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הנחיות לשימוש בטוח ויעיל
נא קראו הנחיות פשוטות אלה .אי עמידה בהנחיות אלו
עלולה להיות מסוכנת ו \ או לא-חוקית.

חשיפה לאנרגיית תדר רדיו
פרטים אודות חשיפה לגלי רדיו ושיעור הקרינה
הנבלעת ( .)SARטלפון נייד זה מדגם  GS500תוכנן
לעמוד בדרישות הבטיחות הרלוונטיות ביחס לחשיפה
לגלי רדיו .דרישות אלו מבוססות על קווים מנחים
מדעיים ,ואלה כוללים שולי בטיחות המיועדים להבטיח
את בטיחותם של כל בני האדם ,בלא קשר לגילם או
למצב בריאותם.
•הנחיות החשיפה לגלי רדיו משתמשות ביחידת
מידה הנקראת "שיעור בליעה ספציפי"
( Specific Absorption Rateאו .)SAR
בדיקות  SARמבוצעות בשיטה תקנית כאשר
הטלפון משדר ברמת העוצמה המרבית המאושרת
עבורו בכל תחומי התדרים שבשימוש.
•למרות שעשויים להיות הבדלים ברמות  SARבין
טלפונים שונים של  ,LGכל הטלפונים מתוכננים
לעמוד בהנחיות הרלוונטיות של חשיפה לגלי רדיו.

•מגבלת ה SAR -המומלצת על-ידי
International Commission
on Non-Ionizing Radiation
 )Protection (ICNIRPהיא ממוצע של 2
ואט/ק"ג על פני  10גרם של רקמה.
•ערך ה SAR -הגבוה ביותר עבור דגם טלפון
זה שנמדד על-ידי  DASY4לשימוש באוזן הוא
 0.995ואט/ק"ג ( 10גר') וכאשר לובשים אותו
על הגוף ,מדובר ב 0.810 -ואט/ק"ג ( 10גר').
•מידע נתוני  SARעבור תושבי המדינות/אזורים
שאמצו את רמת ה SAR -המומלצת על-
ידי (Institute of Electrical and
 ,Electronics Engineers (IEEEהיא 1.6
ואט/ק"ג בממוצע על פני גרם אחד של רקמה.
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הנחיות לשימוש בטוח ויעיל
הטיפול במוצר ותחזוקתו
אזהרה
השתמשו רק בסוללות ,במטענים ובאביזרים
המאושרים לשימוש עבור דגם ספציפי זה של
טלפון .שימוש בסוגים אחרים עלול לבטל את
האישור או האחריות החלים על הטלפון ועלול
להיות מסוכן.
•אין לפרק יחידה זו .כאשר נדרש תיקון ,פנו לטכנאי
�שירות מוסמך.
תיקונים במסגרת האחריות ,לפי שיקול דעתה
של  ,LGעשויים לכלול חלקים או לוחות
חלופיים ,חדשים או מחודשים ,ובלבד שהם
מצוידים בפונקציונליות זהה לזו של החלקים
המוחלפים.
•אין לקרב את המכשיר למכשירים חשמליים כגון
טלוויזיות ,מכשירי רדיו או מחשבים אישיים.
•יש לשמור את היחידה הרחק ממקורות חום דוגמת
רדיאטורים או תנורי בישול.
•אין להפיל את היחידה.
•אין לאפשר זעזוע מכני או חבטה.
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•יש לכבות את הטלפון בכל מקום שבו נדרש הדבר
על-ידי תקנות מיוחדות .לדוגמה ,אל תשתמשו
בטלפון בבתי חולים ,שכן הדבר עלול להשפיע על
פעולת מכשור רפואי רגיש.
•אל תחזיקו בטלפון בידיים רטובות בזמן הטענתו.
הדבר עלול לגרום למכת חשמל או לנזק חמור
לטלפון.
•אין לטעון את הטלפון ליד חומר דליק ,מכיוון
שהמכשיר עלול להתחמם ולהפוך לסכנת שריפה.
•השתמשו במטלית יבשה לניקוי חלקו החיצוני של
המכשיר (אין להשתמש בחומרים ממיסים כגון
בנזן ,מדלל או אלכוהול).
•אין לטעון את הטלפון כאשר הוא נמצא על גבי
מצעים או ריפוד.
•יש לטעון את הטלפון באזור מאוורר היטב.
•אין לחשוף יחידה זו לכמות מוגזמת של עשן
או אבק.
•אין להחזיק את הטלפון בסמוך לכרטיסי אשראי
או כרטיסי נסיעה; הנתונים בפס המגנטי עלולים
להיפגם.

•אין להקיש על המסך באמצעות חפצים חדים;
הדבר עלול לגרום נזק לטלפון.
•אין לחשוף את הטלפון לנוזלים או ללחות.
•יש להשתמש בעזרים דוגמת אוזנייה בזהירות .אין
לגעת באנטנה שלא לצורך.
•אין להשתמש בטלפון או באביזרים במקומות בהם
שוררים תנאי לחות גבוהה כגון בריכות שחיה,
חממות ,סולריום או סביבות טרופיות; עלול להיגרם
נזק לטלפון ותוקף האחריות יישלל.

תפעול יעיל של הטלפון
מכשור אלקטרוני ורפואי
כל הטלפונים הניידים עלולים לספוג הפרעות שישפיעו
לרעה על ביצועיהם.
•אין להשתמש בטלפון הנייד בסמוך לציוד רפואי
ללא קבלת רשות .בדקו עם הרופא אם תפעול
הטלפון עלול להפריע לתפעולו של ההתקן הרפואי.
•טלפונים ניידים עלולים ליצור הפרעה לעזרי שמיעה
מסוימים.
•הפרעה משנית עלולה להשפיע על טלוויזיות,
מכשירי רדיו ,מחשבים וכו'.
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הנחיות לשימוש בטוח ויעיל
קוצבי לב

בטיחות בדרכים

יצרני קוצבי לב ממליצים על מרחק מינימלי של 15
ס"מ בין הטלפון הנייד לבין קוצב הלב כדי למנוע
הפרעות פוטנציאליות לפעולת הקוצב .כדי לעמוד בכך,
השתמשו בטלפון מול האוזן הנגדית לקוצב הלב ואל
תשאו אותו בכיס החזה.

בדקו את החוקים והתקנות לגבי שימוש בטלפונים
ניידים באזורים שבהם אתם נוהגים.
•אין להחזיק את הטלפון ביד בזמן נהיגה.
•יש להפנות את מלוא תשומת הלב לנהיגה.
•יש להשתמש בדיבורית ,אם היא זמינה.
•רדו לשול הדרך וחנו לפני ביצוע שיחה או מענה
לשיחה ,בהתאם לתנאי הדרך.
•אנרגיית תדר רדיו עשויה להשפיע על מערכות
אלקטרוניות מסוימות בכלי רכב דוגמת מערכת
סטריאו או ציוד בטיחות.
•אם המכונית מצוידת בכרית אוויר מתנפחת ,אין
לחסום אותה על-ידי התקנה של ציוד אלחוטי נישא.
הדבר עלול לגרום לכשל של הכרית או לפציעה
חמורה עקב ביצועים לא נאותים שלה.

בתי חולים
כבו את המכשיר הנייד כאשר אתם נדרשים לעשות כן
בבתי חולים ,במרפאות או במתקנים רפואיים אחרים.
הבקשות הללו נועדו למנוע הפרעה אפשרית לציוד
רפואי רגיש.
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•אם אתם מאזינים למוסיקה בעת תנועה ,ודאו
שהעוצמה היא ברמה סבירה ,כך שתמשיכו להיות
מודעים לסביבתכם .הדבר חשוב במיוחד בקרבת
כבישים.

מנעו נזק לשמיעתכם
עלול להיגרם נזק לשמיעתכם אם אתם נחשפים
לעוצמות קול גבוהות למשכי זמן ארוכים .לכן אנו
ממליצים שלא תדליקו או תכבו את המכשיר סמוך
לאוזנכם .אנו ממליצים גם שעוצמות המוסיקה והשיחות
יהיו ברמה סבירה.

חלקי זכוכית
חלקים מסוימים של הטלפון הנייד עשויים מזכוכית.
זכוכית זו עלולה להישבר אם המכשיר יפול על משטח
קשה או יסבול מכה משמעותית .אם הזכוכית נשברה,
אל תנסו לגעת בה או להרחיקה .חדלו להשתמש
במכשיר הנייד עד להחלפת הזכוכית על-ידי מרכז
שירות מורשה.

סביבה שבה מבוצעות עבודות עם חומרי
נפץ
אין להשתמש בטלפון באזורים שבהם מתבצעות
פעולות פיצוץ .שימו לב להגבלות ועמדו בכל התקנות
והכללים.

סביבה נפיצה פוטנציאלית
•אין להשתמש בטלפון באזורי תדלוק.
•אין להשתמש בו בסמוך לדלק או לכימיקלים.
•אין להוביל או לאחסן גז דליק ,נוזלים דליקים או
חומרי נפץ בתא הרכב המכיל את הטלפון הנייד
או את אביזריו.
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הנחיות לשימוש בטוח ויעיל
כלי טיס
התקנים אלחוטיים עלולים לגרום להפרעה במטוס.
•יש לכבות את הטלפון הנייד לפני העלייה למטוס.
•אין להשתמש בו על הקרקע ללא קבלת רשות
מאנשי הצוות.

ילדים
יש לשמור על הטלפון במקום בטוח מחוץ להישג ידם
של ילדים קטנים .המכשיר כולל חלקים זעירים העלולים
להוות סכנת חנק אם ינותקו מהטלפון.

שיחות חירום
שיחות חירום עלולות שלא להיות זמינות בכל הרשתות
הסלולריות .לפיכך ,בשום מקרה אינכם יכולים לסמוך
על הטלפון בלבד לביצוע שיחות חירום .בדקו את
הנושא עם חברת הסלולר המקומית.

8

 | LG GS500מדריך למשתמש

מידע אודות הסוללה והטיפול בה
•אין צורך לפרוק את הסוללה במלואה לפני טעינתה
מחדש .בניגוד למערכות סוללה אחרות ,אין
השפעת זיכרון העלולה להשפיע על ביצועי הסוללה.
•השתמשו בסוללות ובמטענים של  LGבלבד.
מטעני  LGמיועדים למרב את חיי הסוללה.
•אין לפרק או לקצר את מארז הסוללה.
•שמרו על ניקיון מגעי המתכת של הסוללה.
•החליפו את הסוללה כאשר היא מפסיקה לספק
ביצועים קבילים .ניתן לטעון מחדש את מארז
הסוללה מאות פעמים לפני שיהיה צורך להחליפה.
•כדי למרב את שמישות הסוללה ,טענו אותה מחדש
אם לא הייתה בשימוש במשך זמן רב.

•אין לחשוף את מטען הסוללה לאור שמש ישיר
ואין להשתמש בו בתנאי לחות גבוהה ,דוגמת
חדר אמבטיה.
•אין להשאיר את הסוללה במקומות חמים וקרים;
הדבר עלול לפגום בביצועי הסוללה.
•יש סכנת התפוצצות אם הסוללה הוחלפה בסוג
סוללה שאינו מתאים.
•השליכו סוללות משומשות על פי הוראות היצרן .אם
אפשר ,נסו למחזר סוללות .אל תשליכו אותן עם
האשפה הביתית.
•אם עליכם להחליף סוללה ,קחו אותה לנקודת
השירות הקרובה של  LG Electronicsאו
למפיץ לצורך קבלת עזרה.
•יש לנתק תמיד את המטען מהשקע לאחר
שהטלפון נטען במלואו כדי למנוע בזבוז מיותר של
חשמל מצד המטען.
•אורך חיי הסוללה בפועל תלוי בתצורת הרשת,
בהגדרות המוצר ,באופי השימוש ,בתנאי הסוללה
ובתנאים הסביבתיים.
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היכרות עם הטלפון שלכם
אפרכסת

שקע לדיבורית או לאוזניות סטריאו
מקש נעילה/ביטול נעילה

�מקש ריבוי-משימות
�מקש שיחה
לחיוג מספרי טלפון ולמענה לשיחות נכנסות.
�מקש סיום/הפעלה
• לדחיית שיחה.
• לחצו פעם אחת כדי לשוב למסך הבית.
• להפעלת הטלפון ולכיבויו.
לחצני עוצמת קול
•כאשר המסך פעיל :הקישו על החצים העליון והתחתון
לשליטה על עוצמת הצלילים או הרינגטונים ,לחצו
לחיצה על מקש החץ התחתון אם ברצונכם להפעיל/
לכבות את מצב שקט.
• במהלך שיחה :עוצמת האוזנייה.
• בעת השמעת רצועת רקע :שליטה רציפה בעוצמת
השמע.
מטען ,כבל נתונים (כבל )USB

עצה :לפני חיבור כבל  ,USBחכו עד
שהטלפון נדלק במלואו ונרשם לרשת.
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�מקש המצלמה
• עברו ישירות לתפריט המצלמה על ידי
לחיצה ארוכה על המקש.
• בתפריטים שונים,לחצו פעמיים כדי
לצלם את המסך ואח"כ אף לערוך את
�התמונה.
הודעה :אין להשתמש בפונקציה
זו לצורך הפרת זכויות יוצרים
של צד שלישי כלשהו כגון
תמונה של גלריה ,טפט ,מספר
חיוג מהיר וכדומה.

הערה :פונקציית ציור החופשי אינה פעילה
בכל התפריטים הקיימים בטלפון.

כשהמכשיר פתוח
אזהרה :הנחת עצם כבד על הטלפון או ישיבה עליו עלולים לגרום לפגיעה בתפקוד מסך המגע ומסך
ה LCD -של הטלפון.

מכסה הסוללה

סוללה
חריץ כרטיס SIM

עדשת המצלמה
שקע כרטיס הזיכרון
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התקנת כרטיס  SIMוהסוללה
1 .1הסרת מכסה הסוללה והסוללה
החליקו את מכסה הסוללה כלפי מעלה ומשכו החוצה
את הסוללה.

1 .1התקנת הסוללה
הכניסו תחילה את הקצה העליון של הסוללה לתוך
הקצה העליון של תא הסוללה .ודאו שנקודות המגעים
נמצאות מול הנקודות המתאימות בטלפון .לחצו על
חלקה התחתון של הסוללה עד שתינעל במקומה.
אזהרה :אין להסיר את הסוללה בעת
שהטלפון דלוק ,מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק
למכשיר.
1 .1התקנת כרטיס הUSIM-
הכניסו את כרטיס ה USIM-לתוך תא כרטיס ה-
 .USIMודאו שאזור מגעי הזהב של הכרטיס פונה
מטה .להסרת כרטיס  ,USIMמשכו אותו בעדינות
החוצה.
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טעינת הטלפון
החליקו לאחור את המכסה של מחבר המטען בצד של
מכשיר ה .GS500-הכניסו את המטען וחברו אותו
לשקע חשמל בקיר .יש לטעון את מכשיר GS500
שלכם עד שההודעה "הסוללה מלאה" תופיע על המסך.
הערה :הסוללה חייבת להיות טעונה במלואה
מההתחלה כדי לשפר את אורך חייה.
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כרטיס זיכרון
התקנת כרטיס זיכרון
ניתן להגדיל את נפח הזיכרון בטלפון באמצעות כרטיס
זיכרון.
הערה :כרטיס הזיכרון הוא אביזר אופציונלי.
הכניסו את כרטיס הזיכרון לתוך החריץ בחלק העליון עד
שיינעל במקומו .ודאו שאזור מגעי הזהב של הכרטיס
פונה מטה.
אזהרה :הכניסו את כרטיס הזיכרון לחריץ
שלו ,שאם לא כן ,הוא עלול להינזק.

אתחול כרטיס הזיכרון
ייתכן שכרטיס הזיכרון כבר אותחל .אם הכרטיס אינו
מאותחל עדיין ,עליכם לאתחל אותו כדי להשתמש בו.
הערה :בעת האתחול ,כל הקבצים יימחקו.
ובחרו הגדרות הטלפון
 .1ממסך הבית ,בחרו
מתוך לשונית הגדרות.
 .2גללו והקישו על מנהל הזיכרון ולאחר מכן גללו
ובחרו זיכרון חיצוני.
 .3הקישו על אתחול ואשרו את בחירתכם.
 .4אם נקבעה סיסמה ,הזינו אותה כעת .כעת יאותחל
הכרטיס ויהיה מוכן לשימוש.
הערה :אם יש תוכן קיים בכרטיס הזיכרון ,מבנה
התיקיות עלול להיות שונה לאחר האתחול ,מכיוון שכל
הקבצים נמחקו.
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העברת אנשי הקשר שלכם
כדי להעביר את אנשי הקשר שלכם מה SIM-למכשיר
או מהמכשיר ל:SIM
1 .1מהכרטיסייה 'תקשורת' ,גללו אל אנשי קשר ובחרו
הגדרות.
2 .2בחרו העתק  /העבר.
3 .3בחרו מכשיר ל SIMאו  SIMלמכשיר.
4 .4בחרו ב'בחר הכול' או בחרו שמות אחד אחד
והקישו על העתק/העבר.
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השימוש במסך המגע
עצות בנוגע למסך המגע
•כדי לבחור בפריט כלשהו ,הקישו על מרכז הסמל.
•אל תלחצו חזק מדי .מסך המגע רגיש דיו כדי לחוש
במגע קל אך החלטי.
•השתמשו בקצה האצבע כדי להקיש על האפשרות
הרצויה .היזהרו שלא להקיש על אף מקש אחר.
•כל אימת שמכשיר  GS500שלכם אינו בשימוש,
הוא יחזור למסך הנעילה.

שליטה במסך המגע
לחצני מסך המגע של  GS500משתנים באופן דינמי,
בהתאם למשימה שאתם מבצעים.
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פתיחת יישומים
לפתיחת יישום כלשהו ,פשוט הקישו על הסמל שלו.

גלילה
גררו מצד לצד כדי לגלול .יש מסכים ,למשל דפי
רשימת 'היסטוריית שיחות' ,שבהם ניתן גם לגלול
מעלה ומטה.

מסך הבית שלכם
ניתן לגרור וללחוץ על מה שאתם צריכים באופן מיידי בכל סוגי המסך הראשי.
פעיל
פעיל
המסך הראשי של הווידג'טים
בחלק
 כשתקישו עלהימני התחתון של המסך,
יופיע לוח הווידג'ט הנייד.
כאשר תעבירו את וידג'ט
הרצוי על ידי גרירתו ,הווידג'ט
ייווצר בנקודה שבה שחררתם
אותו.

פעיל

המסך הראשי של מספרי
חיוג מהיר  -כשתקישו על
 ,תופיע רשימת
מספרי החיוג המהיר .ניתן
להתקשר לאיש הקשר,
לשלוח לו הודעה ,לערוך
או למחוק אותו ישירות
מהמסך הראשי הזה.

המסך הראשי של  - Livesquareבמסך של  ,Livesquareניתן
בקלות להתקשר למספר שהוקצה ליצגן ולשלוח אליו הודעה .על מנת
להשתמש בפונקציית ההתקשרות ,שליחת הודעות או אנשי הקשר ,סמנו
יצגן ובחרו בסמל מקש מהיר שבו ברצונכם להשתמש.
ניתן לגרור את כל היצגנים בשישיות ואפילו לשלוח את ההודעה באופן
מיידי.

סמל מקש מהיר
עצה! ממשק המשתמש מבוסס על שלושה סוגים של המסך הראשי .כדי להחליף בין המסכים
הראשיים ,פשוט העבירו את האצבע במהירות משמאל לימין או מימין לשמאל.
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מסך הבית שלכם
שימוש באפשרות ריבוי-משימות
לחצו על המקש הקשיח של ריבוי-משימות
כדי לפתוח את תפריט ריבוי-משימות .מכאן ניתן
לצפות בכל היישומים הפועלים אצלכם ולגשת אליהם
בהקשה אחת.

צפייה בשורת המצב
סמל

תיאור
ריבוי-משימות
עוצמת אות של הרשת (מספר הפסים צפוי
להשתנות)
אין אות רשת
אורך חיי הסוללה
הסוללה ריקה
הודעת טקסט חדשה
הודעה קולית חדשה
תיבת ההודעות מלאה
שליחת ההודעה נכשלה
שליחת הודעת מולטימדיה נכשלה
הוגדרה התראה
פרופיל מותאם אישית בשימוש
(המספר בסמל עשוי להשתנות)
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סמל

תיאור
פרופיל רגיל בשימוש
פרופיל חוץ בשימוש
פרופיל שקט בשימוש
אוזנייה בשימוש
הפניית שיחות
 EDGEבשימוש
נדידה
מצב טיסה פעיל
 Bluetoothפעיל
השמעת מוסיקת רקע
עצירת מוסיקת רקע
כרטיס הזיכרון מאופשר לשימוש
עבור דוא"ל בדחיפה נכנס
�בדיקת דוא"ל בדחיפה:
הקישו על משחקים ויישומים בבידור ולאחר
מכן הקישו על יישומים.
*שימו לב :בהתאם לאזור או למפעיל
ה ,SIM-יתכן שלא יהיה באפשרותו של
המשתמש להשתמש בדוא"ל בדחיפה
ולגשת ל( WAP-או ל )MMS-בו זמנית.

שיחות
ביצוע שיחה
1 .1הקישו על כדי לפתוח את לוח המקשים.
2 .2הקישו על מספר באמצעות לוח המקשים.
כדי לבצע שיחה.
או על
3 .3הקישו על
או .
4 .4לסיום השיחה ,לחצו על המקש
עצה! כדי להזין את התו  +לצורך שיחה
בינלאומית ,לחצו לחיצה ארוכה על

4 .4לחלופין ,אם קיים יותר ממספר אחד עבור איש
הקשר ,ניתן להקיש על שמו של איש הקשר ולבחור
במספר שבו יש להשתמש .ניתן גם להקיש על
כדי לבצע שיחה למספר ברירת המחדל.

מענה לשיחה ודחיית שיחה
כדי

.

עצה! לחצו על המקש 'נעילה/ביטול נעילה' כדי
לנעול את מסך המגע למניעת ביצוע שיחות
בטעות.

כשהטלפון מצלצל ,לחצו על המקש הקשיח
לענות לשיחה.
להשתקת הצלצול יש לבטל את הנעילה של הטלפון
אם הוא נעול .לאחר מכן הקישו על  .אפשרות
זו שימושית במהלך פגישה ,אם שכחתם לשנות את
כדי לדחות שיחה
הפרופיל לשקט .הקישו על
נכנסת.

ביצוע שיחה מתוך רשימת אנשי הקשר
לפתיחת רשימת

1 .1מהמסך הראשי ,הקישו על
אנשי הקשר.
2 .2הקישו על תיבת השדה 'שם ' והזינו בעזרת לוח
המקשים את האותיות הראשונות של שם איש
הקשר שאליו ברצונכם להתקשר.
3 .3מהרשימה המסוננת ,הקישו על הסמל 'שיחה'
לצד איש הקשר שאליו ברצונכם להתקשר .אם
קיים יותר ממספר אחד עבור איש הקשר ,השיחה
תשתמש במספר ברירת המחדל.
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שיחות
אפשרויות במהלך שיחה

אפשרויות  -הקישו על כדי להציג רשימה של אפשרויות שיחה
נכנסת.
רמקול  -הקישו כדי לעבור למצב רמקול.
השתקה  -הקישו על כדי לכבות את המיקרופון כך שהאדם
שעמו אתם משוחחים לא יוכל לשמוע אתכם.
המתנה  -הקישו כדי להעביר את המתקשר למצב המתנה.
כדי לפתוח לוח מקשים נומרי לצורך ביצוע שיחה שנייה .פונקציה
הקישו על
זו גם מאפשרת לכם לנווט בתפריטים עם אפשרויות ממוספרות כשאתם מחייגים
לשירותי מענה אוטומטי כגון מרכזי שירות.
הקישו על

כדי להוסיף אדם נוסף לשיחה.

הקישו על

כדי לחפש בין אנשי הקשר במהלך שיחה.

