Memasukkan Kad SIM dan Mencas Bateri

GB106
PANDUAN PENGGUNA
Manual ini mungkin berbeza daripada telefon bergantung kepada versi perisian
telefon dan pembekal khidmat yang digunakan.
GB106

Pasang kad SIM

Ilustrasi

Apabila anda melanggan rangkaian selular, anda akan disediakan
kad SIM yang dimuatkan dengan butiran langganan anda,
seperti PIN anda, mana-mana perkhidmatan pilihan yang
tersedia dan banyak lagi.
Penting!
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Kawasan ikon

Buka penutup bateri
Masukkan SIM anda
Tutup penutup bateri
Caskan bateri anda

GB106

Cuping Telinga

Kekunci lembut
Setiap kekunci ini
menjalankan fungsi yang
ditunjukkan oleh teks
pada paparan yang ada
di atasnya.

Skrin paparan

› Kad SIM dan kenalannya boleh mudah rosak jika tercalar atau bengkok,
oleh itu, berhati-hati semasa mengendalikan atau mengeluarkan kad.
Simpan semua kad SIM kecil jauh dari capaian kanak-kanak kecil.
› USIM tidak disokong pada telefon ini.
› Jika bateri dikeluarkan kira-kira 1 minit, jam kembali ke tetapan
lalainya. Kemudian, anda perlu menetapkan semula masa.
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Memaparkan Maklumat

Komponen Telefon

E : Kekunci Tamat/
Kuasa

S: Kekunci hantar
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Anda boleh mendail
nombor telefon dan
menjawab panggilan
masuk.
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Tombol alfanumerik

1

Kawasan teks dan graﬁk
Menu

Jadual di bawah ini menerangkan pelbagai penunjuk atau ikon paparan yang muncul pada skrin
paparan telefon.
Memaklumkan anda kekuatan isyarat rangkaian.
Panggilan disambungkan.
Menunjukkan bahawa anda menggunakan perkhidmatan merayau.
Penggera telah ditetapkan dan dihidupkan.
Memaklumkan anda status bateri.
Anda telah menerima mesej teks.
Anda telah menerima mesej suara.
Menu bergetar sahaja dalam proﬁl.
Menu umum dalam proﬁl.
Menu luar bangunan dalam proﬁl.
Menu senyap dalam proﬁl.
Menu alat dengar dalam proﬁl.
Anda boleh melihat jadual anda.

Membolehkan anda
menghidupkan atau
mematikan telefon,
menamatkan panggilan,
atau kembali ke Mod
Siap Sedia.

P/N: MMBB0328101 (1.1)

Digunakan untuk akses
pantas ke fungsi telefon.

Kekunci ini digunakan
untuk mendail
nombor dalam mod
siap sedia dan untuk
memasukkan nombor
atau aksara dalam
mod edit.
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Cas bateri anda sepenuhnya sebelum
menggunakannya buat pertama kali.

Menghidup dan Mematikan Telefon Anda

Menu dan Pilihan

Memasukkan Teks

1. Tekan dan tahan kekunci E [TAMAT]sehingga telefon dihidupkan.
2. Untuk mematikan telefon, tekan dan tahan kekunci E [TAMAT] sehingga imej kuasa mati
dipaparkan.

Telefon anda menawarkan set fungsi yang membolehkan anda menyesuaikannya. Fungsi ini
disusun dalam menu dan sub-menu, diakses melalui kekunci lembut kiri dan kanan. Label pada
bahagian bawah skrin paparan betul-betul di atas kekunci lembut menandakan fungsinya.

Anda boleh memasukkan aksara-aksara angka abjad dengan menggunakan pad kekunci telefon.
Untuk menukar mod, tekan kekunci # .

Membuat panggilan

Menu

Menjawab panggilan

Kegemaran

1. Apabila telefon berdering dan ikon telefon berkelip pada skrin, tekan kekunci S [HANTAR]
atau kekunci kiri untuk menjawab.
2. Tamatkan panggilan dengan mematikan telefon atau menekan kekunci E [TAMAT].
Nota: Selepas panggilan tamat, telefon akan kembali ke mod tunggu sedia.

› Pilih “Jejak telefon hilang”
› Masuk kod LMT asal
› Pilih Set LMT
› Pilih ON, tekan OK
› Tukar kod LMT asal
› Masuk nombor dalam “Nombor LMT”
Nota:
› Sekiranya anda hendak menggunakan telefon anda dengan beberapa kad SIM lain, pastikan untuk menetapkan
ciri LMT ke TIDAK AKTIF.
› Disyorkan Nombor LMT disertakan kod negara (contohnya MALAYSIA +60 diikuti dengan nombor telefon
mudah alih).
› Masukkan “0000” untuk Kod LMT yang asal.

1. Tekan kekunci nombor saluran untuk menyimpan stesen radio yang kini dipilih.
2. Selepas pratetapkan saluran radio, anda boleh mendengar saluran lain dengan menekan
kekunci nombor yang sepadan.
3. Anda boleh mengakses menu opsyen berikut dengan menekan kekunci lembut kiri <
[Pilihan].
Edit saluran: Anda boleh melaraskan frekuensi dan saluran 0.1 MHz pada satu masa
dengan menggunakan kekunci navigasi Kiri/Kanan dan kekunci nombor.
› Imbas auto: Jika anda menghidupkan “Imbas Auto Sekarang?”, ini akan menetapkan saluran
radio secara automatik. Apabila mesej “Simpan Stesen ini?” muncul dan anda memilih Ya,
frekuensi yang dipilih akan disimpan.
› Reset saluran: Anda boleh memadam semua saluran yang anda simpan.
› Dengar melalui pembesar suara: Anda boleh mendengar radio FM melalui pembesar suara
terbina dalam. Apabila anda memilih [Pilihan – Dengar melalui alat dengar berwayar] dan
sambungkan mikrofon telinga, kemudian anda boleh mendengar melalui alat dengar.
›

Mod ABC

Mod 123 (Mod Nombor)
Tekan kekunci lembut kiri
untuk mengakses Menu yang
tersedia.

