Opis telefonu
Słuchawka
Główny wyświetlacz LCD

Instrukcja obsługi telefonu LG-A225

Klawisz Wyślij
• Wybieranie numerów i odbieranie połączeń
przychodzących.
• W trybie gotowości: wyświetlanie historii połączeń.

- język polski

Ta instrukcja zawiera podstawowe informacje na temat obsługi telefonu. Tu można
znaleźć przydatne wyjaśnienia funkcji telefonu. Niektóre informacje zawarte w tej
instrukcji mogą odbiegać od stanu faktycznego ze względu na różnice w wersjach
oprogramowania telefonu i usługach operatora sieci.
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Klawisze alfanumeryczne
• Dłuższe przytrzymanie klawiszy funkcyjnych pozwala
włączyć specjalne funkcje w trybie bezczynności.
– Wpisz symbol +, aby wykonywać połączenia
międzynarodowe.
– Łączenie z centrum poczty głosowej
do
– Szybkie wybieranie
– Tryb SOS
– Przytrzymaj, aby zablokować telefon.
– Pozwala przejść w tryb milczenia na ekranie
bezczynności.

Instalacja karty SIM i ładowanie baterii

Połączenia

Instalowanie karty SIM

Nawiązywanie połączeń

Rozpoczynając korzystanie z sieci komórkowej, użytkownik otrzymuje od operatora kartę SIM, na której są zapisane szczegóły
usługi, w tym numer PIN, wszelkie dostępne usługi opcjonalne i wiele innych informacji.
Ważne!
Kartę SIM można łatwo uszkodzić poprzez zarysowanie lub zagięcie, dlatego należy obchodzić się z nią
bardzo ostrożnie podczas wkładania i wyjmowania jej. Wszystkie karty SIM należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

1	Wprowadź numer za pomocą klawiatury. Aby skasować
cyfrę, naciśnij klawisz Wyczyść.
, aby zainicjować połączenie.
2	Naciśnij klawisz
.
3	Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz

Rysunki

1

2

1	Zdejmij tylną pokrywę.
2	Wyjmij baterię.
3	Włóż kartę SIM.
4	Włóż baterię.
5	Załóż tylną pokrywę.
4
6	Naładuj baterię.
• Jeśli telefon się nie włączy lub wyświetlacz
się zawiesi, postępuj zgodnie ze wskazówkami
dotyczącymi ponownego wkładania baterii.

3

Nawiązywanie połączenia z poziomu kontaktów
5

6

Tryb ABC
W tym trybie można wpisywać litery, wciskając odpowiednie
klawisze na klawiaturze.

Tryb 123 (tryb cyfr)
Cyfry wpisuje się poprzez jednokrotne naciśnięcie klawisza
dla każdej cyfry. Cyfry można również dodawać w trybach
wprowadzania liter, naciskając i przytrzymując odpowiedni
przycisk.

Foldery wiadomości
Naciśnij klawisz Menu i wybierz pozycję SMS/MMS. Foldery w
telefonie LG-A225 mają dość intuicyjną strukturę.
• Odebrane – w tym folderze są umieszczane wszystkie
odebrane wiadomości.
• Kopie robocze – w przypadku braku czasu na dokończenie
wiadomości można ją zapisać w tym folderze.
• Nadawane – folder do tymczasowego przechowywania
wiadomości w trakcie ich wysyłania. Trafiają tu również
wszystkie wiadomości, których wysłanie się nie powiodło.

WSKAZÓWKA: Podczas nagrywania, automatycznie
zapisana zostanie tylko muzyka, bez komentarzy
prowadzącego. Zapisana zostanie tylko muzyka trwająca
dłużej niż 40 sekund.

Dyktafon
Za pomocą Dyktafonu można nagrywać notatki głosowe lub
inne dźwięki.
Nagrywanie notatki głosowej
1	Naciśnij klawisz Menu i wybierz kolejno: Multimedia >
Dyktafon.
2	Naciśnij klawisz OK, aby rozpocząć nagrywanie.
3	Nagraj notatkę głosową.
4	Gdy skończysz mówić, naciśnij przycisk Stop.
Odgrywanie notatek głosowych
1	Na ekranie dyktafonu wybierz kolejno: Opcje > Przejdź do
nagrywania głosu.
2	Wybierz plik.

1	Wybierz opcję Kontakty na ekranie głównym.
2	Przy użyciu klawiatury wprowadź pierwszą literę nazwy
kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie.
, aby zainicjować połączenie.
3	Naciśnij klawisz

Odbieranie i odrzucanie połączenia

OSTRZEŻENIE: nie wolno wyjmować baterii, gdy telefon jest włączony, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.

Uwaga: niektóre pola mogą umożliwiać korzystanie tylko
z jednego trybu wprowadzania tekstu (np. pola numeru
telefonu w menu kontaktów).

WSKAZÓWKA! Aby wprowadzić znak + podczas
nawiązywania połączeń międzynarodowych, należy
nacisnąć i przytrzymać klawisz 0.

