Opis telefonu
Sygnalizacja wiadomości
• Dioda będzie migać przez maksimum 10 minut,
jeśli nie sprawdzisz nowej wiadomości w
komunikatorze lub poczcie albo nie odbierzesz
połączenia.

Słuchawka
Wyświetlacz LCD

LG-C360 Instrukcja obsługi – język polski

Klawisz Wyślij
• Rozpoczynanie i odbieranie połączeń.
• W trybie gotowości: wyświetlanie historii
połączeń.

Ta instrukcja zawiera podstawowe informacje na temat obsługi telefonu. Tu można
znaleźć przydatne wyjaśnienia funkcji telefonu.
Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą odbiegać od stanu faktycznego
telefonu, w zależności od jego oprogramowania lub operatora sieci.

www.lg.com

P/N: MFL67264408(1.1)

Karta pamięci

Instalowanie karty SIM

Wkładanie karty pamięci

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.

Karty pamięci umożliwiają zwiększenie ilości pamięci
dostępnej w telefonie.

Ważne!

Uwaga: Karta pamięci stanowi wyposażenie dodatkowe.

Rysunki
1
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3
4
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6

Zdejmij pokrywę komory baterii.
Wyjmij baterię
Włóż kartę SIM.
Włóż baterię
Załóż tylną pokrywę.
Ładowanie telefonu
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Skrócony opis funkcji
Menu 1. Gry i aplikacje
W telefonie można zainstalować nowe gry i aplikacje,
które uatrakcyjnią wolny czas. Naciśnij klawisz Menu,
następnie wybierz pozycję Gry i aplikacje.

Menu 2. Rejestr
Telefon umożliwia sprawdzenie rejestru połączeń w
kategoriach: wszystkie, nieodebrane, wybrane i odebrane
połączenia oraz wiadomości. Wyświetlane informacje
obejmują numer telefonu i nazwę rozmówcy (jeśli jest
dostępna) oraz datę i godzinę połączenia. Można też
sprawdzić liczbę wykonanych połączeń.
• Wszystkie rejestry: pełna lista wybranych, odebranych i
nieodebranych połączeń, a także odebranych i wysłanych
wiadomości.
• Tylko połączeń: lista wszystkich połączeń odebranych,
wybranych i nieodebranych.

Radio FM
Telefon LG-C360 jest wyposażony w radio FM, dzięki
czemu można ustawić ulubione stacje i słuchać ich w
podróży.
Uwaga: Na obszarach o słabym zasięgu fal radiowych
podczas korzystania z radia mogą występować zakłócenia.
Aby można było słuchać radia, należy podłączyć
słuchawki. Wtyk słuchawek należy włożyć do gniazda
słuchawkowego.
• Słuchanie radia
1 Wybierz kolejno pozycje Menu, Muzyka i Radio FM.
2 Wybierz numer stacji, której chcesz słuchać.

Menu 8. E-mail
Wysyłanie wiadomości e-mail z nowego konta
Aby możliwe było wysyłanie/odbieranie wiadomości
e-mail, należy skonfigurować konto poczty e-mail.
1 Wybierz kolejno pozycje Menu i E-mail, a następnie
wybierz konto, z którego chcesz korzystać.
2 W menu Opcje wybierz pozycję Napisz e-mail. Zostanie
otwarte okno nowej wiadomości e-mail.

Wsuwaj kartę pamięci do gniazda, aż znajdzie się na swoim
miejscu (usłyszysz kliknięcie). Upewnij się, że miejsce styku
karty (w kolorze złotym) jest zwrócone ku dołowi.
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OSTRZEŻENIE: Pamięć zewnętrzna nie może przekraczać 8 GB.

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

Klawisz Zakończ
• Włączanie/wyłączanie (przez przytrzymanie)
• Zakończenie lub odrzucenie połączenia.

