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Поздравления за покупката на
усъвършенствания и компактен мобилен
телефон KF750 от LG, разработен за
работа с най-новата цифрова технология
за мобилни комуникации.
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Изхвърляне на стария уред
1 Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци,
това означава, че продуктът отговаря на Европейска
директива 2002/96/EC.
2 Всички електрически и електронни продукти трябва да
бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез
определени за това от правителството и местните власти
съоръжения.
3 Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за
предотвратяване на възможни негативни последици за
околната среда и човешкото здраве.
4 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария
ви уред се обърнете към местната община, услугите по
изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте
закупили продукта.
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Указания за безопасна и ефикасна употреба
Моля, прочетете тези прости
указания. Неспазването на тези
указания може да бъде опасно или
неправомерно.

Излагане на радиочестотна
енергия
ТОВА УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА
МЕЖДУНАРОДНИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА
ИЗЛАГАНЕ НА РАДИО ВЪЛНИ

750_MTB_0522.indd 9

Указания

Вашето мобилно устройство
е приемник и предавател на
радиовълни. То е конструирано
и произведено да не надхвърля
лимитите за излагане на
радиочестоти (RF), препоръчани от
международните указания (ICNIRP).
Тези лимити са част от подробните
указания и установяват позволените
нива на радиочестотна енергия за
общото население. Указанията са
разработени от независими научни
организации чрез периодични
и цялостни оценки на научни
изследвания. Указанията включват
значителен буфер за безопасност,
което гарантира безопасността
на всички лица, независимо от
възрастта и здравното състояние.

Излагането на стандартни мобилни
устройства се измерва в единица,
наречена Специфична скорост
на поемане или SAR. Лимитът за
SAR, посочен в международните
изисквания, е 2.0 W/kg*. Тестовете за
SAR са извършени с използване на
стандартните позиции на ползване,
при което устройството работи
с най-високата сертифицирана
мощност при всички тествани
честотни ленти. Въпреки че SAR
се определя при най-високата
сертифицирана мощност,
действителното SAR за устройството
при работа може да бъде под тази
максимална стойност. Това е защото
устройството е предназначено
за работа при множество нива
на мощност, при което използва
само мощността, необходима за
достигане на определената мрежа.
Общо взето колкото сте по-близо
до предавателна станция, толкова
по-ниска е предавателната мощност
на устройството. Преди даден
модел телефон да излезе на пазара
е необходимо да се демонстрира
съответствие на европейска
директива R&TTE.
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Една от изключително важните
изисквания на директивата
е защитата на здравето и
безопасността на потребителя и
всички други лица.
Най-високата стойност за SAR за
това устройство при тестване за
употреба в близост до ухото е 0,5
W/kg.

Указания
10

Това устройство отговаря на
изискванията за излагане на
радиочестотни вълни, при употреба
в стандартна позиция в близост
до ухото, или позиционирано на
разстояние поне 1,5 см от тялото.
Когато се носи на тялото с чанта
или колан, те не бива да съдържат
метал и трябва да позиционират
продукта поне на 1,5 см от тялото.
За да се предават файлове с
данни и съобщения, устройството
трябва да е качествено свързано
към мрежата. В някои случаи
предаването на файлове с данни
или съобщения може да се забави,
докато е налична такава връзка.
Уверете се, че инструкциите за
разстояние от тялото се спазват,
докато предаването приключи.
Най-високата стойност за SAR за

това устройство при тестване за
употреба в близост до тялото е
0,755 W/kg.
* Лимитът за SAR за мобилни
устройства, използвани от лица е
2,0 вата/килограм (W/kg) на средно
10 грама телесна тъкан. Указанията
включват значителен буфер за
безопасност за допълнителна
защита на хората и компенсация
на колебания в измерването.
Стойностите за SAR могат да
се различават в зависимост от
националните изисквания и
мрежовата лента.
За информация за SAR в други
региони проверете информацията
за продукта на www. lgmobile.com.
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Грижа за продукта и
поддръжка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Използвайте само батерии,
зарядни устройства и аксесоари,
предоставени за използване с
този определен модел телефон.
Използването на други типове
може да направи невалидни
всички споразумения или
гаранцията, която е в сила за
телефона, и може да бъде опасно.

• Не разглобявайте този апарат.
Предайте го на квалифициран
технически персонал, когато е
необходима поправка.
• Дръжте далеч от електрически
уреди като телевизори,
радиоприемници и персонални
компютри.

• Апаратът трябва да се държи далеч
от източници на топлина, като
радиатори и фурни.

механични вибрации или удар.

750_MTB_0522.indd 11

зона, в която това се изисква от
специални разпоредби. Например,
не използвайте телефона си
в болници, тъй като може да
засегне чувствително медицинско
оборудване.

• Не пипайте телефона с мокри
ръце, докато се зарежда. Това
може да доведе до токов удар или
до сериозна повреда на вашия
телефон.

• Не зареждайте апарата близо до
запалими материали, тъй като
апаратът може да се загрее и да
предизвика опасност от пожар.

• Използвайте суха кърпа за
почистване на външността
на апарата (не използвайте
разтворители като бензин,
разредител или спирт).

• Не зареждайте телефона, когато е
поставен върху мека повърхност.

• Телефонът трябва да се зарежда в
добре проветрявано място.

• Не излагайте апарата на
прекомерен дим или прах.

Указания

• Не го изпускайте.
• Не излагайте апарата на

• Изключвайте телефона във всяка
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Указания за безопасна и ефикасна употреба
• Не дръжте телефона в близост до
кредитни карти или транспортни
билети - това може да повлияе на
информацията в магнитните ленти.

• Някои слухови апарати могат да се
влияят от мобилните телефони.

• Малки смущения могат да
повлияят на работата на
телевизори, радиоапарати,
компютри и др.

• Не натискайте екрана с остри
предмети, защото това може да
повреди телефона.

• Не излагайте телефона на влага
или течности.

• Използвайте аксесоарите,
например слушалка, внимателно.
Не пипайте антената, когато не се
налага.

Ефикасна операция на
телефона

Безопасност на пътя
Проверете законите и разпоредбите
за използване на мобилни телефони
в областите, където шофирате.

• Не използвайте телефони, които се
държат в ръка, при шофиране.

• Концентрирайте се напълно в
шофирането.

• Използвайте комплект за свободни
ръце, ако е наличен.

Електронни устройства
Всички мобилни телефони могат да
получат смущение, което да повлияе
на работата им.

• Отбийте от пътя и паркирайте,
преди да извършите или
отговорите на повикване, ако
условията на шофиране го
изискват.

• Не използвайте телефона в

Указания

близост до медицински апарати,
без да поискате разрешение.
Избягвайте да поставяте телефона
над пейсмейкъри, например в
джоба на ризата.

• Радиочестотната енергия може
да повлияе на някои електронни
системи във вашето превозно
средство, като стереоуредби и
съоръжения за безопасност.

12
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• Когато автомобилът ви е снабден
с въздушна възглавница, не
блокирайте пътя й с монтирани
или портативни безжични
уреди. Това може да предизвика
неправилно действие на
въздушната възглавница или да
доведе до сериозно нараняване
поради неправилното й действие.

• Ако слушате музика независимо
дали навън или вътре, проверете
дали силата на звука е на
приемливо ниво, така че да чувате
какво става около вас. Това е
особено важно когато сте близо
до път.

Внимавайте да не повредите
слуха си

750_MTB_0522.indd 13

Някои части на вашето мобилно
устройство за изработени от
стъкло. Това стъкло може да се
счупи, ако мобилното устройство
се изпусне на твърда повърхност
или се удари силно. Ако стъклото
се счупи, не пипайте и не се
опитвайте да отстраните. Спрете да
използвате мобилното устройство,
докато стъклото не се поднови от
оторизиран сервизен персонал.

Взривоопасна среда
Не използвайте телефона в райони,
където протичат взривни работи.
Съблюдавайте ограниченията
и спазвайте всички правила и
разпоредби.

Указания

Може да повредите слуха си, ако
сте изложени на силен звук за дълъг
период от време. Следователно,
препоръчително е да не включвате
или изключвате апарата в
близост до ухото си. Освен това,
препоръчително е да настроите
силата на звука за музиката и
повикванията на приемливо ниво.

Стъклени части

13
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Указания за безопасна и ефикасна употреба
Потенциално взривоопасна
атмосфера

• Не използвайте телефона в
бензиностанции.

• Не го използвайте в близост до
гориво или химикали.

• Не транспортирайте и не
съхранявайте запалим газ, течност,
експлозиви в отделението на
вашия автомобил, което съдържа
мобилния телефон и аксесоарите.

Спешни повиквания
Възможно е спешните повиквания
да не са достъпни във всички
мобилни мрежи. Затова никога не
разчитайте единствено на телефона
за спешни повиквания. Проверете
при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и
грижи за батерията

• Не е необходимо напълно да
разреждате батерията преди
зареждане. За разлика от други
системи батерии, тя няма
запаметяващ ефект, който да
повлияе отрицателно върху
работата на батерията. Въпреки
това Ви приканваме да зареждате
и разреждате докрай вашата
батерия.

В самолет
Безжичните устройства могат да
причинят смущения в самолета.

• Изключете мобилния телефон,
преди да се качите на самолета.

• Не го използвайте и на земята без
разрешение на персонала.

Указания

Деца

• Използвайте само батерии и

Пазете телефона на безопасно
място, далече от достъп на малки
деца. В него има малки части,
които, ако бъдат откачени, могат да
доведат до опасност от задушаване.

• Не разглобявайте и не свързвайте

зарядни устройства LG. Зарядните
устройства LG са разработени
да максимизират живота на
батерията.
на късо батерията.

• Пазете металните контакти на
батерията чисти.

14
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• Сменете батерията, когато вече
не работи с нужното качество.
Батерията може да се презарежда
стотици пъти, преди да е
необходима смяна.

• Заредете батерията, ако не е
използвана дълго време, за да
максимизирате качеството на
работа.

• Ако трябва да смените батерията,
занесете я в най-близкия
оторизиран сервиз на LG
Electronics или дилър за помощ.
• Винаги изважайте зарядното
устройство от стенния контакт,
след като телефонът се зареди
напълно, за да спестите нежелана
консумация от зарядното.

• Не излагайте зарядното устройство
на пряка слънчева светлина или
висока влажност, като например
в баня.

• Не оставяйте батерията на студени
или горещи места, това може да
влоши качеството на работата й.

• Ако батерията бъде заменена с
такава от неправилен тип, има
опасност от пръсване.

• Изхвърляйте използваните

750_MTB_0522.indd 15

Указания

батерии в съответствие с
инструкциите на производителя.
Рециклирайте, когато е възможно.
Не изхвърляйте с битовите
отпадъци.

15
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Запознаване с телефона

Слушалка

• Горе: Сила на сигнала,

Обектив на
вътрешната камера

ниво на батерията и
различни функции.

Сензорен клавиш за
навигация

• Долу: Индикатори за

• В режим готовност:

Главен LCD

Бързо меню/Меню/
Vodafone live!
Ляв програмируем
клавиш/Десен
програмируем клавиш
Изпълнява функцията,
обозначена в долната
част на дисплея. В
свободен режим
натиснете левия
програмируем клавиш, за
да отворите Бързо меню.

Списък на профили
Списък на контакти
(Дясно) Календар
(Ляво) Съобщения

• В менюто: Навигация
между менютата.
Клавиш за край/
включване

Настройка

Докоснете десния
програмируем клавиш, за
да се свържете с Vodafone
live!.

Прекратява или
отхвърля повикване.
Включва/изключва
телефона. Натиснете
веднъж, за да се
върнете към екран в
режим на готовност.

Клавиш за повикване

Клавиш за изтриване

Набира телефонен
номер и отговаря на
повикване.

Изтрива знак с всяко
натискане.

16
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Зарядно устройство, Кабел,
Конектор за устройство за
свободни ръце
СЪВЕТ: За да свържете
USB кабела, изчакайте,
докато телефонът се
включи и се регистрира
в мрежата.

Обектив на външната камера

Странични бутони
• Когато екранът е в свободен
режим: сила на звука на тон за бутон.
• По време на повикване: сила на
звука в слушалката.
• При възпроизвеждане на BGM
изпълнение
- Кратко натискане: управление на
силата на звука.
- Дълго натискане: преминаване
към следващия или предишния
музикален файл.
Бутон за сензорен екран: превръща
LCD дисплея в сензорен екран, за да
имате достъп до вашите файлове.
Отваря меню Няколко задачи

01
02
03
04
05
06
07
08

Бутон за снимане

Гнездо на USIM картата
Флаш памет

Капак на
батерията

Батерия

750_MTB_0522.indd 17

Лостче за освобождаване на батерията
Натиснете този бутон, за да извадите батерията

Настройка

Слот за карта с
памет Micro SD

17

5/22/08 12:52:12 PM

Инсталиране на USIM картата и батерията
1 Свалете капака на батерията

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не използвайте нокти, за да
извадите батерията.

Натиснете и задръжте бутона
за освобождаване на батерията
отгоре на телефона и повдигнете
нагоре капачето.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
изваждайте батерията при
включен телефон, това може да
повреди телефона.
3 Инсталиране на USIM картата
Плъзнете USIM картата в
държача за USIM карта. Уверете
се, че областта със златните
контакти на картата сочи надолу.
За да извадите USIM картата,
издърпайте я внимателно в
обратна посока.
2 Извадете батерията
Хванете горния край на батерията
и я повдигнете от отделението за
батерия, като използвате капака.

Настройка
18
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4 Поставете батерията
Поставете първо горната част
на батерията в горния край на
отделението за батерия. Уверете
се, че контактите на батерията
са изравнени с изводите на
телефона. Натиснете надолу
долната част на батерията, докато
щракне на мястото.

Плъзнете назад капачето на
гнездото за зарядно устройство
отстрани на вашия KF750.
Поставете зарядното устройство
и го свържете към контакт на
електрическата мрежа. KF750
трябва да се зарежда, докато на
екрана се появи съобщението
Напълно зареден.

01
02
03
04
05
06
07
08

ЗАБЕЛЕЖКА: Зарядното устройство
на KF750 трябва да се включва в
телефона само както е показано.
Настройка
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5 Зареждане на телефона
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Карта с памет
Инсталиране на карта с памет
Можете да разширите наличната
памет на телефона с карта с памет.
KF750 поддържа карти с памет до
4GB.
СЪВЕТ: Картата с памет е
аксесоар по избор.
1 Махнете капака на батерията,
както беше указано преди.
2 Плъзнете картата с памет в слота
от горната част, докато щракне на
място. Уверете се, че областта със
златните контакти сочи на надолу.

Форматиране на картата с
памет
Ако картата с памет вече е
форматирана, може да започнете
да я използвате. Ако картата не е
форматирана, ще се наложи да го
направите.
1 В екрана за готовност натиснете
, изберете Настройки и след
това Настройки на телефона.
2 Изберете Управление на паметта
и след това Външна памет.
3 Изберете формата и потвърдете
избора си.
4 Въведете паролата, ако има
зададена, и картата ви ще
е форматирана и готова за
употреба.

Настройка

3 Поставете обратно капака на
батерията.

СЪВЕТ! За да смените
местоназначението за
съхранение по подразбиране,
отворете Управление на паметта
от менюто Настройки на
телефона и изберете Настройки
за основна памет.

20
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ЗАБЕЛЕЖКА: Ако картата с памет
има съществуващо съдържание,
то автоматично ще се архивира
в правилната папка, например,
видеоклиповете ще се съхранят в
Моите клипове.

Прехвърляне на контакти
За прехвърляне на контакти от USIM
на телефона:
1 От екран в режим на готовност
и след това
изберете
Контакти.
2 Изберете Настройка контакти и
след това Копиране.

01
02
03
04
05
06
07
08

3 Изберете От телефона в USIM и
докоснете Готово.
4 Изберете Всички заедно или Един
по един и докоснете Готово.

Настройка

750_MTB_0522.indd 21
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Карта на менюто
Забавления

Vodafone live!