עצה! כדי לדפדף ברשימת אפשרויות או רשימת אנשי קשר ,הקישו על הפריט האחרון שניתן לראותו
במסך והניעו את האצבע בכיוון מעלה על פני המסך .הרשימה תנוע מעלה וכך יוצגו פריטים נוספים
מתוך הרשימה.
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חיוג מהיר

ביצוע שיחה נוספת

ניתן להקצות אנשי קשר שאליהם אתם מתקשרים
הרבה למספר חיוג מהיר.
1 .1בחרו אנשי קשר בכרטיסייה 'תקשורת' ובחרו
מספרי חיוג מהיר.
2 .2התא הקולי כבר מוגדר למספר חיוג מהיר  .1לא
ניתן לשנות זאת .הקישו על כל מספר אחר כדי
להקצותו לחיוג מהיר לאיש קשר.
3 .3כעת תיפתח רשימת אנשי הקשר .בחרו באיש
הקשר שברצונכם להקצות למספר זה על ידי
הקשה בודדת על מספר הטלפון שלו .כדי לחפש
איש קשר ,הקישו על תיבת השדה 'שם' והזינו את
האות הראשונה של שמו של איש הקשר.

1 .1במהלך השיחה הראשונה שלכם ,הקישו על
והקלידו את המספר שברצונכם להתקשר אליו.
כדי לחבר את השיחה.
2 .2הקישו על
3 .3שתי השיחות יוצגו על גבי מסך השיחות .השיחה
הראשונה שלכם תינעל והמתקשר יועבר למצב
המתנה.
או לחצו
4 .4כדי לעבור משיחה לשיחה ,הקישו על
על מספר השיחה הנמצאת במצב המתנה.
5 .5כדי לסיים שיחה אחת או את שתי השיחות ,לחצו
ובחרו בסיום שיחות ואחר כך בהכול,
על
בהמתנה ,או בשיחות פעילות.
הערה :תחויבו עבור כל אחת מהשיחות שתבצעו.

צפייה ביומני השיחות
הקישו על היסטוריית שיחות בכרטיסייה 'תקשורת'.
עצה! הקישו על כל אחד מהפריטים ביומן שיחות
כלשהו כדי לצפות בתאריך ,בשעה ובמשך
השיחה.
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שיחות
שימוש בהפניית שיחות
1 .1הקישו על הגדרות שיחה בכרטיסייה 'הגדרות'.
2 .2הקישו על הפניית שיחה.
3 .3בחרו אם להפנות את כל השיחות הקוליות ,כאשר
הקו תפוס ,כאשר אין תשובה או כאשר אינכם
זמינים.
4 .4הזינו את המספר שאליו ברצונכם להפנות את
השיחות.
5 .5הקישו על הפנייה כדי להפעיל אפשרות זו.
הערה :על הפניית שיחות חלים חיובים .לפרטים
נוספים ,צרו קשר עם ספק השירות.
עצה! כדי לבטל את כל הפניות השיחה ,בחרו
בבטל הכול מתוך תפריט הפניית שיחות.

שימוש בחסימת שיחות
1 .1הקישו על הגדרות שיחה בכרטיסייה 'הגדרות'.
2 .2הקישו על חסימת שיחה.
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�3 .3בחרו בחלק מחמש האפשרויות הבאות או בכולן:
�כל השיחות היוצאות
�שיחות יוצאות בינ"ל
�שיחות יוצאות בינ"ל להוציא מדינת הבית
�כל השיחות הנכנסות
שיחות נכנסות בעת שהייה בחו"ל
4 .4הזינו את סיסמת חסימת השיחות .בדקו עם חברת
הסלולר שלכם בנוגע לשירות זה.
עצה! בחרו במספרים קבועים לחיוג מתוך תפריט
הגדרות שיחה כדי להפעיל וליצור רשימה של
מספרים שניתן להתקשר אליהם מהטלפון .לצורך
כך תזדקקו לקוד  PIN2ממפעיל השירות.
מהטלפון שלכם ניתן יהיה להתקשר רק למספרים
הכלולים ברשימת המספרים הקבועים מראש.
כדי לבטל את כל חסימות השיחה ,בחרו בבטל הכול
מתוך תפריט חסימת שיחות.

שינוי הגדרות השיחה הנפוצות
1 .1הקישו על הגדרות שיחה בכרטיסייה 'הגדרות'.
2 .2גלגלו אל הגדרות נפוצות והקישו עליהן .מכאן ניתן
לשנות את ההגדרות של:
דחיית שיחה  -הזיזו את המתג למצב ' 'ONכדי
לסמן את רשימת הדחיות .תוכלו להקיש על תיבת
הטקסט כדי לבחור בין כל השיחות ,אנשי קשר
ספציפיים או קבוצות ספציפיות ,או שיחות שמקורן
במספרים לא-רשומים אלה (שאינם ברשימת אנשי
הקשר שלכם) או כאלה ללא זיהוי מתקשר .הקישו
על שמור כדי לשנות את ההגדרות.
שלח את המספר שלי  -בחרו אם המספר שלכם
יוצג כאשר אתם מתקשרים למישהו.
חיוג חוזר אוטומטי  -החליקו את המתג שמאלה
למצב ' 'ONאו ימינה למצב .OFF

התראת דקה  -הזיזו את המתג שמאלה למצב
 ONכדי לשמוע צליל בכל דקה במהלך השיחה.
מצב מענה  - BTבחרו בדיבורית כדי לאפשר
מענה לשיחה באמצעות דיבורית Bluetooth
או בחרו במכשיר כדי ללחוץ על מקש בטלפון כדי
לענות לשיחה בעת השימוש בדיבורית.
שמור מספר חדש  -בחרו כן כדי לשמור את
המספר החדש.
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אנשי קשר
חיפוש איש קשר
יש שתי דרכים לחיפוש אנשי קשר:
1 .1הקישו על אנשי קשר בכרטיסייה 'תקשורת'.
2 .2הקישו על חפש.
3 .3תוצג רשימת אנשי קשר .הקלדת האות הראשונה
של שמו של איש הקשר בשדה החיפוש תקפיץ את
התפריט לאזור של האות הזו ברשימה.
עצה! ברגע שתקישו על השדה 'שם' ,יוצג לוח
המקשים האלפביתי.

הוספת איש קשר
1 .1הקישו על אנשי קשר בכרטיסייה 'תקשורת' ולאחר
מכן הקישו על הוסף איש קשר.
2 .2בחרו אם לשמור את איש הקשר בטלפון או
ב.SIM-
3 .3הזינו את השם הפרטי ושם המשפחה.
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4 .4ניתן להזין עד חמישה מספרים שונים לכל איש
קשר .לכל מספר שהזנתם סוג מוגדר מראש  -נייד,
בית ,משרד ,זימונית ופקס.
5 .5הוסיפו כתובות דוא"ל .ניתן להזין עד שתי כתובות
דוא"ל שונות לכל איש קשר.
6 .6הקצו את איש הקשר לקבוצה אחת או יותר .ניתן
להקצות עד שלוש קבוצות לכל איש קשר .בחרו בין
ללא קבוצה,משפחה,חברים ,עמיתים לעבודה ,בית
ספר או אח"מ.
7 .7ניתן גם להוסיף רינגטון ,יום הולדת ,יום נישואין,
דף הבית ,כתובת ,שם חברה ,תפקיד ,כתובת
בחברה וכן תזכורת וסמל חי.
8 .8הקישו על שמור כדי לשמור את פרטי איש הקשר.

העתק  -העתקת אנשי הקשר שלכם מהטלפון לכרטיס
יצירת קבוצה
ה SIM-או מכרטיס ה SIM-לטלפון .בחרו אם לעשות
1 .1הקישו על אנשי קשר בכרטיסייה 'תקשורת' .והקישו
זאת אחד-אחד ,או כולם ביחד.
על קבוצות.
העבר  -פועל באותה צורה כמו 'העתק' ,אך איש הקשר
ובחרו
2 .2הקישו על הוסף קבוצה או הקישו על
יישמר רק במיקום שאליו העברתם אותו.
הוסף קבוצה.
שלח את כל אנשי הקשר דרך Bluetooth
3 .3הזינו שם לקבוצה החדשה .ניתן גם להקצות
 שליחת כל אנשי הקשר שלכם להתקן אחר באמצעותלקבוצה רינגטון.
 .Bluetoothאם תבחרו באפשרות זו ,תתבקשו
4 .4הקישו על 'שמור'.
להדליק את .Bluetooth
הערה :אם תמחקו קבוצה ,אנשי הקשר שהוקצו
גיבוי אנשי קשר  -ראו גיבוי נתונים בטלפון.
לקבוצה זו לא ילכו לאיבוד .הם יישארו ברשימת
שחזור אנשי קשר  -ראו שחזור נתונים בטלפון.
אנשי הקשר שלכם.
מחק אנשי קשר  -מחיקת כל אנשי הקשר שלכם .בחרו
בין טלפון לבין  SIMוהקישו על כן אם אתם בטוחים
שינוי הגדרות אנשי קשר
שברצונכם למחוק את אנשי הקשר שלכם.
ניתן לשנות את הגדרות רשימת אנשי הקשר שלכם כך
שהיא תתאים להעדפותיכם.
1 .1הקישו על אנשי קשר בכרטיסייה 'תקשורת' ולאחר
מכן הקישו על הגדרות.
2 .2מכאן תוכלו לעדכן את ההגדרות הבאות:
הגדרות רשימת אנשי קשר  -שינוי ההגדרות של מיקום
אנשי קשר ,תצוגת שמות ומקש פקודות מהירות.
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אנשי קשר
צפייה במידע
1 .1הקישו על אנשי קשר מהכרטיסייה 'תקשורת'
והקישו על מידע.
2 .2מכאן ניתן לצפות במספרי שירותים ,במספר שלכם,
בפרטי הזיכרון (המציג את השימוש בזיכרון) וכן
את כרטיס הביקור שלי.
עצה! להוספת כרטיס ביקור משלכם ,בחרו
בכרטיס הביקור שלי והזינו את כל הפרטים שלכם,
כפי שהייתם עושים ביחס לכל איש קשר אחר.
לסיום ,הקישו על שמור.
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שליחת הודעות
שליחת הודעות
מכשיר  GS500שלכם משלב הודעות  SMSוהודעות
 MMSלכדי תפריט אחד אינטואיטיבי וקל-לשימוש.

שליחת הודעה
1 .1הקישו על הודעות בכרטיסייה 'תקשורת' .והקישו
על הודעה חדשה כדי להתחיל ליצור הודעה חדשה.
2 .2הקישו על הוסף כדי להוסיף תמונה ,וידאו ,צליל,
תבנית וכדומה.
3 .3הקישו על נמען בתחתית המסך כדי להזין את
הנמענים .לאחר מכן הזינו את המספר או הקישו
כדי לבחור איש קשר .ניתן אפילו להוסיף
על
מספר אנשי קשר.
4 .4הקישו על שלח כשתהיו מוכנים.

אזהרה :אם מוסיפים תמונה ,סרטון וידאו
או קול להודעת  ,SMSהיא תומר אוטומטית
להודעת  MMSואתם תחויבו בהתאם.

הזנת טקסט
יש ארבע דרכים להזין טקסט:
לוח המקשים ,כתב יד -מסך ,כתב יד-תיבה ,כתב
יד-תיבה כפולה.
ועל
ניתן לבחור שיטת קלט על ידי הקשה על
שיטת קלט.
כדי להפעיל את מצב  .T9סמל זה
הקישו על
מוצג רק כשבוחרים בלוח מקשים כשיטת ההקלדה.
הקישו על

כדי לבחור שפת כתיבה.

הקישו על
סמלים וטקסט.

כדי לעבור בין הקלדת מספרים,

הערה! שיטות הקלט למעט מקלדת ולוח מקשים
נתמכות בשפה האנגלית בלבד.
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שליחת הודעות
השתמשו במקש  Shiftכדי לעבור בין הקלדת אותיות
רישיות ואותיות קטנות.

מצב T9
מצב  T9משתמש במילון מובנה לצורך זיהוי המלים
שאתם כותבים בהתאם לרצף המקשים בהם נגעתם.
מצב זה חוזה את המילה שאתם מקלידים ומציע
חלופות.

זיהוי כתב יד
במצב כתב יד ניתן פשוט לכתוב על המסך וה-
 GS500ימיר את כתב ידכם להודעה שכתבתם.
בחרו כתב יד-מסך או כתב יד-תיבה בהתאם לתצוגה
שאתם מעדיפים.
הערה! זיהוי כתב יד נתמך בשפה האנגלית
בלבד.
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תיקיות הודעות
תפריט 'הודעות' מכיל חמש תיקיות.

תיבת דואר נכנס  -כל ההודעות הנכנסות מגיעות
לתיבת הדואר הנכנס.
טיוטות  -אם לא סיימתם לכתוב הודעה כלשהי ,כאן
תוכלו לשמור את מה שכבר כתבתם.
תיבת דואר יוצא  -זו תיקיית אחסון זמנית בעת משלוח
ההודעות.
פריטים שנשלחו  -כל ההודעות ששלחתם נמצאות
בתיקייה זו.
התיקיות שלי  -צרו תיקיות לאחסון ההודעות שלכם.

שינוי ההגדרות של הודעות טקסט

שינוי ההגדרות של הודעות מולטימדיה

הקישו על הודעות בכרטיסייה 'תקשורת' והקישו
על הגדרות .בחרו ב הודעת טקסט .ניתן לבצע את
השינויים הבאים:
מוקד הודעות טקסט  -הזינו את פרטי מרכז ההודעות
שלכם.
דוח מסירה  -הזיזו את המתג שמאלה כדי לקבל אישור
שהודעתכם נמסרה לנמען.
תקופת תוקף  -בחרו כמה זמן תישמר הודעתכם
במרכז ההודעות.
סוגי הודעות  -המרת הטקסט לטקסט ,קול ,פקס,
 X.400או דוא"ל.
קידוד תווים  -בחרו כיצד תווים יקודדו .יש לכך השפעה
על גודל ההודעות שלכם וכתוצאה מכך על עלות
המשלוח.
שלח טקסט ארוך כ - -בחרו לשלוח טקסט ארוך
כמספר הודעות  SMSאו כהודעת MMS.

הקישו על הודעות בכרטיסייה 'תקשורת' .גללו ובחרו
בהגדרות ובהודעת מולטימדיה .ניתן לבצע את השינויים
הבאים:
מצב קבלה  -בחרו בין רשת הבית או רשת נדידה.
אם אחרי זה תבחרו בידני ,תקבלו רק התראות ביחס
להודעות  MMSותוכלו להחליט האם להוריד אותן
במלואן.
דוח מסירה  -בחרו אם לבקש ו/או לאפשר דוח מסירה.
אישור קריאה  -בחרו אם לבקש ו/או לאפשר אישור
קריאה.
עדיפות  -בחרו את רמת העדיפות של הודעות MMS
שלכם.
תקופת תוקף  -בחרו כמה זמן תישמר הודעתכם
במרכז ההודעות.
משך הצגת שקופית  -בחרו כמה זמן יופיעו השקופיות
על המסך.
מצב יצירה  -מוגבל :במצב זה ,לקוח ייצור וישלח
רק הודעות שתוכנן שייך לתחום תוכן המולטימדיה
העיקרי (.)Core MM Content Domain
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שליחת הודעות
אזהרה :במצב זה ,לקוח  MMSינחה את
המשתמש ליצור ולשלוח רק הודעות שתוכנן שייך
לתחום תוכן המולטימדיה העיקרי (Core MM
 .)Content Domainהנחיה זו מיושמת
באמצעות התראות.
חופשי :במצב זה ,לקוח  MMSיאפשר למשתמש
להוסיף כל תוכן להודעה.
שעת מסירה  -בחרו את משך הזמן שיש להמתין לפני
מסירת ההודעה.
מוקד הודעות מולטימדיה  -בחרו אחד מהרשימה או
הוסיפו מרכז הודעות חדש.

שינוי הגדרות אחרות
הקישו על הודעות בכרטיסייה 'תקשורת' .והקישו על
הגדרות.
כדי להוסיף שירות תא קולי
תא קולי  -הקישו על
חדש .לפרטים נוספים אודות שירות זה ,צרו קשר עם
חברת הסלולר שלכם.
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הודעת אינטרנט  -בחרו לקבל הודעות שירות או
לחסום אותן .ניתן גם להגדיר את אבטחת ההודעות
שלכם על ידי יצירת רשימות שולחים מהימנים ושאינם
מהימנים באפשרות אבטחת שירות.
מונה הודעות  -בחרו להגדיר פרק זמן עבור ספירת
הודעות.
שירות מידע  -בחרו אם להפעיל /להשבית הודעות
בתפוצה רחבה ובחרו את הערוצים והשפות.

שירותי רשתות חברתיות ()SNS

Facebook

המסך הראשי :היכנסו ותראו את הסטטוס המעודכן של
מכשיר  GS500מצויד ב SNS-שמאפשר לכם
ליהנות מהרשת החברתית שלכם ולנהל אותה .הקישו חברכם .הזינו את הערותיכם ביחס לסטטוסים חדשים
על תפריט רשת חברתית ובחרו באתרFacebook : ,ובדקו את הערותיהם של אחרים .ניתן גם לכתוב
הערות על ידי בחירה בסמל .+
 Twitterו.Myspace -
פרופיל :ניתן לבחור ב'קיר' > 'עדכוני סטטוס' ולכתוב
עצה! פייסבוק הוא יישום מקורי שנטען מראש
את הסטטוס הנוכחי .ראו את הפרטים שלכם והעלו את
בטלפון והגישה אליו קלה .טוויטר הוא יישום
התצלום על ידי נגיעה ב'אלבום' > 'העלה תמונה' .בחרו
 javaהמבוסס על טכנולוגיית  .Javaיישומים
בין 'עבור אל התמונות' לבין 'צלם תמונה' ולאחר מכן
אחרים ניגשים לשירותי הWAP-(Wireless
הזינו כתובית עם תמונות.
.)Application Protocol
חברים :ניתן לחפש חברים רבים ב SNS-ולהציג את
הסטטוס שלהם .חפשו את החברים שלכם בפייסבוק
הערה :על ההתחברות לשירותים מקוונים והשימוש
על ידי הקשה על 'חיפוש'.
בהם עשוי לחול חיוב נוסף .בדקו את תעריפי העברת
הנתונים אצל ספק הרשת.
הודעה :ניתן לראות את התיקייה 'דואר נכנס/דואר
יוצא' ולכתוב הודעת SNS.
עצה! שימוש בווידג'ט ההזנה של פייסבוק
במסך הראשי ניתן להוסיף וידג'ט הזנה של פייסבוק.
גררו את וידג'ט הזנה של פייסבוק ממגש הווידג'טים
והקישו על אישור.
ניתן גם לגשת ישירות ליישום פייסבוק על ידי נגיעה
בווידג'ט ההזנה.
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כתובת דוא"ל
הגדרת דואר אלקטרוני

שליחת הודעת דוא"ל דרך החשבון החדש

הקישו על דוא"ל בכרטיסייה 'תקשורת'.
אם חשבון הדוא"ל עדיין לא הוגדר ,פתחו את אשף
הגדרות דוא"ל והשלימו את ההגדרה.
ניתן לבדוק ולערוך הגדרות על ידי בחירה ב. -
ניתן גם לבדוק את ההגדרות הנוספות שמולאו באופן
אוטומטי כשיצרתם את החשבון.

1 .1הקישו על הודעת דוא"ל חדשה והודעת דוא"ל
חדשה תיפתח.
2 .2כתבו את ההודעה.
3 .3הקישו על שלח והודעת הדוא"ל תישלח.

אחזור הודעות הדוא"ל
ניתן לבדוק אם יש הודעות חדשות בחשבון באופן
אוטומטי או ידני .כדי לבדוק באופן ידני:
1 .1הקישו על דוא"ל בכרטיסייה 'תקשורת'.
2 .2הקישו על החשבון שברצונכם להשתמש בו,
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שינוי הגדרות הדואר האלקטרוני
1 .1הקישו על דוא"ל בכרטיסייה 'תקשורת'.
2 .2הקישו על ובחרו הגדרות דוא"ל .לאחר מכן תוכלו
�לשנות את ההגדרות הבאות :
�חשבונות דוא"ל
דוא"ל מועדףl
אפשר מענה דוא"ל  -בחרו אם להרשות שליחת
הודעות אישור קריאה.
בקש מענה דוא"ל  -בחרו אם לבקש אישור קריאת
דוא"ל.

מרווח זמן לקבלה  -בחרו באיזו תדירות יבדוק ה-
 GS500שלכם אם יש הודעות דוא"ל חדשות.
אחזר כמות  -בחרו במספר הודעות הדוא"ל לאחזור
בכל פעם.
כלול הודעה בהעברה ובמענה  -בחרו אם לכלול
בתשובה את נוסח ההודעה המקורית.
כלול קובץ מצורף  -בחרו אם לכלול בתגובתכם את
הקובץ המצורף המקורי.
אחזור אוטומטי בעת נדידה  -בחרו אם לאחזר
את הודעותיכם באופן אוטומטי בעת שאתם בחו"ל
(בנדידה).
התראת דוא"ל חדש  -בחרו אם לקבל התראות בדבר
הודעות חדשות.
חתימה  -הפעילו תכונה זו וצרו חתימת דוא"ל.
עדיפות  -בחרו את רמת העדיפות של הודעות הדוא"ל
שלכם.

גודל שליחה מרבי  -בחרו את הגודל המרבי של
הדוא"ל שאתם שולחים.
מונה דוא"ל  -הזינו את התאריך הרצוי .ניתן לבדוק
הודעות דוא"ל ששלחתם במהלך פרק זמן זה.
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מצלמה
צילום מהיר
הקישו על מקש בצדו הימני של הטלפון.
1 .1
2 .2לאחר שהמצלמה התמקדה בנושא הצילום ,הקישו
שבצד הימני המרכזי של המסך על מנת
על
לצלם .ניתן גם ללחוץ בחוזקה על המקש
בצד הטלפון.
עצה! למעבר למצב מצלמה או למצב וידאו,
החליקו למעלה/למטה את סמל המצלמה או
הווידאו בצד המרכזי הימני של הכוונת.

לאחר הצילום
התמונה שצילמתם תופיע על המסך .שם התמונה יופיע
ולשמאלו ארבעה סמלים.
הקישו כדי לשלוח את התמונה כהודעה ,כדוא"ל,
באמצעות  Bluetoothאו ..Blogger
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הקישו כדי להגדיר תמונה עבור המסך הראשי,
איש קשר ,הפעלה וכיבוי
הקישו כדי לערוך את התצלום.
הקישו כדי לשנות את שם התמונה.
הקישו כדי לחזור לתפריט הקודם.
הקישו כדי למחוק את התמונה.
הקישו כדי לצלם שוב מייד .התמונה הנוכחית
שלכם תישמר.
הקישו כדי לצפות בגלריה של התמונות שנשמרו.

הכרת כוונת המצלמה
חשיפה  -תמונה בעלת ניגודיות נמוכה תיראה מעורפלת ,בעוד שתמונה בעלת ניגודיות גבוהה תיראה
חדה הרבה יותר.
זום  -להגדלת התמונה או להקטנתה .פונקציה זו מופעלת בהתאם לגודל התמונה שאתם מצלמים.
חזרה
צילום תמונה
מצב וידאו  -החליקו סמל זה למטה כדי
לעבור למצב וידאו.
גלריה  -מאפשר לכם לגשת לתמונות
ששמרתם מתוך מצב המצלמה .פשוט
הקישו והגלריה תופיע על המסך.

עצה! ניתן להציג את האפשרויות על ידי הקשה
על המסך .אחרי מספר שניות הן נעלמות.