Klawisze alfanumeryczne
• W trybie gotowości: wprowadzanie cyfr
wybieranego numeru. Przytrzymanie
poniższych klawiszy:
– Wstawienie symbolu + w
celu nawiązania połączenia
międzynarodowego.
– Łączenie z centrum poczty głosowej.
 –
– Szybkie wybieranie.
– Tryb SOS.
– Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje
przejście lub wyjście z trybu cichego.
• W trybie edycji: wprowadzanie cyfr i znaków.

Instalacja karty SIM i ładowanie baterii
› 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.
› Obsługiwane są tylko karty SIM 2G/2.5G

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

Wyjmowanie karty pamięci

Klawisz potwierdzenia / klawisz OK
• Wybieranie opcji menu i potwierdzanie
operacji.
Klawisz nawigacji
• W trybie gotowości:
Naciśnij klawisz nawigacji w górę: widget
(jeśli został ustawiony). (Menu > Ustawienia >
Wyświetlacz > Tapeta > Wybór widżetów)
Naciśnij klawisz nawigacji w dół: Moje
plikiNaciśnij klawisz nawigacji w prawo:
Odtwarzacz MP3
Naciśnij klawisz nawigacji w lewo: Internet
• W menu: przewijanie we wszystkie strony.

Formatowanie karty pamięci
Karta pamięci może już być sformatowana. W przeciwnym
wypadku kartę należy sformatować przed użyciem.
1	Na ekranie głównym naciśnij pozycję Menu, a następnie
wybierz pozycję Ustawienia.
2	Wybierz kolejno pozycję Urządzenie, Stan pamięci. i
Pamięć zewnętrzna.
3	Naciśnij polecenie Formatuj i wprowadź hasło, którym
domyślnie jest 0000. Karta pamięci zostanie sformatowana
i będzie gotowa do użytku.
4	Aby przejrzeć foldery utworzone w trakcie formatowania
w telefonie LG-C360, wybierz kolejno pozycje Menu i Moje
pliki. Dwukrotnie naciśnij przycisk nawigacji, aby wybrać
kartę pamięci.

OSTRZEŻENIE: Sformatowanie karty pamięci spowoduje
usunięcie z niej wszystkich danych. Aby nie utracić danych
zapisanych na karcie pamięci, należy utworzyć ich kopię
zapasową.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno wyjmować karty MicroSD w trakcie
przesyłania danych.

Ostrożnie wysuń kartę pamięci po uprzednim lekkim
wciśnięciu jej w głąb gniazda.

• Tylko wiadomości: lista wszystkich numerów, pod które
wysłano i z których odebrano wiadomości.
• Nieodebrane: lista wszystkich nieodebranych połączeń.
• Wychodzące: lista wszystkich wybieranych numerów.
• Przychodzące: lista wszystkich połączeń przychodzących.

Menu 3. Aparat
• Aparat
1 Wybierz kolejno pozycje Menu, Aparat i Aparat.
2 Po ustawieniu ostrości przez aparat dotknij ikony
Zarejestruj znajdującej się w dolnej części ekranu. Naciśnij
przycisk OK, aby wykonać zdjęcie.

• Kamera
1 Wybierz kolejno pozycje Menu, Aparat i Kamera. Na
ekranie pojawi się celownik kamery.
2 Skieruj aparat na obiekt, który chcesz sfilmować.
3 Wybierz ikonę Nagraj znajdującą się w dolnej części
ekranu, a następnie naciśnij przycisk OK, aby nagrać film.
Na dole celownika zostanie wyświetlony symbol Rec.
Naciśnij ponownie, aby zatrzymać nagrywanie.

3W
 polu Do wpisz adres, a następnie podaj temat
wiadomości i naciśnij klawisz nawigacji w dół.
4W
 pisz wiadomość za pomocą klawiatury, a następnie
naciśnij przycisk OK, aby ją wysłać.

Menu 9. Pliki
Pozwala przeglądać obrazy, pliki audio, filmy i inne
elementy w menu Moje pliki.