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7

Докоснете Медия
M-играчка
Игри
TV
Редактор на mедия
CЪздаване на Φилми

Vodafone live!
Въведете адрес
Бързи Връзки
RSS четец
Запаметени страници
Хронология
Настройки браузър

Настройка

Приложения

Камера

1 Изтегли приложеия

1 Фотоапарат
2 Видеокамера

Съобщения

Моите файлове

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
*

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Създай нов
Bxoдяща кутия
Email
Чернови
Изходяща кутия
Изпратени съобщения
Моите папки
Шаблони
Емотикони
Блог
Настройки съобщение

Снимки
Звуци
Клипове
Игри
Приложения
Flash съдържание
Документи
Други
Mоя карта с памет

22
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Организатор и
инструменти
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Аларма
Календар
Задачи
Бележка
Гласов запис
Лична паметна бележка
Калкулатор
Хронометър
Валутен
преобразувател
0 Световно време
* Настр. Органайзър

1
2
3
4
5
6
7
8

Добави нов
Списък на контакти
Групи
Бързо набиране
Cepвизни номера
Собствен номер
Моята визитка
Настройка контакти

01
02
03
04
05
06
07
08

Pазговори
1
2
3
4

Видео разговор

Всички разговори
Набрани номера
Получени обаждания
Пропуснати повиквания

Музика

Настройки

1 Последо
възпроизвеждани
2 Моята музика
3 FM радио
4 Музикален магазин

1 Профили
2 Настройки на
телефона
3 Настройки на екрана
4 Настройки разговор
5 Настройки съобщения
6 Настройка контакти
7 Свързване
8 Java настройки

Настройка
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Контакти
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Вашият екран в режим на готовност
Когато вашият KF750 не се използва,
той ще се върне към екран в режим
на готовност. Оттук имате достъп
до опциите на менюто, може да
извършите бързо повикване и да
промените вашия профил – както и
много други неща.

• Използвайте върха на пръста, за да

Съвети за сензорния екран

• За да излезете от режим на

докоснете опцията, която искате.
Внимавайте да не докоснете други
клавиши.

• Не покривайте телефона с калъф
или капак, тъй като сензорният
екран не работи, когато е покрит.
сензорен екран, докоснете
веднъж иконата Начало в горния
десен ъгъл. Телефонът ще се
върне към главния екран в режим
на готовност.

Ако натиснете , екранът
се превключва в режим на
интерактивна клавиатура на
сензорен екран.

Вашият екран в режим на готовност

Натиснете и задръжте бутона
за сензорен екран от екрана в
режим на готовност, за да отворите
допълнително меню за мултимедия.

• Тъчпадът под екрана може да

За да изберете даден елемент,
докоснете точно иконата върху
сензорния екран. Вашият KF750
вибрира леко, когато разпознае, че
сте докоснали опция.

се използва като пад с четири
стрелки за посока, за навигация в
менютата на телефона.
СЪВЕТ! Използвайте
сензорния екран за бърз
и лесен достъп до Музика,
Снимки, Игри, E-книга и Радио.

• Няма нужда да се натиска
твърде силно, сензорният екран
е достатъчно чувствителен да
регистрира леките докосвания.

24
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Съвет към клиента
За по-добра чувствителност на
антената, LG предлага да държите
апарата, както е показано по-долу.

01
02
03
04

X

05

не покривайте антената с ръка по
време на повикване и използване на
Bluetooth връзка. Това може да влоши
качеството на сигнала.

Тъчпад

750_MTB_0522.indd 25

07
08

Лентата на състоянието показва с
различни икони неща като силата на
сигнала, нови съобщения и живот
на батерията, а също и ви уведомява
дали Bluetooth или GPRS са активни.
По-долу е дадена таблица, която
обяснява значенията на иконите,
които може да видите в лентата на
състоянието.

Вашият екран в режим на готовност

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато осветлението
на екрана е изключено, натиснете
клавиша за камерата от дясната
страна на телефона, за да
възстановите екрана в режим на
готовност.

Лента на състоянието

06
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Вашият екран в режим на готовност
Икона Описание
Няколко задачи
Сила на мрежовия сигнал
(броят на лентите ще е
различен)
Няма мрежов сигнал
Батерията е изтощена

Вашият екран в режим на готовност

Ново текстово съобщение
Нов имейл
Алармата е настроена
Използва се нормален
профил
Използва се без звyк
профил
Външна памет
Повикванията се
пренасочват
GPRS е наличен
Използва се EDGE
Роуминг
Bluetooth е активен
Повикванията се отхвърлят
HSDPA е наличен
3G е наличен
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Повиквания
Извършване на гласово
повикване
1 Въведете номер, включително
пълния регионален код.
За изтриване на цифра, натиснете
.
За изтриване на всички цифри,
натиснете и задръжте .
2 Натиснете
повикване.

, за да извършите

3 Натиснете
или затворете
апарата, за да приключите
разговора.

Извършване на видео
повикване

1 Въведете телефонния номер
с клавиатурата или изберете
телефонния номер от списъка с
извършени/приети повиквания.
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2 Ако не искате да използвате
високоговорителя, уверете се, че
сте свързали слушалката.
3 За да стартирате видео функцията,
натиснете левия програмируем
клавиш [Опции] и изберете
Видео разговор.
Ще бъдете уведомени, че е
необходимо да затворите други
приложения, за да проведете
видео разговор.
ЗАБЕЛЕЖКА: Може да е
необходимо известно време, за
да се свърже видео повикването.
Имайте търпение. Времето за
свързване също зависи и от
колко бързо ще отговори лицето
отсреща. Докато се свързва
видео повикването, ще виждате
собственото си изображение,
след като лицето отговори, ще
виждате неговото.

01
02
03
04
05
06
07
08

Основни положения

Можете да извършвате видео
повикване в зона с 3G покритие.
Ако повикания потребител има 3G
видео телефон в зона с 3G покритие,
повикването ще е успешно.
Можете също да приемете видео
повикване. Направете следното,
за да извършите/приемете видео
повикване.

За да коригирате грешки,
натиснете кратко , за да
изтриете последния номер, или
натиснете , за да изтриете
всички номера.
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Повиквания
4 Ако е необходимо, регулирайте
позицията на камерата.
5 Натиснете
или затворете
апарата, за да приключите
разговора.
СЪВЕТ! По друг начин,
можете да отидете на Видео
повикване от екрана на
главното меню и да въведете
номера, на който искате да се
обадите.

Извършване на гласово/видео
повикване от Контакти
Лесно е да повикате всеки, чиито
номер е записан във вашите
Контакти.
1 Натиснете
, за да получите
достъп до списъка с контакти.

Основни положения

2 Преминете към контакт, за да
извършите повикване.
3 Натиснете
, за да извършите
видеоповикване. Натиснете левия
програмируем клавиш и изберете
Видео разговор, за да извършите
видео повикване.

Международни повиквания
1 Натиснете и задръжте
за
международен префикс. Знакът ‘+’
предхожда международния код
за достъп.
2 Въведете код на държава,
регионален код и телефонен
номер.
3 Натиснете

.

Отговаряне и отхвърляне на
повиквания
Когато телефонът звъни, натиснете
, за да
твърдия клавиш
отговорите на повикването.
Натиснете левия програмируем
клавиш , за да заглушите звука при
звънене. Това е чудесна възможност,
ако сте забравили да смените
профила си на Без звук за събрание.
Натиснете десния програмируем
клавиш, за да отхвърлите входящото
повикване.

4 Натиснете
за край на
повикването.
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Бързо набиране
Може да определите цифра за бързо
набиране за контакт, на който се
обаждате често.
1 Натиснете
Контакти.

и изберете

2 Изберете Бързо набиране.
3 За гласовата ви поща вече е
определен номер за бързо
набиране 1 и това не може да
бъде променено. Изберете друга
цифра, за да определите контакт
за бързо набиране чрез нея.

Извършване на второ
повикване

01

1 По време на първоначалното
повикване, докоснете левия
програмируем клавиш и изберете
Добави нов.
2 Наберете номера или
потърсете в контактите (вж.
стр. 33 за подробности относно
осъществяване на повикване от
Контакти).
3 Натиснете
, за да свържете
повикването.

04
05
06
07

За повикване на номер чрез бързо
набиране:
1 Натиснете зададения номер и
след това клавиша за изпращане
, или

5 Изберете Размяна, за да
размените разговорите.
6 За да прекратите едно или и двете
повиквания, изберете Опции ➝
Край последвано от Всички или
Активни.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ще бъдете таксувани
за всяко осъществено повикване.

Основни положения

4 На екрана ще се покажат и двете
повиквания. Първоначалното
ви повикване ще се заключи и
ще бъде поставено в режим на
задържане.
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03

08

4 Ще се отвори адресният указател.
Изберете контакта, за който
искате да определите тази цифра,
като докоснете телефонния номер
веднъж.

2 Натиснете и задръжте зададената
цифра, докато контактът се появи
на екрана.

02
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Повиквания
DTMF тон

След това можете да видите:

DTMF ви позволява да използвате
цифрови команди за навигация
в менютата на автоматизирани
съобщения. DTMF е включено по
подразбиране.

Такси повикване - Вижте таксите,
приложими за набраните от вас
номера (тази услуга зависи от
мрежата, някои оператори не я
поддържат) и продължителността
за вашите повиквания, получени и
набрани.

Преглед на регистъра на
повикванията
Натиснете
Повиквания.

, изберете

Обем на данните - Вижте
количеството в килобайти на всички
получени и изпратени данни.

Изберете да видите:

СЪВЕТ! От произволен
списък на повикванията,
натиснете левия програмируем
клавиш и Изтриване всички, за
да изтриете всички записи.

Всички разговори - Вижте пълен
списък на всички набрани, получени
и пропуснати повиквания.
Набрани номера - Вижте списък
от всички номера, на които сте се
обадили.
Получени повиквания - Вижте
списък на всички номера, които са
се обадили на вас.
Основни положения

Пропуснати повиквания - Вижте
списък на всички повиквания, които
сте пропуснали.
, изберете
Натиснете
Настройки и изберете Настройки
разговор.

30

Използване на прехвърляне
на повикванията
1 Натиснете
, изберете
Настройки и изберете
Настройки разговор.
2 Изберете Прехвърляния и
изберете Гласови повиквания
и/или Видео разговори.
3 Изберете дали да прехвърляте
всички разговори, когато линията
е заета, когато няма отговор или
когато не сте достижими.
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4 Въведете номера, към който
искате да пренасочите.
5 Изберете Активиране, за да
активирате.
ЗАБЕЛЕЖКА: Прехвърлянето се
таксува. Обърнете се към мрежовия
доставчик за повече подробности.
СЪВЕТ! За да изключите
всички прехвърляния, изберете
Деактивиране на всички от
менюто Опции.

Използване на блокиране на
повикванията
1 Натиснете
, изберете
Настройки и изберете
Настройки разговор.
2 Изберете Блокиране на
повиквания и изберете Гласови
повиквания и/или Видео
разговори.

Всички изходящи
Изходящи международни
Изходящи международни с
изключение на собствената
мрежа
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01

4 Въведете паролата за блокиране
на повиквания. Допитайте се
до мрежовия оператор за тази
услуга.

02
03
04

СЪВЕТ! Изберете Фиксиран
номер за набиране, за да
включите и съставите списък
с номера, които могат да се
изберат от вашия телефон.
Необходим е вашият PIN2
код от оператора. Когато е
активиран, от телефона ви могат
да се набират само номерата,
включени в списъка на
фиксираните набирания.

05
06
07
08

Смяна на настройките за
стандартно за повикване
1 Натиснете
, изберете
Настройки и изберете
Настройки разговор.
2 Изберете Общи настройки.
От тук можете да променяте
настройките за:
Отказ на разговор - Изберете
Вкл. или Изкл. и изберете
да отхвърлите всички

Основни положения

3 Изберете една или всички от
петте опции:

Всички входящи
Входящи в чужбина
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Повиквания
повиквания, тези, получени от
определени групи, контакти, без
идентификатор на викащия или
от нерегистрирани номера (тези,
които не са във вашите контакти).

Настройка Затваряне на
плъзгач - Изберете Приключи
разговор, за да можете да
прекъснете разговор при
затваряне на плъзгача.

Изпрати моя номер - Изберете
дали номерът ви да се показва,
когато се обаждате на някого.

Чистота на гласа - Изберете Да,
за да слушате ясно гласа.

Авто набиране - Изберете Вкл.
или Изкл.
Режим на отговор - Изберете
дали да отговаряте на повикване
с клавиша Изпрати, чрез отваряне
на плъзгащия се капак или чрез
произволен клавиш.
Минутен брояч - Изберете Вкл.,
за да чувате тон на всяка минута
от разговора.

Основни положения

BT режим на отговор - Изберете
Свободни ръце, за да може
да отговаряте на повикване с
Bluetooth слушалка, или изберете
Слушалка, за да натиснете бутон
на слушалката, за да отговорите
на повикване с помощта на
Bluetooth слушалка.

Смяна на настройките за
видеоповикване
1 Натиснете
, изберете
Настройки и изберете
Настройки разговор.
2 Изберете Видео разговор.
3 Изберете дали да използвате
Използване на лична снимка и
изберете такава, и/или включете
Огледало (за да видите себе си
на екрана).

Запиши нов номер - Изберете
Да, за да запишете нов номер.
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Контакти
Търсене на контакт

Добавяне на нов контакт

Има два начина за търсене на
контакт:

1 Натиснете
Контакти.

От екран в режим на готовност

2 Изберете Добави нов.

1 От екран в режим на готовност
, за да отворите
докоснете
адресния указател.

3 Изберете дали да запишете
контакта в Апарат или USIM.

2 Изберете азбучния раздел,
съответстващ на първата буква на
контакта, който искате да видите.
Например за “Home” изберете E-H.
СЪВЕТ! Може да търсите по
групи, като докоснете десния
програмируем клавиш и
изберете Търсене по група.
Това ще покаже списък от
всички ваши групи.
От главното меню
1 Изберете Контакти.

3 Адресният указател ще покаже
списък на контакти, които
съответстват на буквите, които
сте въвели.

750_MTB_0522.indd 33

02
03

4 Въведете собственото и
фамилното име на новия контакт.
Не е нужно да въвеждате и двете,
но трябва да въведете едно от
двете.
5 Въведете до пет различни номера
и определете типа на всеки.
Изберете от Мобилен, Домашен,
Офис, Пейджър, Факс, VT и
Общи.

04
05
06
07
08

6 Добавете до два имейл адреса.
7 Поставете контакта в група.
Изберете от Няма група,
Семейство, Приятели, Колеги,
Училище или ВИП.
8 Можете също да добавите
Изображение на контакт и тон за
звънене, и да добавите Начална
страница, Домашен адрес, Име
на фирма, Длъжност, Адрес на
фирма и Бележка.

Основни положения

2 Изберете Списък на контакти
и въведете чрез клавиатурата
първите няколко букви на
контакта, който искате да
намерите.

01

и изберете
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Контакти
СЪВЕТ! Може да създавате
персонализирани групи за
вашите контакти, вж. Създаване
на група на стр. 35.

Опции за контакт
Има много неща, които може да
правите, когато гледате контакти.
Ето как да получите достъп
до менюто с контакти и да го
използвате:
1 Отворете контакта, който искате
да използвате. Вж. Търсене на
контакт на стр. 33.
2 Натиснете левия програмируем
клавиш , за да отворите списък на
опциите.
Оттам можете да правите
следното:
Редактиране - Смяна на всички
подробности за контакта.
Основни положения

Изпращане на съобщение Изпращане на съобщение до
контакта. Ако контактът има
имейл адрес, изберете дали
искате да изпратите имейл,
SMS/MMS или пощенска картичка.
Вж. стр. 37 за подробности как да
изпращате съобщения.

Изпращане на визитка Изпращане на детайлите на
контакта на друго лице като
визитка. Изберете да го изпратите
като Текстово съобщение,
Мултимедийно съобщение, с
използване на Имейл или чрез
Bluetooth.
Гласово обаждане - Обаждане
на контакта.
Видео обаждане - Обаждане на
контакта с видеоповикване.
Добави нов контакт - Може да
добавите нов запис.
Редактиране - Можете да
редактирате контакта.
Маркиране/демаркиране Маркиране на контактите
за избиране на много
едновременно.
Търсене по - Може да търсите
записа по групи или номер.
Запис в USIM/Апарат - Изберете
да преместите или копирате
в USIM картата или апарата
(в зависимост от това къде
първоначално сте записали
контакта).

34
LG KF750 | Ръководство за потребителя

750_MTB_0522.indd 34

5/22/08 12:52:32 PM

Изтриване - Изтриване на
контакта. Докоснете Да, ако сте
сигурни.
Въвеждане на текст - Може да
зададете режима на въвеждане
на текст.

Създаване на група
1 Натиснете
Контакти.

