Instalacja karty SIM i baterii

W zależności od wersji oprogramowania telefonu i dostawcy usług zawartość
niniejszej instrukcji może się różnić od ustawień dostępnych w telefonie.

Bluetooth QD ID B016935

Wkładanie karty pamięci
Zdejmij pokrywę komory baterii. Włóż kartę pamięci (złote
styki karty muszą być skierowane do góry). Aby wyjąć
kartę pamięci, delikatnie popchnij ją w sposób pokazany
na rysunku.
Aby wyjąć kartę pamięci, delikatnie popchnij ją w sposób
pokazany na rysunku.
Uwaga: Karta pamięci stanowi wyposażenie dodatkowe.

Słuchawka

Instalowanie karty SIM

LG-S310 INSTRUKCJA OBSŁUGI

P/N: MFL67003315(1.1)

Elementy telefonu

www.lg.com
W tej części można znaleźć krótki opis funkcji telefonu.

Wiadomości
Nowa wiadomość
To menu zawiera funkcje związane z wysyłaniem wiadomości
tekstowych (SMS) i multimedialnych (MMS).

Odebrane
Telefon sygnalizuje odebranie nowej wiadomości.
Wiadomości są zapisywane w folderze Odebrane.

Skrzynka e-mail

Rozpoczynając korzystanie z sieci komórkowej, użytkownik otrzymuje od operatora kartę SIM, na której są zapisane szczegóły
usługi, w tym numer PIN, wszelkie dostępne usługi opcjonalne i wiele innych informacji.
Ważne! Kartę SIM i jej styki można łatwo uszkodzić poprzez zarysowanie lub zgięcie, dlatego należy zachować ostrożność
podczas trzymania, wkładania lub wyjmowania karty. Wszystkie karty SIM należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla
małych dzieci.
Ilustracje Przed wyjęciem baterii należy koniecznie wyłączyć urządzenie i odłączyć od niego ładowarkę.
1 Zdejmij pokrywę komory baterii.
1
2
3
2 Wyjmij baterię.
3 Włóż kartę SIM.
4 Włóż baterię.
5 Załóż pokrywę komory baterii.
6 Naładuj baterię.
4
5
6
Uwaga: Przed pierwszym użyciem
baterię należy w pełni naładować.

Emotikony

Robocze

Lista przydatnych emotikonów umożliwiających szybkie
wysłanie odpowiedzi.

Kontakty

Umożliwia ustawienie sposobu wyświetlania listy kontaktów, a
także kopiowanie, przenoszenie i wysyłanie kontaktów przez
Bluetooth, usuwanie kontaktów i sprawdzanie ilość wolnej
pamięci. Jeśli włożona jest karta SD, pozwala tworzyć kopię
zapasową kontaktów i odtwarzać kontakty z kopii zapasowej.

Kontakty

Grupy

Wybierz pozycję Wyszukaj w menu Opcje i wprowadź
nazwę, którą chcesz wyszukać na liście kontaktów.
Wybierając menu Opcje i pozycję Nowy kontakt można
również dodać nowy kontakt. Opcja Dodaj szczegóły
umożliwia wprowadzenie nazwy, numerów telefonu i
adresów e-mail oraz przypisanie kontaktu do grup lub
przypisanie zdjęcia do nowego kontaktu.

Kontakty można dodawać do zdefiniowanych w telefonie
grup.

Numery ustalone - Pozwala ograniczyć połączenia
wychodzące do wybranych numerów. Te numery są
zabezpieczone kodem PIN2. Gdy włączona jest funkcja
Numerów ustalonych, w celu wysłania wiadomości należy
dodać numer centrum SMS do listy numerów ustalonych.
Połączenie oczekujące
Włącz: Po wybraniu opcji Włącz można odbierać
połączenia oczekujące (przychodzące).
Wyłącz: W przypadku wybrania opcji Wyłącz, telefon
nie będzie rozpoznawał połączeń oczekujących
(przychodzących).
Sprawdź status: Wskazuje status połączenia
oczekującego.
Odrzucanie połączeń
Odrzucanie połączeń (Wł./Wył.): Pozwala określić, czy
połączenia przychodzące mają być odrzucane.

Wł.: Numer telefonu będzie wysyłany do rozmówcy i
wyświetlany na ekranie jego telefonu.
Wył.: Numer telefonu nie będzie wyświetlany.

W folderze Robocze można tymczasowo zapisać
wiadomość.