הגדרות  -הקישו על סמל זה כדי לפתוח את תפריט
ההגדרות .ראו השימוש בהגדרות מתקדמות.
גודל -שנו את גודל התמונה כדי לחסוך בזיכרון
או שנו גודל תמונה שנשמרה מראש לגודל הנכון
עבור איש קשר .בחרו ערך פיקסלים מקרב שש
האפשרויות המספריות3M(2048x1536):2M ,
(1600x1200)M (1280x960),VGA ,1
(640x480)WQVGA (400x240),QVGA ,
(320x240).
צילום מתמשך  -ניתן לצלם שלוש/שש/תשע תמונות
באופן אוטומטי במהירות ,זו אחר זו.
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מצלמה
כוונון החשיפה
החשיפה מציינת את ההפרש בין האזורים המוארים
והמוצלים בתמונה .תמונה בעלת ניגודיות נמוכה תיראה
מעורפלת ,בעוד שתמונה בעלת ניגודיות גבוהה תיראה
חדה הרבה יותר.
.
1 .1הקישו על
2 .2הניעו את מחוון הניגודיות לאורך השורה ,לכיוון
לתמונה מעורפלת בעלת ניגודיות נמוכה
לתמונה חדה בעלת ניגודיות
יותר ,ולכיוון
גבוהה יותר.

שימוש בהגדרות מתקדמות
כדי לפתוח את

מתוך כוונת המצלמה ,הקישו על
ההגדרות המתקדמות:
אפקט צבע  -בחרו גוון צבע שיתאים לתמונה שאתם
מצלמים .ישנם ארבעה גווני צבע :כבוי ,שחור-לבן,
תשליל ,או חום עתיק.
איזון לבן  -בחרו בין אוטומטי ,בוהק ,שמש ,פלואורסנט
או מעונן.
מצב לילה  -שימושי במקומות חשוכים.
טיימר עצמי  -הטיימר העצמי מאפשר להגדיר עיכוב
לפני שהמצלמה מצלמת ,אחרי שלוחצים על לחצן
הצילום .בחרו בין  3שניות 5 ,שניות או  10שניות.
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הדבר מתאים במיוחד לצילום הקבוצתי שגם אתם
רוצים להופיע בו.
איכות  -בחרו בין איכות גבוהה מאד ,איכות גבוהה,
ואיכות רגילה .ככל שהאיכות גבוהה יותר ,כך התמונה
תהיה חדה יותר ,אך הקובץ יגדל .פירושו של דבר
שתוכלו לאחסן מספר קטן יותר של תמונות בזיכרון.
מצב תצוגה  -בחרו בין 'מסך מלא' ל'תמונה מלאה'.
בחר אחסון  -בחרו אם לשמור את התמונות שלכם
בזיכרון הטלפון או בזיכרון החיצוני.
הצג את התמונה שצולמה  -בחרו להציג את התמונה
עם האפשרויות אחרי צילום של תמונה.
הסתר סמלים  -בחרו אם סמלי הגדרות המצלמה
יוסתרו ידנית או אוטומטית.
צליל צמצם  -בחרו אחד מתוך שלושה צלילי פתיחת
צמצם.
מסך רשת  -בחרו בין כבוי ,צלב פשוט או חלוקה
לשלוש.
צמצום רעשים  -עשוי לסייע בהפחתת הרעשים.
שחזור הגדרות יצרן  -אפסו את כל הגדרות המצלמה.

צפייה בתמונות שנשמרו
1 .1ניתן לגשת לתמונות שנשמרו מתוך מצב מצלמה.
פשוט הקישו והגלריה תופיע על המסך.
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מצלמת וידאו
צילום מהיר של סרטון וידאו

אחרי צילום סרטון וידאו

1 .1לחצו על מקש המצלמה שבצד הימני של הטלפון
למשך מספר שניות.

על המסך תופיע תמונה המייצגת את הווידאו
שהקלטתם .שם סרטון הווידאו יופיע בחלקו התחתון
של המסך לצד שמונה סמלים בצד שמאל ובצד ימין.
הקישו כדי להציג את סרטון הווידאו.
הקישו כדי לשלוח את סרטון הווידאו כהודעה או
דוא"ל או באמצעות  Bluetoothאו .YouTube
הקישו כדי לערוך את סרטון הווידאו.
.הקישו כדי לתת שם חדש לסרטון הווידאו
הקישו כדי לחזור לתפריט הקודם.
הקישו כדי למחוק את סרטון הווידאו שצילמתם
זה עתה ואשרו על ידי הקשה על כן .כעת תופיע שוב
התצוגה המקדימה של המצלמה.

עצה! למעבר למצב מצלמה או למצב וידאו ,החליקו
למעלה/למטה את סמל המצלמה או הווידאו בצד
המרכזי הימני של הכוונת.
1 .1תוך שאתם מחזיקים את הטלפון בצורה אופקית,
כוונו את העדשה אל נושא הווידאו.
שבטלפון פעם אחת
2 .2לחצו על מקש המצלמה
כדי להתחיל לצלם .לחלופין ,הקישו על הנקודה
האדומה .
 3 .3מקליט יופיע בחלק התחתון של הכוונת
והטיימר בתחתית יציג לפניכם את משך סרטון
הווידאו שלכם..
4 .4כדי להשהות את ההקלטה ,הקישו על  ,וכדי
לחזור ולהפעיל את ההקלטה בחרו ב. -
5 .5הקישו על במסך או לחצו על פעם נוספת
כדי להפסיק את ההקלטה.
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הקישו כדי לצלם עוד סרטון וידאו מייד .סרטון
הווידאו הנוכחי יישמר.
הקישו כדי לצפות בגלריה של סרטוני וידאו
ותמונות שנשמרו.

הכרת כוונת המצלמה

גודל וידאו
שמירה לזיכרון הטלפון/זיכרון חיצוני

זום  -להגדלת התמונה או להקטנתה.

חזרה
מצב מצלמה  -הקישו על סמל
�זה כדי לעבור למצב מצלמה.
התחל הקלטה
גלרייה
מצב וידאו  -בחירה במצב וידאו.

הגדרות  -הקישו על סמל זה כדי לפתוח את
תפריט ההגדרות .ראו השימוש בהגדרות
מתקדמות.
מצב תצוגה  -בחרו בין מסך מלא לתמונה
מלאה.
גודל וידאו  -בחרו בין )QVGA(320x240
לבין .)QCIF(176x144
חשיפה  -סרטון וידאו בעל ניגודיות נמוכה ייראה
מעורפל ,בעוד שסרטון וידאו בעל ניגודיות גבוהה
ייראה חד הרבה יותר.

עצה! ניתן לסגור את כל אפשרויות הקיצורים כדי שמסך כוונת המצלמה יהיה ברור יותר .פשוט הקישו
פעם אחת במרכז הכוונת .כדי להחזיר את האפשרויות ,הקישו על המסך שוב.
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מצלמת וידאו
כוונון החשיפה
החשיפה מציינת את ההפרש בין האזורים המוארים
והמוצלים בתמונה .תמונה בעלת ניגודיות נמוכה תיראה
מעורפלת ,בעוד שתמונה בעלת ניגודיות גבוהה תיראה
חדה הרבה יותר.
.
1 .1הקישו על
2 .2הניעו את מחוון הניגודיות לאורך השורה ,לכיוון
לתמונה מעורפלת בעלת ניגודיות נמוכה
לתמונה חדה בעלת ניגודיות
יותר ,ולכיוון
גבוהה יותר.

שימוש בהגדרות מתקדמות
כדי לפתוח את
מתוך כוונת המצלמה ,הקישו על
כל האפשרויות של ההגדרות המתקדמות:
אפקט צבע  -בחרו גוון צבע שיתאים לסרטון הווידאו
החדש שאתם מצלמים .כבוי ,שחור-לבן ,תשליל,
חום עתיק..
איזון לבן  -האיזון הלבן ( )white balanceמבטיח
שהקטעים הלבנים בסרטים שלכם יהיו ריאליסטיים.
כדי שהמצלמה תוכל לכוון את האיזון הלבן כהלכה,
ייתכן שיהיה עליכם לקבוע את תנאי התאורה .בחרו בין
אוטומטי ,בוהק ,שמש ,פלואורסנט או מעונן.
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איכות  -בחרו בין איכות גבוהה מאד ,איכות גבוהה,
ואיכות רגילה .ככל שהאיכות גבוהה יותר ,כך סרטון
הווידאו יהיה חד יותר ,אך הקובץ יגדל .כתוצאה מכך
תוכלו לאחסן מספר קטן יותר של סרטוני וידאו בזיכרון
של הטלפון.
הגדר זמן  -הגדירו מגבלת זמן עבור סרטון הווידאו.
בחרו אם לשלוח או לא לשלוח את סרטון הווידאו
כהודעת MMS.
עצה! אם בחרתם במשך הקלטה שנועד
ל ,MMS -נסו לבחור באיכות תמונה נמוכה יותר
כדי שתוכלו לצלם סרטוני וידאו ארוכים יותר.

זיכרון  -בחרו אם לשמור את סרטוני הווידאו שלכם
בזיכרון הטלפון או בזיכרון החיצוני.
קול  -בחרו אם להקליט או לא להקליט סרטון וידאו
עם קול.
הסתר סמלים  -בחרו אם סמלי הגדרות המצלמה
יוסתרו ידנית או אוטומטית.
איפוס הגדרות  -אפסו את כל הגדרות מצלמת הווידאו.

צפייה בסרטוני הווידאו שנשמרו
1 .1בכוונת ,הקישו על .
2 .2כעת תופיע הגלריה על המסך.
3 .3הקישו על סרטון הווידאו פעם אחת כדי להביאו
לקדמת הגלריה.
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התמונות וסרטוני הווידאו שלכם
צפייה בתמונות ובסרטוני הווידאו שלכם
במסך התצוגה המקדימה של

1 .1הקישו על
המצלמה.
2 .2כעת תופיע הגלריה על המסך.
3 .3הקישו על וידאו או תמונה כדי לפתוח אותם
במלואם.
עצה! הזיזו ימינה או שמאלה כדי לצפות
בתמונות או בסרטוני וידאו אחרים.

עצה! כדי למחוק תמונה או סרטון וידאו ,פתחו
אותם ובחרו ב . -הקישו על כן לאישור.

שימוש בזום בעת צפייה בתמונה
כדי להגדיל את התמונה ,לחצו על  +שוב ושוב.
כדי להקטינה ,לחצו על  .השתמשו בתמונה
הממוזערת בפינה הימנית התחתונה כדי להזיז את
אזור המיקוד.
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כוונון העוצמה בעת צפייה בסרטוני וידאו
לכוונון עוצמת השמע בסרטון הווידאו בעת ההקרנה,
הקישו על סרגל עוצמת הקול בצידו השמאלי העליון
של המסך לאחר לחיצה על סמל הרמקול .לחילופין,
השתמשו בלחצני עוצמת הקול בצדו של הטלפון.

לכידת תמונה מסרטון וידאו
1 .1בחרו בסרטון הווידאו שממנו ברצונכם ללכוד
תמונה.
כדי להשהות את הקרנת הווידאו
2 .2הקישו על
במסגרת שאותה ברצונכם להמיר לתמונה ,והקישו
על הצד השמאלי העליון של המסך כדי לפתוח את
.
התפריט
.
3 .3מתפריט האפשרויות ,בחרו
4 .4כעת תופיע התמונה על המסך עם שם התמונה
שהוענק לה.
כדי לחזור לסרטון הווידאו.
5 .5הקישו

6 .6התמונה תישמר בתיקיית הפריטים שלי ותופיע
בגלריה.
אזהרה :מספר אפשרויות עלולות שלא
לפעול אם קובץ המולטימדיה לא הוקלט על ידי
הטלפון עצמו.

צפייה בתמונות כמצגת שקופיות
במצב מצגת שקופיות ,יוצגו התמונות בגלריה כל אחת
בתורה כמצגת שקופיות .לא ניתן לצפות בסרטוני וידאו
בצורת מצגת שקופיות.
בגלריה ולאחר מכן גללו ובחרו
1 .1הקישו על
מצגת שקופיות.
2 .2כעת תתחיל מצגת השקופיות.
במצגת השקופיות ישנן מספר אפשרויות:
כדי לחזור לאחור.
הקישו על
הקישו כדי להשהות את מצגת השקופיות
בתמונה מסוימת.
הקישו שוב כדי להמשיך בהקרנה.
הקישו כדי להציג בסדר אקראי.
הקישו כדי להגדיל או להקטין את מהירות
החלפת השקופיות.

קביעת תמונה כטפט
1 .1הקישו על 'גלריה' בכרטיסייה 'בידור'.
2 .2הקישו על התמונה שברצונכם להגדיר כטפט.
3 .3הקישו על המסך כדי לפתוח את התפריט.
4 .4הקישו על .
.
5 .5ניתן לשנות את גודל התמונה בעזרת
6 .6אם אתם מרוצים מהבחירה ,הקישו על הגדר.
7 .7בחרו בין האפשרויות מה ברצונכם לשנות :הכול,
רכיה גרפי ,מספרי חיוג מהיר.
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התמונות וסרטוני הווידאו שלכם
עריכת תמונות
1 .1פתחו את התמונה שברצונכם לערוך והקישו על
כדי לפתוח את האפשרויות הרלוונטיות.
2 .2הקישו על הסמלים כדי לשנות את התמונה שלכם:
הזיזו את אצבעותיכם על גבי המסך כדי
לבחור את האזור.
ציור חופשי על גבי התמונה .בחרו בעובי
הקו מתוך ארבע האפשרויות המוצגות וכן בצבע
שברצונכם להשתמש בו.
הוסיפו כיתוב לתמונה..
עטרו את התמונה בחותמות .בחרו אחת

מתוך החותמות והצבעים השונים והקישו על
התמונה היכן שברצונכם למקם אותם.
מחקו מה שציירתם .ניתן גם לבחור בגודל

המחק.
הקישו כדי לחזור לגלריה..
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שמרו את השינויים שערכתם בתמונה.
בחרו אם לשמור את השינויים בקובץ המקורי ,או
כקובץ חדש .אם בחרתם בקובץ חדש ,הזינו את
שם הקובץ.
בטלו את האפקט או העריכה האחרונים

שעשיתם בתמונה.
הקישו כדי לפתוח אפשרויות אפקטים
נוספות ,כולל סיבוב.
הקישו כדי לפתוח את אפשרויות המסנן.
ניתן לשנות את התמונה שנבחרה.

הוספת טקסט לתמונה

הוספת אפקטים לתמונה

.
1 .1ממסך העריכה ,הקישו על
2 .2בחרו בחתימה כדי להוסיף טקסט לא-ממוסגר או
בחרו באחת מבועות הדיבור.
3 .3הזינו את הטקסט שלכם באמצעות לוח המקשים
והקישו על שמור.
4 .4הזיזו את הטקסט על ידי נגיעה בו והזזתו למקום
שבו הייתם רוצים לראות אותו.

.
1 .1ממסך העריכה ,הקישו על
2 .2בחרו אם להחיל אחת מתוך האפשרויות הבאות
על התמונה:
יפוי פנים  -זיהוי אוטומטי של פנים בתמונה
והארתן.
אפקט מנהרה  -התמונה נראית כאילו צולמה
במצלמת  Lomoישנה.
תשליל צבע  -תשליל (נגטיב) של הצבע המקורי.
שחור-לבן  -אפקט של שחור-לבן.
חום עתיק  -החילו אפקט של חום עתיק.
טשטוש  -החילו אפקט של טשטוש.
חדד  -העבירו את הסמן לאורך השורה כדי לחדד
את המיקוד של התמונה .בחרו בסמלאישור כדי
להחיל את השינויים ,או ב -כדי לבטלם.
עמעום פסיפס  -הקישו כדי להחיל אפקט של
עמעום פסיפס על התמונה.
ציור שמן  -החילו אפקט של צבע שמן.
סקיצה  -החילו אפקט שיגרום לתמונה להיראות
כמו סקיצה.

חיתוך תמונה
.
1 .1ממסך העריכה ,הקישו על
2 .2בחרו בצורה שבה הייתם מעוניינים לחתוך את
התמונה.
3 .3גררו את התיבה מעל האזור שברצונכם לחתוך.
.
4 .4אם אתם מרוצים מהבחירה ,הקישו על
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התמונות וסרטוני הווידאו שלכם
תבליט  -החילו אפקט של הבלטה.
סולריזציה  -שנו את אפקט החשיפה לאור.
חי  -החילו אפקט של בהירות וברק.
אור ירח  -שנו את האור כך שייראה כמו אור ירח.
עתיק  -החילו אפקט של תצלום עתיק.
זורח  -החילו אפקט של קרן אור.
סרטים מצויירים  -הפעילו אפקט של קריקטורה.
צבע מים  -החילו אפקט שיגרום לתמונה להיראות
כמו ציור בצבעי מים.
1 .1כדי לבטל אפקט כלשהו ,פשוט הקישו על בטל
.

קיצוץ משך סרטוני הווידאו שלכם
1 .1פתחו את סרטון הווידאו שברצונכם לערוך ,בחרו
כדי לפתוח את האפשרויות
ב -והקישו על
הרלוונטיות.
ובחרו בקיצוץ.
2 .2בחרו ב-
3 .3הקישו על וסמנו את נקודות ההתחלה והסיום
.
החדשות באמצעות
4 .4הקישו על תצוגה מקדימה של התמונה החתוכה
כדי לוודא שאתם מרוצים מהעריכה שעשיתם.
5 .5הקישו על הסמל שמור או ,לחילופין ,על
כדי לשוב לגלריה ולבטל את השינויים.

מיזוג שני סרטוני וידאו
1 .1פתחו את סרטון הווידאו שברצונכם לערוך ,בחרו
כדי לפתוח את האפשרויות
ב -והקישו על
הרלוונטיות.
ובחרו במיזוג וידאו.
2 .2בחרו ב-
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3 .3התיקייה 'הפריטים שלי' תיפתח .בחרו 'סרטוני
הווידאו שלי' או 'כרטיס הזיכרון שלי' (אם הותקן).
בחרו בסרטון הווידאו שברצונך למזג והקישו
על בחר.
4 .4הקישו על סרטון הווידאו והזיזו אותו כדי למזגו עם
סוף סרטון הווידאו או עם תחילתו.
5 .5הקישו על הסמל אפקט כדי לבחור כיצד
הסרטונים יתמזגו זה עם זה :ללא ,פאן וזום,
אליפסה,חשיפה,תריס ,לוח דמקה,המסה ,פיצול
או צורת יהלום.
6 .6הקישו על הסמלשמור ואחר כך על כן כדי לשמור
את הווידאו הממוזג החדש .בחרו אם לשמור את
השינויים בקובץ המקורי ,או כקובץ חדש.
7 .7חזרו על הצעדים הללו למיזוג תמונות נוספות.

מיזוג תמונה עם וידאו

ובחרו במיזוג תמונה.
2 .2בחרו ב-
3 .3התיקייה 'הפריטים שלי' תיפתח .בחרו 'התמונות
שלי' או 'כרטיס הזיכרון שלי' (אם הותקן) .בחרו
בתמונה שברצונכם למזג לתוך סרטון הווידאו
והקישו על התמונה.
4 .4הקישו על התמונה והזיזו אותה כדי למזגה עם סוף
סרטון הווידאו או עם תחילתו.
5 .5הקישו על הסמל אפקט כדי לבחור כיצד התמונה
וסרטון הווידאו יתמזגו זה עם זה :ללא ,צורת
יהלום,הגדלה ותנועה פנימה ,אליפסה ,חשיפה,
תריסים ,לוח שחמט ,התמוססות ופצל.
6 .6הקישו על הסמל שמור ואחר כך על כן .בחרו אם
לשמור את השינויים בקובץ המקורי ,או כקובץ
חדש.
7 .7חזרו על הצעדים הללו למיזוג תמונות נוספות.

1 .1פתחו את סרטון הווידאו שברצונכם לערוך ,בחרו
כדי לפתוח את האפשרויות
ב -והקישו על
הרלוונטיות.
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הוספת הקלטת קול

הוספת פסקול לסרטון וידאו

1 .1פתחו את סרטון הווידאו שברצונכם לערוך ,בחרו
כדי לפתוח את האפשרויות
ב -והקישו על
הרלוונטיות.
ובחרו בהקלטת קול.
2 .2בחרו ב-
3 .3איכות השמע המקורית תושפע מכך שהוספתם
הקלטת קול .הקישו על כן לאישור.
4 .4הקישו על כדי לצפות בסרטון הווידאו .כשאתם
מגיעים לחלק שמעליו ברצונכם להקליט את הקול
.
( ,)voice overהקישו על
כדי להפסיק את
או על
5 .5הקישו על
ההקלטה וההשמעה.
6 .6הקישו על תצוגה מקדימה כדי לוודא שאתם
מרוצים מהקלטת הקול שיצרתם.
7 .7הקישו על הסמל שמור ולאחר מכן על כן כדי
לשמור .בחרו אם לשמור את השינויים בקובץ
המקורי ,או כקובץ חדש.
8 .8חזרו על הצעדים הללו להוספת הקלטות קול
נוספות לסרטון הווידאו.

1 .1פתחו את סרטון הווידאו שברצונכם לערוך ,בחרו
כדי לפתוח את האפשרויות
ב -והקישו על
הרלוונטיות.
ובחרו בדיבוב קול.
2 .2בחרו ב-
3 .3התיקייה 'הפריטים שלי' תיפתח .בחרו 'הצלילים
שלי' או 'כרטיס הזיכרון שלי' (אם הותקן) .בחרו
ברצועה שברצונכם להוסיף לסרטון הווידאו והקישו
על בחר.
4 .4הסאונד המקורי של הווידאו שלכם יימחק .הקישו
על כן לאישור.
5 .5אם משך רצועת השמע קצר ממשך סרטון הווידאו,
החליטו אם להשמיעו פעם אחת או לחזור עליו.
6 .6בחרו אם לשמור את השינויים בקובץ המקורי ,או
כקובץ חדש.
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הוספת טקסט לווידאו

שכבת-על של תמונה

1 .1פתחו את סרטון הווידאו שברצונכם לערוך ,בחרו
כדי לפתוח את האפשרויות
ב -והקישו על
הרלוונטיות.
ובחרו בשכבת-על של טקסט.
2 .2בחרו ב-
3 .3הזינו את הטקסט שלכם באמצעות לוח המקשים
והקישו על שמור.
4 .4הקישו על וסמנו מתי ברצונכם שהטקסט יופיע
.
באמצעות
5 .5הקישו על האזור במסך שבו ברצונכם שהטקסט
יופיע.
כדי לסמן מתי ברצונכם שהטקסט
6 .6הקישו על
ייעלם.
7 .7הקישו על תצוגה מקדימה כדי לוודא שאתם
מרוצים משכבת הטקסט שיצרתם.
8 .8הקישו על הסמל שמור ולאחר מכן על כן .בחרו
אם לשמור את השינויים בקובץ המקורי ,או כקובץ
חדש.
9 .9חזרו על הצעדים הללו להוספת טקסט נוסף.

1 .1פתחו את סרטון הווידאו שברצונכם לערוך ,בחרו
כדי לפתוח את האפשרויות
ב -והקישו על
הרלוונטיות.
ובחרו בשכבת-על של תמונה.
2 .2בחרו ב-
3 .3התיקייה 'הפריטים שלי' תיפתח .בחרו 'התמונות
שלי' או 'כרטיס הזיכרון שלי' (אם הותקן) .בחרו
בתמונה שברצונכם להוסיף כשכבה לסרטון הווידאו
והקישו על בחר.
4 .4הקישו על וסמנו מתי ברצונכם שהתמונה
.
תופיע באמצעות
5 .5הקישו על האזור במסך שבו ברצונכם שהתמונה
תופיע .אם התמונה גדולה מדי היא תכסה את כל
המסך ולא רק את האזור שנבחר.
כדי לסמן מתי ברצונכם שהתמונה
6 .6הקישו על
תעלם.
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ציור חופשי

שינוי מהירות סרטוני וידאו

לחצו פעמיים על כדי ללכוד את התמונה
הנוכחית.
כאשר שמירה אוטומטית מושבתת ,ניתן לערוך את
התמונה אחרי לכידת התמונה.
הודעה :אין להשתמש בפונקציה זו לצורך הפרת זכויות
יוצרים של צד שלישי כלשהו כגון תמונה של גלריה,
טפט ,מספר חיוג מהיר וכדומה.
1 .1הקישו על תצוגה מקדימה כדי לוודא שאתם
מרוצים משכבת התמונה שיצרתם.
2 .2הקישו על הסמל שמור ולאחר מכן על כן .בחרו
אם לשמור את השינויים בקובץ המקורי ,או כקובץ
חדש.
3 .3חזרו על הצעדים הללו להוספת תמונות נוספות.