и изберете

2 Изберете Групи и докоснете
левия програмируем клавиш.
3 Изберете Добави нова група.
4 Въведете име за новата група.
5 Докоснете Запиши.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако изтриете група,
контактите, които принадлежат
към нея, няма да се изтрият. Те ще
останат в адресния указател.
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Можете да видите списък с Номера
за избиране на услуга (SDN),
определени от вашия доставчик,
(ако се поддържа от USIM картата).
Такива са номера за указателни
справки и номера за гласова поща.
След като изберете номер за услуга,
, за да наберете
натиснете
услугата.

01

Разглеждане на вашия
собствен номер

07

02
03
04
05
06

08

Позволява ви да покажете вашия
телефонен номер в USIM картата.

Създаване на визитка
Можете да създавате своя
собствена визитка с натискане на
централния клавиш за Добавяне.
След въвеждане на името, номера,
Имейла и изображението, можете
да ги използвате като визитка при
изпращане на съобщението.

Смяна на настройките за
контакт
Можете да използвате настройките
за контакт, за да пригодите вашия
адресен указател според вашите
предпочитания.

Основни положения

СЪВЕТ! Можете да редактирате
съществуваща група, като я
маркирате и докоснете левия
програмируем клавиш. Изберете
Добави член към групата
от вашите контакти, или да
зададете Тон на звънене за
групата.

Номера за избиране на услуги
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Контакти
1 Натиснете
Контакти.

и изберете

2 Изберете Настройки контакти.
Оттук можете да регулирате
следните настройки:
Настройки на списъка контакти
- Изберете дали да показвате
контакти, записани в телефона и
USIM, само в телефона или само
в USIM. Може също да избирате
първо да показвате само
собственото име или фамилното
име на контакт.
Синхронизиране контакти Свържете се към вашия сървър,
за да синхронизирате контактите.
Вж. Синхронизиране на
контактите, на стр. 87.

Основни положения

Копиране - Копирайте контактите
от USIM в апарата или от апарата
в USIM. Изберете да направите
това едно по едно или наведнъж.
Ако изберете едно по едно,
трябва да избирате да копирате
всеки контакт поотделно.

преместили. Ако преместите
контакт от USIM в телефона, той
ще бъде изтрит от паметта на
USIM.
Изпрати всч контакти Bluetooth
- Изпраща всички ваши контакти
към друг апарат чрез Bluetooth.
Архивиране контакти - Вж.
Архивиране и възстановяване
на информация от телефона, на
стр. 87.
BЪзстановяване контакти - Вж.
Архивиране и възстановяване
на информация от телефона, на
стр. 87.
Изтриване на контакти Изтриване на всички контакти.
Докоснете Да, ако сте сигурни,
че искате да изтриете адресния
указател.
Информация за паметта. Можете да проверите колко
място ви е останало в паметта на
телефона и в USIM картата.

Преместване - Работи по
същия начин, като Копиране,
но контактът ще се запази
само в мястото, където сте го
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Съобщения
Съобщения
Вашият KF750 съчетава SMS, MMS
и имейл в интуитивно и лесно за
използване меню.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ще
бъдете таксувани за всяко
съобщение от 160 знака,
изпратено на всяко лице.

01
02
03

Изпращане на съобщение
1 Изберете Съобщения, след това
Създай ново.
2 Изберете Съобщение, за да
изпратите SMS или MMS. Можете
да изберете също да изпратите
Email, Пощенска картичка
или Гласово съобщение. Вж.
стр. 39 за подробности относно
изпращането на имейл.
3 Ще се отвори нов SMS.
4 Изберете Опции, след това
Вмъкване, за да добавите
изображение, видео, звук или
тема.
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04
05
06
07
08

Въвеждане на текст
Има два начина за въвеждане на
текст
T9 с предвиждане и Abc ръчно.
За да превключите начините за
въвеждане на текст, натиснете и
.
задръжте клавиша
T9 с предвиждане - Докоснете, за
да включите метода за въвеждане с
предвиждане T9, и изберете T9 abc,
T9 Abc, T9 ABC или 123.
Abc ръчно - Изберете Abc, ABC
или 123.
За да смените между главни, малки
и големи главни букви, натиснете
.
клавиша

Основни положения

5 Натиснете
Изпрати.
Въведете телефонния номер
или изберете Контакти, за да
отворите списъка с контакти.
Може да добавите повече от един
контакт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако
изображение, видеоклип или
звук се добавят към SMS, то
автоматично ще се преобразува
в MMS и съответно ще бъдете
таксувани.
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Съобщения
За да изтриете знак, използвайте
под екрана.
твърдия клавиш
За въвеждане на символ изберете
Вмъкване.

1 Изберете Съобщения и след това
Настройки.

T9 с предвиждане

3 Сега може да изберете как да
работи вашият акаунт:

Режимът T9 използва вграден
речник, за да разпознава думи,
които пишете, на базата на
последователността от клавиши,
които докосвате. Просто докоснете
цифрата, свързана с буквата, която
искате да въведете, и речникът ще
разпознае думата, веднага щом
са въведени буквите. Например,
натиснете 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3, за да
напишете ‘telephone’.

2 Изберете Email и после Имейл
акаунти, Опции и Редактиране.

Abc ръчно

Основни положения
38

В режим Abc трябва да натиснете
клавиш неколкократно, за да
въведете буква. Например, за да
напишете “hello”, натиснете 4 два
пъти, 3 два пъти, 5 три пъти, 5
отново три пъти, после 6 три пъти.

Настройка на имейл
Може да поддържате връзка в
движение с имейл на вашия KF750.
Това е бърз и лесен начин да
настроите POP3 или IMAP4 имейл
акаунт.

Moeto Име - Въведете име за
акаунта.
Моето име - Въведете името си.
Потребителско име - Въведете
потребителското име на акаунта.
Парола - Въведете паролата на
акаунта.
Имейл адрес - Въведете имейл
адреса на акаунта.
Имейл адрес за отговор Въведете имейл адреса за
“отговори на”.
Сървър изходяща поща Въведете подробности за акаунта.
Сървър входяща поща Въведете подробности за акаунта.
Makc. за полyчаване - Изберете
лимит за размера на вашите
имейли, максимумът е 1MB.
Тип пощенска кутия - Въведете
тип пощенска кутия, POP3 или
IMAP4.
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Запиши на сървъра - Изберете
дали да записвате съобщенията
си на сървъра. За IMAP4 акаунти
копията винаги се записват.
Запиши изпратени в - Изберете
дали да записвате вашите IMAP4
имейли. За POP3 акаунти копията
винаги се записват в телефона.
Точка за достъп - Изберете
интернет точка за достъп.
Aвт. Изтегляне - Вкл./Изкл.
Разширени настройки
- Изберете дали да използвате
разширените настройки.
SMTP порт Номер - Стандартно
това е 25.
Порт вх. сЪрвЪр - Обикновено
това е 110 за POP3 акаунти и 143
за IMAP4 акаунти.

SMTP потребителско име Въведете потребителското име
за SMTP.
SMTP парола - Въведете паролата
за SMTP.
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Сега акаунтът ви е настроен, той ще
се появи в списъка с акаунти във
вашата папка Имейл.

Изпращане на имейл с новия
ви акаунт
1 Изберете Съобщения, след това
Създай ново.
2 Изберете Email и ще се отвори
нов имейл.
3 Използвайте разделителите и
Опции, за да въведете адрес
на получателя и да напишете
вашето съобщение. Използвайте
раздел Вмъкни, за да приложите
изображения, видеоклипове,
звуци и други типове файлове.
4 Изберете Изпрати и вашият
имейл ще бъде изпратен.
СЪВЕТ! Може да
изпратите с имейл документи с
формат Word, Excel, Power Point
и PDF до вашия KF750, така че да
ги прегледате в движение.

01
02
03
04
05
06
07
08

Основни положения

SMTP удостоверяване Изберете настройките за защита
на сървъра за изходящия мейл
сървър.

APOP защитено влизане Изберете да активирате APOP
защитено влизане за POP3 акаунт.
IMAP4 акаунтите са винаги
изключени.
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Съобщения
Папки за съобщения
Структурата на папките във вашия
KF750 е съвсем ясна и лесна за
ползване.

1 Изберете Съобщения и след това
Bxoдяща кутия.
2 Изберете Опции и след това
изберете:

Bxoдяща кутия - Всички
съобщения, които получите, се
поставят в папка Входящи. От тук
може да отговорите, препратите
и т.н..

Отговор - Изпращане на отговор
на избраното съобщение.

Чернови - Ако нямате време да
довършите съобщението, може тук
да запишете това, което сте създали
досега.

Повикване - Гласово или
Видеоповикване до лицето, което
е изпратило съобщението.

Изходяща кутия - Това е папка
за временно съхранение, докато
съобщенията се изпращат.
Изпратени съобщения - Всички
съобщения, които изпратите,
се поставят в папка Изпратени
елементи.
Основни положения

Моите папки - Можете да
управлявате съобщенията в тази
папка.

Управление на вашите
съобщения
Може да използвате папка
Входящи, за да управлявате своите
съобщения.

Препращане - Изпращане на
избраното съобщение на друго
лице.

Изтрийване - Изтриване на
съобщението.
Създай ново съобщение Отваряне на ново празно
съобщение или имейл.
Маркиране/демаркиране Маркиране на съобщенията
за изтриване на много
едновременно.
Копиране и преместване Запазване на копие или
преместване на съобщението във
вашия телефон или USIM.
Филтър - Преглед на
съобщението по тип. Това ще
групира SMS съобщенията
отделно от MMS.
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Информация за съобщение Вж. допълнителна информация
за съобщението, например
кога е изпратено. Можете да
видите също обратна разписка
за доставяне или прочитане на
съобщението.
Ако видите съобщението Няма
място за USIM съобщение, трябва
да изтриете няколко съобщения от
папка Входящи.
Ако видите съобщението Няма
място за съобщение, може да
изтриете съобщения или записани
файлове, за да освободите място.

Използване на шаблони
Създайте шаблони за SMS и MMS
съобщенията, които изпращате
често. Някои шаблони са вече
в телефона ви, може да ги
редактирате, ако пожелаете.

2 Изберете Текстови шаблони
или Мултимедийни шаблони.
След това можете да изберете
Опции, за Добавяне на ново,
Редактиране, Изтриване или
Изтриване на всички шаблони.
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Вдъхнете живот на съобщенията
с емотикони. Ще откриете някои
често използвани емотикони вече
в телефона.
1 Изберете Съобщения, след това
Емотикони.

01
02
03
04

2 Изберете Опции за Добави нов,
Редактиране, Изтриване или
Изтриване на всички емотикони.

05

Смяна на настройките за
текстово съобщение

07

06

08

Настройките за съобщения на вашия
KF750 предварително зададени, така
че да можете веднага да изпращате
съобщения. Можете да промените
тези настройки.
Изберете Съобщения, след това
Настройки съобщение и после
Текстово съобщение. Може да
направите промени в:
Център за текстови съобщения Въведете подробностите за центъра
за съобщения.
Отчет за доставка - Изберете да
получавате потвърждение дали
съобщението ви е доставено.

Основни положения

1 Изберете Съобщения, след това
Шаблони.

Използване на емотикони
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Съобщения
Срок на валидност - Изберете
колко дълго съобщението да се пази
в центъра за съобщения.
Типове съобщения Преобразувайте текста в Глас,
Факс, X.400 или Email.
Кодиране на знаци - Изберете
как да бъдат кодирани знаците във
вашите съобщения. Това влияе на
размера на вашите съобщения, а
по този начин и на таксуването за
данни.
Изпрати дълъг текст като
- Изберете да изпратите като
Mножество SMS или като MMS.

Смяна на настройките за
мултимедийно съобщение

Основни положения

Настройките за съобщения на
вашия KF750 са предварително
зададени, така че да можете веднага
да изпращате съобщения.
Изберете Съобщения, след това
Настройки съобщение и после
Мултимедийно съобщение. Може
да направите промени в:

MMS и след това може да решите
дали да ги изтеглите напълно.
Отчет за доставка - Изберете да
позволите и/или поискате отчет за
доставка.
Прочитане на отговор - Изберете
да позволите и/или изпратите
отговор дали съобщението е
прочетено.
Приоритет - Изберете нивото на
приоритет на вашия MMS.
Срок на валидност - Изберете
колко дълго съобщението да се пази
в центъра за съобщения.
Продължителност на слайд Изберете колко дълго да се показват
вашите слайдове на екрана.
Режим създаване - Изберете
режима на вашите съобщения.
Час на доставка - Доставяне на
вашето съобщение в определен час.
Mултимедийни съобщение
център - Въведете подробностите
за центъра за съобщения.

Режим на изтегляне - Изберете
Домашна или Роуминг мрежа.
Ако след това изберете Ръчно, ще
получавате само уведомявания за
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Смяна на настройките за
имейл
Можете да пригодите настройките
за вашия имейл според вашите
предпочитания.
1 Изберете Съобщения и след това
отворете Настройки съобщения.
2 Изберете Email и след това
Имейл Акаунти, за да пригодите
следните настройки:
Позволи отговор на имейл Изберете, за да позволите
изпращането на съобщения за
потвърждаване на прочитане.
Искане отговор от имейл Изберете дали да искате
съобщения за потвърждаване на
прочитане.
Интервал на извличане Изберете колко често KF750 да
проверява за нови съобщения.

Включи прикачения файл Изберете дали да включите
оригиналния прикачен файл.
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Hово имейл уведомяване Изберете дали да бъдете
уведомявани за нови имейли.

01
02
03
04

Подпис - Създайте имейл подпис
и включете тази функция.
Приоритет - Изберете нивото на
приоритет на вашите съобщения.

Смяна на другите настройки

05
06
07
08

Изберете Съобщения и след това
изберете Настройки съобщение.
Информационна услуга - Изберете
статуса на получател, езика и други
настройки.
Служебно съобщение - Изберете
да получавате или блокирате
служебните съобщения. Можете
също да контролирате защитата
на съобщенията, като създавате
списъци с надеждни ненадеждни
податели.

Основни положения

Вкл. орит. съобщ - Изберете дали
да включите първоначалното
съобщение, или не.

Авт. извл. в роуминг - Изберете
дали да изтегляте автоматично
съобщенията си, когато сте
в чужбина, или да спрете
автоматичното изтегляне.
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Камера
Заснемане на бърза снимка

Hазад

1 Натиснете клавиша отдясно на
апарата и визьорът на камерата
ще се появи на екрана.
Ново изображение

2 Като държите телефона
хоризонтално, насочете обектива
към обекта на снимката.
3 Натиснете леко бутона за
заснемане, и в центъра на екрана
на визьора ще се появи квадрат
за фокуса.
4 Позиционирайте екрана така, че
да видите обекта в прозореца за
фокусиране.
5 Когато прозорецът стане зелен,
камерата е фокусирала обекта.
6 Натиснете бутона за заснемане
докрай.

След като сте направили
снимка
Бъдете креативни

Направената снимка ще се появи
на екрана. Името на изображението
се показва в долната дясна част на
екрана заедно с пет икони.

Опции
Hазад

Връщане към предишното

меню.
Разглеждане на снимките,
които сте направили, във вашия
Албум.
Изпращане на снимката като
MMS, Имейл, чрез Bluetooth или
като пощенска картичка. Вж. стр. 37
за Изпращане на съобщение, и
стр. 98 за Изпращане и получаване
на файлове с Bluetooth. Можете
също да качите изображението в
live! studio или Blog this.
Заснемане на друга снимка
веднага. Текущата снимка ще бъде
записана.
Използване на изображението
като тапет, като изображение за
Контакт, или в екран при включване
или изключване на апарата.
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Изтриване на токущо направената снимка и
потвърждаване чрез натискане на
Да. Визьорът отново ще се появи.
СЪВЕТ! В режим за
камера изберете иконата
Възпроизвеждане, за да
отворите фотоалбума. Вж. стр.
51, Гледане на записаните
снимки, за подробности.

Използване на светкавицата
По подразбиране светкавицата е
изключена, но има и други опции.
1 Изберете
от горния десен
ъгъл на визьора, за да влезете в
подменюто на светкавицата.
2 Има три опции за светкавицата:

При заснемане - Камерата ще
използва светкавицата двукратно,
за да намали ефекта на червени
очи.
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3 Докоснете опцията на
светкавицата, която искате да
използвате.

01
02
03
04

4 Когато сте направили избора си,
менюто на светкавицата ще се
затвори автоматично, с което е
готова, за да направите снимка.
5 Иконата на светкавица във
визьора ще се промени според
избрания режим на светкавица.