1. Tekan dan tahan kekunci 0 untuk prapemasangan antarabangsa. Aksara ‘+’ boleh
digantikan dengan kod akses antarabangsa.
2. Masukkan kod negara, kod kawasan, dan nombor telefon.
3. Tekan kekunci S [HANTAR] untuk memanggil nombor.

1. Ciri LMT telefon ini memberi anda kemampuan untuk mempunyai sistem penjejakan untuk
telefon mudah alih anda sekirannya anda kehilangannya atau tersalah letak.
2. Sebaik sahaja pengguna yang tidak dibenarkan menggunakan telefon anda, SMS dihantar
dari telefon anda dan mesej dihantar ke nombor yang telah ditetapkan oleh anda.
3. Set LMT On [Menu - Tetapan - sekuriti]

Mod T9

(Fungsi ini mungkin berlainan di wilayah yang berlainan.)

Mod ini membolehkan anda memasukkan huruf-huruf dengan menekan kekunci yang dilabel
dengan huruf yang dikehendaki sekali, dua kali, tiga kali atau empat kali sehingga huruf yang
dikehendaki dipaparkan.

Membuat Panggilan Antarabangsa

Jejak telefon hilang (LMT)

Radio FM

Mod ini membolehkan anda memasukkan perkataan dengan hanya satu tekanan kekunci bagi
setiap huruf. Setiap kekunci pada pad kekunci mempunyai lebih daripada satu huruf. Mod T9
secara automatik membandingkan tekanan-tekanan kekunci anda dengan kamus bahasa dalaman
bagi menentukan perkataan yang betul, dan dengan itu memerlukan jauh lebih sedikit tekanan
kekunci daripada mod ABC tradisional.

1. Masukkan nombor telefon termasuk kod kawasan.
2. Tekan kekunci S [HANTAR] untuk memanggil nombor.
3. Apabila selesai, tekan kekunci E [TAMAT].

Tekan kekunci lembut kanan
untuk mengakses Kegemaran
yang tersedia.

Taipkan nombor menggunakan satu tekanan kekunci bagi satu nombor.

Nada dering
1. Tekan kekunci lembut kiri [Menu] dan pilih [Tetapan - Proﬁl] dengan menggunakan kekunci
navigasi ke atas/bawah.
2. Pilih [Umum - Peribadikan] dan pilih menu Nada dering.
3. Tekan kekunci lembut kiri [OK] dan kemudian anda boleh menetapkan nada dering yang
dikehendaki.
Petua
› Jika anda hendak menukar pendering anda agar bergetar, pilih mod Getar atau tekan dan tahan
kekunci # navigasi ke atas.

Jenis Isyarat Panggilan, Nada Deringan, Volum Deringan, Jenis Isyarat Mesej,
Nada Mesej, Volum mesej, Nada Pad Kekunci, Volum Pad Kekunci, Volum
bunyi efek, Volum On/Off Telefon Kuasa
Anda boleh menukar nada dan kelantangan Jenis Isyarat Panggilan, Nada Deringan, Volum
Deringan, Jenis Isyarat Mesej, Nada Mesej, Volum mesej, Nada Pad Kekunci, Volum Pad Kekunci,
Volum bunyi efek, Volum On/Off Telefon Kuasa
Anda boleh menukar bunyi atau paras kelantangan yang akan berlaku apabila kekunci ditekan.
[Menu - Tetapan - Proﬁl - Umum - Peribadikan]

Nota
›

Mod Simbol
Mod ini membolehkan anda memasukkan aksara khas dengan menekan kekunci * .

Cara untuk menetapkan nada

Penunjuk-penunjuk kekunci lembut

Ikon Pada Skrin

N : Kekunci navigasi
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Kegemaran

Menu Pokok

FM Intena (Antena FM wayarles): Di kawasan berisyarat radio FM yang lemah, sensitiviti boleh
menurun dengan menggunakan mod antena wayarles. Oleh itu, adalah dinasihatkan untuk
memasukkan mikrofon telinga untuk kualiti FM yang lebih baik & dipertingkatkan.

Rujukan ciri ringkas
Seksyen ini menyediakan penjelasan ringkas mengenai ciri pada telefon anda.

1. Kenalan
1.1 Cari
1.2 Kenalan baru
1.3 Dailan cepat
1.4 Salin semua
1.5 Padam semua
1.6 Status memori
1.7 Informasi

2. Mesej
2.1 Mesej baru
2.2 Peti masuk
2.3 Draf
2.4 Peti keluar
2.5 Dihantar
2.6 Dengar mel suara
2.7 Mesej info
2.8 Templat
2.9 Tetapan

3. Daftar panggilan
3.1 Semua panggilan
3.2 Panggilan tak dijawab
3.3 Panggilan didail
3.4 Panggilan diterima
3.5 Jangkamasa panggilan

4. Alat
4.1 Permainan
4.2 Radio FM
4.3 Kalkulator
4.4 Jam randik
4.5 Penukar unit
4.6 Jam dunia

5. Tetapan
5.1 Proﬁl
5.2 Tarikh & Masa
5.3 Bahasa
5.4 Paparan
5.5 Panggilan
5.6 Kunci kekunci automatik
5.7 Sekuriti
5.8 Jimat tenaga
5.9 Pemilihan rangkaian
5.0 Reset tetapan
5.* Status memori

6. Penyelenggara
(Servis SIM)**
6.1 Penggera
6.2 Kalendar
6.3 Memo
** Jika Perkhidmatan SIM juga
disediakan oleh pembekal
khidmat, maka Menu 6 akan
menjadi Perkhidmatan SIM
dan Pengatur akan berada
di bawah Menu 4.Alat.

Kenalan Menu 1
Cari

Anda boleh Cari kenalan dalam Buku telefon.
Nota: Pencarian segera terdapat dengan memasukkan huruf awal nama atau
nombor yang ingin anda cari.