Nadawane
Folder do tymczasowego przechowywania niewysłanych
wiadomości lub wiadomości, które zostały wysłane, ale nie
zostały dostarczone.

Wiadomość SOS
Wiadomość alarmowa może zostać wysłana do wstępnie
zdefiniowanych numerów (maks. 3) poprzez dłuższe
naciśnięcie klawisza 9 na ekranie bezczynności, a jej treść
można ustawić w menu wiadomości za pomocą podmenu
SOS. Przy dłuższym naciskaniu klawisza 9 pojawia się
komunikat, Ustawić wiadomość SOS?. Wciśnij Tak,
następnie napisz tekst wiadomości i wprowadź do 3
numerów, na które chcesz wysyłać wiadomość w trybie
alarmowym, i naciśnij opcję Gotowe.

Wyświetla nieodebrane połączenia.

Własny nume�r

Wyświetla połączenia odebrane.

Wyświetla opłaty, jakie zostały naliczone za ostatnie
połączenie i wszystkie połączenia, oraz pozwala określić limit
kosztów połączeń. W tym menu można także skonfigurować
Ustawienia kosztów.

Bluetooth - Pozwala zmienić ustawienia połączeń
Bluetooth.
Tryb połączenia USB - Przy użyciu funkcji pamięci
masowej można przesyłać pliki z komputera do pamięci
telefonu (i odwrotnie).

Umożliwia zapisanie i sprawdzenie swojego numeru na
karcie SIM.

Wybrane

Ustawienia

Wyświetla połączenia wychodzące (zrealizowane i
niezrealizowane).

Profile

Czas połączeń

Umożliwia dostosowanie dźwięków telefonu dla różnych
zdarzeń i do różnych środowisk.

Umożliwia podgląd czasu trwania połączeń przychodzących i
wychodzących. Można również wyzerować liczniki połączeń.

Wyświetlacz

Wyświetla listy wszystkich połączeń wychodzących i
przychodzących.
Tryb odbioru BT - Wybierz opcję Zestaw BT, aby odbierać
połączenia za pomocą zestawu słuchawkowego Bluetooth,
lub opcję Telefon, aby do odebrania połączenia konieczne
było naciśnięcie klawisza na telefonie.
Zapisz nowy numer - Wybierz opcję Tak, aby zapisać
nowy numer.
Czystość głosu - Zmniejsza wpływ hałasu z otoczenia
podczas prowadzenia rozmowy. Wybierz opcję Wł. lub Wył.

Telefon
Umożliwia określenie ustawień telefonu.
Autom. blok. klawiszy - Umożliwia ustawienie czasu, po
którym następuje automatyczna blokada klawiszy.
Język – umożliwia zmianę języka tekstów wyświetlanych
w telefonie. Zmiana ta dotyczy również języka trybu
wprowadzania.
Oszczędność energii - Umożliwia wybór następujących
ustawień oszczędzania energii: Wył./Auto./Zawsze
włączone.

Po wysłaniu wiadomości SMS i MMS są zapisywane w
folderze Wysłane.

Pozwala zmienić ustawienia wyświetlacza telefonu.

Data i godzina

Połączenie
Umożliwia wybór menu związanego z połączeniem.
Przekierowania - Usługa przekierowywania połączeń
pozwala na przekazywanie przychodzących połączeń
głosowych pod inny numer telefonu. Szczegółowe
informacje można uzyskać u operatora sieci.
Blokowanie połączeń - Usługa blokowania połączeń
zabezpiecza przed wykonywaniem lub odbieraniem
określonej kategorii połączeń. Ta funkcja wymaga podania
hasła blokady połączeń.

Pozwala skonfigurować funkcje związane z datą i godziną.

Informacje o telefonie - Wyświetla numer telefonu, numer
modelu oraz wersję oprogramowania.

Sieć
To menu umożliwia określenie ustawień wyboru sieci i trybu
sieci. Ponadto w opcji Lista preferowanych można określić
preferowaną sieć, z którą ma być nawiązywane połączenie.

Profile internetowe
To menu wyświetla profile internetowe. Za pomocą menu
Opcje można tworzyć nowe profile, a także edytować
i usuwać istniejące. Jednakże nie można usunąć ani
edytować konfiguracji domyślnych.

Punkty dostępowe
To menu zawiera listę punktów dostępu. Za pomocą menu
Opcje można tworzyć nowe profile, a także edytować
i usuwać istniejące. Jednakże nie można usunąć ani
edytować konfiguracji domyślnych.