Gdy telefon dzwoni, naciśnij klawisz
w celu odebrania
połączenia. Głośność możesz dostosować za pomocą klawiszy
nawigacyjnych w górę i w dół.
, aby odrzucić połączenie.
Naciśnij klawisz

Klawisze funkcyjne (lewy/prawy)
• Te klawisze realizują funkcje
pokazywane u dołu wyświetlacza.

Zestaw słuchawkowy

Klawisz Menu/OK
• Pozwala wybierać opcje i
zatwierdzać wykonywanie
czynności.

Karta micro SD

Klawisze kierunkowe
• W trybie bezczynności: dostęp do
zdefiniowanych menu. W trybie
menu: przewijanie opcji.

Szybkie wybieranie
(Menu > Kontakty > Szybkie wybieranie)
Często wybierane kontakty można przypisać do numerów
szybkiego wybierania.

Wyświetlanie rejestru połączeń
W telefonie można sprawdzać rejestr odebranych i
nieodebranych połączeń oraz wybieranych numerów, o ile
operator sieci udostępnia usługę CLI (identyfikacja numeru
rozmówcy).

Zmiana ustawień połączeń

W telefonie można konfigurować funkcje dotyczące połączeń.
Naciśnij klawisz Menu, wybierz pozycję Ustawienia, a
następnie wybierz opcję Połączenie.
• Przekierowania – umożliwia wybór opcji przekierowywania
połączeń.
• Blokowanie połączeń – umożliwia określenie, które
połączenia mają być blokowane.
• Numery ustalone – umożliwia określenie listy numerów,
które mogą być wybierane z telefonu. W tym celu wymagany

WSKAZÓWKA! Telefon
wspiera karty o pojemności
do 8GB.
Uwaga: zakres dostępnych opcji menu zależy od operatora.
WSKAZÓWKA! Widgety: naciśnięcie klawisza kierunkowego
(do góry) na ekranie bezczynności zapewnia dostęp do
aplikacji takich jak Pogoda, Facebook, Twitter czy Google
Search. Do przemieszczania się między programami służą
klawisze kierunkowe w lewo i w prawo.

jest kod PIN2 od operatora. Z telefonu będzie można
wybierać jedynie numery zawarte na liście numerów
ustalonych. Gdy włączona jest funkcja Numerów ustalonych,
w celu wysłania wiadomości należy dodać numer centrum
SMS do listy numerów ustalonych.
• Poł. oczekujące – umożliwia wybór funkcji informowania o
połączeniach oczekujących. Dostępność funkcji zależy od
operatora sieci.
• Wysyłaj mój numer – umożliwia określenie, czy numer
ma być wyświetlany u odbiorcy podczas nawiązywania
połączenia. Dostępność funkcji zależy od operatora sieci.
• Auto. ponawianie – można wybrać opcję Wł. lub Wył.
• T ryb odbioru – pozwala określić, czy połączenia mają być
odbierane za pomocą dowolnego klawisza czy klawisza Wyślij.
• Licznik bezpłatnego czasu połączeń – pozwala określić, czy
licznik ma być wyświetlany czy nie.
• Sygnał co 1 min – pozwala określić częstotliwość sygnalizacji
czasu trwania rozmowy; dostępne opcje: 30 s, 1 min, 3 min,
5 min lub Ustaw czas ręcznie.
• Zapisz nowy numer – można wybrać opcję Tak lub Nie.
• Tryb odbioru BT – dostępne opcje to Zestaw BT i Telefon.
• Połączenia odrzucone – umożliwia zdefiniowanie
odrzucanych numerów.
• Udawane połączenie przychodzące – pozwala ustawić
funkcję odbierania pozorowanej rozmowy o określonej
godzinie i od określonego kontaktu.

Uwaga: rozmowę pozorowaną można włączyć lub wyłączyć
z poziomu ekranu bezczynności, korzystając ze skrótu #*#.

SMS/MMS

Telefon LG-A225 wyposażono w funkcje wiadomości
tekstowych i multimedialnych. Może on również odbierać
wiadomości serwisowe z sieci.

Wysyłanie wiadomości
1	Naciśnij klawisz Menu i wybierz kolejno opcje: SMS/MMS >
Nowa wiadomość.
2	Podaj numer odbiorcy i użyj przewijania w dół.
3	Wpisz treść wiadomości.
Aby wysłać wiadomość tekstową, przejdź do punktu 5.
Jeśli chcesz dołączyć multimedia, przejdź do punktu 4.
4	Użyj przewijania w dół i dodaj element multimedialny (np.
obrazek, film itd.) za pomocą klawiszy kierunkowych (w
razie potrzeby).
5	Naciśnij klawisz OK, aby wysłać wiadomość.

Wprowadzanie tekstu
Znaki alfanumeryczne można wprowadzać za pomocą
klawiatury telefonu. Telefon obsługuje wprowadzanie liter
(ABC) oraz cyfr (123).

3	Naciśnij klawisz
, aby rozpocząć nagrywanie.
4	W celowniku zostanie wyświetlony symbol Rec, a licznik
będzie pokazywać czas trwania filmu.
5	Wybierz opcję
, aby zakończyć nagrywanie.