Kenalan baru
Dailan cepat
Salin semua
Padam semua
Status memori
Informasi

Anda boleh menambah entri buku telefon dengan menggunakan fungsi ini.
Anda boleh memberi sebarang kekunci, 2 hingga 9.
Anda boleh menyalin semua entri dari kad SIM ke memori Telefon.
Anda boleh memadam semua entri dari kad SIM dan ke memori Telefon.
Anda boleh memeriksa ruang bebas dan penggunaan memori.
› Nombor servis dail: Mengakses senarai nombor perkhidmatan yang
diberikan oleh pembekal khidmat dengan selamat.
› Nombor sendiri: Anda boleh menyimpan dan memeriksa nombor anda
sendiri di dalam kad SIM.
› Kad niaga: Pilihan ini membolehkan anda membuat kad niaga anda
sendiri yang memaparkan Nama dan nombor telefon bimbit anda.

Mesej Menu 2

Daftar panggilan Menu 3

Tetapan Menu 5

Tetapan Menu 5 (Sambungan)

Menu ini termasuk fungsi-fungsi yang berkaitan dengan SMS (Khidmat Mesej Ringkas).
Mesej baru
Menu ini membolehkan anda menaipkan mesej baru.
Anda akan diberitahu apabila anda telah menerima mesej.
Peti masuk
Draf
Menu ini menunjukkan senarai mesej yang diparatetap.
Peti keluar
Menu ini membolehkan anda untuk melihat mesej yang akan dihantar atau
gagal dihantar.
Dihantar
Menu ini membolehkan anda melihat mesej yang telah anda hantar,
termasuk masa dan kandungan.
Dengar mel suara Menu ini menyediakan anda cara pantas untuk mengakses peti mel suara
anda (jika disediakan oleh rangkaian anda).
Mesej info
Mesej perkhidmatan maklumat adalah mesej teks yang dihantar melalui
rangkaian ke telefon bimbit anda.
Templat
Terdapat mesej yang dipratentukan dalam senarai. Anda boleh melihat dan
mengedit mesej templat atau membuat mesej baru.
Tetapan
Menu ini membolehkan anda menetapkan ciri pembekal khidmat rangkaian
anda.

Anda boleh memeriksa rekod panggilan-panggilan yang tidak dijawab, yang diterima, dan yang
sudah didail hanya jika rangkaian menyokong Pengenalan Talian Panggilan (CLI) di dalam
kawasan servis. Nombor dan nama (jika terdapat) dipaparkan bersama-sama dengan tarikh dan
masa panggilan dibuat. Anda juga boleh melihat masa panggilan.
Semua panggilan Memaparkan semua senarai tiga jenis (Diterima/Didail/Panggilan Tidak
Dijawab) mengikut masa.
Pilihan ini membolehkan anda melihat 20 panggilan terakhir yang tidak
Panggilan tak
dijawab
dijawab.
Panggilan didail Pilihan ini membolehkan anda melihat 20 panggilan keluar terakhir (yang
dipanggil atau cuba dipanggil).
Panggilan diterima Pilihan ini membolehkan anda melihat 20 panggilan terakhir yang diterima.
Membolehkan anda melihat tempoh panggilan masuk dan panggilan keluar
Jangkamasa
panggilan
anda.

Anda boleh menetapkan menu yang berikut untuk kemudahan dan mengikut keutamaan anda.
Proﬁl
Anda boleh melaras dan menyesuaikan nada telefon untuk peristiwa yang
berlainan, persekitaran, atau kumpulan pemanggil yang berlainan.
Tarikh & Masa
Anda boleh menetap fungsi-fungsi yang berkaitan dengan tarikh dan masa.
Bahasa
Anda boleh menukar bahasa bagi teks paparan di dalam telefon anda.
Pertukaran ini akan juga menjejas mod Masukan Bahasa.
Paparan
Anda boleh menukar tetapan paparan telefon.
Panggilan
Anda boleh menetapkan menu berkaitan dengan panggilan.
Apabila ciri ini didayakan, telefon dikunci.
Kunci kekunci
automatik
Menu ini membolehkan anda menetapkan telefon dengan selamat.
Sekuriti
› Permintaan kod PIN: Anda boleh menetapkan telefon agar meminta kod
PIN kad SIM dan apabila telefon dihidupkan.
› Kunci telefon: Anda boleh menggunakan kod keselamatan untuk
mengelakkan telefon digunakan tanpa kebenaran.
› Sekatan panggilan: Khidmat Sekatan panggilan mencegah telefon anda
daripada membuat atau menerima kategori panggilan tertentu. Fungsi ini
memerlukan kata laluan sekatan panggilan.
› Nombor dail tetap (Bergantung kepada SIM): Anda boleh
membataskan panggilan keluar anda kepada nombor-nombor yang
terpilih. Nombor-nombor ini dilindungi oleh kod PIN2 anda. Nombor
yang anda ingin benarkan akses sebaik saja perkhidmatan telah
didayakan, mesti ditambah pada kenalan selepas mendayakan nombor
dail Tetap.

Sekuriti
(Sambungan)

Alat Menu 4
Permainan
Radio FM
Kalkulator
Jam randik
Penukar unit
Jam dunia

❏ Garis Panduan bagi Penggunaan yang Selamat dan Cekap
Baca garis panduan mudah ini. Melanggar peraturan mungkin merbahaya atau salah di sisi
undang-undang. Maklumat terperinci lanjut diberikan di dalam buku panduan ini.

Amaran
› Untuk keselamatan anda, gunakan HANYA bateri dan pengecas yang ditentukan TULEN.
› Matikan telefon di sebarang tempat di mana peraturan khas menghendakinya. Misalnya, jangan
gunakan telefon anda di hospital kerana ia boleh menjejas peralatan perubatan yang peka.
› Bateri harus dibuang menurut undang-undang yang berkaitan.

