону LG-A230 та
інформації, збереженої в ньому.
• Запит PIN-коду – дає змогу
налаштувати відображення запиту
PIN-коду під час увімкнення телефону.
• Блокування телефону – увімкнення
або вимкнення блокування телефону.
• Система стеження за викраденим
телефоном – у випадку викрадення
телефону на номери, вказані

його власником, надсилаються
повідомлення. Щоб активувати
систему стеження за викраденим
телефоном (ATMT – Anti-theft mobile
tracker), введіть код захисту. Слід
також увімкнути систему стеження за
викраденим телефоном і налаштувати
її параметри, ввівши ім’я відправника,
основний і додатковий номери. Код
режиму стеження за викраденим
телефоном за замовчуванням “0000”. SMS-повідомлення системи
міститиме інформацію про код IMEI
викраденого телефону, його поточне
місцезнаходження (записане як
СВ-повідомлення) та номер особи, яка
використовує цей телефон.
• Змінити коди – змініть код PIN, PIN2
або код захисту.

пам’ят
основ
карту
налаш

PC S

Синх
комп

Телефо
комп’ю
співпа
також
копії ф

Режим SOS
Цей параметр дає змогу активувати
режим SOS. Після його увімкнення
перейти в режим SOS можна довгим
натисненням клавіші 9 під час
відображення екрана очікування.
Цей режим передбачає надсилання
повідомлень SOS.

Перегляд стану пам’яті
(Меню > Налаштування > Інформація
про пам’ять)
За допомогою менеджера пам’яті
можна визначити, який обсяг наявної
пам’яті використовується і скільки
залишилось вільного місця в загальній
пам’яті телефону, зарезервованій
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пам’яті телефону, пам’яті SIM або
основній пам’яті. Якщо встановлено
карту пам’яті, можна також встановити
налаштування Зовнішня пам’ять.

PC Suite
Синхронізація телефону з
комп’ютером
Телефон можна синхронізувати з
комп’ютером, щоб перевірити, чи
співпадають усі важливі деталі та дати, а
також для того, щоб створити резервні
копії файлів.
Перед початком роботи
Щоб синхронізувати телефон
із комп’ютером за допомогою
підключення USB, на комп’ютері
необхідно встановити програму
LG PC Suite. Цю програму можна
завантажити з веб-сторінки LG
(www.lg.com).
Зайдіть на www.lg.com > products
(продукти) > Manual & Software
(посібники і ПЗ) > Go to Manual
& S/W Download Section (розділ
завантаження посібників і ПЗ).

Резервне копіювання даних
і відновлення інформації
телефону
1	Підключіть USB-кабель до телефону і
до комп’ютера.
2	Виберіть PC suite у спливному меню
на телефоні і виконайте програму PC
Suite на комп’ютері.
3	Клацніть “Phone Backup & Restore”
(Резервне копіювання і відновлення)
у програмі PC suite (Tools (Інструм.)
> Phone Backup & Restore (Резервне
копіювання і відновлення)), тоді
виберіть пункт “Backup” (Резервне
копіювання) або “Restore” (Відновити).
4	Позначте вміст, для якого потрібно
створити резервну копію, або
відновити. Виберіть місце, куди
потрібно розмістити резервну
копію, або звідки потрібно відновити
інформацію. Виберіть пункт “Back Up”
(Резервне копіювання) або “Restore”
(Відновити) і натисніть “Finish”
(Завершити).
5	Буде створено резервну копію
інформації або інформацію буде
збережено.

мація

вної
и
льній
й
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Перегляд файлів телефону
на комп’ютері
1	Підключіть USB-кабель до телефону і
до комп’ютера.
2	Виберіть PC suite у спливному меню
на телефоні і виконайте програму PC
Suite на комп’ютері.
3	Відкрийте піктограму встановленої
на комп’ютері програми LG PC
Suite. Коли телефон буде знайдено,
з’єднання встановиться автоматично.
ПОРАДА! Переглядаючи вміст
телефону на комп'ютері, можна
сортувати файли, документи і
видаляти непотрібний вміст.