Aparat

1	Naciśnij klawisz Menu i wybierz kolejno: Multimedia >
Radio FM.
2	Wybierz kolejno pozycje Opcje, Skanowanie oraz Tak.

1	Naciśnij klawisz Menu i wybierz opcję Kontakty. Teraz
wybierz kolejno: Opcje > Dodaj kontakt.

Obsługa wiadomości e-mail w telefonie LG-A225 umożliwia
Odtwarzanie utworu
kontakt ze światem podczas podróży. Konfiguracja konta
e-mail typu POP3 lub IMAP4 jest prosta i szybka.
1	Naciśnij klawisz Menu i wybierz kolejno: Multimedia >
Muzyka.
1	Naciśnij klawisz Menu i wybierz kolejno: E-mail > Dostawca
usług e-mail.
2	Wybierz pozycję Wszystkie utwory, a następnie wybierz
utwór, który chcesz odtworzyć.
2	Załóż konto.
3	Wybierz opcję , aby wstrzymać odtwarzanie utworu.
Wysyłanie wiadomości e-mail z nowego konta 4	Wybierz opcję , aby przejść do następnego utworu.
Aby możliwe było wysyłanie/odbieranie wiadomości e-mail,
, aby przejść do początku utworu.
5	Wybierz opcję
należy skonfigurować konto poczty e-mail.
Dwukrotne naciśnięcie
pozwala odtworzyć poprzedni
1	W trybie menu wybierz kolejno: Poczta e-mail > Odebrane.
utwór.
2	Wybierz kolejno: Opcje > Napisz e-mail; pojawi się nowe
6	Wybierz opcję Powrót, aby zatrzymać odtwarzanie i wrócić
okno.
do menu Wszystkie utwory.

Tworzenie list odtwarzania
Wybierając utwory z folderu Wszystkie utwory, można
tworzyć własne listy odtwarzania.
1	Naciśnij klawisz Menu i wybierz opcję Multimedia.
2	Wybierz kolejno opcję Muzyka i Listy odtwarzania.
3	Wybierz opcję Dodaj, następnie wpisz nazwę listy
odtwarzania i naciśnij klawisz OK.
4	Pojawi się folder Wszystkie utwory. Wybierz nazwy
wszystkich utworów, które mają znaleźć się na liście
odtwarzania; przewiń do każdego z nich i zaznacz go za
pomocą klawisza OK.
5	Wybierz opcję Gotowe, aby zapisać listę.

Galeria

• Wysłane – w tym folderze są umieszczane wszystkie wysłane
wiadomości.
Wskazówka: wiadomość SMS można wysłać do wielu
odbiorców. Użytkownik może zaznaczyć wszystkie kontakty,
do których zostanie wysłana wiadomość. Maksymalnie
można zaznaczyć 20 kontaktów. Jeśli użytkownik wybierze
opcję Zaznacz wszystko, zostanie wybranych tylko 20
pierwszych osób na liście. Aby wysłać wiadomość SMS do
konkretnej grupy osób, wybierz opcję Grupy kontaktów.
• Szybkie wiadomości – program obsługujący czat MSN. Do
logowania można wykorzystać konto MSN.

Kontakty (Menu > Kontakty)
Wyszukiwanie kontaktu
1	Naciśnij klawisz Menu i wybierz opcję Kontakty.
2	Przy użyciu klawiatury wprowadź pierwszą literę nazwy
kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie.
3	Aby przewijać listę kontaktów, użyj klawiszy kierunkowych.

Dodawanie nowego kontaktu

2	Wpisz odpowiednie informacje w dostępnych polach i
wybierz kolejno: Opcje > Gotowe.

Dodawanie kontaktu do grupy
Kontakty można zapisywać w grupach, na przykład w celu
oddzielenia kontaktów służbowych i prywatnych. W telefonie
jest już skonfigurowanych kilka grup: Rodzina, Znajomi,
Przyjaciele, Szkoła i VIP.

E-mail
Konfiguracja konta e-mail

3	Podaj adres odbiorcy i użyj przewijania w dół.
4	Wpisz temat wiadomości i użyj przewijania w dół.
5	Wprowadź tekst wiadomości.
6	Wybierz kolejno: Opcje > Attach (Załącznik), aby w razie
potrzeby dodać inne elementy.
7	Naciśnij klawisz OK, aby wysłać wiadomość.

Multimedia
Muzyka
Telefon LG-A225 posiada wbudowany odtwarzacz muzyki,
umożliwiający odtwarzanie wszystkich ulubionych utworów.

Szybkie robienie zdjęć
1	Naciśnij klawisz Menu i wybierz kolejno: Multimedia >
Aparat.
2	Skieruj obiektyw w stronę fotografowanego obiektu.
3	Trzymaj telefon tak, aby widzieć fotografowany obiekt.
, aby zrobić zdjęcie.
4	Naciśnij klawisz

Wideo
Szybkie filmowanie
1	Naciśnij klawisz Menu i wybierz kolejno: Multimedia > Wideo.
2	Skieruj obiektyw w stronę filmowanego obiektu.