1 .1פתחו את סרטון הווידאו שברצונכם לערוך ,בחרו
כדי לפתוח את האפשרויות
ב -והקישו על
הרלוונטיות.
ובחרו במשך זמן.
2 .2בחרו ב-
3 .3בחרו באחת מאפשרויות המהירות הבאותx4, :
.x2, x1/4, x1/2
4 .4בחרו אם לשמור את השינויים בקובץ המקורי ,או
כקובץ חדש.
הערה:ניתן לערוך קובצי וידאו מסוג  3gpבלבד.
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מולטימדיה
ניתן לשמור קובצי מולטימדיה בזיכרון הטלפון שלכם
כדי שתהיה לכם גישה נוחה לכל התמונות ,הצלילים,
סרטוני הווידאו והמשחקים שלכם .ניתן לשמור את
הקבצים גם בכרטיס זיכרון .השימוש בכרטיס זיכרון
מאפשר לכם לפנות נפח זיכרון בזיכרון הטלפון.
כדי לגשת לתפריט 'מולטימדיה' ,הקישו על
 ,בחרו בהפריטים שלי מתוך הכרטיסייה 'בידור' .ניתן
לפתוח רשימת התיקיות שבהם שמורים כל קובצי
המולטימדיה שלכם.
עצה! כדי למחוק קובץ כלשהו ב'פריטים שלי',
ואז על מחק.
הקישו על

תמונות
התיקייה תמונות מכילה רשימת תמונות כולל תמונות
ברירת מחדל שנטענו מראש לטלפון ,תמונות
שהורדתם ותמונות שצילמתם במצלמת הטלפון.

תפריט אפשרויות התמונות שלי
האפשרויות הזמינות עבורכם בתיקייה תמונות תלויות
בסוג התמונה שבחרתם .כל האפשרויות יהיו זמינות
עבור התמונות שצילמתם במצלמת הטלפון ,אך רק
האפשרויות השתמש כ ,-מצגת שקופיות ופרטי קובץ
זמינות עבור תמונות ברירת המחדל.

שליחת תמונה
 .1כדי לשלוח תמונה ,עליכם רק לבחור בתמונה
הרצויה.
 .2הקישו על שלח .בחרו מתוך
הודעת מולטימדיה,דוא"ל Bluetooth ,או
בלוגר.
 .3אם בחרתם בהודעת מולטימדיה או בדוא"ל ,תצורף
התמונה שלכם להודעה ותוכלו לכתוב ולשלוח אותה
באופן רגיל .אם בחרתם ב ,Bluetooth-יחפש
הטלפון שלכם התקן לשלוח אליו את התמונות.
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מולטימדיה
שימוש בתמונה
ניתן להשתמש בתמונות כטפטים וכשומרי מסך ,ואף
כדי לזהות מי המתקשר.
ואז בחרו בהפריטים שלי מתוך
 .1הקישו על
הכרטיסייה 'בידור'.
 .2הקישו על תמונות.
.
 .3בחרו בתמונה והקישו על
 .4הקישו על השתמש כ -ובחרו מתוך:
טפט  -הגדירו טפט למסך נעילת המקשים.
תמונת אנשי קשר  -הקצו תמונות לאנשים מסוימים
ברשימת אנשי הקשר שלכם כך שהן יוצגו כאשר הם
מתקשרים אליכם.
תמונת הפעלה  -קבעו כתמונה שתופיע כאשר אתם
מדליקים את הטלפון.
תמונת כיבוי  -קבעו כתמונה שתופיע כאשר אתם
מכבים את הטלפון.
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הדפסת תמונה
.1
.2
.3
.4

ואז בחרו בהפריטים שלי מתוך
הקישו על
הכרטיסייה 'בידור'.
הקישו על תמונות.
.
בחרו בתמונה והקישו על
הקישו על הדפס ואחר כך בחרו בין Bluetooth
לבין .PictBridge

העברה או העתקה של תמונות
ניתן להעביר או להעתיק תמונות בין זיכרון הטלפון
לכרטיס הזיכרון .ניתן לעשות זאת כדי לפנות זיכרון
באחד משני אמצעי האחסון הללו ,או כדי לשמור על
התמונות שלכם מפני אובדן.
ואז בחרו בהפריטים שלי מתוך
 .1הקישו על
הכרטיסייה 'בידור'.
 .2הקישו על תמונות.
.
 .3הקישו על
 .4בחרו בהעבר או בהעתק.

יצירת מצגת שקופיות
אם ברצונכם לצפות בכל התמונות בטלפון שלכם,
תוכלו ליצור מצגת שקופיות שתחסוך מכם את הצורך
לפתוח ולסגור כל תמונה בנפרד.
ואז בחרו בהפריטים שלי מתוך
 .1הקישו על
הכרטיסייה 'בידור'.
 .2הקישו על תמונות.
ואחר כך על מצגת שקופיות.
 .3הקישו על

צלילים
התיקייה צלילים מכילה את הצלילים שהורדתם ,את
צלילי ברירת המחדל ואת הקלטות הקול .מכאן תוכלו
לנהל ולשלוח צלילים או לקבוע צלילים כרינגטונים.

 .4ניתן להשתמש בצליל למטרות שונות על ידי בחירה
השתמש כ.-
בתפריט
 .5בחרו בין רינגטון קולי לבין צליל הודעה.

סרטוני וידאו
תיקיית סרטוני הווידאו שלי מכילה רשימה של כל
סרטוני הווידאו שהורדתם או שצילמתם באמצעות
הטלפון שלכם.
צפייה בסרטון וידאו
ואז בחרו בהפריטים שלי מתוך
 .1הקישו על
הכרטיסייה 'בידור'.
 .2הקישו על סרטוני וידאו.
 .3בחרו בווידאו לצפייה.

שימוש בצלילים
ואז בחרו בהפריטים שלי מתוך
 .1הקישו על
הכרטיסייה 'בידור'.
 .2הקישו על צלילים.
 .3הקישו על הצליל אותו תרצו לשמוע ,והוא יושמע
באופן אוטומטי.
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שליחת סרטון

שימוש במשחקים

.
 .1בחרו סרטון וידאו והקישו על
 .2הקישו על המעטפה ובחרו בין הודעה ,דוא"ל ,שלח
דרך  Bluetoothאו .YouTube
 .3אם בחרתם בהודעה או בדוא"ל ,יצורף הווידאו
קליפ שלכם להודעה ותוכלו לכתוב ולשלוח אותה
באופן רגיל .אם בחרתם ב ,Bluetooth-יחפש
הטלפון שלכם התקן לשלוח אליו את סרטון
הווידאו.
אם בחרתם ב ,Youtube-יוכל הווידאו קליפ
להעלות אל האתר.

ואז בחרו במשחקים ויישומים מתוך
 .1הקישו על
הכרטיסייה 'בידור'.
 .2הקישו על תפריט משחקים או יישומים.
 .3הקישו כדי לפתוח משחק או יישום.

משחקים ויישומים
ניתן להוריד משחקים ויישומים לטלפון שלכם כדי לבדר
אתכם בזמנכם הפנוי.
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התקנת משחקי ויישומי Java
ואז בחרו בהפריטים שלי מתוך
 .1הקישו על
הכרטיסייה 'בידור'.
 .2אם התקנתם כרטיס זיכרון חדש ,הקישו על תפריט
'זיכרון חיצוני'.
 .3בחרו בקובץ ( *.jadאו  )*.jarשברצונכם להוריד
והתקינו את הקובץ.
הערה :קובצי התוכניות של  Javaהינם בתבנית .jad
או  .jarקובץ ה .jad-אמור להכיל קובץ  .jarמשלו.
 .1לאחר התקנת תוכנית ה ,Java-ניתן להציגה
בתפריטי משחקים או יישומים ,שם ניתן לבחור,
לבצע ,או למחוק.

עצה! ניתן גם להוריד את Java MIDlet
בטלפון באמצעות שירותי WAP )Wireless
( .Application Protocolשימו לב שעל
ההתחברות לשירותים מקוונים והשימוש בהם עשוי
לחול חיוב נוסף.

מסמכים
ניתן לבצע זאת עם קובצי Excel, Powerpoint,
 Wordשלכם וכן עם קובצי טקסט ו.PDF-

צפייה בקובץ
ואז בחרו בהפריטים שלי מתוך
 .1הקישו על
הכרטיסייה 'בידור'.
 .2הקישו על מסמכים.
 .3בחרו במסמך והקישו על הצג.

העברת קבצים לטלפון
 Bluetoothהיא כנראה השיטה הנוחה ביותר
להעברת קבצים מהמחשב לטלפון שלכם .ניתן גם
להשתמש בתוכנת  LG PC Suiteדרך כבל הסנכרון.
להעברת קבצים (למשל ,מוסיקה) באמצעות
:Bluetooth
 .1ודאו שחיבור  Bluetoothבטלפון ובמחשב
שלכם מופעל ושהם בטווח זה של זה.
 .2השתמשו במחשב כדי לשלוח את הקובץ באמצעות
.Bluetooth
 .3לאחר שהקובץ נשלח אליכם ,אשרו את קבלתו
לטלפון שלכם על ידי הקשה עלכן.
 .4הקובץ אמור להופיע בתיקייה מקבילים.
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אחרים
תיקיית אחרים משמשת לשמירת קבצים שאינם
תמונות ,קובצי שמע ,סרטוני וידאו ,משחקים או
יישומים .השימוש בה דומה לזה של תיקיית מסמכים.
יתכן שלאחר העברת קבצים מהמחשב לטלפון שלכם,
הם יופיעו בתיקיית אחרים.
אם זה קרה ,תוכלו להעבירם.

יצירת סרט
.1
.2

.3
.4
.5

ואז בחרו ב Muveeסטודיו
הקישו על
מתוך הכרטיסייה 'בידור'.
כדי להוסיף תמונה .הקישו על
הקישו על
תיבת הסימון של התמונות שברצונכם לכלול ולאחר
מכן בחרו בהוסף.
הקישו על כרטיסיית הסגנון כדי לבחור סגנון
 .Muveeסגנון ברירת המחדל הוא חום עתיק.
הקישו על 'צליל ברירת המחדל' כדי לשנות את
הצליל.
כדי לראות מה יצרתם.
הקישו על
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 .6הקישו על
ולאחר מכן על סדר השמעה כדי
ליצור סדר .ניתן ליצור סדר אקראי או רצוף.
ולאחר מכן על מיקום לשמירה כדי
 .7הקישו על
לבחור היכן יישמר הסרט.

מוסיקה
במכשיר  LG GS500שלכם יש נגן מוסיקה מובנה
כך שתוכלו להשמיע את כל הרצועות האהובות עליכם.
 ,ואז בחרו
לפתיחת נגן המוסיקה ,הקישו על
במוסיקה מהכרטיסייה 'בידור' .מכאן תוכלו לגשת
למספר תיקיות:
הושמעו לאחרונה  -השמעת השירים שהשמעת
לאחרונה.
כל הרצועות  -מכילה את כל השירים שנמצאים בטלפון,
למעט מוסיקת ברירת המחדל שנטענה מראש.
אמנים  -לדפדוף באוסף המוסיקה לפי אמן.

אלבומים  -לדפדוף באוסף המוסיקה לפי אלבום.
ז'אנרים  -לדפדוף באוסף המוסיקה לפי ז'אנר.
רשימות השמעה  -מכילה את כל רשימות ההשמעה
שיצרתם.
יוצר הרינגטונים  -ניתן לערוך את השיר ולשמור אותו
אם ברצונכם להגדיר רינגטון .ניתן למצוא אותו בתפריט
הפרופילים של ההגדרות.
רצועות בסדר אקראי  -האזינו לרצועות המוסיקה שלכם
בסדר אקראי.
הערה :זכויות היוצרים של קובצי מוסיקה עשויות
להיות מוגנות על ידי אמנות בינלאומיות וחוקי
זכויות יוצרים לאומיות .ייתכן שתצטרכו להשיג אישור
או רישיון כדי להעתיק מוסיקה .במדינות מסוימות החוק
המקומי אוסר על העתקה פרטית של חומרים המוגנים
בזכויות יוצרים .לפני הורדה או העתקה של הקובץ ,בדוק
את החקיקה הלאומית של המדינה הרלוונטית ביחס
לשימוש בחומרים מסוג זה.

העברת מוסיקה לטלפון
הדרך הקלה ביותר להעביר מוסיקה לטלפון שלכם היא
באמצעות  Bluetoothאו כבל הנתונים שלכם.
ניתן גם להשתמש בתוכנת  .LG PC Suiteלהעברת
מוסיקה באמצעות :Bluetooth
1 .1ודאו ש Bluetooth -פועל בשני המכשירים
ושהם מחוברים זה לזה.
2 .2בחרו בקובץ מוסיקה במכשיר האחר ובחרו לשלוח
אותו באמצעות .Bluetooth
3 .3לאחר שהקובץ נשלח אליכם ,תצטרכו לאשר את
קבלתו לטלפון שלכם על ידי הקשה על כן.
4 .4הקובץ אמור להופיע תחת מוסיקה < כל הרצועות.
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השמעת שיר
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ואז בחרו במוסיקה מתוך
הקישו על
הכרטיסייה 'בידור'.
בחרו באחת התיקיות ואז בחרו בשיר שברצונכם
להשמיע.
כדי להשהות את השמעת השיר.
הקישו על
כדי לעבור לשיר הבא.
הקישו על
כדי לחזור לשיר הקודם.
הקישו על
כדי לחזור לתפריט מוסיקה.
הקישו על

עצה! כדי לשנות את עוצמת ההשמעה בעת
האזנה למוסיקה ,הקישו על
.
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יצירת רשימת השמעה
תוכלו ליצור רשימות השמעה משלכם על ידי בחירה
במבחר שירים מתוך תיקיית רשימות השמעה.
 .1הקישו על מוסיקה בכרטיסייה 'בידור'.
 .2הקישו על רשימות השמעה ולאחר מכן על הוסף
רשימת השמעה חדשה ,הזינו את שם רשימת
ההשמעה והקישו על שמור.
 .3התיקייה 'כל הרצועות' תציג את כל השירים
שנשמרו בטלפון שלכם .הקישו על כל השירים
שברצונכם לכלול ברשימת ההשמעה שלכם; ליד
שמות הרצועות שלהם יופיע סימן וי.
 .4הקישו על בוצע.

רדיו FM

איפוס ערוצים

במכשיר  LG GS500שלכם יש רדיו  FMכדי
שתוכלו להאזין לתחנות האהובות עליכם כשאתם
בתנועה.
הערה :כדי להאזין לרדיו ,יהיה עליכם לחבר אוזניות.
הכניסו אותן לשקע האוזניות.

1 .1גללו אל רדיו  FMבכרטיסייה 'בידור' והקישו עליו
.
ולאחר מכן על
2 .2בחרו באיפוס ערוץ כדי לאפס את הערוץ הנוכחי,
או באיפוס הכול כדי לאפס את כל הערוצים .כל
הערוצים יחזרו לתדר הפתיחה 87.5 :מה"צ.

חיפוש תחנות
ניתן לכוון תחנות רדיו בטלפון על ידי חיפוש אחריהן
באופן ידני או אוטומטי .הן יישמרו תחת מספרי ערוצים
ספציפיים כדי שלא תצטרכו להמשיך ולחפש כל פעם
מחדש .עליכם לחבר את האוזנייה לטלפון תחילה,
מכיוון שהיא משמשת כאנטנה.
כדי לחפש באופן אוטומטי:
1 .1גללו אל רדיו  FMבכרטיסייה 'בידור' והקישו עליו
.
ולאחר מכן על
2 .2הקישו על סריקה אוטומטית .תופיע הודעת אישור.
בחרו בכן ,והתחנות יאותרו ויוקצו באופן אוטומטי
לערוץ בטלפון שלכם.
הערה :ניתן גם לאתר תחנה באופן ידני ,באמצעות
ו -המוצגים במרכז המסך .אם תלחצו לחיצה ארוכה
על ועל  ,התחנות יאותרו באופן אוטומטי.
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שירותים
הוספת אירוע ללוח השנה

הוספת פריטים לרשימת משימות לביצוע

1 .1הקישו על עזרי ניהול בכרטיסייה 'שירותים' ובחרו
בלוח שנה.
2 .2בחרו בתאריך שבו אתם מעוניינים להוסיף אירוע.
ואז על הוסף אירוע.
3 .3הקישו על
4 .4הקישו על קטגוריה ואז בחרו בין פעילות ,יום
נישואין או יום הולדת.
5 .5הזינו הערה.
6 .6סמנו והזינו את התאריך והשעה שבהם מתחיל
האירוע .עבור פעילות ויום נישואין ,הזינו את
תאריך ושעת הסיום בשתי תיבות התאריך והשעה
התחתונות .הזינו את המיקום אם מדובר בפעילות.
7 .7הגדירו התראה וכן חזרה.
8 .8בחרו בשמור וכעת יישמר האירוע שלכם בלוח
השנה .התאריך שבו נשמרו אירועים יוצג כשהוא
מוקף בסימון בצורת מסגרת מרובעת וכן יישמע
צלצול פעמון בתחילת מועד האירוע ,כדי שתוכלו
להישאר מאורגנים.

1 .1הקישו על עזרי ניהול בכרטיסייה 'שירותים'.
2 .2בחרו במשימות והקישו על משימה חדשה.
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איתור תאריך
כלי איתור התאריך הוא כלי שימושי לחישוב התאריך
שיחול כעבור מספר מסוים של ימים.
1 .1הקישו על עזרי ניהול בכרטיסייה 'שירותים'.
2 .2בחרו באיתור תאריך.
3 .3קבעו את התאריך הרצוי בכרטיסיית מאת.
4 .4קבעו את מספר הימים בכרטיסייה לאחר.
5.5תאריך היעד יוצג למטה.

הוספת תזכורת
1 .1הקישו על תזכורת בכרטיסייה 'שירותים'.
2 .2הקישו על הוסף תזכורת.
3 .3הקלידו את התזכורת שלכם ואז הקישו על 'שמור'.

הגדרת התראה
1 .1הקישו על התראה בכרטיסייה 'שירותים' .התראה
אמורה להופיע ברשימה כברירת המחדל ולא ניתן
למחוק אותה.
2 .2הקישו על התראה חדשה.
3 .3הגדירו את השעה שבה ברצונכם שתושמע התראה
בתיבת השדה הגדר שעה.

4 .4בחרו כיצד ברצונכם שההתראה תחזור בתיבה
חזרה.
5 .5בחרו סוג התראה כדי לבחור את סוג ההתראה
הרצויה.
6 .6בחרו בצליל התראה ובחרו בצליל מהתיקייה.
כדי להאזין לצלילים ,הקישו על הצליל ,ואחר כך
.
על
7 .7הוסיפו תזכורת להתראה בתיבה תזכורת.
8 .8לבסוף ,ניתן להגדיר את משך הנודניק ל,10 ,5 -
 30 ,20דקות ,שעה אחת או נודניק בוטל.
9 .9לאחר שקבעתם את ההתראה ,הקישו על שמור.
הערה :ניתן להגדיר עד חמש התראות ,כולל התראת
וידג'ט.
עצה! החליקו את מתג ההפעלה/כיבוי להתראה
כדי לכוון אותה.
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שירותים
הקלטה קולית

שימוש במחשבון

השתמשו ברשמקול שלכם כדי להקליט תזכורות או
קובצי שמע אחרים.
הקישו על הקלטה קולית בכרטיסייה 'שירותים' ובחרו
ולאחר מכן בהגדרות כדי לשנות את:
ב-
משך זמן  -קבעו את משך ההקלטה .בחרו מתוך ללא
מגבלה MMS ,או דקה אחת.
איכות  -בחרו את איכות הצליל .בחרו מתוך איכות
גבוהה מאד ,איכות גבוהה ואיכות רגילה.
זיכרון בשימוש -בחרו היכן יישמרו קובצי השמע .בחרו
בין הזיכרון החיצוני לזיכרון הטלפון.

1 .1הקישו על כלים בכרטיסייה 'שירותים'.
2 .2בחרו במחשבון.
3 .3הקישו על המקשים הנומריים באמצעות לוח
המקשים ,כדי להזין מספרים.
4 .4לביצוע פעולות חשבון פשוטות ,הקישו על
הפונקציה הרצויה ( ,)÷,X ,-,+ואחריה על =.
5 .5לביצוע חישובים מורכבים יותר ,הקישו על
ובחרו בין sincos ,tan ,log ,In ,exp ,,
sqrt deg ,או  radוכדומה.

הקלטת צלילים או קולות
1 .1הקישו על
2 .2הקישו על
3 .3הקישו על
4 .4הקישו על

לתחילת ההקלטה.
להשהיית ההקלטה.
לסיום ההקלטה.
כדי להאזין להקלטה שערכתם.
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המרת יחידות
1 .1הקישו על כלים בכרטיסייה 'שירותים'.
2 .2בחרו ממיר יחידות.
3 .3בחרו בפריט להמרה :מטבע ,שטח,אורך ,משקל,
טמפרטורה,נפח או מהירות.
4 .4כעת תוכלו לבחור את היחידה ,ולהזין את הערך
שברצונכם להמיר ,ולאחריהם את היחידה שאליה
ברצונכם להמירו.

הוספת עיר לשעון העולמי
1 .1הקישו על כלים בכרטיסייה 'שירותים'.
2 .2בחרו בשעון עולמי.
ולאחר מכן על עיר חדשה.
3 .3הקישו על
4 .4גללו את הגלובוס ,הקישו על האזור הרצוי ובחרו
בעיר במפה.
5 .5לחלופין ,הקישו על והקלידו את שם העיר
הרצויה בתיבת שדה החיפוש.

שימוש בשעון העצר
1 .1הקישו על כלים בכרטיסייה 'שירותים'.
2 .2בחרו בשעון עצר.
3 .3הקישו על התחל בתחתית המסך כדי להפעיל
את הטיימר.
4 .4הקישו על הקפה אם ברצונכם למדוד זמן הקפה.
5 .5הקישו על הפסק כדי להפסיק את שעון העצר.
6 .6הקישו על המשך כדי לשוב ולהפעיל את הטיימר או
הקישו על איפוס כדי להתחיל שוב למדוד את הזמן.
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PC Suite
ניתן לסנכרן את המחשב עם הטלפון שלכם .כך תוכלו
לוודא שכל הפרטים והתאריכים החשובים מתאימים זה
לזה ,וגם ליצור גיבוי כדי שלא תצטרכו לדאוג.
עצה! יהיה עליכם להתקין את
יישום  PC Suiteהנמצא על גבי
התקליטור או הניתן להורדה מהאתר
http://update.lgmobile.com
or http://www.lg.com/
common/index.jsp T select
( country T Supportמ-
www.lg.com PRODUCTS T
 Manual & Software Tעבור למקטע
)Manual & S/W Download

התקנת  LG PC Suiteעל המחשב
.1
.2
.3
.4

 ,ואז לחצו על

מהמסך הראשי ,הקישו על
קישוריות בכרטיסיית 'הגדרות'.
בחרו במצב חיבור  USBואז הקישו על PC
.Suite
חברו את המכשיר אל המחשב באמצעות כבל
 USBוהמתינו מעט.
כעת תוצג הודעת מדריך ההתקנה.

זהירות! אם לא הופיעה הודעת מדריך התקנה
במחשב ,בדקו את הגדרות התקליטורים שלכם
ב.Windows -
 .1הכניסו את התקליטור שקיבלתם או לחצו על לחצן
 Downloadכדי להוריד באופן ישיר את תוכנת
 LG PC Suiteמהאינטרנט.
 .2לחצו על PC Suite Installerשיופיע על
המסך.
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חיבור הטלפון למחשב

צפייה בקובצי הטלפון במחשב

1 .1בחרו מצב  PC Suiteבתפריט 'קישוריות' ואז
חברו את כבל  USBלטלפון ולמחשב.
2 .2כעת תיפתח תוכנת  PC Suiteבאופן אוטומטי
במחשב.
3 .3הטלפון והמחשב מחוברים כעת.