Menu 10. Kontakty
Wyszukiwanie kontaktu
1 Naciśnij klawisz Menu i wybierz pozycję Spis telefonów.
2Z
 a pomocą klawiatury wprowadź pierwszą literę nazwy
kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie.
3Z
 a pomocą klawiszy nawigacji wybierz kontakt z listy, a
następnie numer, jeśli zapisano ich więcej.

Dodawanie nowego kontaktu
1 Naciśnij klawisz Menu i wybierz pozycję Spis telefonów.
2 Wybierz kolejno polecenia Opcje i Nowy kontakt.

• Album
Umożliwia przeglądanie zdjęć i klipów wideo znajdujących
się w albumie.

Menu 4. Internet
Umożliwia otwarcie przeglądarki internetowej. Na ekranie
pojawi się strona główna wybrana w ustawieniach
internetowych aktywnego profilu. Możesz również wpisać
adres URL, aby przejść do określonej strony.
1 W trybie menu wybierz kolejno: Internet -> Tak, aby
otworzyć stronę główną operatora sieci.
2 Do poruszania się po stronach używaj następujących
klawiszy:
• Klawisz nawigacji – przewijanie strony internetowej w
górę lub w dół.
• OK – wybór elementu.
• Powrót – powrót do poprzedniej strony.
• Opcje – dostęp do listy opcji przeglądarki.
Uwaga: Łączenie się z tymi usługami i pobieranie danych
wiąże się z dodatkowymi opłatami. Sprawdź stawki za
pobieranie danych u operatora sieci.

Menu 5. Usługi serwisów
społecznościowych (SNS)
Telefon LG-C360 jest wyposażony w funkcję SNS, która
umożliwia łączenie się ze swoim kontem w serwisie
społecznościowym i zarządzanie znajdującymi się tam
informacjami. Możesz aktualizować własny status w
serwisie społecznościowym oraz wyświetlać aktualizacje
znajomych.
Uwaga: korzystanie z serwisów społecznościowych
wymaga odbierania i przesyłania dużej ilości danych.
Łączenie się z usługami internetowymi i korzystanie z nich
może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Sprawdź stawki
za pobieranie danych u operatora sieci.

Menu 6. SMS/MMS
Telefon LG-C360 oferuje funkcje obsługi usług SMS (Short
Message Service), MMS (Multimedia Message Service) oraz
wiadomości serwisowych sieci.

Wysyłanie wiadomości
1 Naciśnij pozycję Menu, a następnie wybierz kolejno
SMS/MMS oraz Nowa wiadomość.

3 Wpisz odpowiednie informacje, a następnie wybierz
opcję Gotowe.

• Konwerter jednostek

Menu 11. Narzędzia

• Czas globalny

• Ulubione
1 Wybierz kolejno opcje Menu, Narzędzia, a następnie
Ulubione.
2 Naciśnij przycisk Dodaj i wybierz menu, do którego
chcesz utworzyć skrót.

• Budzik
Umożliwia nastawienie maksymalnie 3 alarmów
włączających się o określonym czasie.

• Kalkulator
Obsługuje standardowe funkcje matematyczne, takie jak
dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

• Dyktafon
Za pomocą dyktafonu można nagrywać notatki głosowe
i inne dźwięki.

• Stoper
Ta opcja pozwala korzystać z funkcji stopera.

Umożliwia konwersję dowolnej miary na żądaną
jednostkę.
Umożliwia odczytanie aktualnego czasu w innej strefie
czasowej lub w innym kraju.

• Usługi SIM
Korzystanie z usług SIM jest zależne od karty SIM i usług
sieciowych. Jeśli karta SIM obsługuje usługi SAT (SIM
Application Toolkit), w tym menu występować będzie
zapisana na karcie SIM nazwa usługi danego operatora.