05
06
07
08

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато излезете от
режим на камера, настройката на
светкавицата се връща в положение
Изключена. Ще трябва да включите
светкавицата, ако се нуждаете
от нея, когато отново отворите
камерата.
Бъдете креативни

Винаги включена - Камерата
ви ще определи необходимото
осветяване за добра снимка и
ще използва светкавицата по
необходимост.

Изключена - Камерата никога
няма да използва светкавица. Това
е полезен начин за пестене на
енергията на батерията.
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Камера
Продължително снимане Това позволява да направите
девет снимки автоматично в
много бърза последователност.

Регулиране на яркостта
Контрастът определя разликата
между светлото и тъмното в едно
изображение. Изображенията с
нисък контраст са замъглени, а
тези с висок контраст изглеждат
по-резки.

С рамка - Изберете една от
забавните рамки, за да преобразите
вашия приятел като пират или
просто да украсите обстановката.

1 Изберете Яркост от Настройки.
2 Плъзгайте индикатора за контраст
за най-ниска
по лентата към
стойност, замъглено изображение
или към за по-висок контраст,
по-рязко изображение.

Панорама - Този тип снимка е
чудесен за снимане на голяма
група хора или за заснемане на
панорамни изгледи. Вж. Правене
на панорамна снимка на стр. 47 за
още подробности.

Избиране на режим за
снимане

Мизукално видеоснимане - Този
тип снимане ви позволява да
заснемете с музика или глас.

1 Изберете Настройки, за да
отворите предлаганите режими за
заснемане.
2 Изберете от четири опции:

Бъдете креативни

Нормална снимка - Това е
типът снимане по подразбиране,
снимката ще се направи по
нормален начин, както е описано
в Заснемане на бърза снимка на
стр. 44.

Използване на режим на
продължително снимане
Режимът на продължително
снимане е чудесен за снимане на
местещи се обекти или на спортни
събития.
1 Изберете Продължително
снимане.
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2 Позиционирайте обекта във
визьора и натиснете бутона
за снимане, както правите за
нормална снимка.
3 Камерата ще направи девет
снимки в бърза последователност
и ще покаже първата с осем
миниатюри в лявата част на
екрана.
4 Изберете тази, която искате
да запазите, като изберете
миниатюрата веднъж, за да я
видите, и изберете Запиши за
запис.
5 До миниатюрата ще се появи
отметка. Изберете Запиши за изход.

Използване на режим С рамка
Снимките с рамка могат да се
използват, за да преобразите ваш
приятел в пират, или просто да
украсите обстановката с рамка.
2 Разположете обекта в забавната
рамка и натиснете бутона за
заснемане.
3 Запишете изображението като
изберете Запиши.
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Уловете реалността на живота
с панорамна снимка. Камерата
ще ви позволи да направите три
снимки, всички подравнени, и да ги
комбинирате в едно изображение,
така че широкоъгълният ви изглед
да се превърне в панорамна снимка.
1 Изберете Панорама.
2 Направете първата снимка, както
обикновено.. “Призрачна” версия
на дясната част на изображението
ще се появи във визьора.

01
02
03
04
05
06
07
08

3 Когато направите втората и третата
снимка, изравнете “призрака”
на предишното изображение с
изображението на визьора.
4 Във фотоалбума снимките ще
се запишат като три отделни
изображения и едно панорамно
изображение.
ЗАБЕЛЕЖКА: Поради размера на
изображението панорамната снимка
ще изглежда леко изкривена в
изглед на Албум.

Бъдете креативни

1 Изберете менюто С рамка.

Правене на панорамна снимка
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Камера
Използване на разширени
настройки
От визьора изберете Избери
и отворете всички опции на
разширените настройки от Други.
Размер - Смяна на размера на
снимката за спестяване на място
в паметта или правене на снимка
по зададен правилен размер за
контакт. Вж. Смяна на размера на
изображението на стр. 50.
Режим Сцена - Настройка на
камерата за пригаждане към
околната среда. Изберете от Авто,
Портрет, Пейзаж, Нощ, Плаж,
Спорт и Парти.

Бъдете креативни
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Яркост - Настройване на контраста
на изображението във визьора на
камерата.
Ефект - Избор на цветови тон, който
ще бъде наложен на правената
от вас снимка. Вж. Избиране на
цветови тон на стр. 50.
Баланс на бялото - Балансът на
бялото гарантира, че белите цветове
в снимката изглеждат реалистично.
За да може камерата правилно да
регулира баланса на бялото, може
да е необходимо да определите
условията на осветление. Изберете

от Авто, Дневна светлина,
Облачно, Осветление или На
закрито.
Таймер - Самоснимачката ви
позволява да зададете забавяне
след натискане на бутона за
заснемане. изкл, 3 сек, 5 сек, 10 сек.
Чудесно за групова снимка, в която
искате да бъдете и вие!
Режим на Снимане - Вж. стр. 46.
ISO - ISO определя чувствителността
на сензора за светлина на камерата.
Колкото по-високо е ISO, толкова
по-чувствителна е камерата спрямо
светлината. Това е полезно при потъмни условия, когато светкавицата
не може да се използва. Изберете
стойност на ISO от Aвто, ISO 100,
ISO 200, ISO 400 или ISO 800.
Качество - Смяна на размера на
снимката за спестяване на място
в паметта или правене на снимка
по зададен правилен размер за
контакт. Вж. Смяна на размера на
изображението на стр. 50.
Макро - Режимът Макро
ви позволява да заснемате
изключително отблизо. Ако се
опитвате да направите снимка
отблизо, но фокусният прозорец
остава червен, опитайте да
включите опцията Макро.

LG KF750 | Ръководство за потребителя
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От визьора изберете Настройки
и отворете всички опции на
разширените настройки от
Визуализация.
Използвана памет - Изберете дали
да записвате снимките в паметта на
Апарат или във Външна памет.
Скрий икони - Определя дали
автоматично да се скриват иконите
отстрани на визьора.
Режим на фокус - Задава
на камерата да се фокусира
автоматично.
Звук - Изберете един от три
различни звука за затвора.
ЗАБЕЛЕЖКА: Винаги избирайте
Затвори след като изберете
нова настройка, за да приложите
направените от вас промени.

СЪВЕТ! Менюто с настройки
е наложено над визьора, така
че когато променяте елементи
от цвета на изображението
или качеството, ще можете
да виждате промените
в изображението във
визуализация зад менюто с
настройките. Не забравяйте
да изберете Запиши, преди
да излезете, за да запазите
промените.

01
02
03
04
05
06
07
08

Бъдете креативни
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СЪВЕТ! Когато излизате от
камерата, всички настройки ще
се върнат на стойностите им по
подразбиране, с изключение
на размер на изображението
и качество на изображението.
Всички необходими настройки,
които не са по-подразбиране,
ще трябва да се нулират,
например цветовият тон и
ISO. Проверете ги, преди да
направите следващата снимка.
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Камера
Менюто с настройки автоматично
ще се затвори и вие сте готови да
направите снимка.

Смяна на размера на
изображението
Колкото са повече пикселите,
толкова по-голям е размерът на
изображението, което означава,
че те заемат повече памет. Ако
искате да поберете повече снимки в
телефона или картата с памет, може
да промените броя на пикселите, за
да направите размера на файловете
по-малък.
1 От визьора изберете Настройки в
долния ляв ъгъл.
2 Изберете Размер.
3 Изберете стойност в пиксели
от шест числени опции (5M:
2592x1944, 3M: 2048x1536,
2M: 1600x1200, 1M: 1280x960,
640x480, 320x240) или изберете
предварително зададена:

Бъдете креативни

Контакти - Това настройва
камерата да прави снимки,
които са с идеален размер за
телефонни контакти.

Избиране на цветови тон
1 От визьора изберете Настройки в
долния ляв ъгъл.
2 Изберете Ефект.
3 Има дванадесет опции за цветови
тон: Изкл, Черно и бяло,
Отрицателно, Сепия, Гравиране,
Скица, Лилавеникаво, Синво,
Mонохромно, Намиране на
ръбове, Постеризиране,
4 Изберете цветовия тон, който
искате да използвате, и докоснете
Избор.
5 Когато сте направили избора
си, менюто за цветови тон ще се
затвори автоматично, което ви
подготвя да направите снимка.

4 Изберете опцията за размер,
която искате да използвате,
и докоснете Избор, за да
приложите промените.

СЪВЕТ! Може да промените
цветна снимка в черно-бяла или
филтър сепия, но не можете да
промените снимка, направена
с филтър черно-бяло или сепия
в цветна.
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Гледане на записаните снимки
1 Може до получите достъп до
записаните снимки от режим на
камера и от Албума в горната част
на менюто с икони.
2 Вашият албум ще се появи на
екрана.
3 Изберете снимката, която искате
да видите, за да я покажете пред
албума.
4 Изберете снимката втори път, за
да я отворите докрай.

Задаване на снимка
като Начален екран или
изображение за Контакти

СЪВЕТ! Можете да
осъществявате достъп до снимки
чрез сензорния екран. Натиснете
левия програмируем клавиш
от дясната страна на телефона
и докоснете иконата Снимки.
След това можете да превъртате
и разглеждате снимките чрез
докосване на сензорния екран.

01
02
03
04
05
06
07
08

От албума с изображения изберете
едно и използвайте Използвай
като, за да го зададете като Начален
екран или изображение за Контакти.
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Бъдете креативни

ЗАБЕЛЕЖКА: Изображения за
контакти могат да се добавят само
към контакти, записани във вашия
телефон, но не в SIM картата.
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Видеокамера
Заснемане на бърз видеоклип
1 Преместете превключвателя за
. На
режим на камерата на
екрана ще се появи визьорът на
видеокамерата.
2 Като държите телефона
хоризонтално, насочете обектива
към обекта на видеоклипа.

Изпращане и получаване на
файлове чрез Bluetooth.
Изтриване на видеоклипа,
който току-що сте заснели, и
потвърждение чрез докосване на
Да. Визьорът отново ще се появи.
СЪВЕТ! Изберете икона
на албум, за да отворите
видеоалбум. Вж. стр. 56,
Гледане на вашите снимки и
видеоклипове, за подробности.

3 Натиснете бутона за снимане
веднъж, за да започнете записа.
4 В долната част на визьора ще се
появи оставащото време.

След като сте заснели
видеоклипа
На екрана ще се появи снимка, която
представлява заснетия видеоклип.
Името на изображението се показва
в долната дясна част на екрана
заедно с пет икони.
Разглеждане на вашия
видеоалбум.
Бъдете креативни
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Възпроизвеждане на файла.
Повторно записване на
подвижното изображение.

Регулиране на яркостта
Контрастът определя разликата
между светлото и тъмното в едно
изображение.
Изображенията с нисък контраст са
замъглени, а тези с висок контраст
изглеждат по-резки.
1 Изберете

.

2 Плъзгайте индикатора за контраст
за най-ниска
по лентата към
стойност, замъглено изображение
или към за по-висок контраст,
по-рязко изображение.

Изпращане на видеоклипа
като MMS, Имейл или чрез
Bluetooth. Вж. стр. 37 за Изпращане
на съобщение, или стр. 98 за
LG KF750 | Ръководство за потребителя
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Използване на разширени
настройки
От визьора изберете Настройки и
отворете опциите на разширените
настройки от Други.
Размер - Промяна на размера на
видеоклипа, за спестяване на място
в паметта. Вж. Смяна на размера
на видео изображението на стр.
54.
Режим Сцена - Настройка на
камерата за пригаждане към
околната среда. Изберете от Авто,
Портрет, Пейзаж, Нощ, Плаж,
Спорт и Парти.
Ефект - Избор на ефект, който ще
бъде наложен на заснеманото от вас
видео. Вж. Избор на ефектен тон
на стр. 55.
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01
02

Mизкално снимане - Запишете
видеоклипа като използвате
Нормално заснемане, QSP или
Timelapse.

03
04

Качество - Промяна на качеството
на видеоклипа, за да спестите място
в паметта. Вж. Смяна на размера
на видео изображението на стр.
54.
Продължителност - Задайте
Съобщение, за да запишете
видеоклип, който можете да
изпратите като MMS, или 60 мин.

05
06
07
08

От визьора изберете Настройки и
отворете опциите на разширените
настройки от Визуализация.
Използвана памет - Изберете
дали да запишете видеоклиповете
си в паметта на Апарат (мобилен
телфон) или във Външно памет.
Скриване на иконите - Определя
камерата автоматично да скрива
иконите отстрани на визьора.
Глас - Изберете Заглушаване, за да
запишете видео без звук.

Бъдете креативни

Баланс на бялото - Балансът
на бялото гарантира, че белите
цветове във видеоклипа изглеждат
реалистично. За да може камерата
правилно да регулира баланса
на бялото, може да е необходимо
да определите условията на
осветление. Изберете от Авто,
Дневна светлина, Облачно,
Осветление и На закрито.

Мизукално видеоснимане - Този
тип снимане ви позволява да
заснемете с музика или глас.
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Видеокамера
ЗАБЕЛЕЖКА: Винаги докосвайте
Запиши след като изберете нова
настройка, за да приложите
направените от вас промени.

1 Изберете Размер от менюто с
настройки.
2 Изберете стойност за пикселите
от четирите опции:
640x480 - VGA със стандартни
размери. Тази опция е с найвисока разделителна способност,
но не е за широк екран.

СЪВЕТ! Когато излизате
от видеокамерата, всички
настройки ще се върнат
на стойностите им по
подразбиране, с изключение
на размер на изображението
и качество на изображението.
Всички необходими настройки,
които не са по-подразбиране,
ще трябва да се нулират,
например цветовият тон и
балансът на бялото. Проверете
ги, преди да заснемете
следващия видеоклип.

Смяна на размера на
видеоклипа

Бъдете креативни

Колкото са повече пикселите,
толкова по-голям е размерът на
изображението, което означава, че
те заемат повече памет. Ако искате
да поберете повече видеоклипове
в телефона, може да промените
броя на пикселите, за да направите
размера на файловете по-малък.

320x240 - По-малък размер на
изображението и затова по-малък
размер на файла. Чудесна за
пестене на място в паметта.
176x144 - Най-малкият размер на
изображение и затова по-малък
размер на файла.
16:9 широчина - Опция за широк
екран.
3 Изберете опцията за размер,
която искате да използвате,
и докоснете Затвори, за да
приложите промените. Менюто
с настройки автоматично ще
се затвори и вие сте готови да
заснемете видеоклип.
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ЗАБЕЛЕЖКА: Когато гледате
вашите видеоклипове, скоростта
на възпроизвеждане е 30 кадъра
в секунда, с изключение на
120fps, където скоростта на
възпроизвеждане е 15 кадъра в
секунда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Чудесният софтуер за
редактиране на вашия LG KF750
е съвместим с всички типове
видеоклипове с изключение
на 640x480. Не записвайте в
този формат, ако планирате да
редактирате видеоклипа.

Избор на ефектен тон
1 Изберете Настройки и след това
Ефект.

3 Изберете цветовия тон, който
искате да използвате, и докоснете
Избери.
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СЪВЕТ! Може да промените
цветен видеоклип в черно-бял
или филтър сепия, но не можете
да промените видеоклип,
направен с филтър черно-бяло
или сепия, в цветен.

01
02
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04
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07

Гледане на записаните
видеоклипове

08

1 Изберете икона на албум. Вашият
албум ще се появи на екрана.
2 Изберете веднъж видеоклип,
който искате да гледате, за да го
изведете пред албума.
3 Изберете видеоклипа втори път,
за да го отворите докрай.
Бъдете креативни

2 Има дванадесет опции за цветови
тон: Изкл, Черно и бяло,
Отрицателно, Сепия, Гравиране,
Скица, Лилавеникаво, Синво,
Mонохромно, Намиране на
ръбове, Постеризиране.

4 Когато сте направили избора
си, менюто за цветови тон ще се
затвори автоматично, което ви
подготвя да заснемете видеоклип.
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Вашите снимки и видеоклипове
Меню с опции за редактиране
на фотоалбум

Меню с опции за редактиране
на видеоалбум

Можете да разглеждате и
редактирате вашите изображения
като използвате менюто Опции във
фотоалбума.

Можете да разглеждате и
редактирате вашите видеоклипове
като използвате менюто Опции във
видеоалбума.

Bъзпроизвеждане - Разглеждане
на изображението.

Възпроизвеждане Възпроизвеждане на видеоклип.

Изпрати - Изпращане на
изображението на приятел.

Изпрати - Изпращане на видеоклип
на приятел.