Ця функція дозволяє зручно оновити
вбудоване програмне забезпечення
телефону до найновішої версії через
Інтернет без відвідування сервісного
центру.
Програма оновлення вбудованого
програмного забезпечення телефону
вимагає уважного стеження за
процесом оновлення, тому виконуйте
усі інструкції та примітки, що
відображатимуться на кожному етапі
процесу оновлення. Пам’ятайте, що
виймання USB-кабелю для передачі
даних або батареї під час оновлення
може призвести до серйозного
пошкодження вашого мобільного
телефону.

Акс

Для ва

Заря

Посі

Оновлення
програмного
забезпечення
Оновлення програмного
забезпечення телефону
Оновлення програмного забезпечення
телефону LG з Інтернету
Докладніше про користування цією
функцією читайте на сайті http://update.
lgmobile.com або http://www.lg.com/
common/ index.jsp > виберіть країну >
розділ підтримки.
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Аксесуари
Для вашого телефону передбачені різні аксесуари. Їх перелік наведено нижче.
Зарядний пристрій

Акумулятор

уйте

тапі
що
ачі
ння

Посібник користувача

ПРИМІТКА.
• Завжди використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG. Нехтування цим
може призвести до втрати гарантії.
• Аксесуари можуть відрізнятися в різних регіонах. Замовити аксесуари можна у
місцевого постачальника послуг або торгового представника.
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Технічні дані

Усу

Робоча температура

У цьом
викор
постач
самост

Макс.: +55°C (робота) / +45°C (заряджання)
Мін.: -10°C

Проб

Немає
до ме

Коди

Немож
встан

Викли

Викли
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Усунення несправностей
У цьому розділі перелічено деякі несправності, що можуть виникнути під час
використання телефону. Деякі з них вимагають звернення по допомогу до
постачальника послуг, однак більшість із несправностей ви зможете легко усунути
самостійно.
Заходи з усунення
несправностей

Проблема

Ймовірні причини

Немає підключення
до мережі

Сигнал слабкий або ви
Перемістіть телефон ближче
перебуваєте у місці, де
до вікна або до відкритого
відсутнє покриття мережею. простору.
Перевірте карту покриття
постачальника послуг.

Коди не співпадають Під час заміни коду
Зверніться до свого
блокування слід підтвердити провайдера послуг.
новий код, ввівши його
знову.
Два введені вами коди не
співпадають.
Неможливо
Не підтримується
встановити функцію провайдером послуг або
потрібна реєстрація.

Зверніться до свого
провайдера послуг.

Виклики недоступні

Помилка набору номера або Перевірте набраний номер і
обмеження послуги.
сигнал прийому. Зверніться
до свого постачальника
послуг.

Виклики недоступні

Помилка набору номера.
Вставлено нову SIMкарту. Вичерпано ліміт
передплачених послуг.

G-A230_CIS_Ukraina_1.0_110704.indd

Нова мережа не
авторизована.
Перевірте нові обмеження.
Зверніться до провайдера
послуг або переустановіть
ліміт за допомогою PIN 2.

25

25

11. 07. 04

오후

Проблема

Ймовірні причини

Телефон не
вмикається

Клавіша увімкнення/
вимкнення натиснута дуже
коротко.
Акумулятор не заряджений.
Забруднились контакти
акумулятора.

Заходи з усунення
несправностей
Натисніть клавішу увімкнення/
вимкнення і утримуйте її
понад 2 секунди.
Зарядіть акумулятор.
Перевірте індикатор
зарядження на дисплеї.
Почистьте контакти
акумулятора.

Помилка зарядження Акумулятор повністю
розрядився.
Проблема з контактами.
У розетці відсутній струм.
Несправний зарядний
пристрій.
Невідповідний зарядний
пристрій.
Несправний акумулятор.

Зарядіть акумулятор.
Перевірте наявність струму
та підключення до телефону.
Перевірте клеми акумулятора,
почистьте їх за потреби.
Підключіть до іншої
електричної розетки або
перевірте напругу.
Перевірте за допомогою
іншого зарядного пристрою.
Використовуйте тільки
оригінальні аксесуари LG.
Замініть акумулятор.

З'єднання з мережею Надто слабкий сигнал.
розірвано.

Повторне з'єднання з
іншим оператором, якщо
встановлено автоматичний
режим мережі.