Menu 12. Ustawienia
• Profile
Wybierz profil przeznaczony do edycji.
Korzystanie z trybu lotu – w tym trybie nie jest możliwe
wykonywanie połączeń, łączenie się z Internetem ani
wysyłanie wiadomości.

Złącze kabla
ładowarki/USB

WSKAZÓWKA:
Przed
podłączeniem
kabla USB w
trybie pamięci
masowej upewnij
się, że telefon
jest włączony,
zewnętrzna
karta pamięci
jest wsunięta i
telefon znajduje
się w trybie
bezczynności.

Klawisze boczne
Tylna pokrywa

• W trybie gotowości:

sterowanie głośnością
dzwonka.
• Podczas połączenia:
regulacja głośności
słuchawki.

Uchwyt karty pamięci

• Podczas odtwarzania

muzyki: regulacja
głośności dźwięku.

Obiektyw aparatu
fotograficznego
Zestaw słuchawkowy

Bateria

Uchwyt karty SIM

Połączenia
Nawiązywanie połączenia

1 Telefon musi być włączony.
2	Wybierz numer za pomocą klawiatury. Aby skasować cyfrę,
użyj strzałki wstecz.
3 Naciśnij klawisz
, aby nawiązać połączenie.
4 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz
.

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

Nawiązywanie połączenia z poziomu
kontaktów
Nawiązywanie połączeń z osobami, których numery są w
spisie telefonów, jest proste.
1	Naciśnij pozycję Menu, aby otworzyć menu główne.
Wybierz opcję Spis telefonów.
2	Przy użyciu klawiatury wprowadź pierwszą literę nazwy
kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie, i przewiń
listę do tego kontaktu w spisie telefonów.
3	Naciśnij klawisz
, aby nawiązać połączenie.

2 Zostanie otwarty edytor wiadomości. Edytor
wiadomości umożliwia tworzenie wiadomości
SMS i MMS za pomocą jednego, intuicyjnego
interfejsu z możliwością przełączania między tymi
rodzajami wiadomości. Domyślnym trybem edytora
wiadomości jest tryb SMS.
3 Wpisz wiadomość za pomocą klawiatury. Więcej
informacji na temat sposobów wpisywania tekstu można
znaleźć w sekcji Wprowadzanie tekstu po prawej stronie.
4 Wybierz pozycję Opcje i polecenie Wstaw, aby dodać
jeden z następujących elementów: Obraz, Wideo,
Dźwięk, Szablon SMS, Szablon MMS, Emotikon,
Kontakt, Slajd lub Temat albo skorzystać z opcji Więcej
(Wizytówka/Termin/Notatka/Zadanie/Mój profil).
5 Wybierz opcję Wyślij do.
6 Wybierz kontakt z listy lub podaj numer telefonu.
7 Wybierz polecenie Wyślij.
OSTRZEŻENIE: Jeżeli do wiadomości zostanie dodany
obraz, dźwięk, klip wideo, slajd, temat, wizytówka, termin
lub profil, zostanie ona automatycznie zamieniona na
wiadomość MMS, a za jej wysłanie zostanie pobrana
odpowiednia opłata.

• Telefon
> Data i godzina: jeśli w ustawieniu Synchronizowanie
zostanie zaznaczona opcja Wł., telefon automatycznie
będzie automatycznie aktualizował datę i godzinę.
> Stan baterii: pozwala włączyć lub wyłączyć
zdefiniowane fabrycznie ustawienia oszczędzania
energii.
> Języki: umożliwia zmianę języka wyświetlania w
telefonie LG-C360.
> Autom. blok. klawiszy: włącza automatyczne
blokowanie klawiatury na ekranie gotowości.
> Zabezpieczenia: aby zabezpieczyć telefon LG-C360
oraz zawarte w nim informacje, warto zmienić
ustawienia zabezpieczeń.
> Usługa SOS: umożliwia włączenie tej usługi. Po
dłuższym naciśnięciu klawisza 9 zostanie wysłana
wiadomość SOS, a telefon pozostanie w tym trybie.
> Stan pamięci: menedżer pamięci wyświetla ilość
zajętego i wolnego miejsca w każdej z pamięci.
> Pamięć domyślna: po włożeniu do telefonu karty
pamięci zewnętrznej można wybrać opcję Pamięć
domyślna, a następnie określić domyślną lokalizację
zapisywanych danych.