Изтриване - Изтриване на
изображение.

Изтриване - Изтриване на
видеоклип.

Използване като - Задаване
на изображение като Начален
екран/Изображение за Контакти/
Изображение при включване или
изключване на апарата.

Cлайдшоу - Преименуване на
видеоклип.

Преименуване - Можете да
зададете изображенията като
слайдшоу.

Бъдете креативни

Редактиране - Редактиране на
изображение.
Показване на дата - Настройка на
опцията за показване на дата.

Редактиране - Редактиране на
видеоклип.
Показване на дата - Настройка на
опцията за показване на дата.

Гледане на вашите снимки и
видеоклипове
1 След като заснемете снимка или
клип, изберете Албум.
2 Вашият албум ще се появи на
екрана.
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3 Изберете веднъж видеоклипа или
снимката, които искате да видите,
за да ги покажете пред албума.
4 Изберете втори път, за да ги
отворите изцяло.
5 Видеоклиповете ще започнат да
се възпроизвеждат автоматично.
За пауза във възпроизвеждането
.
изберете
СЪВЕТ! Може да изтриете
снимка или видеоклип.
Изберете снимката или
видеоклипа, след това изберете
Опции и изберете Изтриване.
Изберете Да за потвърждаване.

Регулиране на силата на звука
при гледане на видеоклип
За да регулирате силата на звука във
видеоклип използвайте бутоните за
нагоре и надолу на тъчпада.

01

1 Изберете видеоклип, от който
искате да запишете изображение.
2 Натиснете
, за да спрете
на пауза видеоклипа на кадъра,
който искате да преобразувате в
изображение, и докоснете дясната
страна на екрана, за да отворите
менюто с опции.
3 От менюто с опции изберете
Снимане.

02
03
04
05
06
07

4 Изображението ще се появи на
екрана с определеното му име.

08

5 Изберете OK.
6 Изберете Назад, за да се върнете
към албума.
7 Изображението ще се запише в
папка Мои файлове и ще се появи
в албума. Трябва да излезете от
албума и да го отворите отново, за
да се появи и то.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Някои
функции няма да работят
правилно, ако мултимедийният
файл не е записан в телефона.

Бъдете креативни
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Запис на изображение от
видеоклип
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Вашите снимки и видеоклипове
Изпращане на снимка или
видеоклип от албума
1 Изберете снимка или видеоклип
двукратно, за да ги отворите. Ако
изберете видеоклип, натиснете
, когато започне да се
изпълнява.
СЪВЕТ! Може да преименувате
снимка или видеоклип.
Изберете снимката или
видеоклипа, след това изберете
Опции и изберете ФайлПреименуване. Въведете
новото име на снимката или
видеоклипа.
2 Изберете левия програмируем
клавиш , за да отворите меню с
опциите.

Бъдете креативни

3 Изберете Изпращане и
изберете как искате да изпратите
видеоклипа или снимката:
Съобщение, Имейл, Bluetooth,
(Пощенска картичка), live!
Studio.

ЗАБЕЛЕЖКА: Може да е
необходимо снимката или
видеоклипът да се преоразмерят,
преди да се изпратят с MMS Някои
видеоклипове може да са твърде
големи за изпращане с MMS, в този
случай може да изберете една от
другите опции за изпращане.

Гледане на снимките като
слайдшоу
Режимът на слайдшоу ще покаже
всички снимки от вашия албум
една по една като в слайдшоу.
Видеоклиповете не могат да се
показват в слайдшоу.
1 Изберете снимката, с която
искате да започне слайдшоуто,
и я докоснете двукратно, за да я
отворите.
2 Изберете левия програмируем
клавиш , за да отворите меню с
опциите.
3 Изберете Слайдшоу и то ще
започне.

4 Избраното приложение за
съобщения ще се отвори, за да
можете да изпратите видеоклипа
или снимката.
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Задаване на снимка като
Начален екран
1 Изберете двукратно снимката,
която искате да зададете като фон,
за да я отворите.
2 Изберете левия програмируем
клавиш , за да отворите меню с
опциите.
3 Изберете Използване като Начален екран.

Редактиране на снимките
Има страшно много неща, които
може да правите с вашите снимки,
за да ги промените, да добавяте към
тях и да ги оживите.
1 Отворете снимката, която искате да
редактирате, и изберете Опции.
2 Изберете Редактиране.
3 Изберете икона за промяна на
вашата снимка:

Промяна на размера на
снимката.
Вмъкване на икона за
изображението.
Ограничаване на
изображението до размер
640X480, 320X240, 176X146.
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Промяна на цветовия тон на
Черно-бяло, Сепия или Цветен
негатив.

01

Промяна или добавяне на
рамка към изображението.

03

Преобразуване на картината
в огледално изображение.
Промяна на изображението
чрез използване на моделиране,
криво огледало или прожектор.

Добавяне на ефект към
снимка

02

04
05
06
07
08

1 От екрана за редактиране
изберете Специален ефект или
Рамков ефект.
2 Изберете да приложите някоя от
двете опции за снимка:
Специален ефект - Смяна на
цвета на снимка с Черно - бяло,
Сепия или Цветен негатив.
Рамков ефект - Добавяне на
рамка към вашата снимка.
Изберете желания тип рамка.
Изберете OK, за да наложите
избраната рамка върху снимката.
3 За да премахнете ефект, просто
изберете Отмяна.

Бъдете креативни

Завъртане на изображението
наляво или надясно.

Деформиране на изображението.

59

5/22/08 12:52:47 PM

Вашите снимки и видеоклипове
СЪВЕТ! Може да
използвате повече от един
ефект към снимка, с изключение
на цветни ефекти.

Моделиране на снимка
Моделирането на снимка е
чудесно за смяна на израженията
на приятели или просто за
деформиране на снимка за
художествен ефект.
1 От екрана за редактиране
изберете Още и след това
Моделиране.

5 Изберете степен на интензивност
на моделирането.
6 Изберете ОК, за да приложите
промените.

”Осветяване” на снимка с
прожектор
1 Изберете желана част от
изображението.
2 Изберете размера на прожектора.
3 Изберете OK, за да приложите
промените.

2 Ако не бъде открито лице в
снимката, ще се появи изскачащо
съобщение Няма открито лице, и
ефектът на моделиране ще бъде
отменен.
3 Ако бъде открито лице, първият
стил на моделиране ще бъде
приложен към снимката.
Бъдете креативни

4 Изберете желан от вас стил
на моделиране, който да бъде
използван за снимката.

СЪВЕТ! Използвайте
Криво огледало, за да копирате
лявата страна на изображение
върху дясната, за да правите
смешни снимки.
СЪВЕТ! Може да отмените
повече от един ефект към
снимка, с изключение на
промяна на размер. Ако някой
ефект е приложен преди
ефекта за промяна на размера,
текущият приложен ефект и
ефектът за размера ще бъдат
запазени. След това броячът за
отменяне ще бъде нулиран.
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Редактиране на
видеоклиповете
Предлагат се функции за
редактиране на всички видове
клипове с изключение на
размер 640x480. Не записвайте
в този формат, ако планирате да
редактирате видеоклипа.

Скъсяване на дължината на
видеоклип
1 Изберете видеоклипа, който
искате да редактирате, и
докоснете Опции.
2 Изберете Редактиране и изберете
Орязване.
3 Изберете Начало и Край, за
да обозначите нова начална и
крайна точка.

Сливане на два видеоклипа

2 Изберете Редактиране и изберете
Сливане видео.
3 Ще се отвори папката Видео
клипове. Изберете видеоклипа,
който искате да слеете, и
докоснете Избор.
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5 Натиснете
, за да запишете
новия слят видеоклип. Изберете
да запишете върху оригиналния
файл или като нов файл.
6 Повторете тези стъпки, за да
слеете още видеоклипове.

01
02
03
04
05
06
07
08

Сливане на снимка и
видеоклип
1 Изберете видеоклипа, който
искате да редактирате, и изберете
Опции.
2 Изберете Редактиране и изберете
Сливане изображение.
3 Ще се отвори папката Снимки.
Изберете снимката, която
искате да слеете с видеоклипа, и
изберете Избор.
4 Изберете и плъзнете снимката, за
да я слеете в началото или края на
видеоклипа.

Бъдете креативни

1 Изберете видеоклипа, който
искате да редактирате, и изберете
Опции.

4 Изберете Ефект, за да посочите
начина, по който ще слеете
видеоклиповете: Няма,
Избледняване, Pan варио, Овал,
Откриване, Щора, Шахматно
или Разтваряне.
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Вашите снимки и видеоклипове
5 Изберете Ефект и изберете как да
слеете видеоклипа и снимката:
Без, Избледняване, Pan варио,
Овал, Откриване, Щора,
Шахматно или Разтваряне.
6 Натиснете
. Изберете да
запишете върху оригиналния
файл или като нов файл.
7 Повторете тези стъпки, за да
слеете още снимки.

Добавяне на текст към
видеоклип
1 Изберете видеоклипа, който
искате да редактирате, и изберете
Опции.
2 Изберете Редактиране и изберете
Наслагване текст.
3 Въведете текста с клавиатурата и
изберете Запиши.

7 Изберете Запиши, за да го
запишете. Изберете да запишете
върху оригиналния файл или като
нов файл.
8 Повторете тези стъпки, за да
добавите още текст.

Наслагване върху снимка
1 Изберете видеоклипа, който
искате да редактирате, и изберете
Опции.
2 Изберете Редактиране и изберете
Наслагване на изображение.
3 Ще се отвори папката Снимки.
Изберете снимката, върху която
искате да наложите видеоклипа, и
докоснете Избор.
4 Изберете Начало и маркирайте
кога искате да се появи снимката.

5 Изберете областта на екрана,
където искате да се появи текстът.

5 Изберете областта на екрана,
където искате да се появи
снимката. Ако снимката е твърде
голяма, тя ще се покрие целия
екран, а не само избраната област.

6 Изберете Отказ, за да маркирате
кога искате текстът да изчезне.

6 Изберете Отказ, за да маркирате
кога искате снимката да изчезне.

4 Изберете Начало и маркирайте
кога искате да се появи текстът.
Бъдете креативни
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7 Изберете Запиши за запис на
промените. Изберете да запишете
върху оригиналния файл или като
нов файл.
8 Повторете тези стъпки, за да
добавите още снимки.

7 Повторете тези стъпки, за да
добавите още гласови записи към
видеоклипа.

01
02

Добавяне на саундтрак към
видеоклип

03

1 Изберете видеоклипа, който
искате да редактирате, и изберете
Опции.

04

2 Изберете Редактиране и изберете
Аудио дублиране.

06

2 Изберете Редактиране и изберете
Гласов запис. Качеството на
оригиналния запис ще се повлияе
от добавянето на гласов запис.

3 Ще се отвори папката Звуци.
Изберете записа, който искате
да добавите към видеоклипа, и
докоснете Избор.

07

3 Изберете Да за продължение.

4 Оригиналното аудио на вашия
видеоклип ще се изтрие.

Добавяне на звуков запис
1 Изберете видеоклипа, който
искате да редактирате, и изберете
Опции.

4 Натиснете Възпроизвеждане,
за да видите вашия видеоклип.
Когато стигнете до частта, върху
която искате да запишете глас,
натиснете Пауза.

6 Изберете Запиши, следвано от Да
за запис. Изберете да запишете
върху оригиналния файл или като
нов файл.
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08

5 Ако аудиото е по-кратко от
видеото, изберете дали да
го изпълните Веднъж, или
Повторение.
6 Изберете да запишете върху
оригиналния файл или като нов
файл.

Бъдете креативни

5 Натиснете Край, за да спрете
записа и възпроизвеждането.

05
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Вашите снимки и видеоклипове
Смяна на скоростта на
видеоклипа
1 Изберете видеоклипа, който
искате да редактирате, и изберете
Опции.
2 Изберете Редактиране и
изберете Мащабиране на
времето.
3 Изберете една от четирите опции
за скорост: x4, x2, x1/4, x1/2.
4 Изберете да запишете върху
оригиналния файл или като нов
файл.

Добавяне на притъмняващ
ефект
1 Отворете видеоклипа, който
искате да редактирате, изберете
и след това Опции.
2 Изберете Редактиране и
изберете Притъмняващ ефект.
Бъдете креативни

3 Изберете да запишете върху
оригиналния файл или като нов
файл.
4 Вашето видео ще стане по-ярко в
началото и ще избледнее в края.
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Мултимедия
Може да съхраняване всякакви
мултимедийни файлове в Моите
файлове, така че да имате лесен
достъп до вашите снимки, звуци,
видеоклипове и игри. Можете също
да запишете вашите файлове и
на карта с памет. Предимството в
използването на карта с памет е, че
може да освободите място в паметта
на телефона.

Картини

Изпрати - Изпращане на
изображението на приятел.

02

Преместване - Местене на
изображението от паметта на
телефона в карта с памет и обратно.

04

Копиране - Копиране на
изображението от паметта на
телефона в карта с памет и обратно.

06

Картини съдържа списък със
снимки, включително изображения
по подразбиране, фабрично
заредени в телефона, изображения,
свалени от вас, и тези, които са
направени с камерата на телефона.

Изтриване - Изтриване на
изображение.

Меню Опции за картини

Файл - Промяна на името или
преглед на информация за файл.
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03

05

07
08

Маркиране/демаркиране - Избор
на няколко файла.
Печат - Печатане на изображение
чрез PictBridge или Bluetooth®.

Слайдшоу - Стартиране на
слайдшоу.
Сортиране по - Сортиране на
изображенията в определен ред.

Бъдете креативни

Опциите, които ви се предоставят в
Картини зависят от това, какъв тип
изображение сте избрали. Всички
опции са достъпни за картини, които
сте създали с камерата на телефона,
на само опциите Използване като,
Сортиране в изглед на матрица
(Списък) и Управление на паметта
са достъпни за изображения по
подразбиране.

01

Използване като - Задаване на
изображението да се появява във
вашия телефон в определено време.
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Преглед в матрица/ Преглед
в списък - Прегледайте всяко
изображение в матрица или списък.
Управление на паметта - Преглед
на състоянието на паметта.

Изпращане на снимка
1 Изберете Мои файлове след това
изберете Снимки.
2 Изберете снимката, която искате
да изпратите, и докоснете Опции.
3 Изберете Изпращане и след това
Съобщение, Email, Bluetooth,
Пощенска картичка или Блог.

Използване на изображение
Може да изберете изображения,
които да използвате като тапети
или скрийнсейвър или дори да
идентифицирате викащ.
1 Изберете Мои файлове след това
изберете Снимки.
2 Изберете изображението, което
искате да използвате, и докоснете
Опции.
3 Изберете Използване като и
изберете от:

Бъдете креативни

4 Ако изберете Съобщение или
Имейл, снимките ви ще бъдат
прикачени към съобщението и
може да напишете и изпратите
съобщението, както обикновено.
Ако изберете Bluetooth, ще
бъдете подканени да включите
Bluetooth и телефонът ви ще
търси устройство, на което да
изпрати снимките. Ако изберете
Пощенска картичка, live! Studio
или Блог, първо трябва да се
абонирате за мрежовата услуга.

Главен тапет - Задаване на фон на
екран в режим на готовност.
Изходящо повикване - Задаване
на изображение, което да се
появява по време на изходящи
повиквания.
Изображение за контакт Определете изображение за
конкретното лице във вашия
списък с контакти, така че
снимката да показва, когато то ви
се обажда.
Изображение при стартиране Задаване на изображение, което
да се появява при включване на
телефона.
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Изображение при изключване Задаване на изображение, което
да се появява при изключване на
телефона.

Местене или копиране на
изображение

01

1 Изберете Мои файлове след това
изберете Снимки.

Може да местите и копирате
изображение между паметта
на телефона и картата с памет.
Това може да направите с цел
освобождаване на място в паметта
на телефона или за да предпазите
данните си от изгубване.

2 Изберете Опции, и след това
Сортиране по.

1 Изберете Мои файлове след това
изберете Снимки.

3 Изберете от Дата, Тип или Име.

2 Изберете изображение, и след
това Опции.

Организиране на
изображения

Изтриване на изображение

3 Изберете Преместване или
Копиране.

2 Изберете изображението, което
искате да изтриете, и докоснете
Опции.

Редактиране на изображение
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04
05
06
07

Можете да редактирате
изображение като използвате
менюто Опции.
1 Изберете меню Забавление.
2 Изберете Редактор на
съдържание.
3 Изберете Редактор на
изображения и изберете от
няколкото опции. За повече
подробности вж. стр. 59.