Wideo

Dodawanie pozycji do listy zadań

Dodawanie miasta do aplikacji Czas globalny

W pamięci telefonu można przechowywać pliki multimedialne
i dzięki temu mieć łatwy dostęp do wszystkich obrazów,
dźwięków, klipów wideo i innych plików. Pliki można również
zapisywać na karcie pamięci. Zaletą korzystania z karty
pamięci jest zwolnienie miejsca w pamięci telefonu. Wszystkie
pliki multimedialne są zapisywane w folderze Galeria. Naciśnij
klawisz Menu i wybierz pozycję Galeria, aby otworzyć listę
folderów.

Folder Wideo zawiera listę pobranych klipów wideo oraz
klipów nagranych za pomocą telefonu.

To menu umożliwia wyświetlanie, edytowanie i dodawanie
zadań.

Inne

Dodawanie notatek

Funkcja umożliwia dodanie miasta do listy czasu
globalnego. Można również sprawdzić aktualną godzinę w
najważniejszych miastach świata.

Folder Inne umożliwia wyświetlanie plików, które nie są
zapisane w folderach Obrazy, Dźwięki ani Wideo.

Tutaj można utworzyć własne notatki.

Karta pamięci

Ustawianie alarmu

Po włożeniu karty pamięci będzie ona wyświetlana jako folder
w folderze Galeria.

Obrazy
Folder Obrazy zawiera domyślne obrazy zapisane w telefonie,
obrazy pobrane przez użytkownika oraz zdjęcia wykonane
aparatem telefonu.

Dźwięki
Folder Dźwięki zawiera domyślne pliki dźwiękowe, nagrania
z dyktafonu i radia oraz pobrane pliki dźwiękowe. Umożliwia
on zarządzanie dźwiękami, ich wysyłanie oraz ustawianie
jako dzwonka.

Terminarz
Telefon umożliwia nastawienie maksymalnie 5 alarmów
włączających się o określonym czasie.

Korzystanie z kalendarza
Wybór tej pozycji menu powoduje wyświetlenie Kalendarza. W
polu z bieżącą datą znajduje się kwadratowy kursor.
Możesz przesunąć kursor na następną datę, korzystając
z klawiszy kierunkowych, a także ustawić terminarz na
określoną datę i godzinę.
Wskazówka: możesz wysłać wiadomość SMS do określonej
liczby osób w podanym czasie. Wybierz kolejno: Opcje >
Nowy zaplanowany SMS.

Uwaga: aby wyświetlić prywatną notatkę, należy wpisać
kod zabezpieczający. Można również zmieniać notatki
zwykłe na prywatne i odwrotnie.

Korzystanie z kalkulatora
Kalkulator korzysta z podstawowych działań arytmetycznych
(dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie), a także z
zaawansowanych funkcji matematycznych.

1

Aplikacje

Gry i aplikacje
W telefonie LG-A225 są zainstalowane gry, które w wolnym
czasie mogą dostarczyć wiele rozrywki. W przypadku pobrania
dodatkowych gier lub aplikacji są one również zapisywane
w tym folderze.
Opera Mini 5 – przeglądarka oparta na języku Java.

Internet

Korzystanie ze stopera

Uzyskiwanie dostępu do Internetu

Ta opcja umożliwia korzystanie z funkcji stopera.

To menu umożliwia otwarcie przeglądarki WAP i wyświetlenie
strony głównej aktywnego profilu, wybranej w ustawieniach
internetowych. Można też wpisać adres URL, aby przejść do
określonej strony WAP.
1	W trybie menu wybierz kolejno: Internet > Tak, aby
otworzyć stronę główną operatora sieci.
2	Do poruszania się między stronami używaj następujących
klawiszy:

Szukanie dnia
To wygodne narzędzie ułatwia obliczanie daty przypadającej
po upływie określonej liczby dni.

Konwerter jednostek
Ta funkcja umożliwia konwersję wielu jednostek miar.
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WSKAZÓWKA! Przed podłączeniem kabla USB w trybie
pamięci masowej sprawdź, czy telefon jest włączony, a
zewnętrzna karta pamięci wsunięta.

Klawisz Zakończ
• Włączenie lub wyłączenie (po
przytrzymaniu)
• Zakończenie lub odrzucenie
połączenia.

WSKAZÓWKA! Ustawienia telefonu można zmienić
tak, aby połączenia były odbierane w różnych trybach,
konfigurowanych w Ustawieniach połączeń.

Złącze kabla ładowarki/USB

Radio FM
Telefon LG-A225 jest wyposażony w radio FM, dzięki czemu
można odnaleźć ulubione stacje i słuchać ich w podróży.
Zanim zaczniesz
Telefon obsługuje radio FM. Aby słuchać radia FM,
konieczne jest podłączenie zestawu słuchawkowego.