Номер заборонений Увімкнено функцію
Перевірте меню параметрів і
фіксованого набору номерів. вимкніть функцію.

26
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Україна обмеження на наявність небезпечних речовин
Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо
обмеженного використання небезпечних речовин в електричному і
електронному обладнанні.
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LG-A230 Жылдам анықтамалық
нұсқаулық - Қазақ тілінде
Осы нұсқаулық жаңа қалта телефоныңызды түсінуге көмектеседі. Онда
сізге телефондағы мүмкіндіктердің пайдалы түсіндірмелері беріледі. Осы
нұсқаулықтың кейбір мазмұны телефонның бағдарламалық құралына
немесе қызмет провайдеріне қарай телефондағыдан өзгеше болуы
мүмкін.
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Телефонмен танысу
Экран пернелері(сол
жақ экран пернесі / оң
жақ экран пернесі)
• Бұл пернелер
дисплейдің төменгі
жағында көрсетілген
функцияны
орындайды.

Динамик
Негізгі СК дисплей
Жіберу түймесі
• Телефон нөміріне
қоңырау шалу және
кіріс қоңырауларына
жауап беру.
• Күту режимінде:
Қоңыраулар журналы
көрсетіледі.

micro

Мәзір пернесі / OK
пернесі
• Мәзір опцияларын
таңдап, әрекеттерді
растайды.

Әріптік-сандық пернелер
• Бос режимде тұрғанда
Арнайы функция пернелерін
басып тұру бірегей функцияларды
іске қосуға мүмкіндік береді.
– Шет елдерге қоңырау
шалу үшін, Enter + таңба
пернелерін басыңыз.
– Дауыс поштасы орталығына
қосылу.
күйіне – Жылдам терілетін
нөмірлер.
– SOS режимі.
– Телефонды құлыптау үшін
басып тұрыңыз.
– Бос режим экранында
дыбыссыз режимге өту.

4 бағытта жылжу
пернесі
• Бос режимде алдын
ала анықталған
мәзірлерге кіру.
Мәзір режимінде
мәзір опцияларының
бойымен жылжу.
Аяқтау пернесі
• Қосу/өшіру (басып
тұрыңыз)
• Қоңырауды аяқтау
немесе қабылдамау.

2
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(сол
/ оң
)

Құлақаспап

нгі
лген

Зарядтағыш/USB
кабелінің қосқышы

micro SD

КЕҢЕС! USB кабелін
сыйымды жадқа сақтау
үшін жалғау барысында
телефонның қосылуын
және сыртқы жад
картасының салынуын
қамтамасыз етіңіз.

K

ын
рді

у

дын

ының

ып

ау
мау.

Ескертпе: Қызмет провайдеріне байланысты, алдын ала анықталған
мәзірлер басқаша болуы мүмкін.
КЕҢЕС! Виджет қолданбалары: Бос режим экранында жоғары
жылжу пернесін басу арқылы пайдаланушы Ауа райы, Facebook,
Twitter, Orkut және Google Іздеу сияқты виджет қолданбаларына өте
алады. Виджеттен әртүрлі қолданбалардың арасында жылжып өту
үшін, оңға және солға жылжу пернелерін басыңыз.
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SIM картасын салу және батареяны зарядтау

PC

SIM картасын салу

Теле
қада

Ұялы желіге жазылғанда, PIN коды, қолжетімді қосымша қызметтер және
тағы басқа жазылу мәліметтері бар алынатын SIM картасы беріледі.
Маңызды! Алынбалы SIM картасы оңай сызылуы немесе майысуы
мүмкін. Сондықтан картаны қолданғанда, салғанда және
шығарғанда абайлаңыз. SIM карталарының барлығын
балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз.

Суреттер

1	Артқы қақпақты ашыңыз.
2	Батареяны шығарыңыз.
3	SIM картасын салыңыз.
4	Батареяны салыңыз.
5	Батарея қақпағын жабыңыз.
6	Батареяны зарядтаңыз.
> Егер телефон қосылмаса
немесе дисплей қатып қалып,
жауап бермесе, батареяны
қайта орнату нұсқауларын
орындаңыз.