1 .1חברו את הטלפון למחשב כפי שתואר לעיל.
2 .2לחצו על הסמל 'ניהול תמונות ,סרטוני וידאו או
מוסיקה'.
3 .3כעת יוצגו כל התמונות ,קובצי השמע וסרטוני
הווידאו ששמרתם בטלפון על המסך בתיקיית
'טלפון .'LG

גיבוי ושחזור נתוני הטלפון
1 .1חברו את הטלפון למחשב כפי שתואר לעיל.
2 .2לחצו על סמל גיבוי ובחרו בין גיבוי לבין שחזור.
3 .3בחרו אם לגבות נתוני תוכן ו/או ספר טלפונים/לוח
זמנים/משימות לביצוע/תזכורות .בחרו במיקום
שאליו אתם מעוניינים לגבות ,או לשחזר מידע.
לחצו על אישור.
4 .4כעת יגובה המידע.

עצה! הצפייה בתוכן הטלפון על מסך המחשב
מסייעת לניהול קבצים שאינכם זקוקים להם עוד.
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PC Suite
סינכרון אנשי קשר

סינכרון מוסיקה

1 .1חברו את הטלפון למחשב.
2 .2לחצו על סמל אנשי קשר.
3 .3לחצו על הלחצן סנכרן אנשי קשר במחשב .כעת
ייבא המחשב שלכם את כל אנשי הקשר השמורים
בטלפון ויציגם על המסך.
4 .4לחצו על תפריט ובחרו יצא .כעת תוכלו לבחור
באיזה מיקום ברצונכם לשמור את אנשי הקשר
שלכם.

תפריט זה מאפשר להוסיף מוסיקה למכשיר
ה .GS500-לפני שתתחילו להעביר מוסיקה
מהמחשב למכשיר שלכם ,ודאו שהמחשב מוגדר בצורה
הבאה ושהאביזר הרצוי זמין:
• Microsoft Windows XPאו Vista
• Windows Media Player 10ומעלה
•כבל נתונים USB
•כרטיס ( microSDאם ברצונכם להשתמש
בזיכרון חיצוני לאחסון מוסיקה).

סנכרון ההודעות
1 .1חברו את הטלפון למחשב.
2 .2לחצו על סמל 'הודעות'.
3 .3כל הודעות הטלפון שלכם יוצגו בתיקיות על המסך.
4 .4השתמשו בסרגל הכלים בחלקו העליון של המסך
כדי לערוך ולסדר את ההודעות.
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אזהרה

אל תנתקו את הטלפון במהלך ההעברה.

העברת מוסיקה באמצעות Windows
Media Player
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8

וקישוריות

מהמסך הראשי ,בחרו ב-
בכרטיסייה הגדרות.
בחרו במצב חיבור  USBואז הקישו על סינכרון
מוסיקה.
חברו את הטלפון ואת המחשב בעזרת כבל USB
מתאים.
כשתחברו את הטלפון למחשב ,תופיע בטלפון
ההודעה" :סינכרון מוסיקה" ואחריה 'מחובר'.
המחשב יבקש מכם לפתוח את תוכנת ניהול
המוסיקה המועדפת עליכם.
בחרו ב.Windows Media Player-
עברו לכרטיסיית 'סינכרון' ,ואז גררו ושחררו את
המוסיקה שברצונכם להעביר לתוך החלונית רשימת
סינכרון.
לחצו על הלחצן התחל סינכרון .כעת יתחיל תהליך
ההעברה.

אזהרה
אל תנתקו את הטלפון במהלך ההעברה.
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האינטרנט
דפדפן

הוספת סימניות וגישה אליהן

הדפדפן מעניק לכם עולם מהיר וצבעוני של משחקים,
מוסיקה ,חדשות ,ספורט ,בידור והרבה יותר ,היישר
לתוך הטלפון הנייד שלכם .בכל מקום שבו אתם
נמצאים ,ובכל תחום שבו אתם מתעניינים.

לצורך גישה נוחה ומהירה לאתרים המועדפים עליכם,
תוכלו להוסיף סימניות.
 .1הקישו על דפדפן בכרטיסייה 'שירותים'.
 .2בחרו בסימניות .כעת תופיע על המסך רשימת
הסימניות שלכם.
 .3כדי להוסיף סימניה חדשה ,הקישו על 'הוסף
סימניה' .הזינו שם עבור הסימנייה ואחריו כתובת
 URLבתיבת השדה המקבילה.
 .4הקישו על 'שמור' .כעת תופיע הסימנייה החדשה
ברשימת הסימניות.
 .5כדי לגשת לסימניה ,פשוט הקישו על הסמל
'התחברות' לצד הסימנייה ,או הקישו על כותרת
הסימנייה ולאחר מכן הקישו על 'התחברות' .כעת
תחוברו לסימנייה זו.

גישה לאינטרנט
 ,ואז גללו אל

 .1מהמסך הראשי ,הקישו על
דפדפן בכרטיסייה 'שירותים'.
 .2כדי להגיע ישירות לדף הבית של הדפדפן שלכם,
בחרו בבית .לחילופין ,בחרו בהזן כתובת והקלידו
את כתובת האינטרנט הרצויה ,ואחריה הקישו
על התחבר.
הערה :החיבור לשירותים אלה והורדת תוכן כרוכים
בתשלום נוסף .בדקו את תעריפי העברת הנתונים אצל
ספק הרשת שלכם.
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קורא RSS

גישה לדף שמור

( RSSקיצור של Really Simple
 )Syndicationהיא משפחת פורמטי הזנה ברשת
שנועדה לפרסם תוכן המתעדכן בתדירות גבוהה ,כגון
פוסטים בבלוגים ,חדשות או פודקסטים .מסמך ,RSS
הקרוי גם הזנה ,הזנה מהרשת או ערוץ ,מכיל תקציר
תוכן מאתר הרשת הרלוונטי או את הטקסט במלואו.
 RSSמאפשר לכם להיות מעודכנים ביחס לאתרי
האינטרנט המועדפים עליכם בצורה אוטומטית שהיא
נוחה הרבה יותר מבדיקה חוזרת ונשנית שלהם.
המשתמש נרשם להזנה על ידי הוספת קישור ההזנה
לתוך קורא  RSSאו על ידי לחיצה על סמל RSS
בדפדפן ,וכך מתחיל תהליך הרישום .קורא  RSSבודק
באופן סדיר את ההזנות שאליהן נרשם המשתמש,
ומחפש תוכן חדש ,ואם נמצא תוכן כזה ,הוא מוריד
אותו.

 .1מהמסך הראשי ,הקישו על
דפדפן בכרטיסייה 'שירותים'.
 .2בחרו בדפים שמורים.
 .3בחרו בדף שבו ברצונכם לעיין והוא ייפתח.

 ,ואז גללו אל

צפייה בהיסטוריית הדפדפן
 ,ואז גללו אל
 .1מהמסך הראשי ,הקישו על
דפדפן בכרטיסייה 'שירותים' .בחרו בהיסטוריה.
 .2כעת יוצגו דפי האינטרנט שאותם פתחתם
לאחרונה .כדי לגשת לאחד מדפים אלה ,פשוט
בחרו את הדף הרצוי.

שינוי הגדרות דפדפן האינטרנט
.1
.2
.3
.4

 ,ואז גללו אל

מהמסך הראשי ,הקישו על
דפדפן בכרטיסייה 'הגדרות'.
בחרו הגדרות.
תוכלו לערוך פרופילים ,הגדרות תצוגה ,זיכרון
מטמון/קובצי  cookieאו אבטחה.
ניתן להדליק או לכבות את אלה פשוט על ידי
הקשה על סמל המתג.
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האינטרנט
שימוש בטלפון כבמודם
מכשיר  GS500שלכם יכול לשמש גם כמודם עבור
המחשב שלכם ,ולאפשר לכם גישה לדואר האלקטרוני
ולאינטרנט גם כאשר אינכם יכולים להתחבר בחיבור
קווי .ניתן לעשות זאת על ידי כבל  USBאו באמצעות
.Bluetooth
שימוש בכבל :USB
1 .1ודאו שעל המחשב שלכם מותקנת LG PC
.Suite
2 .2חברו את  GS500למחשב באמצעות כבל USB
ופתחו את תוכנת .LG PC Suite
3 .3לחצו על חיבור אינטרנט בתוכנת .PC Suite
לאחר מכן לחצו על הוסף ובחרו בהגדרת המפעיל
הספציפי הנחוצה.
4 .4לחצו על התחבר והמחשב יתחבר דרך מכשיר
 GS500שלכם.
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שימוש ב:Bluetooth -
1 .1ודאו שחיבור ה Bluetooth-במצב פועל וגם
נראה הן במחשב והן ב GS500-שלכם.
2 .2שייכו את המחשב ל GS500-שלכם כך שתידרש
סיסמה לצורך ההתחברות ביניהם.
3 .3לחצו על חיבור אינטרנט בתוכנת .PC Suite
לאחר מכן לחצו על הוסף ובחרו בהגדרת המפעיל
הספציפי הנחוצה.
4 .4לחצו על התחבר והמחשב יתחבר דרך מכשיר
 GS500שלכם.

גישה לשירות Google
ניתן להפעיל את שירותי  Googleביישום זה .הקישו
על  Googleבכרטיסייה 'שירותים'.
חיפושGoogle Mobile Web Search :
מאפשר לחפש אחר אתרי אינטרנט שנועדו ספציפית
לטלפונים ומכשירים ניידים.
דואר :אתר האינטרנט של  Gmailיופעל.
 :YouTubeניתן לצפות בסרטוני וידאו ב-
 YouTube Mobileמהמכשיר הנייד שלכם .רצוי
לפנות לספק השירות כדי לקבל מידע נוסף על זמינות
הזרמת נתונים במכשיר הנייד שלכם.
 :Bloggerניתן לנהל את חשבונכם ולשתף את
הבלוג שלכם .הוא זמין להעלאת תמונה וסרטון וידאו.
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הגדרות
התאמה אישית של הפרופיל
ניתן לשנות במהירות את הפרופיל במסך הראשי.
ניתן להתאים אישית כל הגדרת פרופיל באמצעות
תפריט ההגדרות.
 .1הקישו על פרופילים בכרטיסייה 'הגדרות'.
 .2בחרו בפרופיל שברצונכם לערוך.
 .3כעת תוכלו לערוך את כל אפשרויות הצלילים
וההתראות ברשימה ,כולל הגדרות הרינגטונים
ועוצמת הקול ,צליל הודעה ,ועוד.

שינוי הגדרות תצוגה
 ,ואז גללו אל

 .1מהמסך הראשי ,הקישו על
תצוגה בכרטיסייה 'הגדרות'.
 .2ניתן לבחור בתפריט מתוך:
ערכת מכשיר  -ניתן לבחור בשחור או לבן (ממשק
משתמש בסגנון קריקטורה).
טפט  -מסך ראשי של וידג'ט או מסך ראשי של מספרי
חיוג מהיר או מסך נעילה.
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 - Livesquareהקישו על מדריך Livesquare
כדי לבדוק את הפונקציות שלו.
תצוגת תפריט  -בחרו בסגנון של התפריט העליון,
בחרו זיגזג או גלילה או מסך אחר מסך.
מסך נעילה  -בחרו בסוג של ביטול הנעילה במסך
הנעילה.
חיוג  -שנו את צבע המספר.
גופן  -הגדירו את גודל וסגנון הגופנים.
בהירות  -כווננו את בהירות המסך.
הודעת פתיחה  -בחרו ב'מופעל' או 'כבוי' והזינו את
הודעת הפתיחה בשדה הטקסט.
שם הרשת  -בחרו 'מופעל' או 'כבוי'.
הפעלה-בחרו תמונה עבור מסך ההפעלה
כיבוי  -בחרו תמונה עבור מסך הכיבוי.

שינוי הגדרות הטלפון
תוכלו ליהנות מהחופש להתאים את הדרך שבה
 GS500שלכם פועל להעדפותיכן האישיות.
 ,ואז גללו אל
 .1מהמסך הראשי ,הקישו על
הגדרות טלפון בכרטיסייה 'הגדרות'.
 .2בחרו תפריט מתוך הרשימה הבאה:
תאריך ושעה  -כווננו את התאריך והשעה או בחרו
לעדכן באופן אוטומטי את הגדרות הזמן בזמן נסיעות
או לצורך שעון קיץ.
מצב חסכון בחשמל  -בחרו אם להפעיל את הגדרות
מצב החיסכון בחשמל של היצרן למצב כבוי ,לילה
בלבד ,או מופעל תמיד.
שפות  -שנו את שפות התצוגה של מכשיר
ה GS500-שלכם.
שקט בתנועה  -העבר את מכשיר ה GS500-למצב
השתק או נודניק על ידי הפיכתו כאשר הוא מצלצל.

נעילת מקשים אוטומטית  -נעלו את המקשים
אוטומטית במסך הראשי.
אבטחה  -שנו את הגדרות האבטחה ,כולל בקשת קוד
 ,PINנעילת מכשיר ושינוי קודים.
מנהל זיכרון  -ראו השימוש במנהל הזיכרון.
שחזור הגדרות יצרן  -אפסו את כל ההגדרות להגדרות
היצרן המקוריות.
מידע מכשיר  -צפו בפרטים טכניים אודות .GS500f
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הגדרות
שינוי הגדרות מקשים
מהמסך הראשי ,הקישו על
מגע בכרטיסייה 'הגדרות'.

 ,ואז גללו אל הגדרות

שינוי הגדרות הקישוריות
הגדרות הקישוריות שלכם כבר נקבעו על ידי מפעיל
הרשת שלכם ,כך שתוכלו ליהנות מהטלפון שלכם מייד.
לשינוי הגדרות אלו ,השתמשו בתפריט זה.
הקישו על קישוריות בכרטיסייה 'הגדרות'.
הגדרות רשת
בחר רשת  -אם תבחרו ב'אוטומטי' ,מכשיר
ה GS500-יחפש את הרשת באופן אוטומטי
וירשום את הטלפון ברשת .בחירה זו מומלצת
לקבלת שירות ואיכות מיטביים.
אם תבחרו ב'ידני' ,כל הרשתות הזמינות כרגע
יוצגו ובאפשרותכם לבחור אחת מהן לצורך רישום.
מצב רשת  -ניתן לבחור רשת באופן ידני ולהגדיר
רשת.
רשימות מועדפים  -ניתן להוסיף רשת מועדפת
להתחברות .אם הרשת מחפשת באופן אוטומטי,
פשוט בחר רשת מרשימת הרשתות .ולא ,הוסף
רשת חדשה באופן ידני.
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פרופילי אינטרנט  -תפריט זה מציג את פרופילי
האינטרנט .לא ניתן למחוק או לערוך תצורות ברירת
מחדל בהתאם לגרסה הקיימת במדינתכם.
נקודות גישה  -מפעיל הרשת שלכם כבר שמר נתונים
אלו .ניתן להוסיף נקודות גישה חדשות באמצעות
תפריט זה.
חיבור חב' נתונים  -בחרו מתי המכשיר יתחבר לרשת
לצורך קבלת חבילות נתונים.

מצב חיבור  - USBבחרו בשירות נתונים
מהאפשרויות וסנכרנו את  GB500fבאמצעות תוכנת
 LG PC Suiteכדי להעתיק קבצים מהטלפון שלכם.
אם אתם משתמשים בסנכרון מוסיקה מול
 ,Windows Media Playerבחרו בסינכרון
מוסיקה בתפריט זה .סנכרון מוסיקה זמין עבור תוכן
מסוג מוסיקה בלבד.
הגדרות  - Javaמאפשר לכם לקבוע פרופילים
לחיבורים המוקמים ע"י תוכניות  Javaולצפות
בתעודות.
הגדרות זרימה  -מפעיל הרשת כבר שמר נתונים אלו.
ניתן לערוך אותם אם ברצונכם לערוך בהם שינויים.

שימוש במנהל הזיכרון
למכשיר  GS500שלכם יש שלושה זיכרונות זמינים:
הטלפון עצמו ,כרטיס  SIMוכרטיס זיכרון חיצוני (יתכן
שיהיה עליכם לרכוש את כרטיס הזיכרון בנפרד) .ניתן
להשתמש במנהל הזיכרון כדי לקבוע את דרך השימוש
בכל זיכרון ולהציג את נפח הזיכרון הזמין .מהמסך
 ,ואז גללו אל הגדרות טלפון
הראשי ,הקישו על
בכרטיסייה 'הגדרות' .בחרו מנהל הזיכרון.
זיכרון משותף במכשיר  -צפו בנפח הזיכרון הזמין
במכשיר ה GS500-שלכם עבור תמונות ,צלילים,
סרטוני וידאו ,הודעות  ,MMSדוא"ל ,יישומי Java
ועוד.
זיכרון שמור למכשיר  -צפו בנפח הזיכרון הזמין
במכשיר שלכם עבור הודעות  ,SMSאנשי קשר,
לוח השנה ,משימות ,תזכורות ,התראות ,היסטוריית
שיחות ,סימניות ופריטים שונים.
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הגדרות
זיכרון  - SIMצפו בנפח הזיכרון הזמין בכרטיס
שליחה וקבלה של קבצים באמצעות
 SIMשלכם.
Bluetooth
זיכרון חיצוני  -צפו בנפח הזיכרון הזמין בכרטיס הזיכרון
כדי לשלוח קובץ:
החיצוני שלכם (יתכן שיהיה עליכם לרכוש את כרטיס
1 .1פתחו את הקובץ הרצוי  -בדרך כלל מדובר בקובצי
הזיכרון בנפרד).
תמונות ,וידאו או מוסיקה.
הגדרת איחסון ראשי  -בחרו במיקום בו תעדיפו לשמור
�2 .2בחרו שלח.
פריטים  -בטלפון או בזיכרון החיצוני.
בחרו ב.Bluetooth -
שימוש במצב טיסה
3 .3אם כבר שייכתם את התקן ה,Bluetooth-
מכשיר ה GS500 -לא יחפש באופן אוטומטי
הפעילו את מצב טיסה על ידי בחירה בפרופילים
אחר התקני  Bluetoothאחרים .אם לא,
�בכרטיסייה 'הגדרות' ואחר כך בחרו במצב טיסה.
מכשיר  GS500שלכם יחפש אחר מכשירי
מצב טיסה מונע מכם לבצע שיחות ,להתחבר
 Bluetoothאחרים בטווח שידור.
לאינטרנט ,לשלוח הודעות או להשתמש ב-
4 .4בחרו במכשיר אליו ברצונכם לשלוח את הקובץ.
.Bluetooth
5 .5כעת יישלח הקובץ שבחרתם.
עצה! השגיחו על שורת ההתקדמות כדי לוודא
שהקובץ נשלח.
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כדי לקבל קובץ:
1 .1כדי לקבל קבצים ,חיבור ה Bluetooth-חייב
להיות במצב מופעל וגלוי .לפרטים נוספים ,עיינו
בסעיף אודות שינוי הגדרות  Bluetoothלהלן.
2 .2תתבקשו לאשר את קבלת הקובץ מהשולח .הקישו
על 'כן' כדי לקבל את הקובץ.
3 .3תוכלו לראות היכן נשמר הקובץ .עבור קובצי
תמונה ,ניתן לבחור להציג את הקובץ או להשתמש
בו כטפט .הקבצים יישמרו בדרך כלל בתיקייה
הרלוונטית תחת הפריטים שלי.

שינוי הגדרות :Bluetooth
הקישו על  Bluetoothבכרטיסייה 'הגדרות' .לחצו
 ובחרו בהגדרות.על
ערכו את השינויים ב:
נראות המכשיר שלי  -בחרו אם להיות במצב גלוי
או מוסתר או נראה למשך דקה אחת.
שם המכשיר שלי  -הזינו שם עבור מכשיר
 GS500שלכם.
שרותים נתמכים  -בחרו כיצד להשתמש
ב Bluetooth-ביחס למכשירים אחרים.
מצב  SIMמרוחק  -העברה למצב מופעל או כבוי.
הכתובת שלי  -הציגו את כתובת Bluetooth
שלכם.
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הגדרות
שיוך למכשיר  Bluetoothאחר

שימוש באוזניית Bluetooth

באמצעות שיוך ( )pairingשל  GS500שלכם
למכשיר אחר ,תוכלו לקבוע סיסמה שתגן על החיבור
ביניהם.
1 .1ודאו שחיבור ה Bluetooth-במצב מופעל
ונראה .ניתן לשנות את הנראות שלכם בתפריט
הגדרות.
2 .2הקישו על חפש.
3 .3מכשיר ה GS500-שלכם יחפש אחר מכשירים
אחרים .לאחר השלמת החיפוש ,תופיע על המסך
הפקודה רענן.
4 .4בחרו במכשיר שברצונכם לשייך אליו את המכשיר
שלכם ובחרו באישור.
5 .5הטלפון יתחבר למכשיר השני ,בו תיווצר סיסמת
ברירת מחדל חדשה עבור חיבור זה.
6 .6חיבור  Bluetoothמוגן-הסיסמה מוכן כעת.

1 .1ודאו ש Bluetooth -שלכם הוא במצב פועל
ונראה.
2 .2עקבו אחר ההוראות שקיבלתם עם הדיבורית כדי
להביאה למצב של התאמה ( )pairingולבצע
עמה התאמה למכשירים שלכם.
3 .3הקישו על שאל לפני התחברות או התחבר
תמיד והקישו על כן כדי להתחבר כעת .מכשיר
ה GS500-יעבור באופן אוטומטי לפרופיל
אוזנייה.
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אביזרים
עבור הטלפון הנייד שלכם יש מגוון אביזרים שאותם ניתן לרכוש בנפרד .ניתן לבחור פריטים אופציונליים אלה
בהתאם לדרישות התקשורת הרצויות לך .בנוגע לזמינות האביזרים ,התייעצו עם המשווק המקומי שלכם( .הפריטים
המתוארים להלן מצורפים באריזה)
כבל נתונים
לחיבור וסנכרון של
 GS500והמחשב
שלכם.

מטען

סוללה

מדריך למשתמש

אוזניות סטריאו

 - GS500מדריך למשתמש

הערה:
•השתמשו תמיד באביזרים מקוריים של .LG
•אחרת הדבר עלול לגרום לביטול האחריות שברשותכם.
•סוג האביזרים עשוי להשתנות מאזור לאזור.
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נתונים טכניים
ENG

טמפרטורת סביבה
 מעלות צלזיוס- 10 : מעלות צלזיוס (טעינה) מינימום45+ ,) מעלות צלזיוס (פריקה+55:מקס

Bluetooth QD ID B016193

Declaration of Conformity
Suppliers Details
Name
LG Electronics Inc
Address
: LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721
Product Details
Product Name
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment
Model Name
GS500
Trade Name
LG
Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.3.2/ EN 301 489-24 V1.4.1
EN 300 328 V 1.7.1
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Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

05. Feb. 2010

Signature of representative
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פתרון בעיות
בפרק זה מוצגות מספר בעיות שאתם עלולים להיתקל בהן תוך שימוש בטלפון שלכם .בחלק מהבעיות יש צורך
ליצור קשר עם חברת הסלולר שלכם ,אך את רוב הבעיות שתיתקלו בהן תוכלו לפתור בקלות בעצמכם.
הודעה

גורמים אפשריים

פתרונות אפשריים

שגיאת USIM

אין כרטיס  USIMבטלפון או שהוא הוכנס
בצורה לא נכונה.

ודאו שכרטיס ה USIM-הוכנס כיאות.

אין חיבור לרשת

אות חלש
מחוץ לאזור רשת GSM

עברו לעמוד ליד חלון או באזור פתוח .בדקו את מפת
הכיסוי של מפעיל הרשת הסלולרית.

הקודים אינם תואמים

כשאתם רוצים להחליף קוד אבטחה ,עליכם
להזין את הקוד החדש שוב כדי לאשרו .שני
הקודים שהוזנו אינם זהים זה לזה.

פנו למרכז השירות שלכם.

לא ניתן להגדיר
פונקציה

היא לא נתמכת ע"י חברת הסלולר או
שנדרש רישום עבורה

פנו לחברת הסלולר שלכם.