Uwaga: Radio automatycznie wyszuka dostępne stacje.
3	Radiem FM można sterować za pomocą następujących
klawiszy:
Klawisz OK: włączenie radia FM. Jego naciśnięcie na ekranie
radia powoduje rozpoczęcie nagrywania.
Klawisz nawigacji:
• W lewo/prawo: wybór spośród dostępnych stacji radiowych.
• W górę/dół: regulacja głośności

Klawisz

Funkcja

Nawigacja

Przewijanie strony internetowej do góry lub w dół

OK

Wybór elementu

Powrót

Powrót do poprzedniej strony

Opcje

Dostęp do listy opcji przeglądarki

Łączność
Zmiana ustawień łączności
Tryb połączenia USB
1	W trybie menu wybierz kolejno: Ustawienia > Łączność >
Tryb połączenia USB.
• Pamięć masowa: po wybraniu tej opcji i podłączeniu
telefonu do komputera można przeciągać pliki z
komputera do folderu urządzenia zewnętrznego
reprezentującego telefon LG-A225.
• PC Suite: ten tryb umożliwia podłączanie telefonu do
komputera w trybie synchronizacji.
• Zawsze pytaj: zaznaczenie tej opcji pozwoli wybierać tryb
połączenia po każdym podłączeniu telefonu do komputera.
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Uwaga: aby korzystać z funkcji pamięci masowej
USB, należy najpierw wybrać pamięć (wewnętrzną/
zewnętrzną). W tym drugim przypadku należy włożyć do
telefonu kartę pamięci.

Zmiana ustawień łącza Bluetooth
1	W trybie menu wybierz kolejno: Ustawienia > Łączność >
Bluetooth.
2	Naciśnięcie opcji Ustawienia spowoduje wyświetlenie
następujących opcji:
• Widoczność urządzenia – umożliwia określenie
widoczności urządzenia dla innych osób.
• Nazwa urządzenia – umożliwia wprowadzenie nazwy
telefonu LG-A225.
• Obsługiwane usługi – wyświetla listę obsługiwanych
usług.
• Mój adres – umożliwia wyświetlanie adresu Bluetooth.

1	Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest włączone i widoczne.
Widoczność telefonu można zmienić w menu Ustawienia,
wybierając kolejno: Widoczność urządzenia i Widoczny.
2	Wybierz opcję Wyszukaj urządzenia w menu Bluetooth.
3	Telefon LG-A225 wyszuka dostępne urządzenia. Po
zakończeniu wyszukiwania na ekranie pojawią się opcje
Dodaj i Odśwież.
4	Wybierz urządzenie, z którym chcesz sparować telefon,
wybierz ikonę Dodaj, wprowadź hasło i naciśnij środkowy
klawisz.
5	Telefon połączy się z innym urządzeniem. To samo hasło
należy wpisać w urządzeniu.
6	Chronione hasłem połączenie Bluetooth zostanie
uaktywnione.

Parowanie telefonu LG-A225 z innym urządzeniem polega na
utworzeniu hasła, którego telefon będzie domyślnie używał przy
każdym łączeniu się z tym urządzeniem przez łącze Bluetooth.

WSKAZÓWKA!
1 Jeśli korzystasz z zestawu słuchawkowego Bluetooth,
profile A2DP i AVRCP nie będą obsługiwane podczas
odtwarzania plików wideo. Oznacza to, że podczas
korzystania z zestawu słuchawkowego Bluetooth nie
można słuchać dźwięku plików wideo.
2 Funkcja transmisji plików za pomocą połączenia
Bluetooth jest niedostępna po uruchomieniu niektórych
aplikacji (połączenie głosowe, aparat/kamera, muzyka,
tryb synchronizacji/UMS).

WSKAZÓWKA! Przeglądanie zawartości telefonu na
komputerze ułatwia organizowanie plików, dokumentów
i usuwanie zbędnych elementów.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i prawidłowego użytkowania

Parowanie z innym urządzeniem Bluetooth

Aktualizowanie oprogramowania
Aktualizacja oprogramowania telefonu
Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG
poprzez Internet
Więcej informacji na temat korzystania z tej funkcji można
znaleźć na stronie internetowej http://update.lgmobile.com
lub http://www.lg.com/common/index.jsp > wybierz kraj >
Pomoc techniczna.
Ta funkcja umożliwia wygodną aktualizację oprogramowania
wewnętrznego telefonu do najnowszej wersji poprzez
Internet bez potrzeby odwiedzania centrum obsługi klienta.
Podczas aktualizacji oprogramowania telefonu należy
poświęcić temu procesowi pełną uwagę. Przed wykonaniem
każdej czynności należy uważnie przeczytać wyświetlane
instrukcje i uwagi. Odłączenie kabla USB lub wyjęcie baterii
podczas aktualizacji może być przyczyną poważnego
uszkodzenia telefonu komórkowego.