Odbieranie i odrzucanie połączenia

Gdy dzwoni telefon, naciśnij przycisk Odbierz lub naciśnij
klawisz
aby odebrać połączenie. Możesz też wyciszyć
dzwonek, naciskając klawisz Cichy. Ta funkcja bywa bardzo
przydatna w przypadku zapomnienia o zmianie profilu na
Milczy przed zebraniem.
Aby odrzucić połączenie, naciśnij klawisz
lub wybierz
opcję Odrzuć.

Uwaga: W trakcie połączenia, jeśli głośnik jest włączony,
ikona głośnika jest wyświetlana z czerwonym symbolem
przekreślenia, natomiast gdy głośnik jest wyłączony, jego ikona
jest wyświetlana bez symbolu przekreślenia.

Szybkie wybieranie
Często wybierane kontakty można przypisać do numerów
szybkiego wybierania.

Menu 7. Muzyka
Odtwarzacz MP3
Telefon LG-C360 jest wyposażony we wbudowany
odtwarzacz muzyki umożliwiający odtwarzanie
ulubionych utworów.
Uwaga: Aby korzystać z odtwarzacza muzyki, należy
najpierw przesłać pliki muzyczne do telefonu. Odtwarzacz
obsługuje format MP3, WMA oraz AAC. Może on nie
obsługiwać wszystkich funkcji i wariantów formatów
plików.
WSKAZÓWKA! Aby zmienić głośność podczas słuchania
muzyki, należy użyć klawiszy głośności znajdujących się
po lewej stronie telefonu.
Uwaga: Pliki muzyczne mogą być chronione prawami
autorskimi na podstawie umów międzynarodowych i
przepisów krajowych. Dlatego w celu odtwarzania lub
kopiowania konkretnego utworu konieczne może być
uzyskanie pozwolenia lub licencji. W niektórych krajach
prawo nie zezwala na kopiowanie materiałów chronionych
prawami autorskimi na potrzeby prywatne. Przed
pobraniem lub skopiowaniem pliku należy zapoznać się
z prawem obowiązującym w zakresie korzystania z takich
materiałów.

> Resetuj urządzenie: wszystkie ustawienia zostaną
przywrócone do wartości domyślnych. Do aktywacji tej
funkcji wymagany jest kod zabezpieczający.
> Informacje o urządzeniu: informacje techniczne na
temat telefonu LG-C360.

• Wyświetlacz
Umożliwia zmianę ustawień wyświetlacza telefonu.

• Połączenia
Umożliwia zmianę ustawień związanych z połączeniami.

• Łączność
> Tryb połączenia USB: umożliwia wybór trybu
połączenia USB odpowiedniego do określonego celu.
> Sieć: umożliwia samodzielny wybór sieci lub
skorzystanie z listy preferowanych sieci.
– Wybór sieci
• Automatycznie: ta funkcja automatycznie
wyszukuje sieć i rejestruje w niej telefon.
• Ręczny: funkcja pozwalająca wyszukiwać sieci i
samodzielnie określać tę, w której telefon zostanie
zarejestrowany (o ile jest to możliwe).

– Lista preferowanych
Pozwala wybierać sieci, a także zapisać listę na karcie
SIM. Można edytować bieżącą listę preferowanych
sieci.
*wyświetlane, o ile funkcja jest obsługiwana przez
kartę SIM.
>P
 rofile przeglądarki: to menu wyświetla profile
internetowe.