Penjagaan dan Penyenggaraan Produk
Amaran! Gunakan hanya bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk digunakan
khususnya dengan telefon model ini. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan
sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon ini, dan mungkin merbahaya.
› Jangan buka bahagian-bahagian unit ini. (Bawa ia ke juruteknik khidmat yang berkelayakan
apabila kerja pembaikan perlu dilakukan.)
› Unit ini harus diletakkan jauh dari sumber haba seperti penyinar atau alat memasak.
› Gunakan kain kering untuk membersihkan bahagian luar unit. (Jangan gunakan sebarang
pelarut.)
› Jangan simpan telefon bersebelahan dengan kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh
menjejas maklumat di dalam jalur bermagnetnya.

❏ Garis Panduan bagi Penggunaan yang Selamat dan Cekap
(Sambungan)
PENDEDAHAN KEPADA TENAGA FREKUENSI RADIO
Pendedahan kepada gelombang radio dan maklumat Kadar Penyerapan Tertentu (Speciﬁc
Absorption Rate) (SAR)
Telefon bimbit model ini telah direka bentuk supaya mematuhi keperluan keselamatan yang
berkenaan bagi pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan garis
panduan saintiﬁk yang termasuk margin keselamatan yang bertujuan memastikan keselamatan
bagi semua orang, tidak kira umur atau tahap kesihatan.
› Garis panduan mengenai pendedahan kepada gelombang radio ini menggunakan unit
pengukuran yang disebut Kadar Penyerapan Tertentu (Speciﬁc Absorption Rate), atau SAR.
Ujian-ujian bagi SAR dijalankan menggunakan kaedah yang dipiawaikan dengan telefon
memancarkan pada aras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.
› Walaupun mungkin terdapat perbezaan antara aras-aras SAR bagi pelbagai model telefon LG,
kesemuanya direka bentuk supaya memenuhi garis panduan relevan bagi pendedahan kepada
gelombang radio.
› Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan-Ion
(Commission on Non- Ionizing Radiation Protection) (ICNIRP) antarabangsa, iaitu 2W/kg
dipuratakan ke atas sepuluh (10) gram tisu.
› Nilai SAR yang tertinggi bagi telefon model ini yang diuji oleh DASY4 bagi penggunaan pada
telinga/badan adalah [0.686/0.482] W/kg(10g).
› Maklumat SAR bagi penduduk di negara/kawasan yang telah mengambil had SAR yang
disyorkan oleh Institut Jurutera Elektrik dan Elektronik (Institute of Electrical and Electronics
Engineers) (IEEE), iaitu 1.6 W/kg dipuratakan ke atas satu (1) gram tisu.

Permainan yang terdapat dalam telefon.
Anda boleh mencari stesen radio dan mendengar radio.
Ini mengandungi fungsi-fungsi biasa seperti +, –, x, ÷ : Tambah, Tolak,
Darab dan Bahagi.
Jam randik yang tersedia adalah serupa dengan jam randik yang kita lihat
dan gunakan dalam kehidupan seharian kita.
Ini menukar sebarang ukuran kepada unit yang anda mahu.
Membolehkan anda menentukan masa semasa dan dalam zon atau negara
yang lain.

❏ Garis Panduan bagi Penggunaan yang Selamat dan Cekap
(Sambungan)

❏ Garis Panduan bagi Penggunaan yang Selamat dan Cekap
(Sambungan)

Peranti Elektronik

Persekitaran Boleh Meletup

Semua telefon wayarles boleh mendapat gangguan, yang boleh menjejas prestasinya.
› Jangan gunakan telefon bimbit anda berdekatan dengan kelengkapan perubatan tanpa
meminta izin. Elakkan daripada meletakkan telefon di atas perentak jantung, iaitu di dalam
saku dada anda.

Keselamatan Di Jalan Raya
Periksa undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon bimbit di kawasan-kawasan
tempat anda memandu.
› Jangan gunakan telefon semasa memandu.
› Gunakan kit bebas tangan, jika terdapat.
› Keluar dari jalan raya dan letakkan kereta sebelum membuat dan menjawab panggilan jika
keadaan memandu memerlukan.

Kawasan Letupan
Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Ikut sekatan-sekatan, dan patuhi
sebarang undang-undang atau peraturan.

❏ Penyelesaian masalah

Sebab berkemungkinan

Ralat SIM

Tiada kad SIM dalam telefon atau
anda memasukkannya secara tidak
betul.

Tiada pembetulan
pada rangkaian

Isyarat lemah
Di luar rangkaian GSM

Peranti-peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.
› Matikan telefon bimbit anda sebelum menaiki sebarang pesawat.

Kanak-kanak
Pastikan telefon disimpan jauh daripada jangkauan kanak-kanak. Ia mempunyai bahagian kecil
yang jika ditanggalkan boleh menyebabkan bahaya tercekik.

Telefon tidak
boleh dihidupkan

Gerakkan lebih tinggi ke tingkap atau
ruang terbuka.

Hubungi pembekal khidmat anda.

Panggilan tidak
tersedia

Ralat mendail
Kad SIM baru dimasukkan
Tukar had dicapai

Kalendar
Memo

Membolehkan anda menetapkan satu daripada tiga penggera. Masa semasa
dipaparkan di bahagian teratas skrin apabila anda memilih penggera untuk
ditetapkan. Pada masa penggera, ikon Penggera akan dipaparkan pada skrin
LCD dan penggeranya akan berbunyi.
Anda boleh memeriksa jejak jadual harian atau bulanan.
Anda boleh membuat senarai tugasan.