Miejsca robót strzelniczych

Narażenie na oddziaływanie fal radiowych
Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz
współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate)
Telefon komórkowy LG-A225 zaprojektowano w sposób
zapewniający zgodność z obowiązującymi wymaganiami
bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych. Te
wymagania są oparte na wskazaniach naukowych określających
marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich
użytkowników, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.
•	We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal
radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako
współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy
mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem
standardowych metod, gdy telefon emituje najwyższą
udokumentowaną dla niego moc promieniowania we
wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.
•	Mimo iż poszczególne modele telefonów LG mogą
różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie
zaprojektowano tak, aby spełniały odpowiednie wytyczne
dotyczące oddziaływania fal radiowych.
•	Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez
organizację International Commission on Non-Ionizing

Połączenia alarmowe

Ustawienia
Zmiana ustawień profili
Każde z ustawień profilu można dostosować.
1	Wybierz żądane profile, a następnie wybierz pozycję
Edytuj w menu Opcje.
Uwaga: w trybie milczenia telefon tylko wibruje.

Korzystanie z trybu lotu
(Menu > Ustawienia > Profile > Tryb lotu)
Ta funkcja umożliwia włączenie trybu lotu. Po włączeniu trybu
lotu nie będzie możliwe nawiązywanie połączeń, łączenie się z
Internetem ani wysyłanie wiadomości.

Zmiana ustawień zabezpieczeń
(Menu > Ustawienia > Zabezpieczenia)
Aby zabezpieczyć telefon LG-A225 oraz zawarte w nim ważne
informacje, warto zmienić ustawienia zabezpieczeń.
• Żądanie kodu PIN – umożliwia włączenie żądania kodu PIN
w momencie włączania telefonu.
• Blokada telefonu – można ją włączyć lub wyłączyć.
• Blokada aplikacji – aby uniemożliwić korzystanie z aplikacji
osobom niepowołanym, można włączyć monit o hasło

Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość
uśredniona dla 10 g masy ciała).
•	Najwyższa wartość współczynnika SAR uzyskana podczas
badań tego modelu telefonu przy użyciu systemu DASY4
wynosi 0,882 W/kg (10 g) dla telefonu trzymanego przy uchu
oraz 0,621 W/kg (10 g) dla telefonu noszonego blisko ciała.
•	Informacja dotycząca współczynnika SAR przeznaczona
dla osób zamieszkujących kraje i regiony, które przyjęły
limit wartości SAR zalecany przez Institute of Electrical
and Electronics Engineers (IEEE), wynoszący 1,6 W/kg (w
odniesieniu do 1 g masy ciała).

Czyszczenie i konserwacja produktu
OSTRZEŻENIE: Należy korzystać wyłącznie z baterii,
ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które zostały
zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu.
Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi
unieważnieniem wszelkich homologacji i gwarancji na
telefon. Może też być niebezpieczne.
•	Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest
naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu
serwisowego.
•	Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem
a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory,
odbiorniki radiowe i komputery.

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna w
Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem
materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w
przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać
zgodnie z wszelkimi przepisami.
wyłącznie na tym telefonie. Szczegółowe informacje można
uzyskać u lokalnego operatora sieci.
Miejsca zagrożone wybuchem
•	Nie korzystaj z telefonu na stacji benzynowej.
Informacje o baterii
•	Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub
•	Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed
substancji chemicznych.
rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych
•	Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów,
baterii w baterii tego telefonu nie występuje efekt pamięci,
cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku
który mógłby pogorszyć wydajność baterii.
samochodowym, w którym znajduje się telefon
•	Używaj
wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki
komórkowy i akcesoria.
firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie
wydłużyć czas eksploatacji baterii.
W samolocie
•	Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia
•	Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
w samolocie.
• Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy. •	Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób
zadowalający. Baterię można ładować wielokrotnie zanim
•	Nie korzystaj z telefonu w samolocie bez zgody załogi.
konieczna będzie jej wymiana.
•	Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją,
Dzieci
aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
Przechowuj telefon w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla
•	Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych
małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku
ani nie korzystaj z niej w miejscach o wysokiej wilgotności,
włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.
np. w łazience.

•	Nie zostawiaj baterii w gorących lub zimnych miejscach,
ponieważ może to spowodować spadek jej żywotności.
•	Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza
ryzyko eksplozji.
•	W przypadku zużycia baterii należy postępować zgodnie
z instrukcjami producenta. Jeżeli to możliwe, należy ją
poddać recyklingowi. Nie wolno wyrzucać baterii razem ze
zwykłymi odpadami.
•	W razie konieczności wymiany baterii należy zanieść ją do
lokalnego punktu serwisowego firmy LG Electronics lub do
punktu zakupu telefonu.
•	Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania po
naładowaniu akumulatora telefonu, aby uniknąć kosztów
związanych z dodatkowym zużyciem energii.
•	Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci,
ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia,
baterii i warunków otoczenia.
•	Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska i
spowodowaniu ewentualnego zagrożenia dla zdrowia
ludzi i zwierząt, zużytą baterię lub akumulator wyrzuć do
odpowiedniego pojemnika w wyznaczonych punktach
zbiórki.
•	Nie wyrzucaj baterii ani akumulatora razem z innymi
odpadami.
•	Zaleca się korzystanie z lokalnych, bezpłatnych systemów
zwrotu baterii i akumulatorów.