Бъдете креативни

СЪВЕТ! За да изтриете
бързо файл от Мои файлове,
докоснете го веднъж, за да бъде
маркиран с курсора, и натиснете
твърдия бутон. Потвърдете,
като изберете Да.

03

08

1 Изберете Мои файлове след това
изберете Снимки.

3 Изберете Изтриване и след това
Да, за да потвърдите.

02
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Мултимедия
Маркиране и демаркиране на
изображения
Ако искате наведнъж да преместите,
копирате, изпратите или изтриете
няколко изображения, първо трябва
да ги идентифицирате, като ги
маркирате с отметка.
1 Изберете Мои файлове след това
изберете Снимки.
2 Изберете Опции и след това
Маркиране/Демаркиране.
3 Отляво на всяко изображение ще
се появи квадратче. Ако изберете
изображение, в квадратчето ще се
появи отметка, която го маркира.

вместо да се налага да отваряте
и затваряте всяко изображение
поотделно.
1 Изберете Мои файлове след това
изберете Снимки.
2 Изберете Опции и след това
Слайдшоу.

Проверяване състоянието на
паметта
Може да проверите колко памет сте
използвали и колко свободна памет
остава.
1 Изберете Мои файлове след това
изберете Снимки.

Бъдете креативни

4 За да го демаркирате, изберете
изображението отново, така
че отметката да изчезне от
квадратчето.

2 Изберете Опции и след това
Управление на паметта.

5 След като сте маркирали
всички съответни изображения,
изберете една от опциите, за да я
приложите към всичките.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако нямате поставена
карта с памет, няма да може да
изберете Външна памет.

Създаване на слайдшоу

Папката Звуци съдържа Звуци
по подразбиране и Гласови
записи. Тук можете да управлявате,
изпращате или настройвате звуци
като тонове на звънене.

Ако искате да видите всички
изображения в телефона си или
да прегледате набързо това, което
имате, може да създадете слайдшоу,

3 Изберете Памет на апарата или
Външна памет.

Звуци
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Използване на звук
1 Изберете Мои файлове след това
изберете Звуци.
2 Изберете Звуци по
подразбиране или Запис на
разговор.
3 Изберете звук и докоснете
Възпроизвеждане, за да го
прослушате.
4 Изберете Опции и след това
Използване като.
5 Изберете от Гласова мелодия за
звънене, Видео тон за звънене,
Тон за съобщение, Стартиране
или Изключване.

Видеоклипове
Папката Видеоклипове показва
списък с изтеглените видеоклиповe
и видеоклипове, които сте записали
на телефона.

1 Изберете Мои файлове след това
изберете Видеоклипове.
2 Изберете видеоклип и натиснете
Възпроизвеждане.
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01
02
03
04

Използване на опции при
спрян на пауза видеоклип

05

Изберете Опции в режим на пауза и
изберете от:

06

Пейзажен изглед - Гледане на
видео файла в пълен размер.

07
08

Безшумен/Изкл. безшумен Изключване/включване на звука.
Прихващане - Заснемете
замразения кадър като снимка.
Повторение - Повторение на видео
файла.
Информация за файл - Преглед
на подробности за името,
големината, датата, часа, типа,
продължителността, размерите,
защитата и авторските права.
Изпращане - Изпратете видеоклипа
в съобщение, имейл, с Bluetooth или
като Медиен албум.
Изтриване - Изтриване на
видеоклип.

Бъдете креативни

Гледане на видеоклип

СЪВЕТ! За да изтриете
бързо файл от Мои файлове,
натиснете го веднъж, за да бъде
маркиран с курсора, и натиснете
твърдия бутон. Потвърдете,
като изберете Да.
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Мултимедия
Използване като - Използване на
видеоклипа като тон на звънене за
гласово/видео повикване.

Изпращане на видеоклип
1 Изберете видеоклип, и след това
Опции.
2 Изберете Изпращане и изберете
като Съобщение, Email,
Bluetooth, или БЛοГ.
3 Ако изберете Съобщение или
E-mail, вашият видеоклип ще
бъде прикачен към съобщението
и може да напишете и изпратите
съобщението, както обикновено.
Ако изберете Bluetooth, ще
бъдете подканени да включите
Bluetooth и телефонът ви ще
търси устройство, на което да
изпрати видеоклиповете.

Използване на видеоклип като
тон на звънене
Бъдете креативни

1 Изберете видеоклип, и след това
Опции.
2 Изберете Използване като
и изберете от Гласов тон за
звънене или Видео тон за
звънене.

Използване на менюто с опции
за видеоклип
От папката Видеоклипове можете
да избирате от следните опции:
Изпращане - Изпращане на
видеоклипа на приятел.
Преместване - Преместване на
видеоклипа от паметта на телефона
в картата с памет, и обратно.
Копиране - Копиране на
видеоклипа от паметта на телефона
в картата с памет, и обратно.
Изтриване - Изтриване на
видеоклип.
Маркиране/демаркиране - Избор
на няколко файла.
Файл - Радактиране на името на
файла и преглед на информацията
за него.
Създаване на нова папка Създаване на нова папка в папката
Видеоклипове.
Сортиране по - Сортиране на
видеоклиповете в определен ред.
Преглед в матрица/ Преглед в
списък - Прегледайте менюто за
опции в матрица или списък.
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Управление на паметта - Преглед
на състоянието на паметта.

Изтегляне на игра или
приложение

Игри и приложения

1 Изберете от главното меню
Приложения за приложенията
и Забавления и след това Игри
за игри.

Може да изтегляте игри и
приложения в телефона, които да ви
забавляват, когато имате свободно
време.

Активиране на Сензорна
медия
Можете да активирате сензорния
екран като натиснете клавиша
[вмъкнете графика] на дясната
страна на телефона. С едно
докосване на екрана имате
достъп и можете да използвате
мултимедийното меню.

Забавление с M-Toy менюто

За - Преглед на информация за игра.
Настройка - Настройки за звука и
вибрацията при активиране на игра.
Нулиране на данни - Нулиране на
всички настройки.
Изход - Край на игра.
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02
03

2 Изберете Изтегляне на игри
/приложения и натиснете
Свързване.

04

3 Ще се свържете към уеб портал,
където може да намерите игри за
изтегляне.

06

05

СЪВЕТ! За да изтриете
бързо файл от Мои файлове,
докоснете го веднъж, за да бъде
маркиран с курсора, и натиснете
твърдия бутон. Потвърдете,
като натиснете Да.

07
08

Играене на игра
1 Изберете Забавления, и след
това Игри.
2 Изберете игра и докоснете Старт.

Бъдете креативни

Можете да се наслаждавате на
шест игри по подразбиране,
включително: Dart, Homerun Derby,
Magic Ball, Hammer, Maze, Fishing.

01
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Мултимедия
Опции за настройка на всяка
игра

Управление на паметта - Преглед
на състоянието на паметта.

1 Изберете игра, която искате да
играете.

СЪВЕТ! Можете да
осъществявате достъп и до игри
чрез сензорния екран. Натиснете
клавиша от дясната страна на
телефона и докоснете иконата
Игри. След това можете да
осъществите достъп до игрите
чрез докосване на сензорния
екран.

2 Изберете Меню и след това
изберете:
Продължи - Продължете играта.
Настройка - Настройки за звука
и вибрацията при активиране
на игра.
Използване като тапет Използване на играта като фон.
ЗАБЕЛЕЖКА: Функцията
Използване като тапет поддържа
игрите Dart, Magic Ball и Maze.
Главно меню - Връщане към
екрана с менюто за избор на игра.

Flash съдържание
Папката Flash съдържание съдържа
всички изтеглени и по подразбиране
flash файлове.

Използване на менюто с опции
за игри
Бъдете креативни

От папките Игри и Приложения са
достъпни следните опции:
Създаване на нова папка Създаване на папка в менюто Игри и
приложения.
Сортиране по - Сортиране на игри
и приложения по Дата, Размер
или Име.
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1 Изберете Мои файлове и след
това Flash съдържание.

Оттук можете да преглеждате
файлове на Excel, Powerpoint, Word,
текстови и PDF файлове.

2 Изберете файл и натиснете
Възпроизвеждане.

Прехвърляне на файл в
телефона

Използване на опции при
гледане на SWF/SVG файл

Bluetooth вероятно е най-лесния
начин за прехвърляне на файл от
компютъра в телефона. Може също
да използвате LG PC Suite чрез
кабела за синхронизиране, вж. стр.
86 за подробности.

Гледане на SWF/SVG файл

Изберете Опции в режим на пауза и
изберете от:
Възпроизвеждане/Пауза - Пауза
или подновяване на изпълнението.
Изглед на Цял екран/ Пейзаж Гледайте вашите SWF/SVG файлове
на цял екран или в режим на изглед
пейзаж. (това се появява само ако
изберете Опции без пауза).
Заглушаване/ 3ВУκ - Изключване/
включване на звука.
Използване като тапет Използване на SWF/SVG файла като
тапет.

02
03

За прехвърляне с Bluetooth:
1 Make sure your phone and
computer have Bluetooth switched
on and are visible to one another.

05
06
07
08

2 Използвайте компютъра, за да
изпратите файла чрез Bluetooth.
3 Когато файлът е изпратен, трябва
да го приемете на телефона, като
изберете ОК.
4 Файлът трябва да се появи в папка
Документи или Други.

Преглед на файл

Документи

1 Изберете Мои файлове след това
изберете Документи.

От менюто Документи можете да
видите всички ваши документи.

2 Изберете документ и изберете
Преглед.
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Бъдете креативни

Информация за файл - Преглед на
името, размера, датата, часа и типа
на файла.

01
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Мултимедия
Други

Създаване на филм

Папка Други се използва за
съхранение на файлове, които не
са картини, звуци, видеоклипове,
игри или приложения. Тя работи
по същия начин като папка
Документи. Понякога файловете,
които прехвърляте от компютъра
в телефона могат да се появят в
папка Други, на в папка Документи.
Ако това се случи, може да ги
преместите.
За да преместите файл от Други в
Документи:
1 Изберете Мои файлове след това
изберете Други.
2 Изберете файл и след това Опции.
3 Изберете Преместване.

1 Отидете на Забавления и
изберете Създаване на филми.

Създаване на филми
Програмата Създаване на филми ви
позволява да създадете слайдшоу от
изображения, съчетано с музика.
Бъдете креативни

Създаване на филми

2 Изберете
, за да добавите
изображение. Изберете
изображенията, които искате да
включите, и след това изберете
Готово от Опции.
3 Изберете менюто Стил, за да
изберете стил за филма.
4 Изберете Възпроизвеждане, за
да видите какво сте създали.

Музика
Вашият телефон LG KF750 има
вграден музикален плейър, така че
можете да слушате вашата любима
музика. За достъп до плейъра
изберете Музика от главното меню.
Оттук имате достъп до няколко
папки:
Последно възпроизвеждани Преглед на всички песни, които сте
изпълнили наскоро.

Стил : Вълнообразно
Звуци : Няма селекция

74

Опции

Добави

Назад
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Моята музика - Всички музикални
файлове:
Всички изпълнения - Съдържа
всички песни на телефона.
Изпълнители - Преглед на
музикалната колекция по
изпълнители.

1 Уверете се, че Bluetooth е
включен и в двете устройства и че
устройствата са видими.
2 Изберете музикалния файл на
другото устройство и изберете да
го изпратите с Bluetooth.

01
02
03

3 Когато файлът е изпратен, трябва
да го приемете на телефона, като
докоснете ОК.

04

Албуми - Преглед на
музикалната колекция по албуми.
Жанрове - Преглед на
музикалната колекция по
жанрове.

4 Файлът трябва да се появи в
Музика ➝ Моята музика ➝
Всички изпълнения.

06

ΠЛейлиста - Съдържа всички
създадени от вас списъци за
изпълнение.

Изпълнение на песен

Разбъркване на песни Слушане на песните в
произволен ред.

07
08

1 Изберете Моята музика, след
това Всички изпълнения.
2 Изберете песента, която искате да
изпълните, и след това изберете
Възпроизвеждане.
3 Натиснете
, за да спрете на
пауза песента.

Най-лесният начин за прехвърляне
на музика в телефона е чрез
Bluetooth или кабела за
синхронизиране. Може също да
използвате LG PC Suite, вж. стр. 86
за подробности. За прехвърляне с
Bluetooth:

4 Докоснете
(вдясно), за да
прескочите на следващата песен.
5 Докоснете
(вляво), за да
прескочите на предишната песен.

Бъдете креативни

Прехвърляне на музика в
телефона
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Мултимедия
Използване на опции при
изпълнение на музика
Изберете Опции и след това
изберете:
Минимизиране - Музикалният
плейър изчезва, така че може да
продължите да използвате телефона
както обикновено.

Информация за файл - Преглед
на подробности за името,
големината, датата, часа, типа,
продължителността, защитата и
авторските права на песента.
Изпрати - Изпратете песента в
съобщение или с Bluetooth.
Изтриване - Изтриване на песента.

Отивaне в моята музика Преместване на файла в папката
Моята музика.

Използване като - Използване на
песента като един от вашите тонове
за звънене.

Повторение - Повторение на
избраната песен.

Създаване на списък за
изпълнение

Разбъркване - Слушане на песните
в произволен ред.

Бъдете креативни

Еквилайзер - Настройка на менюто
за еквилайзер.

Можете да създавате собствени
списъци за изпълнение, като
изберете песни от папка Всички
песни.

Визуализация - Изберете
визуалните ефекти.

1 Изберете Моята музика, след
това Nзпълнители.

Добавяне към списък за
възпроизвеждане - Добавяне
на файла към списък за
възпроизвеждане.

2 Изберете Добавяне, въведете
име на списъка за изпълнение и
Запиши.
натиснете
3 Ще се покаже папката Всички
изпълнения. Изберете всички
песни, които искате да включите
в списъка, до тяхното име ще се
появи отметка.
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За да изпълните списък, изберете го
и изберете Възпроизвеждане.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да добавите
втори списък за възпроизвеждане,
изберете Опции и след това
Добавяне на нов списък за
възпроизвеждане.

Редактиране на списък за
изпълнение
Понякога може да поискате да
добавите нови песни или да
изтривате песни от списъка
за изпълнение. Когато искате
да направите това, може да
редактирате списъка за изпълнение.
1 Изберете Моята музика, след
това Nзпълнители.
2 Изберете списък за изпълнение
3 Изберете Опции и след това:

Информация за файл – Преглед
на подробности за името,
големината, датата, часа, типа,
продължителността, защитата и
авторските права на песента.
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Изпрати – Изпращане на песен като
съобщение или чрез Bluetooth.
Премахване от списъка –
Премахване на песен от списъка
за изпълнение. Изберете Да за
потвърждаване.

03
04
05
06

Маркиране/демаркиране - Избор
на няколко файла.

07
08

Използване като – Може да
зададете песента като звуков ефект.
Управление на паметта – Можете
да проверявате състоянието на
паметта.

Изтриване на списък за
изпълнение
1 Изберете Моята музика, след
това Nзпълнители.
2 Изберете Опции и след това
Изтриване или Изтриване на
всички, за да изтриете всички
списъци.

Бъдете креативни

Добави нови песни – За да
добавите още песни към списъка.
Маркирайте тези, които искате, и
изберете Готово.

Преместване нагоре/надолу –
Преместване на песента нагоре
или надолу по списъка, за да
смените последователността на
възпроизвеждане.
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Мултимедия
Използване на радиото

СЪВЕТ! Можете да
осъществявате достъп до музика
чрез сензорния екран. Натиснете
бутона за камерата от дясната
страна на телефона и изберете
иконата Радио или Музика.
След това можете да превъртите
и изберете ваши музикални
файлове или радио функции,
като докосвате екрана.

Вашият LG KF750 има функция на FM
радио, така че може да превключите
на любимите станции и да ги
слушате в движение.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да слушате радиото,
трябва да поставите слушалките.
Пъхнете ги в същото гнездо, в което
включвате зареждащото устройство.

Търсене на станции
Може да настроите радиостанции
като ги търсите ръчно или
автоматично. След това те ще
бъдат записани в определени
номера на канали, така че няма да е
необходимо да настройвате отново.
Можете да запазите до 50 канала в
телефона.
За автоматична настройка:
1 От Музика изберете FM радио и
след това Опции.
Бъдете креативни

2 Изберете Автоматично
сканиране, след това Да. На
намерените станции автоматично
ще бъдат зададени номера на
канали.