❏ Garis Panduan bagi Penggunaan yang Selamat dan Cekap
(Sambungan)
Maklumat dan Penjagaan Bateri
› Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecasnya semula. Tidak seperti
sistem bateri lain, tiada kesan ingatan yang boleh menjejas prestasi bateri.
› Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan
hayat bateri.
› Jangan buka atau melitar pintas pek bateri.
› Gantikan bateri apabila ia tidak lagi memberikan prestasi yang boleh diterima. Pek bateri boleh
dicas beratus-ratus kali sehingga ia perlu diganti.
› Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakan ia dalam
kelembapan tinggi seperti di dalam bilik air.
› Risiko meletup jika bateri diganti dengan jenis yang salah.
› Lupuskan bateri yang terpakai menurut arahan pengilang.

Langkah Pembetulan yang Berkemungkinan

❏ Data Teknikal

Tekan kekunci Hidup/Matikan sekurangkurangnya dua saat.

Umum

Bateri kosong

Mengecas bateri. Periksa penunjuk
pengecasan dalam paparan.

Sesentuh bateri kosong

Bersihkan sesentuh.

Bateri kosong sepenuhnya

Mengecas bateri.

Suhu di luar julat

Pastikan suhu ambien sesuai, tunggu
sebentar, dan kemudian cas lagi.

› Nama produk : GB106
› Sistem : GSM 900 / DCS 1800

Suhu Ambien
› Maks : +55°C, Mengecas (+45°C)
› Min : -10°C

Suppliers Details

N am e
LG Electronics Inc

Address
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name
E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment

Tiada voltan utama
Pengecas rosak

Rangkaian baru tidak dibenarkan.
Semak sekatan baru.
Hubungi Pembekal Khidmat atau tetapkan
semula had PIN 2.

Penyelenggara Menu 6
Penggera

Kekunci Hidup/Matikan ditekan
terlalu sebentar

Ralat pengecasan

Tidak disokong oleh Pembekal
Khidmat atau perlu mendaftar

Status memori

Sebab berkemungkinan

Masalah hubungan

Semak peta liputan pembekal khidmat.

Fungsi tidak
dapat ditetapkan

Reset tetapan

Panggilan kecemasan mungkin tiada di bawah semua rangkaian selular. Oleh itu, anda tidak
sekali-kali harus bergantung pada telefon ini semata-mata untuk membuat panggilan kecemasan.
Semak dengan pembekal khidmat tempatan anda.

Pastikan bahawa kad SIM dimasukkan
dengan betul.

Hubungi pembekal khidmat anda.

Pemilihan
rangkaian

Panggilan kecemasan

Langkah Pembetulan yang Berkemungkinan

Apabila anda ingin menukar kod
keselamatan, anda perlu mengesahkan
kod baru dengan memasukkannya
semula. Kedua-dua kod yang anda
masukkan tidak sepadan.

Kod tidak
sepadan

Di Dalam Pesawat

Mesej

Bab ini menyenaraikan beberapa masalah yang mungkin anda hadapi semasa menggunakan
telefon anda. Sesetengah masalah memerlukan anda menghubungi pembekal khidmat anda
tetapi kebanyakan daripada masalah yang hadapi mudah diperbetulkan oleh anda sendiri.
Mesej

Jangan menggunakan telefon di tempat mengisi bahan bakar. Jangan gunakan berdekatan
dengan bahan bakar atau kimia.

Jimat tenaga

› Jejak telefon hilang: Telefon ini memberikan anda kemampuan untuk
mempunyai sistem penjejakan untuk telefon mudah alih anda sekirannya
anda kehilangannya atau tersalah letak.
› Tukar kod: PIN adalah singkatan bagi Nombor Pengenalan Peribadi yang
digunakan untuk mencegah penggunaan oleh orang yang tidak mendapat
izin. Anda boleh menukar kod-kod akses: Kod sekuriti, kod PIN, kod PIN2,
Tukar kod LMT.
Jika anda menetapkan ini ke Hidup, anda boleh menjimatkan kuasa apabila
anda tidak menggunakan telefon.
Anda boleh memilih rangkaian yang akan didaftarkan sama ada secara
automatik atau secara manual. Biasanya, pemilihan rangkaian ditetap ke
Automatik.
Anda boleh mengasal kepada pengesetan kilang. Anda memerlukan Kod
keselamatan untuk mengaktifkan fungsi ini.
Anda boleh memeriksa ruang bebas dan penggunaan memori setiap
repositori.

Periksa bekalan kuasa dan sambungan
pada telefon. Periksa sesentuh bateri,
bersihkannya jika perlu.
Pasangkan pada soket yang berbeza atau
periksa voltan.
Jika pengecas tidak panas, gantikannya.

Pengecas salah

Hanya gunakan aksesori LG asal.

Bateri rosak

Gantikan bateri.

Telefon
kehilangan
rangkaian

Isyarat terlalu lemah

Sambungan semula ke pembekal khidmat
lain adalah automatik.

Nombor tidak
dibenarkan

Fungsi nombor dailan tetap
dihidupkan.

Periksa Tetapan

Model Name

0168

GB106

Trade Name
LG
Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN50360:2001 and EN 50361:2001
EN 60950-1:2001
EN 301 489-1:v1.6.1 and EN 301 489-7: v1.3.1
EN 301 511: v9.0.2

Supplementary Information
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168
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安装 SIM 卡和充电
安装 SIM卡

因手机软件和服务提供商的不同, 本手册中的内容可能与手机中的实际显示
有一定出入。
GB101

GB106

GB107

› 插入式 SIM 卡及其内容很容易因刮擦或弯折而损坏,
因此, 在处理插入或移除卡时, 请小心谨慎。请将所
有 SIM 卡置于儿童无法接触的地方。
› 本手机不支持USIM。
› 如果取出电池时间超过 1 分钟, 始终将恢复为默认设
置。随后, 您需要重设时间。

1

图标区域

插图

当您预定了手机网络后, 您将得到一个插入式
SIM 卡, 该卡上载入了您的预定详细质料, 如您的
PIN 码、任何可用的可选服务以及其他服务。
重要!