1

2

3

4

5

6

Барлы
мен к
сонда
файл
жасал
үшін,
қадам

ЕСКЕРТУ: Телефон қосулы болғанда батареяны шығармаңыз,
себебі телефон зақымдануы мүмкін.

4

G-A230_CIS_Kazak_1.0_110704.indd

4

11. 07. 04

오후

тау

PC Suite

әне

Телефонды компьютермен
қадамдастыру

ы
е

Барлық маңызды мәліметтер
мен күндердің сәйкес болуын,
сондай-ақ көңіліңіз жайлануы үшін
файлдардың сақтық көшірмесін
жасалуын қамтамасыз ету
үшін, компьютерді телефонмен
қадамдастыруға болады.
Бастау алдында!
Телефонды USB кабелінің
көмегімен компьютермен
қадамдастыру үшін,
компьютерге LG PC Suite
бағдарламасын орнату керек
болады. Осы бағдарламаны
LG веб-сайтынан (www.lg.com)
жүктеп алуға болады.
www.lg.com > products > Manual
& Software > Go to Manual &
S/W Download Section (www.
lg.com> өнімдер > Нұсқаулық
және бағдарламалық құрал >
Нұсқаулық пен бағдарламалық
құралды жүктеп алу)
тармағына өтіңіз.
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Телефон ақпаратының
сақтық көшірмесін жасау
және бастапқы қалпына
келтіру

1	USB кабелі арқылы телефон
мен компьютерді жалғаңыз.
2	Телефонның қалқымалы
мәзірінен «PC suite» тармағын
таңдап, компьютерде PC Suite
бағдарламасын іске қосыңыз.
3	PC suite бағдарламасында
«Телефонның сақтық
көшірмесін жасау және
қалпына келтіру» пәрменін
таңдап (Құралдар > Телефонның
сақтық көшірмесін жасау және
қалпына келтіру), «Сақтық
көшірме жасау» немесе
«Қалпына келтіру» тармағын
таңдаңыз.
4	Сақтық көшірмесі жасалатын
немесе қалпына келтірілетін
мазмұнды белгілеңіз.
Ақпараттың сақтық көшірмесі
сақталатын немесе ақпарат
қалпына келтірілетін орынды
таңдаңыз. Енді «Сақтық көшірме
жасау» немесе «Қалпына
келтіру» тармағын таңдап,
«Аяқтау» түймесін басыңыз.
5	Ақпараттың сақтық көшірмесі
жасалады немесе қалпына
келеді.

5
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Телефон файлдарын
компьютер арқылы көру

1	USB кабелі арқылы телефон
мен компьютерді жалғаңыз.
2	Телефонның қалқымалы
мәзірінен «PC suite» тармағын
таңдап, компьютерде PC Suite
бағдарламасын іске қосыңыз.
3	Компьютерде орнатылып қойған
LG PC Suite бағдарламасының
белгішесін ашыңыз, телефонды
іздеп тапқаннан кейін ол
автоматты түрде жалғанады.
КЕҢЕС! Телефон мазмұнын
компьютерде көріп, файлдарды
реттеуге, құжаттарды
ұйымдастыруға және қажетсіз
мазмұндарды жоюға болады.

http://www.lg.com/common/index.jsp
> торабына кіріп, елді > «Қолдау»
тармағын таңдаңыз.
Бұл функция телефонның
микробағдарламасын қызмет
көрсету орталығына бармастан,
ыңғайлы түрде интернет арқылы
ең соңғы нұсқасына жаңартуға
мүмкіндік береді.
Қалта телефонының
бағдарламалық құралын жаңарту
кезінде пайдаланушының толық
назары қажет болатындықтан,
жалғастырмас бұрын, әр қадамда
пайда болатын нұсқаулар мен
ескертпелерді тексеріңіз. Жаңарту
кезінде USB деректер кабелін
немесе батареяны алу қалта
телефонын қатты зақымдауы
мүмкін екенін ескеріңіз.

Бағдарламаны
жаңарту
Телефонның
бағдарламалық құралын
жаңарту

LG қалта телефонының
бағдарламалық құралын
интернеттен жаңарту
Бұл функцияны пайдалану туралы
қосымша ақпарат алу үшін
http://update.lgmobile.com немесе

6
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LG-A230 Quick Reference Guide
- English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with
useful explanations of features on your phone. Some of the content of this manual may
differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.
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Getting to Know Your Phone
Soft keys
(Left soft key / Right soft
key)
• These keys perform the
function Indicated in the
bottom of the display.