Klawisz * (klawisz symboli)
Umożliwia wstawienie symbolu w trakcie pisania
wiadomości.

Ustawie���
nia

Ta funkcja umożliwia dostęp do określonej listy usług
oferowanych przez operatora sieci (jeśli są obsługiwane
przez kartę SIM).

Pozwala sprawdzić ilość danych przekazanych przez sieć.

Klawisz #
Długie naciśnięcie na ekranie bezczynności
powoduje przejście do trybu Milczy. Krótkie
naciśnięcie zmienia tryb edycji na wszystkich
ekranach edytora.
Klawisz 0
Umożliwia wstawienie spacji w trakcie pisania
wiadomości.

To menu umożliwia konfigurację ustawień wiadomości SMS
oraz MMS.

Łączność

Historia połączeń

Klawisz numeryczny
Najważniejszą funkcją klawiszy numerycznych jest
wprowadzanie różnego rodzaju znaków.

Ust. wiadomości

Koszty połączeń

Licznik danych

Klawisz Zakończ
Pozwala włączyć lub wyłączyć telefon (trzeba
przytrzymać przycisk), zakończyć połączenie lub
powrócić do trybu gotowości.

Umożliwia dostęp do zapisanych wiadomości, szablonów
SMS oraz szablonów MMS.

Nieodebrane

Rejest�r

Klawisze nawigacyjne
- W trybie menu: poruszanie się między pozycjami
menu.

Zapisane

Numery serwisowe

Ta opcja pozwala utworzyć własną wizytówkę z imieniem i
nazwiskiem i dowolnymi numerami.

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

Otwarcie tego menu powoduje przejście do witryny Hotmail,
gdzie można utworzyć nowe konto Hotmail. Po utworzeniu
konta można skorzystać z kreatora konfiguracji poczty
e-mail, aby odbierać wiadomości z tego konta.

Wysłane

Moja wizytówka

Klawisz wysyłania
- Wybieranie numeru i odbieranie połączenia.
- W trybie gotowości: pokazuje historię połączeń.

Utwórz nowy adres e-mail

Usługa e-mail pozwala pobierać wiadomości e-mail
do telefonu komórkowego po opłaceniu stałej stawki
miesięcznej.

Odebrane

Wyświetlacz
Boczny przycisk regulacji głośności

Port Micro USB / Gniazdo słuchawkowe (typu jack)
/ Port ładowarki

Wysyłaj mój numer
Ustawia sieć: W tym wypadku wyświetlanie numeru
zależy od ustawień sieci.

Szybkie wybiera���
nie
Umożliwia przypisanie dowolnego klawisza od 2 do 8, do
pozycji z listy nazw i numerów. Naciskając ten klawisz,
można nawiązać połączenie z kontaktem bezpośrednio z
poziomu ekranu bezczynności.

Ponowne wybieranie
Wł.: Gdy ta funkcja jest aktywna, telefon będzie
automatycznie ponawiał próby połączenia, jeśli będzie
ono nieudane.
Wył.: Telefon nie będzie ponawiał prób połączenia, jeśli
połączenie nie zostanie nawiązane.
Tryb odbioru
Licznik bezpłatnego czasu połączeń - To menu pozwala
kontrolować pozostały czas bezpłatnych połączeń. Po
wprowadzeniu liczby dostępnych minut telefon będzie
rejestrować wykorzystanie bezpłatnych minut.
Minuty są odejmowane automatycznie podczas rozmowy.
Sygnał co 1 min. - Umożliwia określenie, czy w
trakcie rozmowy co 1 minutę emitowany będzie dźwięk
sygnalizujący czas trwania połączenia.

Transmisja pakietów danych

Przywróć ustawienia fabryczne

Wideo

Wideo

W przypadku wybrania opcji Gdy dostępne telefon jest
automatycznie rejestrowany w sieci GPRS po włączeniu.
Jeśli zostanie zaznaczona opcja W razie potrzeby,
połączenie GPRS jest ustanawiane na czas połączenia WAP
lub połączenia aplikacji.

Funkcja pozwala przywrócić wszystkie fabryczne ustawienia
domyślne. Do aktywacji tej funkcji wymagany jest kod
zabezpieczający.

Wyświetla listę plików wideo.

Umożliwia nagrywanie klipów wideo za pomocą
wbudowanej kamery.

Zabezpieczenia
To menu pozwala określić ustawienia zabezpieczeń dla
telefonu.

informacje o pamięci
Umożliwia sprawdzenie ilości wolnego miejsca i zajętej
pamięci telefonu, karty SIM i pamięci zewnętrznej (jeśli jest
włożona).