לא ניתן לבצע שיחות

טעות בחיוג
הוכנס כרטיס  USIMחדש
עברתם את מגבלת החיוב

רשת חדשה לא מאושרת .בדקו אם יש מגבלות חדשות.
צרו קשר עם חברת הסלולר או אפסו את המגבלה
בעזרת .PIN2
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פתרון בעיות
הודעה

גורמים אפשריים

פתרונות אפשריים

לא ניתן להדליק את
הטלפון

מקש הפעלה/כיבוי לא נלחץ די זמן
הסוללה ריקה
מגעי הסוללה מלוכלכים

לחצו על מקש הפעלה/כיבוי במשך שתי שניות לפחות.
חברו את המטען לזמן ארוך יותר
נקו את המגעים.

שגיאת טעינה

הסוללה ריקה לגמרי
הטמפרטורה מחוץ לטווח
בעיית מגעים
אין מתח
המטען פגום
מטען לא מתאים
הסוללה פגומה

טענו את הסוללה.
�ודאו שטמפרטורת הסביבה נכונה ,המתינו מעט ונסו שוב.
בדקו את הספק ואת החיבור שלו לטלפון .בדקו את מגעי
הסוללה ונקו אותם במקרה הצורך.
חברו לשקע אחר או בדקו את המתח.
אם המטען אינו מתחמם ,החליפו אותו.
השתמשו תמיד באביזרים מקוריים של .LG
החליפו את הסוללה.

אין אפשרות לחייג את
המספר

פונקציית חיוג מספר קבוע פועלת.

בדקו את ההגדרות.
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Congratulations on your purchase of the advanced and
compact GS500 phone by LG, designed to operate with the
latest digital mobile communication technology.
Some of the contents in this manual may differ from your phone depending
on the software of the phone or your service provider.
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Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines.
Not following these guidelines may
be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency
energy
Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model GS500
has been designed to comply with
applicable safety requirements for
exposure to radio waves. These
requirements are based on scientific
guidelines that include safety
margins designed to assure the
safety of all persons, regardless of
age and health.
• The radio wave exposure
guidelines employ a unit of
measurement known as the
Specific Absorption Rate, or SAR.
Tests for SAR are conducted using
standardised methods with the
phone transmitting at its highest
certified power level in all used

S500-ORI_Eng_0527.indd 3

frequency bands.
• While there may be differences
between the SAR levels of various
LG phone models, they are all
designed to meet the relevant
guidelines for exposure to radio
waves.
• The SAR limit recommended by
the International Commission
on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP) is 2W/kg
averaged over 10g of tissue.
• The highest SAR value for this
model phone tested by DASY4
for use at the ear is 0.995 W/
kg (10g) and when worn on the
body is 0.810 W/Kg(10g).
• SAR data information for
residents in countries/regions
that have adopted the SAR limit
recommended by the Institute
of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE), which is 1.6 W/
kg averaged over 1g of tissue.
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Guidelines for safe and efficient use
Product care and maintenance

WARNING
Only use batteries, chargers
and accessories approved for
use with this particular phone
model. The use of any other types
may invalidate any approval or
warranty applying to the phone,
and may be dangerous.

•
•
•

• Do not disassemble this unit. Take
it to a qualified service technician •
when repair work is required.
Repairs under warranty, at LG’s
option, may include replacement
parts or boards that are either
new or reconditioned, provided
•
that they have functionality
equal to that of the parts being
replaced.
• Keep away from electrical
•
appliances such as TVs, radios,
and personal computers.
• The unit should be kept away
4

from heat sources such as
radiators or cookers.
Do not drop.
Do not subject this unit to
mechanical vibration or shock.
Switch off the phone in any area
where you are required by special
regulations. For example, do not
use your phone in hospitals as
it may affect sensitive medical
equipment.
Do not handle the phone with
wet hands while it is being
charged. It may cause an electric
shock and can seriously damage
your phone.
Do not charge a handset near
flammable material as the
handset can become hot and
create a fire hazard.
Use a dry cloth to clean the
exterior of the unit (do not use
solvents such as benzene, thinner
or alcohol).

LG GS500 | User Guide
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• Do not charge the phone when it
is on soft furnishings.
• The phone should be charged in
a well ventilated area.
• Do not subject this unit to
excessive smoke or dust.
• Do not keep the phone next to
credit cards or transport tickets; it
can affect the information on the
magnetic strips.
• Do not tap the screen with a
sharp object as it may damage
the phone.
• Do not expose the phone to
liquid, moisture or humidity.
• Use the accessories like
earphones cautiously. Do not
touch the antenna unnecessarily.
• Do not use the phone or
accessories in places with
high humidity such as pools,
greenhouses, solariums or
tropical environments; it may
cause damage to the phone and
invalidation of warranty.

S500-ORI_Eng_0527.indd 5

Efficient phone operation
Electronic and medical devices
All mobile phones may get
interference, which could affect
performance.
• Do not use your mobile phone
near medical equipment without
requesting permission. Please
consult your doctor to determine
if operation of your phone may
interfere with the operation of
your medical device.
• Some hearing aids might be
disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect
TVs, radios, PCs, etc.

5
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Guidelines for safe and efficient use
Pacemakers

Road safety

Pacemaker manufacturers
recommend that a minimum
separation of 15cm be maintained
between a mobile phone and
a pacemaker to avoid potential
interference with the pacemaker. To
achieve this use the phone on the
opposite ear to your pacemaker and
do not carry it in a breast pocket.

Check the laws and regulations on
the use of mobile phones in the
area when you drive.
• Do not use a hand-held phone
while driving.
• Give full attention to driving.
• Use a hands-free kit, if available.
• Pull off the road and park before
making or answering a call if
driving conditions so require.
• RF energy may affect some
electronic systems in your vehicle
such as car stereos and safety
equipment.
• When your vehicle is equipped
with an air bag, do not obstruct
with installed or portable wireless
equipment. It can cause the air
bag to fail or cause serious injury
due to improper performance.

Hospitals
Switch off your wireless device
when requested to do so in
hospitals, clinics or health care
facilities. These requests are
designed to prevent possible
interference with sensitive medical
equipment.

6
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• If you are listening to music
while out and about, please
ensure that the volume is at a
reasonable level so that you are
aware of your surroundings. This
is particularly imperative when
near roads.

Avoid damage to your hearing
Damage to your hearing can occur
if you are exposed to loud sound for
long periods of time. We therefore
recommend that you do not turn on
or off the handset close to your ear.
We also recommend that music and
call volumes are set to a reasonable
level.

Glass Parts
Some parts of your mobile device
are made of glass. This glass
could break if your mobile device
is dropped on a hard surface or
receives a substantial impact. If
the glass breaks, do not touch or

S500-ORI_Eng_0527.indd 7

attempt to remove. Stop using
your mobile device until the glass
is replaced by an authorised service
centre.

Blasting area
Do not use the phone where
blasting is in progress. Observe
restrictions, and follow any
regulations or rules.

Potentially explosive
atmospheres
• Do not use the phone at a
refueling point.
• Do not use near fuel or chemicals.
• Do not transport or store
flammable gas, liquid, or
explosives in the same
compartment of your vehicle
as your mobile phone and
accessories.

7
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Guidelines for safe and efficient use
In aircraft

Battery information and care

Wireless devices can cause
interference in aircraft.
• Turn your mobile phone off
before boarding any aircraft.
• Do not use it on the ground
without permission from the
crew.

• You do not need to completely
discharge the battery before
recharging. Unlike other battery
systems, there is no memory
effect that could compromise the
battery’s performance.
• Use only LG batteries and
chargers. LG chargers are
designed to maximize the battery
life.
• Do not disassemble or shortcircuit the battery pack.
• Keep the metal contacts of the
battery pack clean.
• Replace the battery when it
no longer provides acceptable
performance. The battery pack
maybe recharged hundreds of
times until it needs replacing.
• Recharge the battery if it has
not been used for a long time to
maximize usability.

Children
Keep the phone in a safe place
out of the reach of small children.
It includes small parts which may
cause a choking hazard if detached.

Emergency calls
Emergency calls may not be
available under all mobile networks.
Therefore, you should never depend
solely on the phone for emergency
calls. Check with your local service
provider.

8
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• Do not expose the battery
charger to direct sunlight or use
it in high humidity, such as in the
bathroom.
• Do not leave the battery in hot or
cold places, this may deteriorate
the battery performance.
• There is risk of explosion if
the battery is replaced by an
incorrect type.
• Dispose of used batteries
according to the manufacturer’s
instructions. Please recycle when
possible. Do not dispose as
household waste.
• If you need to replace the battery,
take it to the nearest authorized
LG Electronics service point or
dealer for assistance.
• Always unplug the charger from
the wall socket after the phone is
fully charged to save unnecessary
power consumption of the
charger.

S500-ORI_Eng_0527.indd 9

• Actual battery life will depend on
network configuration, product
settings, usage patterns, battery
and environmental conditions.
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Getting to know your phone
Lock/ Unlock key

Earpiece

Handsfree or Stereo earphone
connector
Multi-tasking key
End/ Power key
• Rejects a call.
• Press once to return to the home screen.
• Turns the phone on/off.
Call key
Dials a phone number and answers incoming calls.
Volume keys
• When the screen is idle: Touch
tone or ring tone volume, press
long the down key to Silent on/off.
• During a call: earpiece volume.
• When playing a track: controls
the volume continuously.
Charger, Data cable (USB cable)
TIP: Before connecting the
USB cable, wait until the
phone has powered up and
has registered on the network.

Camera key
• Go to camera menu
directly by pressing and
holding the key.
• Press twice to go to Sweet
draw. You can edit the
image and send it in this
menu.
Notice : This function
may not be used for
infringement upon the
copyright of any third
party like the image
of Gallery, Wallpaper,
Speed dial etc.

10 LG GS500 | User Guide
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Open view
WARNING: Putting a heavy object on the phone or sitting on it
can damage its LCD and touch screen functionality.

Battery cover

Battery
SIM card
socket

Camera lens

S500-ORI_Eng_0527.indd 11

Memory card socket
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Installing the SIM and battery
1 Remove the battery cover and
the battery
Slide up the battery cover and pull
out the battery.

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

3 Install the battery
Insert the top of the battery
into the top edge of the battery
compartment first. Ensure that the
battery contacts align with the
phone’s terminals. Press the bottom
of the battery down until it clips
into place.

2 Install the USIM card
Slide the USIM card into the USIM
card holder. Make sure the gold
contact area on the card is facing
downwards. To remove the USIM
card, gently pull it outwards.
12 LG GS500 | User Guide
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Charging your phone
Slide back the cover of the charger
connector on the side of your
GS500. Insert the charger and plug
it into a mains electricity socket.
Your GS500 must be charged until
the “Battery full“ message appears
on the screen.
NOTE: The battery must be fully
charged initially to improve battery
lifetime.

S500-ORI_Eng_0527.indd 13
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Memory card
Installing a memory card
You can expand the available
memory space on your phone by
using a memory card.
NOTE: A memory card is an optional
accessory.
Slide the memory card into the slot
at the top, until it clicks into place.
Make sure the gold contact area is
facing downwards.
WARNING: Slide into
the memory card to the slot,
otherwise, the card can be
damaged.

Formatting the memory card
Your memory card may already be
formatted. If it isn’t, you will need
to format it before you can start to
use it.
NOTE: All files get deleted while
formatting.
1 From the home screen select
and choose Phone settings from
the SETTINGS tab.
2 Scroll and touch Memory info
then scroll and select External
memory.
3 Touch Format and then confirm
your choice.

14 LG GS500 | User Guide
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4 Enter the password, if one has
been set. The card will then be
formatted and ready to use.
NOTE: If there is existing content
on your memory card, the folder
structure may be different after
formatting since all files will have
been deleted.

Transferring your contacts
To transfer your contacts from your
SIM/phone to your phone/SIM:
1 From the Communication tab,
scroll to Contacts and select
Settings.
2 Select Copy/Move.
3 Choose Handset to SIM or SIM
to handset.
4 Choose Select all or select names
one by one and touch Copy/
Move.

S500-ORI_Eng_0527.indd 15

15

7/1/10 6:02:43 PM

Using your touch screen
Touch screen tips
• To select an item, touch the
centre of the icon.
• Do not press too hard. The
touchscreen is sensitive enough
to pick up a light, firm touch.
• Use the tip of your finger to
touch the option you require. Be
careful not to touch any other
keys.
• Whenever your GS500 is not
in use, it will return to the lock
screen.

Control the touch screen
The controls on the GS500 touch
screen change dynamically
depending on the task you are
carrying out.

Opening Applications
To open any application, simply
touch its icon.

Scrolling
Drag from side to side to scroll. On
some screens, such as the Recent
history list, you can also scroll up
or down.

16 LG GS500 | User Guide
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Your home screen
You can drag and click what you need right away in all home screen types.
Active
Active

Active

Widget home screen
- When you touch
on the bottom
right of the screen,
the mobile widget
panel appears. When
you register widget
by dragging it, the
widget is created in
the spot where it was
dropped.

Speed dial
home screen When you touch
, the speed
dial list appears.
You can call, send
a message , edit
or delete the
contact directly
in this home
screen.

Livesquare home screen - On the Livesquare screen,
You can easily make a call and send a message to
the number allocated to an avatar. To use the call,
messaging or contacts function, select an avatar and
choose the Quick key icon you want to use.
You can drag all of the avatars by six and even send
the message at once.

Quick key icon
TIP! The User Interface is based on three types of Homescreen.
To swap between the home screens just wipe quickly over the
display from left to right, or from right to left.

S500-ORI_Eng_0527.indd 17
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Your home screen
Using the Multi - tasking
function

Icon

Description

Normal profile in use

Press the multitasking hard key
to open the Multitasking menu.
From here you can view some
applications that are running and
access them with one touch.

Outdoor profile in use

Viewing the status bar

EDGE in use

Icon

Description

Silent profile in use
Headset in use
Calls are diverted

Roaming

Multitasking

Flight mode is on

Network signal strength (number of
bars will vary)

Bluetooth is active

No network signal
Remaining battery life
Battery empty
New text message
New voice message
Message inbox is full
Message sending failed
Multimedia message sending failed
An alarm is set
Customised Profile in use
(The number in the icon will vary)

BGM play
BGM pause
Memory card is enabled for use
For incoming Push email
Check Push email:
Touch Games & Applications in
the Entertainment and then touch
Applications.
*Attention: Depending on the region
or SIM operator, user may not be able
to use push e-mail and access WAP (or
MMS) simultaneously.

18 LG GS500 | User Guide
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Calls
Making a call
1 Touch to open the keypad.
2 Touch in the number using the
keypad.
3 Touch
or
to initiate the
call.
4 To end the call, press the
or
key.
TIP! To enter + for making an
international call, press and hold
.
TIP! Press the Lock/Unlock
key to lock the touchscreen to
prevent calls being made by
mistake.

you would like to call using the
keypad.
3 From the filtered list, touch the
Call icon next to the contact you
want to call. The call will use the
default number if there is more
than one for that contact.
4 Or, you can touch the contact
name and select the number to
use if there is more than one for
that contact to use. You can also
touch
to initiate the call to
the default number.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, touch the
Smart key to answer the call.
To mute the ringing, slide up the
Making a call from your contacts cover. This will unlock the phone if it
is locked, then tap
. This is useful
1 From the home screen touch
if you forgot to change your profile
to open the Contacts.
to Silent for a meeting. Touch
to
2 Tap the Name field box on the
reject an incoming call.
top of the screen and enter the
first few letters of the contact

S500-ORI_Eng_0527.indd 19
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Calls
In-call options

Hold - Touch
to put a call on hold.
to turn off the
Mute - Touch
microphone so the person you are
talking to cannot hear you.
to turn the speaker
Speaker - Touch
phone on.
to bring up a list of
Options - Touch
further in-call options.
Touch

to search your contacts during a call.

Touch

to add another person to the call.

to open a numerical keypad for making a
Touch
second call. This function also allows you to navigate
menus with numbered options when you dial automated
telephone services, such as call centres.

TIP! To scroll through a list of options or your list
of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the
screen. The list will move up so more items become visible.
20 LG GS500 | User Guide
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Speed dialling
You can assign a frequently-called
contact to a speed dial number.
1 Select Contacts in the
COMMUNICATION tab and select
Speed dials.
2 Your voicemail is already set to
speed dial 1. You cannot change
this. Touch any other number to
assign it a speed dial contact.
3 Your Contacts will open. Select
the contact you want to assign
to that number by touching their
phone number once. To find a
contact, tap the Name field box
and enter the first letter of the
name of the contact required.

Making a second call

the call screen. Your initial call
will be locked and the caller put
on hold.
4 To change between the calls,
touch
or press the number of
the held call.
5 To end one or both calls press
and select End Calls followed by
All, Held or Active calls.
NOTE: You will be charged for each
call you make.

Viewing your call logs
Touch Recent history in the
COMMUNICATION tab.
TIP! Touch any single call log
entry to view the date, time and
duration of the call.

1 During your initial call, touch
and type the number you want
to call.
2 Touch
to connect the call.
3 Both calls will be displayed on

S500-ORI_Eng_0527.indd 21
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Calls
Using call divert
1 Touch Call settings in the
SETTINGS tab.
2 Touch Call divert.
3 Choose whether to divert all
voice calls, when the line is busy,
when there is no answer or when
you cannot be contacted.
4 Enter the number you want to
divert to.
5 Touch Request to activate.
NOTE: Charges are incurred for
diverting calls. Please contact your
network provider for details.
TIP! To turn off all call
diverts, select Deactivate all
from the Call divert menu.

Using call barring
1 Touch Call settings in the
SETTINGS tab.
2 Touch Call barring.

3 Choose any or all of the five
options:
All outgoing
Outgoing international
Outgoing international calls
except home country
All incoming
Incoming when abroad
4 Enter the call barring password.
Please check with your network
operator about this service.
TIP! Select Fixed
dial numbers from the Call
settings options to turn on and
compile a list of numbers which
can be called from your phone.
You’ll need your PIN2 code from
your operator. Only numbers
included in the fixed dial list can
be called from your phone.
5 To turn off all call barrings, select
Deactivate all from the Call
barring menu.

22 LG GS500 | User Guide
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Changing the common call
setting
1 Touch Call settings in the
SETTINGS tab.
2 Scroll and touch Common
settings. From here you can
adjust the settings for:
Call reject - Slide the switch to
ON to highlight the Reject list.
You can touch the text box to
choose from all calls, specific
contacts or groups, or those from
unregistered numbers (those
not in your contacts) or with no
caller ID. Touch Save to change
the setting.
Send my number - Choose
whether your number will
be displayed when you call
someone.
Auto redial - Slide the switch left
for ON or right for OFF.

S500-ORI_Eng_0527.indd 23

Minute minder - Slide the switch
left to ON to hear a tone every
minute during a call.
BT answer mode - Select Handsfree to be able to answer a call
using a Bluetooth headset, or
select Handset to press a key on
the handset to answer a call.
Save new number - Select Yes to
save a new number.
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Contacts
Searching for a contact
There are two ways to search for a
contact:
1 Touch Contacts in the
COMMUNICATION tab.
2 Touch Search.
3 You see a list of contacts. Typing
in the first letter of a contact’s
name in the Name field will jump
the menu to that alphabetical
area of the list.
TIP! The alphabetical keypad
is displayed once you tap the
Name field.

Adding a new contact
1 Touch Contacts in the
COMMUNICATION tab and touch
Add contact.
2 Choose whether to save the
contact to your Handset or SIM.
3 Enter your first and last name.

4 You can enter up to five different
numbers per contact. Each entry
has a preset type Mobile, Home,
Office, Pager and Fax.
5 Add an email addresses. You can
enter up to two different email
addresses per contact.
6 Assign the contact to one or
more groups. You can assign
up to three groups per contact.
Choose between No group,
Family, Friends, Colleagues,
School or VIP.
7 You can also add a Ringtone,
Birthday, Anniversary,
Homepage, Home address,
Company name, Job title,
Company address, Memo and
Livecon.
8 Touch Save to save the contact.
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Creating a group
1 Touch Contacts in the
COMMUNICATION tab. And touch
Groups.
2 Touch Add group or touch
and select Add group.
3 Enter a name for your new group.
You can also assign a ringtone to
the group.
4 Touch Save.
NOTE: If you delete a group, the
contacts which were assigned to
that group will not be lost. They
will remain in your Contacts.

Changing your contact
settings
You can adapt your contact settings
so that your Contacts suits your
own preferences.
1 Touch Contacts in the
COMMUNICATION tab and touch
Settings.
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2 From here, you can adjust the
following settings:
Contact list settings - Adjust
the Contacts location, Name
display and Quick command
key settings.
Copy - Copy your contacts from
your handset to your SIM or from
your SIM to your handset. You
can choose one at a time, or all
at once.
Move - This works in the same
way as Copy, but the contact will
only be saved to the location
you’ve moved it to.
Send all contacts via Bluetooth
- Send all of your contacts to
another device using Bluetooth.
You will be prompted to turn on
Bluetooth if you select this option.
Backup contacts - See backing
up information on your phone.
Restore contacts - See restoring
information on your phone.
25
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Contacts
Clear contacts - Delete all your
contacts. Choose between
Handset and SIM and touch Yes
if you are sure you want to wipe
your contacts.

Viewing information
1 Touch Contacts in the
COMMUNICATION tab and touch
Information.
2 From here you can view your
Service dial numbers, your Own
number, your Memory info.
(showing your memory usage)
and My business card.
TIP! To add your own
business card, select My
business card and enter your
details as you would for any
contact. Touch Save to finish.

26 LG GS500 | User Guide

S500-ORI_Eng_0527.indd 26

7/1/10 6:02:46 PM

Messaging
Messaging
Your GS500 combines SMS and
MMS into one intuitive and easy-touse menu.

Sending a message
1 Touch Messaging in the
COMMUNICATION tab. And
touch New message to begin
composing a new message.
2 Touch Insert to add an image,
video, sound, template and so on.
3 Touch Recipient at the bottom of
the screen to enter the recipients.
Then enter the number or touch
to select a contact. You can
even add multiple contacts.
4 Touch Send when ready.
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WARNING: If an image,
video or sound is added to an
SMS it will be automatically
converted to an MMS and you
will be charged accordingly.

Entering text
There are four ways to enter text:
Keypad, Handwriting-Screen,
Handwriting-Box, HandwritingDouble Box.
You can choose your input method
by tapping
and Input method.
to turn on T9 mode.
Touch
This icon is only shown when
you choose Keypad as the input
method.
Touch
language.

to choose the writing

Touch
to change between
numbers, symbols and text input.
27
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Messaging
Use Shift key to change between
capital or lowercase input.

T9 mode
The T9 mode uses a built-in
dictionary to recognise the words
you’re writing based on the
sequence of keys you’ve touched. It
predicts the word you are inputting
and suggests alternatives.

Handwriting recognition
In Handwriting mode you simply
write on the screen and your GS500
will convert your handwriting into
your message. Select HandwritingScreen or Handwriting-Box
according to your preferred view.

Message folders
There are five folders in Messaging
menu.
Inbox - All the messages you
receive are placed into your inbox.
Drafts - If you do not finish writing
a message, you can save what you
have done in this folder.
Outbox - This is a temporary
storage folder while messages are
being sent.
Sent items - All the messages you
have sent are placed in this folder.
My folders - Create folders to store
your messages.
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Changing your text message
settings
Touch Messaging in the
COMMUNICATION tab and touch
Settings. Select Text message. You
can make changes to:
Text message centre - Enter the
details of your message centre.
Delivery report - Slide the switch
left to receive confirmation that
your messages have been delivered.
Validity period - Choose how long
your messages are stored at the
message centre.
Message types - Convert your
text into Text, Voice, Fax, X.400 or
E-mail.
Character encoding - Choose how
your characters are encoded. This
impacts the size of your messages
and therefore data charges.
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Send long text as - Choose to send
long messages as Multiple SMS or
as an MMS.

Changing your multimedia
message settings
Touch Messaging in the
COMMUNICATION tab. Scroll and
choose Settings and Multimedia
message. You can make changes to:
Retrieval mode - Choose between
Home network or Roaming
network. If you then choose
Manual you will receive only
notifications of MMS and you can
then decide whether to download
them in full.
Delivery report - Choose to request
and/or allow a delivery report.
Read reply - Choose to request
and/or allow a reply.
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Messaging
Priority - Choose the priority level
of your MMS.
Validity period - Choose how
long your message is stored at the
message centre.
Slide duration - Choose how long
your slides appear on the screen.
Creation mode - Choose your
message mode.
Delivery time - Choose how long to
wait before a message is delivered.
Multi msg centre - Choose one
from the list or add a new message
centre.