GB101/GB106/GB107
用户手册

显示信息

手机部件
1
2
3
4

打开电池盖
插入您的 SIM 卡
关闭电池盖
给电池充电

耳机

GB101

GB106/GB107
软键

菜单

E : 结束/开关键

指示网络信号强度。
通话已连接。
显示您目前正在使用漫游服务。
已设定并开启闹钟。
指示电池状态。
您收到了一条文本信息。
您收到了一条语音信息。
情景模式中的“仅振动”菜单。
情景模式中的“通用”菜单。
情景模式中的“户外”菜单。
情景模式中的“静音”菜单。
情景模式中的“耳机”菜单。
您可以查看日程表。

允许您开机或关机、
结束通话,或者返回
待机模式。

N : 导航键

用于待机模式时拨
号和修改信息时输
入号码或字母。

3

P/N: MMBB0328201 (1.1)

用以快速访问手机
功能。

文数字符键

4
2

第一次使用之前, 请将电池充满电

开机和关机

菜单和选项

输入文本

1. 长按 E [结束] 键, 直到开机。
2. 如要关机, 请长按 E [结束] 键, 直到显示关机图像。

本款手机提供一系列可供您使用和自定义手机的功能。这些功能位于菜单和
子菜单中, 可通过左和右软键访问。每个菜单和子菜单允许您查看和更改特定
功能的设置。
根据当前的操作环境, 软键发挥的作用也不同。屏幕底部、软键上方的标签指示其当前
的作用。

您可以使用手机键盘输入文数字符。如果要更改模式, 请按 # 键。
本款手机提供以下文本输入方法。

拨电
1. 输入电话号码, 包括区号。
2. 按 S [发送] 键拨打号码。
3. 通话完毕时, 按 E [结束] 键结束通话。

接听电话

菜单

收藏夹

1. 当手机响铃, 手机图标在屏幕上闪烁时, 按 S [发送]键或左软键以接听电话。
2. 要结束通话, 请按 E [结束] 键。
注意
› 通话结束后, 手机将恢复待机模式。
按左软键访问可用的
菜单(功能表)。

追踪遗失手机

如何设定铃声

1. 此手机的LMT功能提供您一个手机跟踪系统, 以防您遗失它。
2. 一旦有未授权的用户使用您的电话, 信息将被启动, 从您的手机发送至您预定的号
码。
3. 启动 LMT [菜单 - 设置 - 保安设置]
› 选择“追踪遗失手机”
› 选择“追踪使用的号码”
› 输入默认追踪功能密码
› 输入“追踪使用的号码”详细资料
› 选择“设定追踪”
› 选择“开”, 按“确定”
› 输入默认追踪功能密以码启动 LMT

铃声

› 若您要在手机里使用其他 SIM 卡, 请确保追踪功能已关闭。
› 建议您在输入追踪功能号码时, 附上国家地区标准代码 (即为印度：+91<手机号码>)
› 默认追踪功能密码为 “0000”。

T9 模式
此模式允许以每个字母只需一次击键的方式输入单词。键盘上的每个按键对应于多个
字母。此模式自动将所击按键与内部词典进行比较, 然后确定正确的单词, 因此所需的
击键次数比传统的 ABC 模式要少。有时这也称为预测性文本。

ABC 模式
在此模式中, 输入字母时, 按标记着所需字母的键一次、两次、三次或更多, 直到
显 示该字母。

按右软键访问可用的
收藏夹。

您可以根据需要选择铃声。
1. 按左软键 < [菜单], 然后使用上/下导航键选择 [设置 - 情景模式]。
2. 选择 [通用 -个人化], 然后选择[铃声]菜单。
3. 按左软键 < [确定], 然后设定所要的铃声。
提示
› 如果您想将提示更改为振动, 请选择“仅振动”模式或长按向# 键。

来电提示类型、铃声、响铃音量、信息提示、信息提示音、信息音量、
按键音、按键音量、效果音音量、开机/关机音量
您可以选来电提示类型、铃声、响铃音量、信息提示、信息提示音、信息音量、按键
音、按键音量、效果音音量 和 开机/关机音量
您可以更改按键音, 或音量。
[菜单 - 设置 - 情景模式- 通用 - 个人化]

(在不同地区, 此功能可能有所不同。)
1. 按相应频道的数字键以将当前选择的收音机电台保存于此频道。
2. 预设收音机频道之后, 您可以通过按 (短按) 相应的数字键来收听其它频道。
3. 您可以通过按左软键 < [选项] 来访问以下选项菜单。
› 修改频道: 您可以使用左右导航键和数字键, 调整频率以及频道。
› 自动扫描: 如果您已启动”现在自动扫描?”, 将自动设置收音机频道。
当弹出“保存此电台?”信息时, 如果选择“是”, 将保存所选择的频率。
› 重新设定频道: 您可以删除保存的所有频道。
› 通过扬声器收听: 您可以通过内置扬声器收听收音机。当您选择 [选项 – 通过无线耳
机收听] 并连接耳麦后, 便可以通过耳机收听了。
注意(GB106)

以每个数字一次击键的方式输入数字。要在文本输入区域中更改为 123 模式,
按 # 键直到显示123 模式。

1. 长按 0 键以添加国际电话前缀。“+”符号将自动选择国际通话接入码。
2. 输入国家代码, 区域号以及电话号码。
3. 按 S [发送] 键拨打号码。

注意

FM 收音机 (GB106/GB107)

123 模式(数字模式)

拨打国际电话

软键指示

下表说明出现在手机显示屏上的各种指示符或图标。

您可以拨打电话及
接听来电。

(GB106)

3

收藏夹

屏幕图标
S: 发送键

2

(GB101/GB107)

文本和图形区域

此软键执行出现在其
上方屏幕上所显示的
对应功能。

显示屏

› 内置 FM (无线 FM): 在 FM 收音机信号较弱地区, 无线模式下的灵敏度会有所降低。因
此, 要想获得更好的收音效果, 请插入耳麦。

符号模式
此模式允许您按 * 键输入特殊字符。

菜单一览表

快速功能参考
这个部分提供特点的简要的解释通您的电话。

1. 电话簿
1.1 搜索
1.2 新联系人
1.3 快速拨号
1.4 全部复制
1.5 全部删除
1.6 内存状态
1.7 资料

2. 信息
2.1 新信息
2.2 收件箱
2.3 草稿箱
2.4 发件箱
2.5 已发件箱
2.6 收听语音邮件
2.7 小区广播信息
2.8 模板
2.9 设置