Dane techniczne

Getting to Know Your Phone

Temperatura otoczenia
Maks.: +55°C (rozładowywanie), +45°C (ładowanie)
Min.: -10°C
Waga telefonu z baterią: 80g

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

Wilgotność otoczenia (bez kondensacji):
Maksymalna: 80%
Minimalna: 20%
Kondensacja pary wodnej (skraplanie) jest to naturalne
zjawisko spowodowane wilgocią zawartą w powietrzu
atmosferycznym. Powstaje ono przy nagłej zmianie
temperatury środowiska, w którym użytkowany jest telefon.

LG-A225_POL_Poland_A4_1.0_110729.indd

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.
– to go Silent mode in Idle screen

2

podczas ich uruchamiania. Hasło jest takie same jak kod
zabezpieczający (domyślnie 0000).
• Śledzenie skradzionego telefonu – w przypadku kradzieży
telefonu telefon wysyła wiadomość SMS na numery
skonfigurowane przez właściciela. Aby włączyć funkcję
ATMT (śledzenie telefonu w przypadku kradzieży), wpisz
kod zabezpieczający. Aby uaktywnić funkcję ATMT, należy
ją włączyć oraz skonfigurować jej ustawienia, podając
nazwisko nadawcy, a także pierwszy i drugi numer telefonu.
Domyślny kod zabezpieczający ATMT to „0000”. Wiadomości
SMS funkcji ATMT będą zawierały informacje o numerze IMEI
skradzionego telefonu, jego aktualną lokalizację (ustaloną
za pomocą wiadomości sieciowej) oraz numer osoby, która
z niego korzysta.
• Zmień kody – umożliwia zmianę kodu PIN, PIN2 i kodu
zabezpieczającego.

Tryb SOS
Pozwala włączyć tryb SOS. Po dłuższym naciśnięciu klawisza
9 zostanie wysłana wiadomość SOS, a telefon pozostanie w
tym trybie.

Korzystanie z menedżera pamięci
(Menu > Ustawienia > Stan pamięci)
Opcja menedżera pamięci umożliwia określenie sposobu, w
jaki zostanie wykorzystana każdego rodzaju pamięć. Można

•	Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a
źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
•	Nie upuszczaj telefonu.
• Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
•	Wyłączaj telefon w miejscach, w których nakazują to
specjalne przepisy. Telefonu nie wolno na przykład używać
w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę wrażliwego na
promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
•	W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrymi
rękoma. Może to spowodować porażenie prądem
elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.
•	Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych,
ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować
zagrożenie pożarem.
•	Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić suchą szmatką
(nie należy korzystać z rozpuszczalników, takich jak benzen,
rozcieńczalnik czy alkohol).
•	Nie kładź ładowanego telefonu na materiałowych
powierzchniach.
•	Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
•	Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub
kurzu.
•	Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych
lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on
uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.

również sprawdzić ilość dostępnego miejsca w pamięci
telefonu, karty SIM lub pamięci zewnętrznej (karta pamięci).
Ponadto można ustalić pamięć podstawową, wybierając
spośród pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej (karta
pamięci).

PC Suite
Synchronizacja telefonu z komputerem
Istnieje możliwość synchronizacji komputera i telefonu w
celu zapewnienia zgodności ważnych informacji i dat w obu
urządzeniach oraz wykonania kopii zapasowych istotnych
danych.
Zanim zaczniesz
Aby zyskać możliwość synchronizacji danych w telefonie
z danymi w komputerze, konieczne jest zainstalowanie
programu LG PC Suite. Program można pobrać z witryny
firmy LG (www.lg.com).
Na stronie www.lg.com wybierz kolejno: Products
(Produkty) > Manual & Software (Instrukcje i
oprogramowanie) > przejdź do sekcji Manual & S/W
Download (Pobieranie instrukcji i oprogramowania).

•	Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to
spowodować uszkodzenie telefonu.
•	Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub wilgocią.
•	Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawki. Nie
dotykaj anteny bez potrzeby.

Efektywne korzystanie z telefonu
Urządzenia elektroniczne
•	Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu
medycznego bez zgody personelu placówki. Nie
umieszczać telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np. w
kieszeni na piersi.
•	Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych
aparatów słuchowych.
•	Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie
zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych i radiowych,
komputerów itp.

Bezpieczeństwo na drodze

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania
z telefonów komórkowych podczas kierowania pojazdem.
•	Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj telefonu w ręce.
•	Skup się na prowadzeniu pojazdu.
•	Korzystaj z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego,
jeśli jest dostępny.

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

1	Za pomocą kabla USB połącz telefon z komputerem.
2	W menu wyświetlonym w telefonie wybierz opcję PC Suite,
a następnie uruchom ten program w komputerze.
3	W programie PC Suite kliknij opcję „Tworzenie i
przywracanie kopii zapasowej” (Narzędzia >Tworzenie
i przywracanie kopii zapasowej), a następnie wybierz
polecenie Utwórz lub Przywróć kopię zapasową.
4	Zaznacz elementy, w przypadku których chcesz utworzyć
kopię zapasową lub które chcesz przywrócić. Wybierz
lokalizację, w której chcesz zapisać kopię zapasową, lub z
której chcesz odtworzyć informacje. Teraz wybierz opcję
tworzenia lub przywracanie kopii zapasowej, a następnie
kliknij przycisk Zakończ.
5	Dane zostaną zapisane lub przywrócone.