Earpiece
Main LCD
Send key
• Make call to a phone
number and answers
incoming calls.
• In standby mode: Shows
the Call log.

micro

Alpha numeric keys
• Long press on Special
function keys allow you
activate unique features
while in Idle mode.
– Enter + symbol for
making international
call.
– Connect voice mail
centre
to
– Speed dials
– SOS Mode
– Long press to Lock
handset.
– Long press to activate
or deactivate silent
mode

Menu key / OK key
• Selects menu options and
confirms actions.
4-way navigation key
• In ldle mode, access predefined menus. In Menu
mode, scroll through
menu options.
End key
• Switch on/off (hold down)
• End or reject a call.

Note: Depending on your service provider, pre-defined menus may differ.
TIP! Widget Applications: From Idle screen, by pressing Up Navigation key User can
access widget applications like Weather, Facebook, Twitter, Orkut and Google Search.
To scroll through different applications from widget press right and left navigation keys.

2
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soft

Headset

the
n the
y.

Charger/USB cable connector

micro SD

TIP! Please ensure that
phone is powered on and
external memory card is
inserted in phone while
connecting USB cable for
mass storage function.

ns and

y
preenu
h

down)
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Installing the SIM Card and Charging the Battery

PC S

Installing the SIM Card

Sync
your

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card
loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available
and many others.
Important!
The plug-in SIM card can be easily damaged by scratches or bending, so
be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM
cards out of the reach of small children.

Illustrations
1	Open the back cover.
2	Remove the battery.
3	Insert your SIM.
4	Insert the battery.
5	Close the back cover.
6	Charge the battery.
> If the phone won’t turn on, or if the
display freezes or doesn’t respond,
follow the instructions for installing
the battery again.

1

2

3

4

5

6

You ca
your P
details
backup
ease.

Back
your

1	Con
and
2	Sele
men
Prog
3	Click
in PC
Rest
WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this
may damage the phone.

4
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PC Suite
Synchronise your phone with
your PC
You can synchronise your phone with
your PC to make sure all your important
details and dates match, but also to
backup your files to put your mind at
ease.
Before you start!
To synchronise your phone via USB
cable with your PC, you need to
install the LG PC Suite program on
your PC. You can download this
program from the LG website
(www.lg.com).
Go to www.lg.com > products >
Manual & Software > Go to Manual &
S/W Download Section.

Backing up and restoring
your phone’s information
1	Connect the USB cable to your phone
and your PC.
2	Select the PC suite from the popup
menu in your phone and run PC Suite
Program in your PC.
3	Click the “Phone Backup & Restore”
in PC suite (Tools > Phone Backup &
Restore), and select Backup or Restore.

G-A230_CIS_E_1.0_110704.indd

4	Mark the contents you would like to
back up or restore. Select the location
you would like to backup information
to, or restore information from. Now
Select Back Up or Restore and Click
Finish.
5	Your information will be Backed up or
Restored.

Viewing your phone files on
your PC
1	Connect the USB cable to your phone
and your PC.
2	Select the PC suite from the popup
menu in your phone and run PC Suite
Program in your PC.
3	Open LG PC Suite icon in your PC
which is already installed, after
searching the phone it will be
connected automatically.
TIP! Viewing the contents of your
phone on your PC helps you to
arrange files, organise documents
and remove contents you no longer
need.

5

5

11. 07. 04

오후

Software update
Phone Software update
LG Mobile Phone Software update from
internet
For more information on using this
function, please visit the http://update.
lgmobile.com or http://www.lg.com/
common/index.jsp > select country >
Support.
This Feature allows you to update the
firmware of your phone to the latest
version conveniently from the internet
without the need to visit a service center.
As the mobile phone firmware update
requires the user’s full attention for the
duration of the update process, please
make sure to check all instructions and
notes that appear at each step before
proceeding. Please note that removing
the USB data cable or battery during
the upgrade may seriously damage you
mobile phone.

Ukraine Restriction of Hazardous Substances
The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in
terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical
and electronic equipment.
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