Gry i aplikacje

Galeria

Umożliwia dostęp do szerokiego wachlarza gier i aplikacji
zapisanych w telefonie.

Karta pamięci

Inne

Jeśli w gnieździe znajduje się karta pamięci, można na niej
zapisywać obrazy, dźwięki i klipy wideo.

W tym folderze są zapisywane pliki o nieznanym formacie
otrzymane pocztą e-mail.

Obrazy

Multimedia

Wyświetla listę plików obrazu.

Dźwięki
Na tej liście są wyświetlane zapisane pliki dźwiękowe.

Muzyka
Umożliwia słuchanie różnego typu utworów zapisanych w
telefonie.

Radio FM
Umożliwia odbiór stacji radiowych za pomocą zewnętrznych
słuchawek.

Dyktafon

Aparat

Umożliwia nagranie notatki głosowej.

Umożliwia robienie zdjęć za pomocą wbudowanego aparatu
oraz dostosowanie jego ustawień.

Kreator dzwonka
Ta funkcja pozwala tworzyć własne dzwonki.

Terminarz

Notatki prywatne

Konwerter jednoste�k

Aplikacje

Zakładki

Ostatni adres internetowy

Budzik

Umożliwia dodanie 50 notatek prywatnych. Aby
móc korzystać z tego menu, trzeba wprowadzić kod
zabezpieczający prywatne notatki.

Umożliwia konwersję dowolnej miary na wybraną jednostkę.
Dostępne kategorie przeliczanych jednostek to: Waluta,
Powierzchnia, Długość, Masa, Temperatura, Objętość
i Prędkość.

W telefonie LG-S310 są zainstalowane gry, które mogą
dostarczyć wiele rozrywki. Jeśli pobierzesz dodatkowe gry
lub aplikacje, zostaną one zapisane w tym folderze. Naciśnij
klawisz Menu i wybierz pozycję Aplikacje. Wybierz opcję
Gry i aplikacje.

To menu umożliwia przechowywanie adresów URL
ulubionych stron internetowych w celu ułatwienia dostępu
do nich w przyszłości.

W tym menu wyświetlana jest historia ostatnio przeglądanych
stron.

Umożliwia nastawienie 5 alarmów włączających się o
określonym czasie.

Kalendarz
Umożliwia wyświetlenie kalendarza i dodanie wydarzeń do
wybranego dnia.

Kalkulator
Umożliwia wykonywanie podstawowych działań
arytmetycznych: dodawania, odejmowania, mnożenia i
dzielenia. Udostępnia też funkcje dodatkowe: sin, cos, tan,
log, ln, exp, %, x^2, x^y, sqrt, +/-, deg i rad.

Lista zadań

Stoper

To menu umożliwia wyświetlanie, edytowanie i dodawanie

Ta opcja pozwala korzystać z funkcji stopera.

maks. 100 zadań.

Notatki
Umożliwia dodanie nowej notatki oraz przeglądanie i
organizowanie zapisanych notatek.

Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa i
prawidłowego użytkowania
Prosimy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Ich
nieprzestrzeganie może stanowić zagrożenie lub być
niezgodne z prawem. Dalsze informacje na ten temat są
podane w niniejszej instrukcji obsługi.

Ostrzeżenie
• Dla własnego bezpieczeństwa używaj WYŁĄCZNIE

ORYGINALNYCH baterii i ładowarek, zgodnych ze
specyfikacjami.
• Telefon należy wyłączyć w miejscach, w których nakazują
to przepisy, np. w szpitalu, gdyż może on zakłócać pracę
sprzętu medycznego.
• Przy utylizacji baterii przestrzegaj stosownych przepisów.

• Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych
•
•
•

•
•

ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności,
np. w łazience.
W przypadku wymiany baterii na baterię nieprawidłowego
typu występuje ryzyko eksplozji.
Zużytych baterii należy pozbyć się zgodnie z instrukcjami
podanymi przez producenta.
Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska i
spowodowaniu ewentualnego zagrożenia dla zdrowia
ludzi i zwierząt, zużytą baterię lub akumulator wyrzuć do
odpowiedniego pojemnika w wyznaczonych punktach
zbiórki.
Nie wyrzucaj baterii ani akumulatora razem z innymi
odpadami.
Zaleca się korzystanie z lokalnych, bezpłatnych systemów
zwrotu baterii i akumulatorów.