Wyświetlanie plików z telefonu na komputerze
1	Za pomocą kabla USB połącz telefon z komputerem.
2	W menu wyświetlonym w telefonie wybierz opcję PC Suite,
a następnie uruchom ten program w komputerze.
3	Kliknij ikonę LG PC Suite w komputerze. Po zakończeniu
wyszukiwania telefon zostanie automatycznie podłączony.

•	Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed
wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać
na pobocze i zaparkować pojazd.
•	Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę
niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np.
odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.
•	Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną,
nie należy jej blokować urządzeniami bezprzewodowymi
zainstalowanymi na stałe lub umieszczonymi tymczasowo.
Mogłoby to spowodować zablokowanie się lub awarię
poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia
ciała wywołane jej nieprawidłowym działaniem.
•	Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj
głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z
otoczenia. Jest to wyjątkowo ważne w pobliżu dróg.

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego
oddziaływania dźwięków o znacznym natężeniu. Dlatego też
zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączania telefonu
nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie
głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.
Uwaga: Nadmierne natężenie dźwięku w słuchawkach
może spowodować uszkodzenie słuchu.

Akcesoria

Postępowanie ze zużytym urządzeniem
1. Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem
przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że
podlega on dyrektywie 2002/96/EC.
2. Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się
wyrzucania zużytych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami
miejskimi. Sprzęt taki winien być przekazany do
punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez
władze lokalne.
3. Odpowiednie postępowanie ze zużytym
sprzętem zapobiega potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla środowiska
naturalnego i ludzkiego zdrowia.
4. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu
postępowania ze zużytym sprzętem można
uzyskać we właściwym urzędzie miejskim,
przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub
sklepie, w którym został nabyty produkt.

Soft keys
(Left soft key / Right soft key)
• These keys perform the function
Indicated in the bottom of the
display.

Tworzenie kopii zapasowej informacji
zawartych w telefonie i ich odtwarzanie

Postępowanie ze zużytymi bateriami/
akumulatorami
Telefon współpracuje z wieloma dodatkowymi akcesoriami.
1. Jeżeli baterie/akumulatory produktu są
Wymieniono je poniżej.
oznaczone symbolem przekreślonego kosza,
oznacza to, że są one objęte dyrektywą
2006/66/EC.
Ładowarka
Bateria
Instrukcja obsługi
2. Jeśli w skład baterii wchodzi powyżej 0,0005%
rtęci, 0,002% kadmu lub 0,004% ołowiu, symbol
ten może występować wraz z oznaczeniami
symboli chemicznych rtęci (Hg), kadmu (Cd)
lub ołowiu (Pb).
3. Zabrania się wyrzucania zużytych baterii/
akumulatorów razem ze zwykłymi odpadami
komunalnymi. Powinny one zostać przekazane
do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych
UWAGA
przez władze lokalne.
•	Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów
4. Odpowiednie postępowanie ze zużytymi
firmy LG. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może
bateriami/akumulatorami zapobiega
spowodować utratę gwarancji.
potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla
•	Akcesoria
mogą się różnić w zależności od regionu.
środowiska naturalnego i zdrowia ludzi i zwierząt.
Dalsze informacje na ten temat można uzyskać w
5. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu
naszych regionalnych centrach serwisowych lub u
postępowania ze zużytymi bateriami/
naszych przedstawicieli.
akumulatorami można uzyskać we właściwym
•	Zawartość pudełka zależy od kanału sprzedaży i może
urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji
ulegać zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
odpadów lub sklepie, w którym został nabyty
produkt.

Music

FM Radio

Your LG-A225 has a built-in Music player so you can play all
your favorite music.

Your LG-A225 has an FM radio feature so you can tune into
your favourite stations and listen on the move.

Camera

Before you start!
Your phone supports wired FM. Insert the headset into the
Taking a Quick Photo
headset socket in order to listen FM Radio.
1	Press Menu, select Media > Camera.
2	Holding the phone, point the lens toward the subject of the
1	Press Menu, select Media > FM radio.
photo.
2	Select Options and choose Auto scan then select Yes.
3	Position the phone so you can see the subject of your
photo.
Note: The radio scans available stations automatically.
key to take a photo.
4	Press the

Video Camera
Shooting a Quick Video
1	Press Menu, select Media > Video.
2	Point the camera lens toward the subject of the video.
3	Press
to start recording.
4	”Rec” will appear on the viewfinder and a timer will show
the length of your video.
5	Select
to stop recording.

3	Control the FM radio using the following keys:
OK key: Turn the FM radio on and in FM Radio screen press
OK to record the sound.
Navigation:
• Left/Right: Select an available radio station
• Up/Down: Adjust the volume
Note: When recording,only music is saved automatically
without radio host’s comments. Only music played more
then 40 seconds will be saved.
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