• Bluetooth
Umożliwia skonfigurowanie telefonu LG-C360 do obsługi
łączności Bluetooth. Można określić widoczność telefonu
dla innych urządzeń lub przeszukać listę sparowanych
urządzeń.
Uwaga: Podczas parowania telefonu LG-C360 z dowolnym
urządzeniem, obsługującym standard Bluetooth w wersji
2.0 lub nowszej nie pojawi się monit o hasło, ponieważ
jest ono generowane automatycznie. Parowanie modelu
LG-C360 z urządzeniami obsługującymi starsze wersje
standardu Bluetooth, np. 1.2, spowoduje wyświetlenie
monitu o hasło.

• Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawka. Nie dotykaj
anteny bez potrzeby.

Prawidłowe korzystanie z telefonu
Urządzenia elektroniczne

Wszystkie telefony mogą powodować zakłócenia, które 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 na piersi.
• Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów
słuchowych.
• Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy
odbiorników telewizyjnych, radiowych, komputerów itp.

Bezpieczeństwo na drodze

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z
telefonów komórkowych podczas kierowania pojazdem.
• Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj telefonu w ręce.
• Należy skupić się na prowadzeniu pojazdu.
• Korzystaj 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.
• Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów
elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i
systemów bezpieczeństwa.

Aktualizacja oprogramowania telefonu
Aktualizacja oprogramowania telefonu
komórkowego LG poprzez Internet
Więcej informacji na temat korzystania z tej funkcji
można znaleźć na stronie internetowej http://update.
lgmobile.com lub http://www.lg.com/common/index.jsp
→ wybierz kraj.
Ta funkcja umożliwia aktualizację oprogramowania
telefonu do najnowszej wersji w wygodny sposób, za
pośrednictwem Internetu, bez konieczności odwiedzania
centrum serwisowego.
Podczas aktualizacji oprogramowania telefonu należy
poświęcić temu procesowi pełną uwagę. Przed
wykonaniem każdej czynności należy uważnie przeczytać
wyświetlane instrukcje i uwagi. Odłączenie kabla USB lub
wyjęcie baterii podczas aktualizacji może być przyczyną
poważnego uszkodzenia telefonu komórkowego.

Synchronizacja telefonu z komputerem
Istnieje możliwość synchronizacji komputera i telefonu
w celu zapewnienia zgodności ważnych informacji i dat
w obu urządzeniach oraz wykonania kopii zapasowych
istotnych danych.

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

• Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej
blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośnie urządzenia
bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej,
a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym
działaniem.
• Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na
umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to
wyjątkowo ważne w pobliżu dróg.

W samolocie

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu

Przechowuj telefon w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych
dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust
stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

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

Miejsca robót strzelniczych

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

Miejsca zagrożone wybuchem

• Nie korzystaj z telefonu na stacji benzynowej.
• Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji
chemicznych.
• Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub
materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym
znajduje się telefon komórkowy i akcesoria.

Postępowanie ze zużytym urządzeniem

Postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami

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

1 J eżeli 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.

• Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w
samolocie.
• Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy.
• Nie korzystaj z telefonu w samolocie bez zgody załogi.

Dzieci

Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna w niektórych
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.

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.
• Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
• Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię
można ładować wielokrotnie zanim konieczna będzie jej wymiana.

Earpiece
Main LCD
Send key
• Dials a phone number and answers a call.
• In standby mode: Shows the history of calls.
Alpha numeric keys
• In standby mode: Input numbers to dial.
Hold down below keys.
- I nsert ‘+’ symbol to make international
calls.
-C
 onnect voice Mail centre.
 To
- S peed dials.
- S OS Mode.
-H
 old the key down to Activate or
deactivate silent mode.
• In editing mode: Enter numbers &
characters

Soft keys (Left soft key / Right soft key)
• These keys perform the function Indicated in
the bottom of the display.
End key
• Switch on/off (hold down)
• End or reject a call.
Confirm key / OK key
• Selects menu options and confirms actions.
Navigation key
• In standby mode:
Press Up Navigation Key: Widget when it was
set. (Menu >Settings > Display > Homescreen >
Widget settings)
Press Down Navigation Key: My stuff
Press Right Navigation Key: MP3 player
Press Left Navigation Key: Browser
• In menu: Scroll up, down, Right & left.