Szukanie dnia

Czas globalny
Funkcja Czas globalny prezentuje informacje na temat
godziny w najważniejszych miastach świata.

Idź do
Umożliwia bezpośrednie przejście do wyszukiwanego menu.
Istnieje też możliwość przypisania wybranego elementu do
funkcji Idź do.

Uwaga: Łączenie z tą usługą wiąże się z dodatkowymi
opłatami. Sprawdź stawki za pobieranie danych u
operatora sieci.

Intern��
et
Strona główna
Ta opcja powoduje połączenie ze stroną główną. Strona
główna to strona internetowa zdefiniowana dla aktywnego
profilu.

Pozwala sprawdzić datę przypadającą za określoną liczbę
dni (wpisywaną w polu Po).

Sieci społeczno�������
ściowe
Usługi sieci społecznościowych (SNS) - Telefon LG-S310
jest wyposażony w funkcję obsługi sieci społecznościowych
(SNS), która umożliwia łączenie się z kontem w serwisie
społecznościowym i zarządzanie znajdującymi się tam
informacjami. Wybierz menu Sieci społecznościowe i
wybierz spośród następujących witryn: Facebook i Twitter.
Facebook
Strona główna - Umożliwia zalogowanie się i sprawdzenie
zmian statusu znajomych. Tutaj można wprowadzić komentarz
dotyczący nowego statusu lub sprawdzić komentarze innych
osób.
Twitter - Udostępnia usługę mikroblogowania umożliwiającą

Ustawienia
Umożliwia ustawienie opcji dotyczących profilu, wyglądu,
pamięci podręcznej i zabezpieczeń usługi internetowej.

Idź do adresu
Ta opcja pozwala na bezpośrednie połączenie z wybraną
witryną. Po wprowadzeniu adresu URL naciśnij klawisz ,
aby połączyć się z daną stroną.

Zapisane strony
Umożliwia przeglądanie zapisanych stron internetowych.

użytkownikom wysyłanie oraz odczytywanie tak zwanych tweetów.

Czyszczenie i konserwacja
produktu
OSTRZEŻENIE: Należy korzystać wyłącznie z baterii,
ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które zostały
zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu.
Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi
unieważnieniem wszelkich homologacji i gwarancji na
telefon. Może też być niebezpieczne.

• Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest
naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu
serwisowego.
Naprawy gwarancyjne mogą obejmować wymianę części
na nowe lub naprawione oferujące parametry i funkcje
odpowiadające wymienianym częściom. Decyzja o
wyborze konkretnego rozwiązania należy do firmy LG.
• Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a
źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
• Zewnętrzną część telefonu należy czyścić suchą szmatką.
(Nie należy używać rozpuszczalników).

Narażenie na wpływ fal radiowych
Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz
współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate).
Telefon komórkowy LG-S310 jest skonstruowany w sposób
zapewniający zgodność z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczeństwa w zakresie oddziaływania fal radiowych.
Wymagania te oparto na wskazaniach naukowych,
określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające
ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan
zdrowia.
• We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal
radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako
współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy
mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem
standardowych metod, gdy telefon emituje najwyższą
udokumentowaną dla niego moc promieniowania we
wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.

Installing the SIM card and the handset battery

• Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych
lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż
może on uszkodzić informacje zapisane na paskach
magnetycznych.

Urządzenia elektroniczne
 szystkie telefony mogą powodować zakłócenia, które
W
mogą negatywnie wpłynąć na działanie znajdujących się w
pobliżu urządzeń.

• Nie
 używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu
medycznego bez zgody personelu placówki. Nie
umieszczaj telefonu w pobliżu rozrusznika serca (np. w
kieszeni przy klatce piersiowej).

Bezpieczeństwo na drodze
Sprawdź lokalne przepisy dotyczące używania telefonów
komórkowych.
• Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj telefonu w
ręce.

• Mimo iż poszczególne modele telefonów LG mogą
różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie
zaprojektowano tak, by spełniały odpowiednie wytyczne
dotyczące oddziaływania fal radiowych.
• Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez
organizację International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość
uśredniona dla 10 g masy ciała).
• Najwyższa wartość SAR uzyskana podczas badań tego
modelu telefonu przy użyciu systemu DASY4 wynosi
0,922 W/kg (10 g) dla telefonu trzymanego przy uchu
oraz 0,931 W/kg (10 g) dla telefonu noszonego blisko
ciała.
• Informacja dla mieszkańców krajów/regionów
akceptujących wytyczne instytutu IEEE (Instytut
Inżynierów Elektryków i Elektroników) dotyczące wartości
granicznej współczynnika SAR: średnia wartość SAR
wynosi 1,6 W/kg na jeden (1) gram tkanki.