Changing your other settings
Touch Messaging in the
COMMUNICATION tab. And touch
Settings.
Voicemail - Touch
to add a
new Voicemail service. Contact
your network operator for more
information about the service they
provide.

Service message - Choose to
receive or block service messages.
You can also set your message
security by creating trusted and
untrusted lists of senders in Service
security option.
Message counter - Choose to set
period for counting messages.
Info. service - Choose whether to
turn Cell broadcast on/off and select
your channels and languages.

Social network services (SNS)
Your GS500 has SNS that lets you
enjoy and manage your social
network. Touch Social network
menu and select the site as below:
Facebook, Twitter and Myspace.
TIP! Facebook is a native
application preloaded onto your
phone, and easy to access. Twitter
is a java application based on Java
technology. Other applications
access to the WAP(Wireless
Application Protocol) services.
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NOTE: An additional costs may be
incurred when connecting and
using online services. Check your
data charges with your network
provider.

Facebook
Home: Log in and you will see your
friend’s updated status. Input your
comment about new status or check
others. You can also write comments
by selecting + icon.
Profile: You can select the Wall
> Status updates and write the
current status. See your info detail
and upload the photo by touching
Album > Upload Photo. Choose
from Go to images or Take a picture,
and then input some caption with
images.
Friends: You can find many friends
in SNS and view their status.
Search your friends in facebook by
selecting Search tap.
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Message: You can see the Inbox/
Sent folder, and write a SNS
message.
TIP! Using Facebook Feed
Widget
You can add the facebook feed
widget to your home screen.
Drag the facebook feed widget
from widget tray and touch OK.
You can also access the facebook
application directly by touching
up the feed widget.
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E-mail
Setting up your email
Touch E-mail in the
COMMUNICATION tab.
If the email account is not set up,
start the email set up wizard and
finish it.
You can check and edit settings by
selecting
. You can also check
the additional settings that were
filled in automatically when you
created the account.

Retrieving your emails
You can automatically or manually
check your account for new emails.
To check manually:
1 Touch E-mail in the
COMMUNICATION tab.
2 Touch the account you want to
use.

Sending an email using your
new account
1 Touch New e-mail and a new
email will open.
2 Complete the message.
3 Touch Send and your email will
be sent.

Changing your email settings
1 Touch E-mail in the
COMMUNICATION tab.
2 Touch
and select E-mail
settings and then you can adapt
the following settings:
E-mail accounts
Preferred e-mail
Allow reply e-mail - Choose
to allow the sending of read
confirmation messages.
Request reply e-mail - Choose
whether to request read
confirmation messages.

32 LG GS500 | User Guide

S500-ORI_Eng_0527.indd 32

7/1/10 6:02:46 PM

Retrieve interval - Choose how
often your GS500 checks for new
email messages.
Retrieve amount - Choose the
number of emails to be retrieved
at any one time.
Include message in Fwd. &
Reply - Choose to include the
original message in your reply.
Include attachment - Choose to
include the original attachment in
any reply.
Auto retrieval in roaming Choose whether to retrieve your
messages automatically when
abroad (roaming).
New e-mail notification Choose whether to be alerted to
new emails.
Signature - Switch this feature
ON and create an email signature.
Priority - Choose the priority level
of your email messages.
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Maximum sending size - Set the
maximum size of sending mail.
E-mail counter - Input the date
you want. You can check emails
you sent during that period.
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Camera
Taking a quick photo
1 Press the
key on the right
side of the phone.
2 When the camera has focused on
your subject, touch the
on
the right-center of the screen to
take a photo. You can also press
the
key on the side of the
phone firmly.
TIP! To switch to the camera
mode or video mode, slide
up/down the camera or video
icon on the centre-right of the
viewfinder.

Touch to set a Home Screen,
Contact, Startup, Shutdown image.
Touch to edit the photo.
Touch to rename the photo.
Touch to return to the previous
menu.
Touch to delete the image.
Touch to take another photo
immediately. Your current photo will
be saved.
Touch to view a gallery of your
saved photos.

Once you’ve taken the photo
Your captured photo will appear
on the screen. The image name is
shown with four icons on the righthand side.
Touch to send the photo as a
message, email, via Bluetooth or
Blogger.
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Getting to know the viewfinder
Exposure - A low contrast image will appear foggy, whereas a high
contrast image will appear much sharper.
Zoom - zoom in or zoom out. This function is enabled depending on
the picture size you take.
Back
Taking a photo
Video mode - Slide down this icon to
switch to video mode.

Settings - Touch this icon to open
the settings menu. See Using the
advanced settings.
Size - Change the size of the photo
to save memory space or take a
picture preset to the correct size
for a contact. Select a pixel value
from the six numerical options:
3M (2048x1536), 2M (1600x1200),
1M (1280x960), VGA (640x480),
WQVGA(400x240), QVGA (320x240).

Gallery -This enables you to access
your saved photos from within the
camera mode. Simply touch, and your
gallery will appear on the screen.

TIP! You can bring up the options
by tapping the screen. They
automatically turn off after a few
seconds.

Continuous shot - This enables you
to take 3/6/9 shots automatically in
very quick succession.
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Camera
Adjusting the exposure
The exposure defines the difference
between light and dark areas in
an image. A low contrast image
will appear foggy, whereas a high
contrast image will appear much
sharper.
1 Touch
.
2 Slide the contrast indicator along
the bar towards
for a lower
exposure and hazier image
or towards
for a higher
exposure and a sharper image.

Using the advanced settings
From the viewfinder, touch
to
open all advanced settings options.
You can change the camera setting
by b and B using displayed in the
bottum of the screen and select the
option.

Colour Effect - Choose a colour
tone to apply to the photo you’re
taking. There are four colour tone
options: Off, Black & White,
Negative or Sepia.
White balance - Choose from Auto,
Incandescent, Sunny, Fluorescent
or Cloudy.
Night mode - Useful to use in dark
places.
Self-timer - The self-timer allows
you to set a delay before the camera
takes the picture, after the capture
button is pressed. Choose from 3
seconds, 5 seconds or 10 seconds.
Great for the group photo you want
to be part of.
Quality - Choose between Super
fine, Fine and Normal. The finer the
quality the sharper a photo will be,
but the file size will increase. This
means you’ll be able to store fewer
photos in your memory.
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View mode - Choose from Full
screen or Full image.
Select storage - Choose whether
to save your photos to the Handset
memory or to the External memory.

Viewing your saved photos
1 You can access your saved photos
from within the camera mode.
Just touch and your gallery
will appear on the screen.

Show captured image - Choose to
view the picture with options after
taking a photo.
Hide icons - Choose the camera
settings icons to be hidden
manually or automatically.
Shutter sound - Select one of the
three shutter sounds.
Grid screen - Choose from Off,
Simple cross or Trisection.
Noise reduction - This can help to
reduce noise.
Swap cam - For self portraits, switch
to the inner camera.
Reset settings - Reset all the
camera settings.
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Video camera
Making a quick video

After making a video

1 Press the camera key on the
right side of the phone for a few
seconds.

A still image representing your
captured video will appear on the
screen. The name of the video runs
along the bottom of the screen
together with eight icons down the
left and right sides .
Touch to play the video.
Touch to send the video as a
Message or Email or by Bluetooth
or YouTube.
Touch to edit the video.
Touch to rename the video.
Touch to return to the previous
menu.
Touch to delete the video you
have just made and confirm by
touching Yes. The viewfinder will
reappear.

TIP! To switch to the camera
mode or video mode, slide up/
down the camera or video icon on
the right centre of the viewfinder.
2 Holding the phone horizontally,
point the lens towards the
subject of the video.
3 Press the camera key
on the
phone once to start recording. Or
touch the red dot .
4 Rec will appear at the bottom
of the viewfinder with a timer at
the bottom showing the length
of the video.
5 To pause the video, touch and
resume by selecting .
6 Touch on screen or press
the
a second time to stop
recording.

Touch to shoot another video
immediately. Your current video will
be saved.
Touch to view a gallery of saved
videos and images.
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Getting to know the viewfinder
Zoom - zoom in or zoom out.

Video size
Saving to handset memory/
external memory
Back
Camera mode - Touch this icon
to switch to camera mode.

Settings - Touch this icon to open
the settings menu. See Using the
advanced settings.

Start recording
Gallery
Video mode - Video mode is
selected.

View Mode - Choose from Full screen
or Full image.
Video size - Choose from
QVGA(320x240) or QCIF(176x144).
Exposure - A low contrast video will
appear foggy, whereas a high contrast
video will appear much sharper.

TIP! You can close all shortcut options for a clearer viewfinder screen.
Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options,
touch the screen again.
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Video camera
Adjusting the exposure
The exposure defines the difference
between light and dark areas in an
image. A low contrast image will
appear foggy, whereas a high contrast
image will appear much sharper.
1 Touch
.
2 Slide the exposure indicator
along the bar, towards
for
a lower exposure and fuzzier
image, or towards
for a
higher contrast and sharper
image.

Using the advanced settings
Using the viewfinder, touch
to open all the advanced settings
options.
You can adjust the video camera
setting by using b and B displayed
in the bottum of the screen and
select the option.

Colour Effect - Choose a colour
tone to use on your new video. Off,
Black & White, Negative, Sepia.
White balance - The white balance
ensures that any white in your
videos is realistic. In order for your
camera to correctly adjust the
white balance, you may need to
determine the light conditions.
Choose from Auto, Incandescent,
Sunny, Fluorescent or Cloudy.
Quality - Choose between Super
fine, Fine and Normal. The finer the
quality, the sharper a video will be,
but the file size will increase. As a
result, you will be able to store fewer
videos in the phone’s memory.
Set time - Set a time limit for your
video. Choose whether or not to
send the video as an MMS.
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TIP! If you choose MMS
duration, choosing a lower
image quality will enable you to
shoot a longer video.
Select storage - Choose whether
to save your videos to the Handset
memory or to the External memory.
Voice - Choose whether or not to
record a video with sound.
Hide icons - Choose the camera
settings icons to be hidden
manually or automatically.
Reset settings - Reset all the video
camera settings.

Watching your saved videos
1 In the viewfinder, touch .
2 Your gallery will appear on the
screen.
3 Touch a video once to bring it to
the front of the gallery.
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Your photos and videos
Viewing your photos and
videos

Adjusting the volume when
viewing a video

1 Touch on the camera preview
screen.
2 Your gallery will appear on the
screen.
3 Touch the video or photo to open
it fully.

To adjust the volume of a video
while it is playing, touch the volume
bar on the screen bottom after
pressing the loudspeaker symbol.
Alternatively, use the volume keys
on the side of the phone.

Capturing an image from a
video

TIP! Flick left or right to
view other photos or videos.
TIP! To delete a photo or
video, open it and select
Touch Yes to confirm.

.

Using zoom when viewing a
photo
To zoom in press
repeatedly.
To zoom out press
. Use the
thumbnail in the bottom right
corner to move the focus area.

1 Select the video you would like
to capture an image from.
2 Touch
to pause the video
on the frame you’d like to convert
to an image and touch the upper
left side of the screen to open the
menu.
3 From the options menu select
.
4 The image will appear on the
screen, with its image name.
5 Touch
to return to the video.
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6 The image will be saved in your
My stuff folder and appear in
the gallery.
WARNING: Some functions
will not work properly if the
multimedia file has not been
recorded on the phone.

Viewing your photos as a
slide show
Slideshow mode will show all the
photos in your gallery one at a time
as a slideshow. Videos can not be
viewed as a slideshow.
1 Touch
in the Gallery, then
scroll and select Slide show.
2 The slideshow will begin.
There are options within slideshows:
Touch
to go back.
Touch to pause the slideshow
on a particular photo.
Touch again to resume
playback.
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Touch to show random.
Touch to increase or decrease
the speed of the slideshow.

Setting a photo as wallpaper
1 Touch Gallery in the
ENTERTAINMENT tab.
2 Touch the photo you would like
to set as wallpaper.
3 Touch the screen to open the
menu.
4 Touch .
5 You can change the size of the
picture with
.
6 When you are happy with the
picture touch Set.
7 Choose from the options what
you want to change: All, Widget,
Speed dial.
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Your photos and videos
Editing your photos
1 Open the photo you’d like to edit
and touch
to bring up the
options.
2 Touch the icons to alter your
photo:
Move your finger across the
screen to select the area.
Draw something on your
photo freehand. Select the line
thickness from the four options,
then the colour you want to use.
Add writing to the picture.
Decorate your photo with

stamps. Choose from the different
stamps and colours and touch
your photo where you want to
place them.

Save the changes you have
made to the photos. Select
to save the changes over the
Original file, or as a New file. If
you select New file, enter a file
name.

Undo the last effect or edit
you made to the photo.
Touch to open further effect
options including Rotate.
Touch to open the Filter
options.
You can adjust the selected
photo.

 Erase whatever you draw. You
can also select the eraser size.
Touch to return to the
gallery.
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Adding text to a photo

Adding an effect to a photo

1 From the editing screen, touch
.
2 Select Signature to add
unframed text or choose one of
the speech bubble shapes.
3 Enter your text using the keypad
and touch Save.
4 Move the text by touching it and
sliding it to where you want it.

1 From the editing screen, touch
.
2 Choose to apply any of the
options to the photo:
Face beautify - Automatically
detect a face in the image and
brighten it up.
Tunnel effect - Lomo camera
effect.
Colour negative - Colour
negative effect.
Black and white - Black and
white colour effect.
Sepia - Give a Sepia effect.
Blur - Give a blurred effect.
Sharpen - Move the marker along
the bar to sharpen the focus
of the photo. Select OK icon to
apply the changes or choose
to cancel.
Mosaic blur - Touch to apply
a blurred mosaic effect to the
photo.

Cropping a photo
1 From the editing screen, touch
.
2 Choose the shape you want to
use to crop the picture.
3 Drag the box over the area you
want to crop.
4 When you are finished with your
selection, touch
.
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Your photos and videos
Oil painting - Give an Oil painting
effect.
Sketch - Apply an effect that
makes the picture look like a
sketch.
Emboss - Give an Emboss effect.
Solarize - Change the effect of
exposure to the light.
Vivid - Give an effect of clearness
and brilliance.
Moonlight - Change the light to
look like moonlight.
Antique - Give an old-looking
effect.
Glow - Give a light beam effect.
Cartoon - Give a cartoon effect.
Water color - Give a watercolour
effect.
3 To undo an effect simply touch
Undo
.

Trimming the length of your
video
1 Open the video you’d like to edit,
select and touch
to bring
up the options.
2 Select
and choose Trim.
3 Touch
and mark the new start
and end points using
.
4 Touch Preview cropped to
ensure you are happy with the
new cut.
5 Touch Save icon or, alternatively,
touch
to return to the
gallery and discard the changes.

Merging two videos together
1 Open the video you’d like to edit,
select and touch
to bring
up the options.
2 Select
and choose Video
merge.
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3 The My stuff folder will open,
select either My Videos or My
memory card (if fitted). Choose
the video you would like to
merge and touch Select.
4 Touch and slide the video to
merge it to the end or the
beginning of the video.
5 Touch Effect icon to choose
how the videos merge together:
None, Pan zoom, Oval, Uncover,
Blind, Checker board, Dissolve,
Split or Shape diamond.
6 Press Save icon followed by Yes
to save the new merged video.
Choose to save over the original
file or as a new file.
7 Repeat these steps to merge
more photos.

Merging a photo with a video
1 Open the video you’d like to edit,
select and touch
to bring
up the options.
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2 Select
and choose Image
merge.
3 The My stuff folder will open
select either My Images or My
memory card (if fitted). Choose
the photo you would like to
merge into your video and touch
Select.
4 Touch and slide the photo
to merge it to the end or the
beginning of the video.
5 Touch Effect icon to choose
how the photo and video merge
together: None, Pan zoom,
Oval, Uncover, Blind, Checker
board, Dissolve, Split or Shape
diamon.
6 Press Save icon followed by Yes.
Choose to save over the original
file or as a new file.
7 Repeat these steps to merge
more photos.
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Your photos and videos
Adding a voice recording
1 Open the video you’d like to edit,
select and touch
to bring
up the options.
2 Select
and choose Voice
recording.
3 The quality of the original audio
will be affected by adding a voice
recording. Touch Yes to continue.
4 Touch to view your video.
When you get to the part you’d
like to record your voice over,
press
.
5 Press
or
to stop
recording and playback.
6 Touch Preview to ensure you are
happy with the voice recording.
7 Touch Save icon followed by Yes
to save. Choose to save over the
original file or as a new file.
8 Repeat these steps to add more
voice recordings to the video.

Adding a soundtrack to your
video
1 Open the video you’d like to edit,
select and touch
to bring
up the options.
2 Select
and choose Audio
dubbing.
3 The My stuff folder will open
select either My sounds or My
memory card (if fitted). Choose
the track you would like to add to
your video and touch Select.
4 The original audio of your video
will be erased. Touch Yes to
continue.
5 If the audio is shorter than the
video choose whether to play
Once or to Repeat it.
6 Choose to save over the original
file or as a new file.
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Adding text to a video

Overlaying a photo

1 Open the video you’d like to edit,
select and touch
to bring
up the options.
2 Select
and choose Text
overlay.
3 Enter your text using the keypad
and select Save.
4 Touch and mark when you’d
like the text to appear using
.
5 Touch the area of the screen
you’d like the text to appear in.
6 Touch
to mark when you’d
like the text to disappear.
7 Touch Preview to ensure you are
happy with the text overlay.
8 Touch Save icon followed by Yes.
Choose to save over the original
file or as a new file.
9 Repeat these steps to add more
text.

1 Open the video you’d like to edit,
select and touch
to bring
up the options.
2 Select
and choose Image
overlay.
3 The My stuff folder will open
select either My images or My
memory card (if fitted). Choose
the photo you would like to
overlay your video and touch
Select.
4 Touch and mark when you’d
like the photo to appear using
.
5 Touch the area of the screen
you’d like the photo to appear
in. If the photo is too big it will
overlay the whole screen, not just
the area selected.
6 Touch
to mark when you’d
like the photo to disappear.
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Your photos and videos
7 Touch Preview to ensure you are
happy with the photo overlay.
8 Touch Save icon followed by Yes.
Choose to save over the original
file or as a new file.
9 Repeat these steps to add more
photos.

Changing the speed of your
video
1 Open the video you’d like to edit,
select and touch
to bring
up the options.
2 Select
and choose Time
scaling.
3 Select one of the four speed
options: x4, x2, x1/4, x1/2.
4 Choose to save over the original
file or as a new file.
NOTE: Only 3gp Video file can be
edited.
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Multimedia
You can store multimedia files in
your phone’s memory so you have
easy access to all your pictures,
sounds, videos and games. You can
also save your files to a memory
card. Using a memory card allows
you to free up space in your phone’s
memory.
To access the Multimedia menu,
touch
select My stuff from
ENTERTAINMENT tab. You can open
a list of the folders that store all your
multimedia files.
TIP! To delete any files in
My stuff, touch
then Delete.

Pictures
Images contains a list of pictures
including default images pre-loaded
onto your phone, images you have
downloaded and those taken on
your phone’s camera.

S500-ORI_Eng_0527.indd 51

My images options menu
The options available to you in
Images depend on the type of
image you have selected. All options
will be available for pictures you
have taken on the phone’s camera,
but only the Use as, Slide show and
File info. options are available for
default images.

Sending a photo
1 To send a photo just select
picture you want.
2 Touch Send. Choose between
Multimedia Message, Email,
Bluetooth or Blogger.
3 If you choose Multimedia
Message or Email, your photo
will be attached to a message
and you can write and send the
message as normal. If you choose
Bluetooth, your phone will
search for a device to send the
picture to.
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Multimedia
Using an image

Printing an image

You can choose images to use as
wallpapers and screensavers, or
even to identify a caller.
1 Touch
then select My stuff
from ENTERTAINMENT tab.
2 Touch Images.
3 Select an image and touch
.
4 Touch Use as and choose
between:
Wallpaper - Set a wallpaper for
the key lock screen.
Contacts image - Allocate
an image to a person in your
contacts list, so the picture is
displayed when they call you.
Start up image - Set an image
to appear when you switch the
phone on.
Shut down image - Set an image
to appear when you switch the
phone off.

1 Touch
then select My stuff
from ENTERTAINMENT tab.
2 Touch Images.
3 Select an image and touch
.
4 Touch Print, then choose
between Bluetooth and
PictBridge.

Moving or copying an image
An image can be moved or copied
between the phone memory and
the memory card. You may want to
do this to clear some space in one of
the memories, or to safeguard your
images against loss.
1 Touch
then select My stuff
from ENTERTAINMENT tab.
2 Touch Images.
3 Touch
.
4 Select Move or Copy.
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Creating a slide show
If you want to view all the images
on your phone, you can create a
slide show to save you having to
open and close each individual
image.
1 Touch
then select My stuff
from ENTERTAINMENT tab.
2 Touch Images.
3 Touch
then Slide show.

Sounds
The Sounds folder contains
Downloaded sounds, Default
sounds and Voice recordings.
From here you can manage or send
sounds or set them as ringtones.

4 Select a sound and touch the
play icon. It will start to play.
5 You can use the sound for various
tones by selecting the Use as
menu.
6 Choose between Voice ringtone
and Message tone.

Videos
The My videos folder shows a list
of videos you have downloaded or
recorded on your phone.
Watching a video
1 Touch
then select My stuff
on the ENTERTAINMENT tab.
2 Touch Videos.
3 Select a video to play.

Using a sound
1 Touch
then select My stuff
from ENTERTAINMENT tab.
2 Touch Sounds.
3 Select Default sounds or
Download sound.
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Multimedia
Sending a video clip

Playing a game

1 Select a video and touch
.
2 Touch Send and choose between
Message, Email, Bluetooth and
Youtube.
3 If you choose Message or Email,
your video clip will be attached
to the message, which you can
write and send as normal. If you
choose Bluetooth, your phone
will search for a device to send
the video to.
If you choose Youtube, your
video clip is able to upload the
site.

1 Touch
then select Games &
Apps on the ENTERTAINMENT tab.
2 Touch Games or Applications
menu.
3 Touch to launch a game or an
application.

Games and Applications
You can download new games and
applications to your phone to keep
you enjoy.

Installing a Java game and
application
1 Touch
then select My stuff
on the ENTERTAINMENT tab.
2 If you insert new memory card,
touch External Memory menu.
3 Select the file(*.jad or *.jar) you
want to download and install
the file.
NOTE: The Java program files are
in .jad or .jar format. The .jad file
should contain its own .jar file.
4 Once installed, the Java program
can be viewed in the Games or
Applications menu where you
can select, execute, or delete.
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TIP! You can also download
Java MIDlet in your phone
by using the WAP (Wireless
Application Protocol) services.
Please note that additional costs
may be incurred when using
online services.

Documents
This is possible with your Excel,
PowerPoint, Word, Text and pdf files.

Viewing a file
1 Touch
then select My stuff
from ENTERTAINMENT tab.
2 Touch Documents.
3 Select a document and touch
View.
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Transferring a file to your
phone
Bluetooth is probably the easiest
way of transferring a file from your
computer to your phone. You can
also use LG PC Suite via your sync
cable.
To transfer files (e.g. music) using
Bluetooth:
1 Make sure your phone and
computer have Bluetooth
switched on and are within range
of each other.
2 Use your computer to send the
file via Bluetooth.
3 When the file is sent, accept it on
your phone by touching Yes.
4 The file should appear in your
Corresponding folder.
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Multimedia
Others
The Others folder is used to store
files that are not pictures, audio
files, videos, games or applications.
It is used in the same way as the
Documents folder. You may find
that when you transfer files from
your computer to your phone that
they appear in the Others folder.
If this happens, you can move them.

Creating a movie
1 Touch
then select Muvee
studio from ENTERTAINMENT
tab.
2 Touch
to add an image. Tap
the checkbox for the images
you want to include, then select
Insert .
3 Touch the style tab to choose a
Muvee style. The default style is
Classic Sepia.
4 Touch Default sound to change
the sound.