Narażenie na wpływ fal radiowych

Czyszczenie i konserwacja produktu

Wyświetlanie plików z telefonu na komputerze
1 Za pomocą kabla USB połącz telefon z komputerem.
2 W menu wyświetlonym w telefonie wybierz opcję PC
Suite, a następnie uruchom ten program w komputerze.
3 Kliknij ikonę LG PC Suite w komputerze. Po zakończeniu
wyszukiwania telefon zostanie automatycznie
podłączony.
WSKAZÓWKA! Przeglądanie zawartości telefonu na
komputerze ułatwia organizowanie plików, dokumentów i
usuwanie zbędnych elementów.

❑ Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa i
prawidłowego użytkowania

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika
SAR (ang. Specific Absorption Rate).
Telefon komórkowy LG-C360 zaprojektowano w sposób zapewniający
zgodność z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa w zakresie
oddziaływania fal radiowych.

• Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby
maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
• Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie
korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
• Nie przechowuj baterii w gorących lub zimnych miejscach. Może to
spowodować spadek ich żywotności.
• Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko
eksplozji.
• Zużytych baterii należy pozbyć się zgodnie z instrukcjami podanymi
przez producenta. Jeżeli to możliwe, należy ją poddać recyklingowi. Nie
wolno wyrzucać baterii razem ze zwykłymi odpadami.
• W razie konieczności wymiany baterii zanieś telefon do lokalnego
punktu serwisowego LG Electronics lub sprzedawcy w celu uzyskania
pomocy.
• Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania po
naładowaniu akumulatora telefonu, aby uniknąć kosztów związanych
z dodatkowym zużyciem energii.
• Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień
urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków
otoczenia.
• Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska i spowodowaniu
ewentualnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, zużytą baterię
lub akumulator wyrzuć do odpowiedniego pojemnika w wyznaczonych
punktach zbiórki.
• Nie wyrzucaj baterii ani akumulatora razem z innymi odpadami.
• Zaleca się korzystanie z lokalnych, bezpłatnych systemów zwrotu baterii
i akumulatorów.

❑ Rozwiązywanie problemów

OSTRZEŻENIE

Korzystaj tylko 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.

❑ Akcesoria

❑ Dane techniczne

Telefon współpracuje z wieloma dodatkowymi akcesoriami.
Wymieniono je poniżej.
Ładowarka

Instrukcja
obsługi

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

Bateria

Temperatura otoczenia
Maks.: +
 55°C (rozładowywanie), +45°C (ładowanie)
Min.: -10°C
Waga telefonu z baterią: 102 g
Wilgotność otoczenia
(bez kondensacji):
Maksymalna: 80%
Minimalna: 20%
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

LG-C360 Instrukcja obsługi

UWAGA

• Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG.
• Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę
gwarancji.
• Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu. Dalsze
informacje na ten temat można uzyskać w naszych regionalnych
centrach serwisowych lub u naszych przedstawicieli.
• Zawartość pudełka zależy od kanału sprzedaży i może ulegać
zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

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.

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

LG-C360

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001/AC:2006, EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN300328 V1.7.1

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Niniejszym oświadczam z całą odpowiedzialnością
że powyższy produkt, którego dotyczy ta deklaracja,
spełnia wymogi wyżej wymienionych norm i dyrektyw.

Doo Haeng Lee / Director

30. Czerwca. 2011

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

❑ Rozwiązywanie problemów

Symptom

Możliwe przyczyny

Możliwe środki zaradcze

Symptom

Możliwe przyczyny

Możliwe środki zaradcze

Brak połączenia z siecią

Sygnał jest słaby lub znajdujesz się poza zasięgiem
sieci operatora.