Illustrations Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.
1
2
3
1 Remove the back cover.
2 Lift battery away.
3 Insert the SIM card.
4 Insert the battery.
5 Attach the back cover.
6 Charge the battery.
Note: Fully charge the battery
before using it for the first time.
4
5
6

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu
Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego
oddziaływania dźwięków o znacznym natężeniu. Dlatego też
zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączania telefonu
nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie
głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.
Uwaga: Nadmierny hałas i nacisk ze słuchawek może
spowodować uszkodzenie słuchu.

Miejsca robót strzelniczych
Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem
materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i
postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

Postępowanie ze zużytym urządzeniem
1 Kiedy do produktu dołączony jest niniejszy
przekreślony symbol kołowego pojemnika
na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty
dyrektywą 2002/96/EC.
2 Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty
powinny być utylizowane niezależnie od odpadów
miejskich, z wykorzystaniem przeznaczonych do
tego miejsc składowania wskazanych przez rząd
lub miejscowe władze.
3 Właściwy sposób utylizacji starego urządzenia
pomoże zapobiec potencjalnie negatywnemu
wpływowi na zdrowie i środowisko.
4 Aby uzyskać więcej informacji o sposobach
utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować
się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem
zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem,
w którym produkt został kupiony.

Miejsca zagrożone wybuchem

Połączenia alarmowe

Nie korzystaj z telefonu na stacji benzynowej. Nie korzystaj
z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji
chemicznych.

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna we
wszystkich sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu
w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy
polegać wyłącznie na telefonie. Szczegółowe informacje
można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

W samolocie
Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia
w samolocie.
• Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon
komórkowy.

Dzieci
Telefon należy przechowywać w bezpiecznym miejscu,
niedostępnym dla dzieci. Telefon zawiera drobne
części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają
niebezpieczeństwo zadławienia.

Postępowanie ze zużytymi bateriami/
akumulatorami
1 Jeżeli baterie/akumulatory produktu są
oznaczone symbolem przekreślonego kosza na
odpady, oznacza to, że są one objęte dyrektywą
2006/66/EC.
2 Jeśli w skład baterii wchodzi powyżej 0,0005%
rtęci, 0,002% kadmu lub 0,004% ołowiu, symbol
ten może występować wraz z oznaczeniami
symboli chemicznych rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub
ołowiu (Pb).
3 Zabrania się wyrzucania zużytych baterii/
akumulatorów razem ze zwykłymi odpadami
komunalnymi. Powinny one zostać przekazane
do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez
władze lokalne.
4 Odpowiednie postępowanie ze zużytymi
bateriami/akumulatorami zapobiega potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla środowiska
naturalnego i zdrowia ludzi i zwierząt.
5 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu
postępowania ze zużytymi bateriami/akumulatorami
można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim,
przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w
którym został nabyty produkt.

Informacje o baterii
• Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed
rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych
baterii w baterii tego telefonu nie występuje efekt
pamięci, który mógłby pogorszyć wydajność baterii.
• Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki
firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie
wydłużyć czas eksploatacji baterii.
• Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
• Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób
zadowalający. Baterię można ładować wiele razy, zanim
konieczna będzie jej wymiana.

Dane techniczne
Temperatura otoczenia
Maksymalna: +55°C (rozładowywanie), +45°C (ładowanie)
Minimalna: -10°C
Waga telefonu z baterią: 86g

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

Phone Components
Earpiece

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

• K orzystaj z zestawu głośnomówiącego lub
słuchawkowego, jeśli jest dostępny.
• Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze,
przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy
zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.

Micro USB Port / Earphone jack / Charger port
Send key
- Dial a phone number and answer a call.
- In standby mode: Shows a history of calls.
Navigation keys
• In menu: Navigates between menus.
Number key
In most of the time, the numeric keys are used to
input number of characters.
* Key(Symbol key)
Insert symbol when writing a message.

Display screen
Side volume key
Soft keys (Left soft key / Right soft key)
These keys perform the function Indicated in the
bottom of the display.
End key
Allows you to power the phone on or off(hold down),
end calls, or return to Standby Mode.
# Key
Long press this key in idle screen to enter to Silent
Mode. Also short press changes edit mode in all
editor screen.
0 Key
Insert space when writing a message.
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