За ръчна настройка:
1 Изберете FM радио и след това
Опции.
2 Изберете Списък на канали и
изберете номер на канал, на който
искате да запишете станцията.
3 Въведете честотата на станцията
и докоснете Избери, за да го
запишете.
ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да настроите
ръчно на станция и като използвате
(ляво) и
(дясно) показвани в
съседство на радиочестотата.
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Редактиране на канали

Нулиране на канали

Може да искате да преместите
станциите на друг канал, така че
тези, които слушате по-често, са полесни за достъп.

1 Изберете FM радио и след това
Опции.

1 Изберете FM радио и след това
Опции.

3 Изберете Рестартирай канал, за
да нулирате текущия канал, или
изберете Рестартирай всички
канали, за да нулирате всички
канали. Всеки канал ще се върне
на стартовата 87,5Mhz честота.

2 Изберете Списък на канали
и канала, който искате да
промените.
3 Или изберете станция от един от
каналите или ръчно настройте
канала на честотата, която искате.
Можете да редактирате всеки канал,
като го маркирате и докоснете Опции:
Преименуване - Преименуване
на канал.
Замяна - Настройване на нова
честота за избрания канал.
Рестартирай канал - Нулиране
на канала.
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СЪВЕТ! За да подобрите радио
приемането, удължете кабела на
слушалката, който функционира
като радиоантена.

04
05
06
07
08

Използване на Радио DJ
(В зависимост от мрежата и услугата)
Използвайте това меню за достъп
до Vodafone Radio DJ, една
интерактивна, персонализирана
музикална услуга, за да слушате
любимите си песни, да откривате
нова музика и да създавате ваши
лични канали. Можете също така да
изтегляте музикални файлове, които
току що сте чули по радиото.
Обърнете се към доставчика на
услуги за повече подробности.

Бъдете креативни

Рестартирай всички канали Нулиране на всички канали.

2 Изберете Списък на канали и
след това Опции.

01
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Организатор и инструменти
Добавяне на събитие в
календара
1 От екран в режим на готовност
и изберете
натиснете
Органайзер и инструменти.
Изберете Календар.
2 Изберете датата, към която искате
да добавите събитие.

8 Изберете Запиши и вашето
събитие ще се запише в
календара. Квадратен курсор
ще маркира деня, в който
има записани събития, и ще
прозвучи камбанка при старта на
събитието, което ви помага да се
организирате.
СЪВЕТ! В календара може
да зададете период на отпуска.
Изберете всеки ден на отпуската
един по един, след това
докоснете Опции и изберете
Задаване на отпуск. Всеки ден
ще се оцвети в червено. Когато
стане време за настройване на
аларма, можете да изключите
дните, които сте в отпуска.

3 Изберете Опции и след това
Добавяне.
4 Изберете дали искате да добавите
Среща, Годишнина или Рожден
ден и изберете Готово.
5 Проверете датата и въведете
часа, когато искате да започне
събитието.

Организирайте се

6 За срещи и годишнини въведете
часа и датата на приключване на
събитието в долните прозорци за
час и дата.

Смяна на изгледа по
подразбиране на календара

7 Ако искате да добавите тема или
бележка към събитие, докоснете
Тема или Име и напишете
бележката.

1 От екран в режим на готовност
и изберете
натиснете
Органайзер и инструменти.
Изберете Настройки.
2 Изберете Календар, докоснете
Опции и изберете или Месечен
изглед или Седмичен изглед.
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3 Натиснете OK, за да потвърдите
вашия избор.

Споделяне на елемент за
изпълнение

Добавяне на елемент към
списъка за изпълнение

1 От екран в режим на готовност
и изберете
натиснете
Органайзер и инструменти.
Изберете Задачи.

1 От екран в режим на готовност
и изберете
натиснете
Органайзер и инструменти.
2 Изберете Задачи и след това
Добавяне.
3 Задайте датата за елемента за
изпълнение, добавете бележки
и изберете ниво на приоритет:
Високо, Средно или Ниско.
4 Запишете вашия елемент от
списъка за изпълнение като
изберете Готово.
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2 Изберете елемента за изпълнение,
който искате да споделите, и
изберете Опции.

04

3 Изберете Изпрати. Може
да изберете да споделите
вашия елемент за изпълнение
чрез Текстово съобщение,
Мултимедийно съобщение,
Имейл или Bluetooth.

06

05

07
08

СЪВЕТ! Може
да архивирате и да
синхронизирате календара си с
компютър. Вж. Синхронизация с
компютър на стр. 86.

Организирайте се

СЪВЕТ! Можете да
редактирате елемент като го
изберете и докоснете Опции
и Редактиране. Потвърдете
промените като изберете
Запиши.

01

81

5/22/08 12:53:00 PM

Организатор и инструменти
Настройка на алармата
1 От екран в режим на готовност
Oрганайзер &
натиснете
Φункции и изберете Аларми.
2 Изберете Опции и докоснете
Добавяне на ново.
3 Задайте часа, когато искате
алармата да задейства.
4 Изберете дали искате алармата да
звучи Един път, Ежедневно, Пон
- Пет, Пон - Съб, Съб - Нед или
С изключение на празник.
5 Изберете и Редактиране, за да
изберете звук за вашата аларма.
За да чуете звука, изберете го, и
докоснете Възпроизвеждане.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да настроите
до 5 аларми. Алармата ще се включи
дори ако телефонът е изключен.

Добавяне на бележка
1 От екран в режим на готовност
Oрганайзер &
натиснете
Φункции и изберете Органайзер
и инструменти. Изберете
Аларма.
2 Ако няма съществуващи бележки,
изберете Добавяне.
3 Напишете бележката си, и след
това Запиши.
4 Вашата бележка ще се появи на
екрана при следващото отваряне
на приложението Бележка.

6 Добавете бележка към алармата и
изберете Готово когато свършите
с писането. Когато алармата
прозвучи, бележката ще бъде
показана.
Организирайте се

7 Накрая, можете да зададете
интервала на изчакване на 5, 10,
20, 30 минути, 1 час или Изкл.

СЪВЕТ! Може да
редактирате съществуваща
бележка. изберете тази, която
искате да редактирате, и
докоснете Редактиране.

8 След като сте настроили алармата,
изберете Готово.
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Използване на калкулатора

Преобразуване на единица

1 От екран в режим на готовност
и изберете
натиснете
Органайзер и инструменти.
Изберете Калкулатор.

1 От екран в режим на готовност
и изберете
натиснете
Органайзер и инструменти.
Изберете Преобразувател.

2 Натиснете цифровите клавиши, за
да въведете числа.

2 Изберете дали искате да
преобразувате Валута,
Повърхност, Дължина, Тегло,
Температура, Cила на звука или
Скорост.

3 За прости изчисления изберете
желаната функция (+, –, x, ÷),
последвана от =.

01
02
03

4 За по-сложни изчисления
изберете Опции и изберете от
+/–, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt,
deg или rad.

3 Сега може да изберете единицата
и да въведете стойността,
която искате да преобразувате,
следвана от единицата, в която
искате да преобразувате.

Използване на хронометъра

4 Съответната стойност ще се появи
на екрана.

1 От екран в режим на готовност
и изберете
натиснете
Органайзер и инструменти.
Изберете Хронометър.
2 Натиснете
отброяване.

06
07
08

, за да спрете

Организирайте се
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, за да стартирате

3 Ако докоснете Обиколка, можете
да запишете времето.
4 Натиснете
отброяване.
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Организатор и инструменти
Добавяне на град към
световния часовник
1 От екран в режим на готовност
и изберете
натиснете
Органайзер и инструменти.
Изберете Световно време.
2 Изберете Опции, и след това
Добавяне на град. Започнете
въвеждането на името на града,
който искате, и той ще се появи
отгоре на екрана. Друг начин е да
докоснете Карта и да изберете
град от картата.

Използване на гласов запис
Използвайте Гласов запис, за да
записвате гласови бележки или
други звуци.
1 Изберете Органайзер и
инструменти.
2 Изберете Гласов запис, след това
Опции и изберете от:
Продължителност – Изберете
продължителността на записа.
Изберете от Размер MMS
съобщение, 30 секунди, 1
минута или Без ограничение.

3 Натиснете Избери, за да
потвърдите вашия избор.

Организирайте се

СЪВЕТ! Ако сте в чужбина,
може да промените часовия
пояс от Световен часовник,
като изберете Опции, следвано
от Смяна на текущия град.
Изберете необходимия град
както е посочено по-горе, и
докоснете Избери.

Качество – Изберете качеството
на звука.
Изберете от Суперфино, Фино или
Нормално.
Използвана памет - Проверете
текущото състояние на всяка
памет.
използвана памет – Отваряне на
папката Гласов запис в Звуци.
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Запис на звук или глас
1 Изберете Органайзер и
инструменти.
2 Изберете Гласов запис.
3 Изберете Запис, за да започнете
да записвате.
4 Изберете Стоп, за да спрете да
записвате.
5 Изберете Възпроизвеждане от
Опции за да чуете вашия запис.

Изпращане на гласов запис
1 След като завършите записването,
изберете Опции.
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Организирайте се

2 Изберете Изпращане и
изберете като Съобщение,
E-mail, Bluetooth, или БЛοГ.
Ако изберете Съобщение или
Имейл, записът ще се добави
към съобщението и може да
го напишете и изпратите както
обикновено. Ако изберете
Bluetooth, ще бъдете подканени
да включите Bluetooth.

ЗАБЕЛЕЖКА: След като завършите
записа, изберете Опции и след това
Възпроизвеждане, Изпращане,
Файл, Изтриване, Използване
като (за да използвате записа като
тон за звънене) или Отиди.
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Синхронизация с компютър
Може да синхронизирате
компютъра с телефона, за да се
уверите, че всички важни детайли
и дати съвпадат, а също и за
създаване на резервни копия за
ваше спокойствие.

7 След като завърши
инсталирането, икона на LG PC
Suite ще се появи на работния
плот.

Инсталиране на LG PC Suite на
вашия компютър.

1 Свържете USB кабела към
телефона и вашия компютър.

1 От екрана в режим на готовност
и изберете
натиснете
Настройки на телефона.

2 Щракнете двукратно върху
иконата на LG PC Suite на вашия
работен плот.

2 Изберете Свързване, след това
Режим на USB свързване.

3 Щракнете върху Съветник за
връзка, след това USB.

3 Изберете Режим на USB
свързване и щракнете върху OK.

4 Щракнете върху Напред, след
това отново Напред, и Готово.
Телефонът и компютърът сега са
свързани.

4 Поставете предоставения
компактдиск в компютъра.
Щракнете върху LG PC Suite
Installer, който се появява на
екрана.

Свързване на телефона с
компютъра

Организирайте се

5 Изберете език, в който да работи
инсталаторът, и щракнете върху
OK.
6 Следвайте инструкциите
на екрана, за да завършите
съветника за LG PC Suite Installer.
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Архивиране и възстановяване
на информацията на телефона
1 Свържете телефона и компютъра,
както е описано по-горе.
2 Щракнете върху иконата
Резервно копие и изберете
Резервно копие или
Възстановяване.
3 Маркирайте съдържанието,
за което искате да създадете
резервно копие или което
искате да възстановите.
Изберете местоположението на
информацията, за която искате
да създадете резервно копие или
от което искате да възстановите
информация. Щракнете върху OK.
4 Ще бъде създадено резервно
копие на информацията.

Преглед на файловете на
телефона на компютъра

2 Щракнете върху иконата
Съдържание.

750_MTB_0522.indd 87

СЪВЕТ! Гледането на
съдържанието на телефона
на компютъра помага да
подредите файловете, да
организирате документите и
да премахнете съдържанието,
което не ви е вече необходимо.

01
02
03
04
05
06
07
08

Синхронизиране на
контактите
1 Свържете телефона и компютъра.
2 Щракнете върху иконата
Контакти.
3 Изберете Трансфер, след това
Импортиране от мобилен
апарат. Компютърът сега
ще импортира и ще покаже
контактите, записани на USIM
картата и апарата.
4 Щракнете върху Файл и изберете
Запиши. Сега може да изберете
къде да запишете контактите си.

Организирайте се

1 Свържете телефона и компютъра,
както е описано по-горе.

3 Всички документи, flash
съдържание, изображения,
звуци и видеоклипове, които
сте записали на телефона, ще се
покажат на екрана в папката LG
Phone.
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Синхронизация с компютър
ЗАБЕЛЕЖКА: За да създадете
резервно копие на контактите
на USIM картата, щракнете върху
папката SIM карта отляво на
екрана на компютъра. Изберете
Редактиране отгоре на екрана и
после Избери всички. Щракнете с
десния бутон върху вашите контакти
и изберете Копирай в контакти.
Щракнете върху папка Апарат
отляво на екрана и всички ваши
номера ще се покажат.

Синхронизиране на
съобщенията
1 Свържете телефона и компютъра.
2 Щракнете върху иконата
Съобщения.
3 Всички съобщения на компютъра
и телефона ще се покажат в папки
на екрана.
Организирайте се

4 Използвайте лентата с
инструменти отгоре на екрана,
за да редактирате и подредите
съобщенията.

Синхронизиране на музиката
1 Свържете телефона и компютъра.
2 Щракнете върху иконата Музика.
3 Записаните от вас музикални
файлове ще се покажат на екрана в
папката Музика.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да използвате
Музика, трябва да са изпълнени
следните условия.
· Windows XP Service Pack 2 или понова версия.
· Windows Media Player 11 или понова версия.
· Трябва да е активен режим USB
Връзка и режим Синхронизиране
на музика трябва да е включен.

Използване на телефона като
устройство с външна памет
Вашият телефон може да се
използва като устройство с външна
памет, ако имате поставена карта
с памет.
1 Прекъснете връзката на телефона
с компютъра.
2 От екрана в режим на готовност
и изберете
натиснете
Настройки.
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3 Изберете Свързване, след това
Режим на USB свързване.

01

4 Маркирайте Външна памет и
докоснете Избери.

02

5 Свържете телефона и компютъра.
На телефона ще се изпиши:
Свързване като външна
памет…, следвано от Свързан
в режим външна памет. Не
прекъсвайте връзката по време
на прехвърляне.
6 Всички файлове на телефона
автоматично ще се запишат на
твърдия диск на компютъра.

03
04
05
06
07
08

ЗАБЕЛЕЖКА: Телефонът ви трябва
да не е свързан към компютъра, за
да инициирате използването като
устройство с външна памет.
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Организирайте се

ЗАБЕЛЕЖКА: Използването
като устройство с външна памет
архивира само съдържанието,
записано на картата с памет, а
не в паметта на апарата. За да
прехвърлите съдържание от
паметта на апарата (напр. контакти),
трябва да синхронизирате със
Синхронизация с компютър.
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Vodafone live!
С браузъра под ръка можете да
получите последните новини
и прогнози за времето, както
и информация за спорта и
положението на пътищата, когато
имате нужда. Освен това браузърът
ви позволява да изтегляте найновата музика, тонове на звънене,
тапети и игри.

Добавяне на показалци и
достъп до показалците

Достъп до уеб

2 Изберете Показалци. На екрана
ще се появи списък с вашите
Показалци.

1 От екрана в режим на готовност
и изберете
натиснете
Vodafone live!.
2 Ще имате директен достъп до
началната страница на браузъра
като изберете Vodafone live!. Друг
начин е да изберете Въведете
адрес и да напишете желания
адрес, последвано от Отвори.
ЗАБЕЛЕЖКА: Допълнителна цена се
натрупва при свързването към тази
услуга и изтеглянето на съдържание.
Проверете тарифите за данни от
мрежовия оператор.

За бърз и лесен достъп до любими
уеб сайтове може да добавите
показалци и да запишете уеб
страници.
1 От екрана в режим на готовност
и изберете
натиснете
Vodafone live!.

3 За да създадете нова папка,
изберете Опции и докоснете
Създаване на нова папка.
Въведете име за вашата папка с
показалци.
4 За да добавите нов показалец,
изберете Опции и докоснете
Добавяне на ново. Въведете име
за вашия показалец, следвано от
URL адреса.
5 Изберете Готово. Вашият
показалец сега ще се появи в
списъка с показалци.

Уеб

6 За достъп до показалеца просто
превъртете до него изберете
Отваряне.
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Запис на страница
1 Отидете на желаната уеб
страница, както е описано погоре.
2 Изберете Опции и след това
Запиши елементи - Запиши тази
страница.
3 Въведете име за страницата, за да
може лесно да я разпознавате.
4 Изберете Запиши.
СЪВЕТ! Това меню също
ще ви позволи да редактирате
заглавията на записани
страници, да защитите или
премахвате защитата на
екранна бележка и да изтривате
записаните страници.