Podejdź z telefonem do okna lub wyjdź na
otwartą przestrzeń.
Sprawdź mapę zasięgu operatora sieci.

Nie można włączyć
telefonu

Klawisz Wł./Wył. został przytrzymany zbyt krótko.
Bateria nie jest naładowana.

Niezgodne kody

Aby zmienić kod zabezpieczający, należy
potwierdzić nowy kod, wprowadzając go
ponownie.
Dwa wprowadzone kody są niezgodne.

Skontaktuj się z operatorem sieci.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Wł./Wył. przez co
najmniej dwie sekundy.
Naładuj baterię. Sprawdź wskaźnik
naładowania na wyświetlaczu.
Wyczyść styki baterii.

Nie można ustawić
funkcji

Funkcja nieobsługiwana przez operatora sieci lub
wymagana jest rejestracja.

Skontaktuj się z operatorem sieci.

Nie można wykonać
połączenia

Ograniczenie wybierania połączeń lub usług.

Sprawdź wybierany numer i siłę sygnału.
Skontaktuj się z operatorem sieci.

Nie można wykonać
połączenia

Błąd wybierania numeru; Włożono nową kartę
SIM; Osiągnięto limit na koncie prepaid

Brak autoryzacji dla nowej sieci.
Sprawdź, czy nie ma nowych ograniczeń.
Skontaktuj się z operatorem sieci lub zresetuj
limit, wykorzystując kod PIN 2.

Getting to know your phone
Message blinker
• This led flashes up to 10 minutes if you don’t
check new IM, Email ,Message and Missed call.

Prosimy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie
może stanowić zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

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.
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 współczynnika SAR uzyskana podczas badań tego
modelu telefonu przy użyciu systemu DASY4 wynosi 0,883 W/kg (10 g)
dla telefonu trzymanego przy uchu oraz 0,685 W/kg (10 g) dla telefonu
noszonego blisko ciała.
Informacja dotycząca współczynnika SAR dla osób zamieszkujących
kraje i regiony, które przyjęły limit wartości SAR zalecany przez Institute
of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), wynoszący 1,6 W/kg (w
odniesieniu do 1 g masy ciała).

Tworzenie kopii zapasowej informacji zawartych
w telefonie i ich odtwarzanie

Charger/USB cable
connector

TIP: Please ensure
the phone is
powered on,
external memory
card is inserted
and in idle mode
before connecting
the USB cable for
Mass Storage.

Błąd ładowania

Bateria całkowicie rozładowana
Problem ze stykami
Brak zasilania w gniazdku.
Usterka ładowarki
Niewłaściwa ładowarka
Usterka baterii

Naładuj baterię.
Sprawdź zasilanie i podłączenie telefonu do
sieci elektrycznej. Sprawdź styki baterii, w razie
potrzeby oczyść je.
Podłącz telefon do innego gniazdka lub
sprawdź napięcie.
Użyj innej ładowarki.
Używaj tylko oryginalnych akcesoriów firmy LG.
Wymień baterię.

Utracono połączenie
z siecią.

Za słaby sygnał

Przełączenie na innego operatora sieci
następuje w trybie automatycznym.

Numer niedozwolony

Funkcja Numer ustalony jest włączona.

Sprawdź menu ustawień i wyłącz tę funkcję.

Installing the SIM Card and Charging the Battery

Side keys
Back cover

• In standby mode:

Controls the ring
volume.
• During a call: Earpiece
volume adjustment.

Styki baterii są zabrudzone.

Memory card holder

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.
› only 2G/2.5G SIM supported

• During playing MP3

music: Audio volume
adjustment.

Illustrations
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Camera lens
Battery pack

Headset
SIM Card holder

Remove the back cover
Remove the battery
Insert the SIM card
Insert the battery
Insert the back cover
Charging your phone

WARNING: Do not remove the
battery when the phone is switched on,
as this may damage the phone.
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