3. 通话记录
3.1 所有通话
3.2 未接来电
3.3 拨电
3.4 已接来电
3.5 通话持续时间

4. 工具
4.1 游戏
4.2 FM 收音机
(GB106/GB107)

4.3 计算器
4.4 计时表
4.5 单位对换器
4.6 世界时间

5. 设置
5.1 情景模式
5.2 日期和时间
5.3 语言
5.4 屏幕
5.5 呼叫
5.6 自动键盘锁
5.7 保安设置
5.8 省电模式
5.9 网络选择
5.0 恢复出厂设置
5.* 内存状态

6. 日程表
(SIM 卡服务)**
6.1 闹钟
6.2 日程表
6.3 备忘录
** 如果服务提供商还提供
了 SIM 卡服务, 菜单 6
即为“SIM 卡服务”,
“日程表”则位于菜单
4“工具”的下面。

电话簿 菜单 1
搜索

您可以在电话簿中搜索联系人。

新联系人
快速拨号
全部复制

使用此菜单, 您可以添加新联系人。
您可以分配联系人至键盘 2~9 中的任何键, 节省搜索时间。
您可以将SIM卡内存中的所有联系人复制至手机内存。也可以将手
机内存中的所有联系人复制至SIM卡内存。
您可以删除SIM卡内存或手机内存中的所有联系人。
您可以查看SIM卡或手机的内存状态。
› 服务拨号号码: 安全访问分配给服务提供商的服务号码列表。
› 本机号码: 您可以保存并查看自己的SIM卡号码。
› 名片: 使用此选项, 您可以创建包含自己姓名, 手机号码等等的名
片。

注意: 输入要搜索的姓名的第一个字母, 可立即进行搜索。

全部删除
内存状态
资料

信息 菜单 2

通话记录 菜单 3

设置 菜单 5

设置 菜单 5 (续)

此菜单的功能包括: SMS (文本信息服务), 语音邮件。
新信息
编辑新的信息。
收件箱
当收到信息时, 手机会给予提示。
草稿箱
此菜单显示预设的信息。
发件箱
此菜单允许您查看正要发送或发送失败的信息。
已发件箱
您可以通过此菜单查看您已经发送的信息, 包括时间和信息内容。
收听语音邮件
此菜单提供访问语音邮箱的快速方法。(如果网络提供语音邮箱)。
小区广播信息
小区广播服务信息信息是通过网络以文本信息形式向GSM用户发送
的。
模板
在该列表中有一些预定的信息。您可以查看和编辑模板信息或创建
新信息。
设置
此菜单允许您设置网络服务提供商的功能。

仅当网络支持服务区内的线路识别(CLI) 时, 您才能查看未接来电、已接来电和拨电记
录。屏幕上将显示电话号码和姓名(如果有)以及通话日期和时间。您还可以查看通话持
续时间。
所有通话
按通话时间显示 (已接来电/拨电/未接来电) 的所有列表。
未接来电
此选项允许您查看最后20通未接来电。
拨电
此选项允许您查看最后20通拨电 (拨出或尝试)。
已接来电
此选项允许您查看最后20通来电。
通话持续时间
可查看来电和拨电的通话持续时间长度。

您可以根据便利需要设置以下菜单。
情景模式
您可以调整和自定手机铃声, 用于不同的事件、环境、群组。
日期和时间
您可以设置手机屏幕的日期和时间。
语言
您可以更改手机上文本显示的语言。此更改也会影响语言输入模
式。
屏幕
您可以更改手机显示的设置。
呼叫
您可以设定与通话相关的菜单。
自动键盘锁
启用此功能时, 将锁定手机键盘。
保安设置
此菜单允许您有效设置手机保安。
› PIN码要求: 您可设定在开机时要求输入SIM卡的PIN 码。
› 手机锁: 您可使用保安密码来避免他人未经许可使用手机。
› 呼叫限制: 呼叫限制服务可限制您的手机拨打或接听特定类别的来
电。这项功能需要呼叫限制密码。
› 固定拨号 (取决于SIM卡): 您可以限制拨电时只能拨打所选的电话
号码。这些号码由您的PIN2 码保护着。您想在此服务启用后允许
拨打的号码, 必须在启用固定拨号后加入到号码列表。

保安设置(续)

❏ 安全及有效使用指南 (续)

工具 菜单 4
游戏
FM 收音机

显示手机里的默认游戏列表。
您可搜索收音电台和享受收听。

计算器
计时表
单位对换器
世界时间

该功能包含的标准功能包括 +、-、×、÷。
计时表与日常生活中看到的和使用的计时表用法相似。
该功能可执行货币单位的转换。
允许您确定另一个国家或地区的当前时间。

(GB106/GB107)

❏ 安全及有效使用指南

❏ 安全及有效使用指南 (续)

❏ 安全及有效使用指南 (续)

请阅读以下简单的指南。忽视这些规定可能造成危险或者触犯法律。本手册中提供更
详细的资料。

公路安全

紧急电话

您在驾驶时, 请查阅所在区域的手机使用法规。
› 请勿在驾驶时使用手提电话。
› 如有免提装置, 请使用。
› 如果驾驶条件不允许, 请将车驶离公路并停下, 然后再拨打或接听电话。

并非在所有蜂窝网络中均可使用紧急电话。因此, 您不应仅依赖于手机的紧急电话
功能。请与当地的服务提供商核对。

警告
› 为了您的安全, 请只使用原厂电池和充电器。
› 在任何有特殊规定的场所, 请关机。例如, 在医院内请关机, 因为手机会对心脏起搏器
和助听器等电子医疗设备造成干扰。
› 废旧电池应按相关法规进行适当处理。