Достъп до записана страница
1 От екрана в режим на готовност
и изберете
натиснете
Vodafone live!.
2 Изберете Записани страници.

01
02

Преглед на хронологията на
браузъра
1 От екран в режим на готовност
и изберете
натиснете
Vodafone live!, и след това
изберете Хронология.

03
04
05
06

2 Ще се покаже Визуална
хронология. Изберете Опции
и след това Добавяне на
показалец, за да добавите
текущата страница към вашите
показалци.

07
08

3 Изберете Опции и Избор на
Списък на хронология, за да
покажете списък на заглавия на
уеб страници, които сте отваряли
скоро.
4 За достъп до тези страници
просто изберете желаната
страница и докоснете Отвори.

Уеб
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3 Изберете Отвори, за да се
свържете със записаната
страница.
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Vodafone live!
Използване на RSS четец

Добавяне на фийд

RSS (Really Simple Syndication) е
серия от Уеб формати за подаване
на данни, която се използва за
публикуване на често обновявано
съдържание като записи в блогове,
заглавия на новини или подкаст
излъчвания. Един RSS документ,
наричан фийд, уеб фийд, (поток)
или канал, съдържа или резюме на
съдържание от асоцииран уеб сайт,
или пълния текст.

Можете да въведете фийда директно
сами: Vodafone live! ➝ RSS четец
➝ Опции ➝ Добавяне на ново или
можете да щракнете върху връзката
към фийд като изберете RSS иконата
в уеб страницата.

RSS прави възможно хората да
следят предпочитаните от тях уеб
сайтове по автоматизиран начин,
който е по-лесен в сравнение с
ръчното проверяване на сайтовете.
Потребителят се абонира за фийд
като въведе връзка към фийда
в четеца или щракне върху RSS
икона в браузъра, която инициира
процеса на абониране. Четецът
проверява редовно за ново
съдържание фийдовете, за които се
е абонирал потребителя, и изтегля
актуализации, ако намери такива.

Актуализиране на RSS четеца
1 Можете да изберете
Актуализиране или
Актуализиране на всички
Опции.
2 Ако искате актуализирането да
става автоматично, изберете
График за актуализиране.

Смяна на настройките на уеб
браузъра
1 От екрана в режим на готовност
и изберете
натиснете
Vodafone live!. Изберете
Настройки браузър.

Уеб

2 Можете да изберете да
редактирате Профили,
Настройки за облик, Кеш,
Бисквитки, 3ащита, или
Нулиране на настройки.
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3 След като промените настройките,
докоснете Избери.

Използване на телефона като
модем
KF750 може да играе роля на
модем за вашия компютър, като
ви предоставя имейл и интернет
достъп, когато не може да се
свържете с кабели. Може да
използвате или USB кабела или
Bluetooth.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече
информация за синхронизиране с
LG PC Suite вж. стр. 86.

01
02

Използване на Bluetooth
03

1 Уверете се, че Bluetooth е
Включен и Видим както за
компютъра, така и за KF750.

04

2 Сдвоете компютъра и KF750, така
че за свързване да е необходима
парола.

05

07

1 Уверете се, че на компютъра ви е
инсталирана LG PC Suite.

3 Използвайте Съветник за
връзка във вашия LG PC Suite, за
да създадете активна Bluetooth
връзка.

2 Свържете вашия KF750 с
компютъра чрез USB кабела и
стартирайте софтуера LG PC Suite.

4 Щракнете върху Комуникация на
компютъра. След това щракнете
върху Настройка.

3 Щракнете върху Комуникация
на компютъра. После щракнете
върху Настройки и изберете
Модем.

5 Щракнете върху Модем.

Използване на USB кабел:

4 Изберете LG мобилен USB
модем и изберете OK. Сега ще се
появи на екрана.
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6 Изберете Стандартен модем
през Bluetooth връзка и
щракнете върху OK. Сега ще се
появи на екрана.
7 Щракнете върху Свързване и
компютърът ще се свърже чрез
вашия KF750.
ЗАБЕЛЕЖКА: За повече
информация относно Bluetooth вж.
стр. 98-100.

Уеб

5 Щракнете върху Свързване и
компютърът ще се свърже чрез
вашия KF750.

06
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Настройки
В тази папка може да смените
настройките, за да персонализирате
вашия KF750.

ЗАБЕЛЕЖКА: Колкото по-дълго
е включено задното осветяване,
толкова повече енергия на
батерията се изразходва и
толкова по-често се налага да
зареждате телефона.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече
информация за повикванията вж.
стр. 31.

Подобряване качеството на
изображението - Изберете това
меню, за да подобрите качеството
на избраното изображение.

Смяна на настройките на
екрана
1 От екран в режим на готовност
, Настройки.
натиснете

Тема на апарата - Бърза смяна на
целия облик на екрана.

2 Изберете Настройки на екрана,
за да изберете от:
Oсновен дисплей - Изберете
тема за екрана в режим на
готовност или за изходящо
повикване.
Стил на меню - Изберете стил за
представяне на менюто.
Haбиране - Настройте екрана по
време на набиране на номер.
Шрифт - Смяна на цвета на
шрифта.
Настройки

Фоново осветление - Изберете
колко дълго остава включено
задното осветяване.

Съобщ. Добре дошли - Въведете
съобщение за поздрав при
включване на телефона.
3 Изберете Избери, за да запишете
настройките.

Персонализиране на
профилите
От екрана в режим на готовност
бързо можете да промените
профила си. Просто докоснете
иконата на текущо активния профил
в горния десен ъгъл.
С използването на менюто
за настройки може да
персонализирате всяка настройка
на профила.
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1 От екран в режим на готовност
, Настройки.
натиснете
2 Изберете Профили и изберете
профила, който искате да
редактирате. Не можете да
редактирате профил Без звук.
3 Изберете Опции и след това
Редактиране.
4 Можете след това да смените
всички звуци и опции за
предупреждение, налични
в списъка, включително
настройките за Тон на звънене и
Стил на менто, Предупреждения
за съобщение, Екранни звуци и
други.

Смяна на настройките на
телефона
Порадвайте се на възможността да
персонализирате вашия KF750, така
че той да работи по най-подходящия
за вас начин.

01
02
03
04

1 От екрана в режим на готовност
и изберете
натиснете
Настройки.

05

2 Изберете Настройки на
телефона и изберете от списъка
по-долу.

07

06

08

Дата и час - Регулиране на
настройките за дата и час
или избор на автоматична
актуализация на часа при
пътуване или настъпване на лятно
часово време.
Език - Смяна на езика за екрана
на вашия KF750.
Aвт.блк.бутони - Заключете
автоматично клавиатурата от
екран в режим на готовност.
Вибрация на тъчпад - Настройте
тъчпада да вибрира.

Настройки

750_MTB_0522.indd 95

СЪВЕТ! За да преминете през
списък с опции, докоснете
последния видим елемент
и плъзнете пръст нагоре
по екрана. Списъкът ще
се премести, така че още
елементи да са видими.
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Настройки
Ефект на сензорен екран Задайте тон за ефект при
докосване на сензорния екран.
Защита - Настройте телефонът
да пита за PIN кода на вашата
SIM карта, когато телефонът се
включва.
Пестене на енергия - Изберете
да превключите на фабричните
настройки за пестене на енергия
Вкл. или Изкл.
Управление на паметта - Вж.
Използване на управлението
на паметта на стр. 97 за повече
информация.
Hacтp.ocновно съхр - Задайте
приоритетна памет да бъде тази
на телефона или външната памет.
Информация - Преглед на
техническата информация за
KF750.
Нулиране на настройки Нулиране на всички настройки до
фабричните им стойности.

Смяна на настройките за
свързване
Вашите настройки за свързване вече
са зададени от мрежовия оператор,
така че да се наслаждавате на
мобилния си телефон от самото
начало. Ако искате да промените
някои настройки, използвайте това
меню.
В екрана за готовност натиснете
, изберете Настройки и след
това Свързване.
Bluetooth - Настройте вашия KF750
за използване на Bluetooth. Можете
да настроите видимостта ви от други
устройства или да търсите сред
устройствата, сдвоени с апарата.
Режим на USB връзка - Изберете
Услуга за данни и синхронизирайте
вашия KF750 със софтуера LG PC
Suite, за да копирате файлове от
телефона. За повече подробности за
синхронизирането вж. стр. 86.

Настройки

TV изход - Изберете PAL или NTSC
за свързване на вашия KF750 към
телевизор.
ЗАБЕЛЕЖКА: Изходният кабел за
телевизор се предлага отделно.
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PIN за DivX свързване към
компютър - Настройка на PIN код за
свързване на DivX конвертор.
Мрежа - Вашият KF750 се свързва
автоматично към предварително
определената мрежа. За да
промените тези настройки
използвайте тази опция.
Интернет профили - Настройте
профилите за свързване към
интернет.
Точки за достъп - Вашият мрежов
оператор вече е записал тази
информация. Чрез тази опция
можете да добавяте нови точки на
достъп.
Връзка с пакетно превкл. Настройте връзката за пакети данни.
Настройки браузър - Вж. стр. 92
за повече информация относно
настройките на браузъра.
Настройки за поточно предаване
- Задайте настройки за поточно
предаване на данни от интернет.

Вашият KF750 има три налични
памети: на телефона, USIM картата
и външна карта с памет (може да
е необходимо да закупите карта с
памет отделно).
Може да използвате управлението
на паметта, за да определите
как се използва всяка памет и да
установите колко място е останало.
в екрана на режим
Натиснете
на готовност и изберете Настройки.
Изберете Настройки на телефона,
после Управление на паметта.

01
02
03
04
05
06
07
08

Потребителска памет - Преглед на
наличната памет във вашия KF750 за
Изображения, Звуци, Видеоклипове,
Flash, MMS, Имейл, Java приложения
и други.
Памет запазена от потребителя Преглед на наличната памет във
вашия апарат за SMS, Контакти,
Календар, Списък с елементи за
изпълнение, Бележки, Аларми,
Хронология на повиквания,
Показалци и Разнообразни
елементи.

Настройки
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Използване на управлението
на паметта
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Настройки
USIM памет - Преглед на наличната
памет на USIM картата.

Изпращане и получаване на
файлове с Bluetooth

Външна памет - Преглед на
наличната памет на външната карта
с памет (може да е необходимо да
закупите картата с памет отделно).

Bluetooth е чудесен начин за
изпращане и получаване на
файлове, тъй като не са необходими
кабели и връзката е лесна и бърза.
Може да се свържете към Bluetooth
слушалка, за да извършвате и
получавате повиквания.
За изпращане на файл:

СЪВЕТ! Вж. стр. 20 за повече
информация за Поставяне на
карта с памет.

Използване на самолетен
режим
Активирайте самолетен режим
в режим на
като натиснете
готовност, и след това изберете
Настройки на апарата - профили.
Изберете Самолетен режим и
, за да го активирате.
натиснете
Самолетният режим няма да ви
позволи да извършвате повиквания,
да се свързвате към интернет и
да изпращате съобщения или да
използвате Bluetooth.

1 Отворете файла, който искате
да изпратите, обикновено това е
снимка, видеоклип или музикален
файл.
2 Изберете Опции и след това
Изпращане. Изберете Bluetooth.
3 Изберете Да, за да включите
Bluetooth.
4 Вашият KF750 автоматично ще
търси други активирани Bluetooth
устройства.

Настройки

5 Изберете устройството, до което
искате да изпратите файла, и
докоснете Избери, за да изпратите
файла.
6 Вашият файл ще бъде изпратен.
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СЪВЕТ! Следете лентата за
напредък, за да се уверите, че
файлът ви е изпратен.
За получаване на файл:
1 За да получите файл, вашият
Bluetooth трябва да е Включен
и Изкл. Вж. Смяна на Bluetooth
настройките на стр. 99 за повече
информация.
2 Съобщение ще ви подкани да
приемете файла от подателя.
Изберете Да, за да получите
файла.
3 Ще видите къде е записан файлът
и може да изберете за файла
Преглед или Използване като
тапет. Файловете обикновено ще
се записват в съответната папка в
Мои файлове.
Смяна на Bluetooth настройките
1 Натиснете
в екрана на
режим на готовност и изберете
Настройки.

Видимост на моето устройство Изберете Видимо, Видимо за 1
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01

Име на моето устройство Въведете име за вашия KF750.
Поддържани услуги - Потърсете
профила поддържан от KF750.
Вж. Използване на телефона като
модем на стр. 93 или Използване
на Bluetooth слушалка на стр. 100.
Моят адрес - Проверете адреса
на вашето Bluetooth устройство.

Сдвояване с друго Bluetooth
устройство
Като сдвоите KF750 с друго
устройство, може да настроите
връзка, защитена с парола. Това
означава, че сдвояването е посигурно.

02
03
04
05
06
07
08

1 Проверете дали вашият Bluetooth
е Включен и Изкл. Може до
промените видимостта в меню
Настройки.
2 Изберете Сдвоени устройства и
след това Ново.
3 Вашият KF750 ще потърси
устройства. Когато търсенето
завърши, на екрана ще се появи
Опресняване и Добави.

Настройки

2 Изберете Свързване, след това
Bluetooth и Настройки.
Направете вашите промени в:

минута или Скрито.
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Настройки
4 Изберете устройството, с което
искате да сдвоите, и въведете
паролата, после натиснете
Добавяне.
5 Телефонът ви ще се свърже към
другото устройство, където
трябва да въведете същата
парола.
6 Сега Bluetooth връзката ви,
защитена с парола, е готова.

Използване на Bluetooth
слушалка
1 Проверете дали вашият Bluetooth
е Включен и Видим.
2 Следвайте инструкциите,
приложени към слушалката, за да
я поставите в режим на сдвояване
и да сдвоите устройствата.
3 Изберете Да за Свързване сега.
Вашият KF750 автоматично ще
превключи на профил Слушалка.

Настройки

СЪВЕТ! Вж. стр. 32 за
подробности за BT в режим
на отговор, за да можете да
контролирате как да отговаряте
на повиквания когато Bluetooth
слушалката е свързана.
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Аксесоари
Тези аксесоари са предоставени с KF750.
Зарядното
устройство

Кабел за данни
и CD
Свързване и
синхронизиране
на KF750 с
компютър.

Батерия

Ръководство за
потребителя
Научете повече
за своя KF750.
KF750 Ръководство за потребителя

Стерео
слушалки

• Винаги използвайте оригинални
LG аксесоари.

• Ако не го направите, вашата
гаранция може да стане
невалидна.

• Аксесоарите могат да се
различават в различните
региони: обърнете се към нашата
регионална компания за услуги
или агент, ако имате въпроси.

Аксесоари
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ЗАБЕЛЕЖКА
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Мрежова услуга

Технически данни

Безжичният телефон, описан в
това ръководство, е одобрен за
използване с GSM 900, DCS 1800,
PCS1900 и W-CDMA мрежа.

Общи

Няколко функции, описани в това
ръководство, се наричат Мрежови
услуги. Това са специални услуги,
които уреждате чрез вашия
доставчик на безжични услуги.
Преди да се възползвате от тези
услуги, трябва да се абонирате за
тях чрез доставчика и да получите
инструкции за тяхното ползване.

Име на продукта: KF750
Система: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA
Температура на околната среда
Макс.: +55°C (разреждане), +45°C
(зареждане)
Мин.: -10°C

Мрежова услуга
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Дeкларация за съответствие
Дeтайли за доставчика
Име
LG Electronics Inc
Адрес
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Дeтайли за продукта
Име на продукта
E-GSM900 / DCS1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment
Име на модела
KF750
Търговско име
LG

Дeтайли за приложими стандарти
R&TTE Directive 1999/5/EC
ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1
ETSI EN 301 489-17 V1.3.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1
ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 определен от ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 определен от ETSI EN 301 908-1 V2.2.1
ETSI EN 301 908-2 V2.2.1, ETSI EN 300 328 V1.4.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Допълнителна информация

Декларация

С това декларирам под собствена отговорност, че гореупоменатия
продукт, към който се отнася тази декларация, отговаря с
гореупоменатите стандарти и Директиви.
Eвропейски център по стандартизация
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 -8794
e-mail : jacob @ lge.com
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Име

Дата на издаване

Seung Hyoun, Ji / Директор

03.Септември. 2008

Πодпис на представител
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