5 Touch
to see what you’ve
created.
6 Touch
then Play order to
create an order. You can make it
random or sequencial.
7 Touch
then Save Location to
choose where to save the movie.

Music
Your LG GS500 has a built-in music
player that lets you play all your
favourite tracks. To access the music
player, touch
then select Music
from ENTERTAINMENT tab. From
here, you can access a number of
folders:
Recently played - Plays the songs
you have played recently.
All tracks - Contains all the songs
you have on your phone except the
pre-loaded default music.
Artists - Browse through your music
collection by artist.
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Albums - Browse through your
music collection by album.
Genres - Browse through your
music collection by genre.
Playlists - Contains all the playlists
you have created.
Ringtone creator - You can edit the
song and save it if yon want to set
ringtone. It can be found in profile
menu of settings.
Shuffle tracks - Play your tracks in a
random order.
NOTE: The copyright of music files
can be protected by international
treaties and national copyright
laws. It may be necessary to obtain
permission or a license to reproduce
or copy music. In some countries
national law prohibits private
copying of copyrighted material.
Before downloading or copying
the file, please check the national
legislation of the applicable country
concerning the use of such material.
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Transferring music onto your
phone
The easiest way to transfer music
onto your phone is via Bluetooth or
the data cable.
You can also use LG PC Suite. To
transfer music using Bluetooth:
1 Make sure both devices have
Bluetooth switched on and are
connected to each other.
2 Select the music file on the
other device and select send via
Bluetooth.
3 When the file is sent, you will
have to accept it on your phone
by touching Yes.
4 The file should appear in Music >
All tracks.
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Multimedia
Playing a song

Creating a playlist

1 Touch
then select Music
from the ENTERTAINMENT tab.
2 Select one of the folders and the
song you want to play.
3 Touch
to pause the song.
4 Touch
to skip to the next
song.
5 Touch
to go back to the
previous song.
6 Touch
to return to the Music
menu.

You can create your own playlists by
choosing a selection of songs from
the Playlists folder.
1 Touch Music in the
ENTERTAINMENT tab.
2 Touch Playlists, then Add new
playlist, enter the playlist name
and touch Save.
3 The All tracks folder will show all
the songs in your phone. Touch
all of the songs that you would
like to include in your playlist; a
tick will show next to the track
names.
4 Touch Done.

TIP! To change the volume
while listening to music, touch
.
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FM Radio
Your LG GS500 has an FM radio
feature so you can tune into your
favourite stations to listen on the
move.
NOTE: You will need to attach your
headphones to listen to the radio.
Insert them into the headphone
socket.

Searching for stations
You can tune your phone to radio
stations by searching for them
either manually or automatically.
They will then be saved to specific
channel numbers, so you don‘t have
to keep re-tuning. You must first
attach the headset to the phone as
this acts as the antenna.
To auto tune:
1 Scroll and touch FM radio in the
ENTERTAINMENT tab, then
.
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2 Touch Auto scan. A confirmation
message appears. Select
Yes, then the stations will
be automatically found and
allocated to a channel in your
phone.
NOTE: You can also manually tune
into a station by using and
displayed in the centre of the
screen. If you press and hold and
, the stations will be automatically
found.

Resetting channels
1 Scroll and touch FM radio in the
ENTERTAINMENT tab, then
.
2 Choose Reset channel to reset
the current channel or choose
Reset all channels to reset all of
the channels. Each channel will
return to the starting 87.5Mhz
frequency.
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UTILITIES
Adding an event to your
calendar
1 Touch Organiser in the UTILITIES
tab and select Calendar.
2 Select the date you would like to
add an event to.
3 Touch
then Add event.
4 Touch Category then choose
from Appointment, Anniversary
or Birthday.
5 Enter Note.
6 Check and enter the date and
the time you would like your
event to begin. For Appointment
and Anniversary enter the time
and date your event finishes in
the lower two time and date
boxes. Enter the location if it is an
Appointment.
7 Set Alarm and Repeat.
8 Select Save and your event
will be saved in the calendar. A
square cursor will mark the day

that any events have been saved
to and a bell will ring at the start
time of your event, so that you
can stay organised.

Adding an item to your to
do list
1 Touch Organiser in the UTILITIES
tab.
2 Select Tasks and touch New
task.

Using date finder
Date finder is a handy tool to help
you calculate what the date will be
after a certain amount of days has
passed.
1 Touch Organiser in the UTILITIES
tab.
2 Select Date finder.
3 Set the required date in the From
tab.
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4 Set the number of days in the
After tab.
5 The Target date will be shown
below.

Adding a memo
1 Touch Memo in the UTILITIES tab.
2 Touch Add memo.
3 Type your memo, then touch
Save.

Setting your alarm
1 Touch Alarms in the UTILITIES
tab. Widget alarm should appear
in the list as default and you can
not delete it.
2 Touch New alarm.
3 Set the time you would like the
alarm to sound in the Time field
box.

S500-ORI_Eng_0527.indd 61

4 Choose how you would like your
alarm to repeat in the Repeat
box.
5 Select Alarm type to select the
type of alarm you want.
6 Choose Alarm bell and select a
sound from the folder. To listen
to sounds, touch the sound,
followed by
.
7 Add a memo for the alarm in the
Memo box.
8 Finally, you can set the snooze
interval to 5, 10, 20, or 30
minutes, 1hour or Snooze off.
9 Once you have set your alarm,
touch Save.
NOTE: You can set up to 5 alarms
including Widget alarm.
TIP! Slide the switch ON/OFF to
the alarm to set it.

61

7/1/10 6:02:52 PM

UTILITIES
Voice recorder

Using your calculator

Use your voice recorder to record
voice memos or other audio files.
Touch Voice recorder in the
UTILITIES tab and select
, then
Settings to change Settings:
Duration – Set the recording
duration. Choose from No limit,
MMS or 1 minute.
Quality – Select the sound quality.
Choose from Super fine, Fine or
Normal.
Memory in use –Select where
to save the audio files. Choose
between External memory and
Handset memory.

1 Touch Tools in the UTILITIES tab.
2 Select Calculator.
3 Touch the numeric keys using the
keypad to input numbers.
4 For simple calculations, touch the
function you require (+, –, ×, ÷),
followed by =.
5 For more complex calculations,
touch
and choose from sin,
cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg
or rad etc.

Recording a sound or voice
1
2
3
4

Touch
Touch
Touch
Touch
recording.

to begin recording.
to pause recording.
to end recording.
to listen to your

Converting a unit
1 Touch Tools in the UTILITIES tab.
2 Select Unit converter.
3 Choose whether you would l
ike to convert Currency, Area,
Length, Weight, Temperature,
Volume or Velocity.
4 You can then select the unit, and
enter the value you would like
to convert from, followed by the
unit you would like to convert to.
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Adding a city to your World
clock
1 Touch Tools in the UTILITIES tab.
2 Select World clock.
3 Touch the
, followed by New
city.
4 Scroll the globe, touch the area
you want and choose the city on
the map.
5 Or touch the and type the
name of the city you require in
the search field box.

Sweet draw
Press
twice to capture the
current image.
When Auto Save is Off, you can edit
the image after capturing an image.
Notice : This function may not be
used for infringement upon the
copyright of any third party like the
image of Gallery, Wallpaper, Speed
dial etc.

Using the stopwatch
1 Touch Tools in the UTILITIES tab.
2 Select Stopwatch.
3 Touch Start on the bottom of the
screen to begin the timer.
4 Touch Lap if you want to record
a lap time.
5 Touch Stop to end the timer.
6 Touch Resume to restart or touch
Reset to begin the time again.
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PC Suite
You can synchronise your PC with
your phone. This will ensure all your
important details and dates match,
and also act as a back up to help put
your mind at ease.
TIP! You will need to install the
application PC Suite provided
on the CD-ROM or available as
a download from http://update.
lgmobile.com or http://www.
lg.com/common/index.jsp t
select country t Support
(From www.lg.com PRODUCTS
t Manual & Software t Go
to Manual & S/W Download
Section)

Installing the LG PC Suite on
your computer
1 From the home screen, touch
and then click Connectivity on
the SETTINGS Tab.
2 Select USB connection mode
and click PC Suite.
3 Connect handset and PC via USB
cable and wait for a while.
4 Installation guide message will
be displayed.
Caution! If installation guide
message is not displayed on
your PC, please check your
CD-ROM setting on Windows.
5 Insert the supplied CD-ROM or
the click the download button
to directly download the LG PC
Suite program from the internet.
6 Click on the LG PC Suite Installer
which will appear on your screen.
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Connecting your phone and
PC

4 Your information will be backed
up.

1 Select PC Suite mode in
Connectivity menu and then
connect the USB cable to your
phone and your PC.
2 LG PC Suite will be automatically
activated on your PC.
3 Your phone and PC are now
connected.

Viewing phone files on your
PC

Backing up and restoring
your phone’s information
1 Connect your phone to your PC
as outlined above.
2 Click on the Backup icon, and
select Backup or Restore.
3 Choose whether to back
up Contents Data and/or
Phonebook/Schedule/Todo/
Memo Data. Select the location
you want to back up the
information to, or restore it from.
Click OK.
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1 Connect your phone to your PC
as outlined above.
2 Click on the Manage Photos,
Videos or Music icon.
3 Images, audio files and videos
you have saved on your phone
will be displayed on the screen in
the LG Phone folder.
TIP! Viewing the contents of
your phone on your PC helps
you to manage files you no
longer need.
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PC Suite
Synchronising your contacts

Music Sync

1 Connect the phone to your PC.
2 Click on the Contacts icon.
3 Click Sync Contacts button your
PC will now import and display
all the contacts saved on your
phone.
4 Click on Menu and select Export.
You can now select where you
want to save your contacts to.

This menu lets you add music
to your GS500. Before you start
transferring music from your PC
to your phone, make sure your
computer has the following set-up
and accessory is at hand:
• Microsoft Windows XP or Vista
• Windows Media Player 10 or above
• USB data cable
• microSD card (If you wish to use
external memory as the music
storage.)

Synchronising the messages
1 Connect the phone to your PC.
2 Click on the Messages icon.
3 All your phone messages will
be displayed in folders on the
screen.
4 Use the toolbar at the top of
the screen to edit and rearrange
messages.

WARNING
Do not disconnect your phone
during the transfer.
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Transferring music using
Windows Media Player
1 From the home screen select
,
Connectivity in the Settings tab.
2 Select USB connection mode
and choose Music sync.
3 Connect your handset and PC
using a compatible USB cable.
4 When you try to connect the
handset to your PC, your handset
will read: “Music Sync“ followed
by Connected.
5 The PC will prompt you to
launch your preferred music
management software.
6 Select Window Media Player.
7 Go to the Sync Tab, then drag
and drop the music you wish to
transfer into the Sync List panel.
8 Click on the Start Sync button.
This starts the transfer process.
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WARNING
Do not disconnect your phone
during the transfer.
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The web
Browser
Browser gives you a fast, full-colour
world of games, music, news, sport,
entertainment and loads more,
straight to your mobile phone.
Wherever you are and whatever
you’re into.

Accessing the web
1 From the home screen select
then scroll to Browser on the
UTILITIES tab.
2 To go straight to the browser
home page, select Home.
Alternatively, select Enter
address and type in the URL,
followed by Connect.
NOTE: You will incur extra cost by
connecting to these services and
downloading content. Check data
charges with your network provider.

Adding and accessing
bookmarks
For easy and fast access to your
favourite websites, you can add
bookmarks.
1 Touch Browser in the UTILITIES
tab.
2 Select Bookmarks. A list of your
Bookmarks will appear on the
screen.
3 To add a new bookmark, touch
Add bookmark. Enter a name for
your bookmark followed by the
URL in the corresponding field
box.
4 Touch Save. Your Bookmark
will now appear in the list of
bookmarks.
5 To access the bookmark simply
touch the Connect icon next
to the bookmark or touch the
bookmark title and then touch
Connect. You will be connected
to your bookmark.
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Using the RSS reader

Accessing a saved page

RSS (Really Simple Syndication) is a
family of web feed formats used to
publish frequently updated content,
such as blog entries, news headlines
or podcasts. An RSS document,
called a feed, web feed or channel,
contains either a summary of
content from an associated website
or its full text. RSS makes it possible
for people to keep up-to-date
with their favourite web sites in an
automated way that is easier than
checking manually.
The user subscribes to a feed by
entering its link into the reader
or by clicking an RSS icon in a
browser that starts the subscription
process. The reader checks the
user’s subscribed feeds regularly for
new content and downloads any
updates that it finds.

1 From the home screen select
then scroll to Browser on the
UTILITIES tab.
2 Select Saved pages.
3 Select the page you want to view
and it will open.
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Viewing your browser history
1 From the home screen select
then scroll to Browser on the
UTILITIES tab. Select History.
2 The web pages you have
accessed recently will be
displayed. To access any of these
pages, simply select it.

Changing web browser
settings
1 From the home screen select
then scroll to Browser on the
SETTINGS tab.
2 Select Settings.
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The web
3 You can edit the Profile,
Appearance settings, Cache/
Cookies or Security.
4 You can simply set these on or off
by touching the switch icon.

Using your phone as a
modem
Your GS500 can be used as a
modem for your PC, giving you
email and internet access even
when you don’t have any wired
connection. You can do this via the
USB cable or by Bluetooth.
Using the USB cable:
1 Ensure you have the LG PC Suite
installed on your PC.
2 Connect your GS500 and your PC
using the USB cable and launch
the LG PC Suite software.
3 Click Internet Connection on
your PC Suite. Then click Add and
select Specific Operator setting
required.

4 Click Connect and your PC will
connect via your GS500.
Using Bluetooth:
1 Ensure Bluetooth is switched On
and Visible for both your PC and
GS500.
2 Pair your PC and GS500 so that a
passcode is required to connect
them.
3 Click Internet Connection on
your PC Suite. Then click Add and
select Specific Operator setting
required.
4 Click Connect and your PC will
connect via your GS500.

70 LG GS500 | User Guide

S500-ORI_Eng_0527.indd 70

7/1/10 6:02:53 PM

Access to Google Service
You can launch google services in
this application. Touch Google in
the UTILITIES tab.
Search: Google Mobile Web Search
allows you to search for websites
that are specifically designed for
mobile phones and devices.
Mail: The Gmail website will be
launched.
YouTube: You can watch videos on
YouTube Mobile from your mobile
device. You may want to contact
your carrier for more information
about the availability of data
streaming on your mobile device.
Blogger: You can manage your
account and share your blog. It is
available to upload a picture and
video.
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Settings
Personalising your profiles
You can quickly change your profile
on the Home screen.
You can personalise each profile
setting using the settings menu.
1 Touch Profiles in the SETTINGS
tab.
2 Choose the profile you want to
edit.
3 You can then change all the
sounds and alert options
available in the list, including
your Ringtone and Volume,
Message tone settings and
more.

Changing your screen
settings
1 From the home screen, select
then scroll to Screen
settings on the SETTINGS tab.
2 You can choose the option menu
from:
Handset theme - You can choose

Black or White(Cartoon styled UI).
Wallpaper - Widget homescreen
or Speed dial homescreen or Lock
screen.
Livesquare - Touch Livesquare
guide to check its functions.
Top menu - Choose the style of
the top menu, choose Zigzag or
Scrolling or Screen by screen.
Lock screen - Choose the unlock
type on the lock screen.
Dialling - Adjust the number
colour.
Font - Adjust the font size and
style.
Brightness - Adjust the screen
brightness.
Greeting message - Choose ON
or OFF and fill in the greeting
message in the text field.
Network name - Choose ON or
OFF.
Start-up/Shut down - Choose
the image for your start-up/shut
down screen.
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Changing your phone
settings
Use the freedom of adapting the
GS500 to your own preferences.
1 From the home screen, select
then scroll to Phone
settings on the SETTINGS tab.
2 Select a menu from the list
below:
Date & Time - Adjust your date
and time settings or choose
to auto update the time when
travelling or for daylight saving.
Power save - Choose to switch
the value power saving settings
to Off, Night only or Always on.
Languages - Change the
language on your GS500’s display.
Motion silent - Make the GS500
go into the mute or snooze
settings by flipping it over when
it is ringing.
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Auto key lock - Lock the keypad
automatically on the home
screen.
Security - Adjust your security
settings, including PIN code
request, handset lock, Change
codes and ATMT.
Anti Theft Mobile Tracker When the handset is stolen,
handset sends the SMS to the
numbers configured by real
owner. To activate the ATMT
feature, you will need to set ATMT
on, and configure the ATMT
settings with Owner name and
Alternate numbers. Default ATMT
code is “000000.”
Memory info - See Using
memory manager.
Reset settings - Restores all
settings to their factory defaults.
Handset information - View
GS500 technical information.
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Settings
Changing your touch settings
From the home screen select
then scroll to Touch settings on
SETTINGS tab.

Changing your connectivity
settings
Your connectivity settings have
already been set up by your
network operator, so you can enjoy
your new phone immediately. To
change any settings, use this menu:
Touch Connectivity in the
SETTINGS tab.
Network settings
Select network - If you
select Automatic, the GS500
automatically searches for
the network and registers the
handset to the network. This is
recommended for best service
and quality.
If you select Manual, all the
currently available networks are

shown and you can select one of
them for registration.
Network mode - You can select
a network manually and set a
network.
Preferred lists - You can add a
preferred network to connect
to. If the network is searching
automatically, simply choose one
from the network list and if not,
add a new network manually.
Internet profiles - This menu shows
the Internet profiles. You cannot
delete or edit default configurations
depending on your country variant.
Access points - Your network
operator has already saved this
information. You can add new
access points using this menu.
Packet data conn. - Choose when
your device should be connected to
network for packet data.
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USB connection mode - Choose a
Data service from the options and
synchronise your GS500 using the
LG PC Suite software to copy files
from your phone.
If you use Music sync with Windows
Media Player, select Music sync
in this menu. Music sync is only
available for music content.
Java settings - Allows you to set
profiles for connections made
by Java programs and to view
certificates.
Streaming settings - Your network
operator has already saved this
information. You can edit it if you
want to make changes.
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Using memory manager
Your GS500 has three available
memories: the phone itself, the SIM
Card and an external memory card
(which you may need to purchase
separately). You can use memory
manager to determine how each
memory is used and see how much
space is available. From the home
screen select
then scroll to
Phone settings on the SETTINGS
tab. Select Memory info.
Handset common memory - View
the memory available on your
GS500 for Pictures, Sounds, Videos,
MMS, Email, Java applications and
others.
Handset reserved memory - View
the memory available on your
handset for SMS, Contacts, Calendar,
Tasks, Memo, Alarm, Call history,
Bookmarks and Miscellaneous
items.
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Settings
SIM memory - View the memory
available on your SIM Card.
External memory - View the
memory available on your external
memory card (you may need
to purchase the memory card
separately).
Primary storage setting - Choose
the location you prefer items to
be saved to between Handset and
External memory.

Using flight mode
Turn flight mode on by selecting
Profiles on SETTINGS Tab and select
Flight mode.
Flight mode prevents you making
calls, connecting to the Internet,
sending messages or using
Bluetooth.

Sending and receiving your
files using Bluetooth
To send a file:
1 Open the file you want to send,
typically this will be a photo,
video or music file.
2 Choose Send.
Choose Bluetooth.
3 If you have already paired the
Bluetooth device, your GS500
will not automatically search
for other Bluetooth devices. If
not, your GS500 will search for
other Bluetooth enabled devices
within range.
4 Choose the device you want to
send the file to.
5 Your file will be sent.
TIP! Check the progress bar to
make sure your file is sent.
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To receive a file:
1 To receive files, your Bluetooth
must be both ON and Visible.
See Changing your Bluetooth
settings below for more
information.
2 A message will prompt you to
accept the file from the sender.
Touch Yes to receive the file.
3 You will see where the file has
been saved. For image files,
you can choose to View the
file or Use as wallpaper. Files
will usually be saved to the
appropriate folder in My stuff.
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Changing your Bluetooth
settings:
Touch Bluetooth in the SETTINGS
tab. And select
and choose
Settings.
Make your changes to:
My device visibility - Choose to
be Visible, Hidden or Visible for
1 min.
My device name - Enter a name
for your GS500.
Supported services - Select how
to use Bluetooth in association
with different services.
Remote SIM Mode - Turn on
or off.
My address - Show your
Bluetooth address.
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Settings
Pairing with another
Bluetooth device
By pairing your GS500 and another
device, you can set up a passcode
protected connection.
1 Check that your Bluetooth is ON
and Visible. You can change your
visibility in the Settings menu.
2 Touch Search.
3 Your GS500 will search for
devices. When the search is
completed, Refresh will appear
on screen.
4 Choose the device you want to
pair with and select OK.
5 Your phone will then connect to
the other device, on which a new
default passcode will be create fo
this connection.
6 Your passcode protected
Bluetooth connection is now
ready.

Using a Bluetooth headset
1 Check your Bluetooth is On and
Visible.
2 Follow the instructions that
came with your headset to put
it in pairing mode and pair your
devices.
3 Touch Ask before connect or
Always connect and touch Yes
to Connect now. Your GS500 will
automatically switch to Headset
profile.

78 LG GS500 | User Guide

S500-ORI_Eng_0527.indd 78

7/1/10 6:02:53 PM

Accessories
There is a variety of accessories available for your mobile phone, which may
be sold separately. You can select these optional items according to your
personal communication requirements. Please consult your local dealer for
availability. (The items described below are supplied in the box)
Charger

Data cable
To connect and
synchronise your
GS500 and PC.

Battery

Stereo
headset

User Guide

GS500 User Guide

NOTE:
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may invalidate your warranty.
• Accessories may vary in different regions.
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Technical data
Ambient Temperatures
Max: +55°C (discharging), +45°C (charging)
ENG
Bluetooth
QD ID B016193

Min: -10°C

Declaration of Conformity
Suppliers Details
Name
LG Electronics Inc
Address
: LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721
Product Details
Product Name
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment
Model Name
GS500
Trade Name
LG
Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.3.2/ EN 301 489-24 V1.4.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1
Supplementary Information
The conformity to above standards is veriﬁed by the following Notiﬁed Body(BABT)
BABT, Forsyth House, Churchﬁeld Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notiﬁed Body Identiﬁcation Number : 0168
Declaration
I hereby declare under our sole responsibility that the
product mentioned above to which this declaration
relates complies with the above mentioned standards
and Directives
LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

05. Feb. 2010

Signature of representative
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Trouble shooting
This chapter lists some problems you might encounter while using your
phone. Some problems require you to call your service provider, but most
are easy for you to correct yourself.
Message

Possible causes

Possible Solutions

USIM error

There is no USIM card in
the phone or it is inserted
incorrectly.

Make sure the USIM card is correctly
inserted.

No network
connection

Signal weak
Outside GSM network area

Move towards a window or into an
open area. Check the Network Operator
coverage map.

Codes do not
match

To change a security code,
you will need to confirm
the new code by entering
it again. The two codes you
have entered do not match.

Contact your Service centre.

Function
cannot be set

Not supported by Service
Provider, or registration
required

Contact your Service Provider.

Calls not
available

Dialling error
New USIM card inserted
Charge limit reached

New network not authorised. Check
for new restrictions. Contact Service
Provider or reset limit with PIN 2.
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Trouble shooting
Message

Possible causes

Possible Solutions

Phone cannot
be switched on

On/Off key not pressed long
enough
Battery empty
Battery contacts dirty

Press the On/Off key down for at least
two seconds.
Keep charger attached for a longer
time.
Clean the contacts.

Battery totally empty
Temperature out of range

Contact problem
Charging error
No mains voltage
Charger defective
Wrong charger
Battery defective
Number not
permitted

The Fixed dial number
function is on.

Charge battery.
Make sure the ambient temperature is
right, wait for a while, and then charge
again.
Check the power supply and
connection to the phone. Check the
battery contacts and clean them if
necessary.
Plug in to a different socket or check
the voltage.
If the charger does not warm up,
replace it.
Only use original LG accessories.
Replace battery.
Check settings.
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MEMO
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MEMO
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MEMO
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MEMO
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