产品的保养与维护
警告! 请只使用经过认可, 与此手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的
配件将使该手机的相关许可或担保无效, 甚至可能造成危险。
› 请勿擅自拆开手机。(如需任何维修, 请交给具备相关资格的服务技术人员。)
› 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
› 不要使用刺激性的化学药品 (如酒精、苯、稀释剂等)或清洁剂来清理手机。这可能引
发火灾。请使用干布来清理。
› 切勿将手机靠近信用卡或交通票卡; 这有可能影响磁条中储存的信息。

引爆区
请勿在引爆过程中使用手机。请遵守
相关限制, 并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境
请勿在加油站、靠近燃料或化学物品使用手机。

飞机上
无线装置可对飞机通讯造成干扰。
› 登机前请关闭手机。

儿童

所有手机可能会受到干扰, 影响操作
› 在未得到许可的情况下, 切勿将手机靠近医疗设备。请避免将手机放置在起搏器上方,
例如, 放在您胸前的口袋中。

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件, 如果脱落可能导致窒息危
险。

Installing the SIM Card

Illustrations

When you subscribe to a cellular network, you are
provided with a plug-in SIM card loaded with your
subscription details, such as your PIN, any optional
services available and many others.
Important!

1
2
3
4

Open battery cover
Insert your SIM
Close battery cover
Charge your battery

› The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged
by scratches or bending, so be careful when handling,
inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the
reach of small children.
› USIM is not supported in this phone.
› If the battery is removed for about 1 minute, the clock returns
to its default setting. You will then need to reset the time.
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Phone Components

FM Radio (GB106/GB107)

(This function may be diﬀerent in diﬀerent regions.)
Earpiece
Display screen

GB101

GB106/GB107
Soft keys
Each of these
keys performs the
functions indicated
by the text on the
display immediately
above them

S: SEND key
You can dial a
phone number and
answer incoming
calls.
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(GB101/GB107)

E : End /Power key
Allows you to power
the phone on or off,
end calls, or return to
Standby Mode.

(GB106)

Alphanumeric keys

4
2

日程表
备忘录

允许您设置四种闹钟。当您为闹钟进行设置时, 当前时间显示在屏幕
顶部。当到达闹钟时间时, LCD 屏幕上将显示闹钟图标, 闹钟响起。
您可添加和修改日程表, 还可设定闹钟定时提醒。
您可以创建备忘录。

射频能量照射
辐射波照射和吸收比率(SAR)资料该款型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关
安全要求。该要求基于科学的指导原则, 包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安
全的辐射允许限度。
› 辐射波照射指导原则采用了一种称为吸收比率(或SAR)的测量单位。进行SAR测试时,
手机将使用一种标准化的方法, 在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
› 虽然各种型号的LG手机的SAR 级可能不尽相同, 但它们均是遵循辐射波曝露的相关规
定设计制造而成。
› 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的SAR界限是在十(10)克人体组织上平均
为2W/kg。
› DASY4 对该型号手机进行的测试, 人耳能够承受的 SAR 最大值为 [0.686/0.482]
W/kg（10 克）。
› 各国/地区政府所采用的SAR 数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定, 其
标准是在一(1)克人体组织上平均为 1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

1. Press the corresponding number key of a channel to store the selected radio station.
2. After presetting radio channels, you can listen to another channel by pressing the
corresponding number key.
3. You can access the following option menus by pressing the left soft key <
[Options].
› Edit channel: You can adjust frequency and channel 0.1 MHz at a time using the
Left/Right navigation keys and number keys.
› Auto scan: If you turn “Auto Scan Now?” on, this automatically sets the radio
channel. When “Save this Station?” message pops up and you select Yes, the
selected frequency will be stored.
› Reset channels: You can delete all channels you saved.
› Listen via speaker: You can listen to the FM radio via built-in speaker. When you
select [Options – Listen via wired headset] and connect the ear-mic then you can
listen via headset.

❏ 技术数据
基本资料
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GB107
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Supplementary Information

: Navigation key
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› 您不必在充电前将电池完全放电。与其它电池系统不同, 该手机电池不存在影响电池
性能的记忆效应。
› 请只使用LG电池和充电器。LG充电器根据电池而设计, 可最大限度地延长电池寿命。
› 请勿拆开电池或造成电池短路。
› 保持电池上金属触点的干净清洁。
› 电池无法再使用时, 请更换电池。
电池一般可以进行数千次充电, 才需更换。
› 如果电池已经使用很长一段时间,
请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
› 请勿将电池充电器直接曝露于阳光下, 或在过度潮湿的环境中使用 (如浴室)。

日程表 菜单 6
闹钟

› 请勿将电池置于高温或寒冷的环境中, 这将影响电池的性能。

电子装置

Installing the SIM Card and Charging the Battery

电池资料与保养

省电模式
网络选择
恢复出厂设置
内存状态

› 追踪遗失手机: 本手机为您提供了跟踪系统, 用于跟踪丢失或放错
位置的手机。
› 更改密码: PIN 是个人身份号码的缩写, 可防止他人擅用手机。
可以更改存取密码: 保安密码、PIN 码和PIN 2码, 修改追踪功能密
码。
如果设定为“开”。可以在不使用手机时节省用电。
您可以选择能够自动或手动注册网络。通常, 网络选择设定为自动。
您可以恢复手机的初始设置。您需要保安密码以启动此功能。
您可以查看各个储存器的使用情况。
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Fully charge the battery
before using it for the ﬁrst time.

These keys are used
to dial a number in
standby mode and
to enter numbers
or characters in edit
mode.

Use for quick access
to phone
functions.

Note (GB106)
› Intenna FM (Wireless FM antenna): In weak FM radio signal area the sensitivity can
degrade with wireless antenna mode. So it is advisable to insert the ear-mic for better &
enhanced FM quality.
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