Làm quen với điện thoại của bạn

Chương trình xác nhận thời hạn Bảo hành điện thoại di động của LG
Kính gửi quý khách hàng,
Để bảo vệ quý khách hàng tránh mua phải những sản phẩm hàng nhái hoặc hàng xách tay trên thị trường và đảm bảo quý khách hàng nhận được dịch vụ bảo hành chính hãng đối với sản
phẩm LG Việt Nam, cũng như tạo sự thuận tiện cho quý khách, chúng tôi thực hiện chương trình xác nhận thời hạn bảo hành đối với sản phẩm điện thoại di động LG.
Sau khi quý khách mua sản phẩm và sử dụng máy liên tục (khoảng 4 giờ) với cùng một thẻ SIM, tin nhắn chứa số IMEI sẽ được gửi tự động từ điện thoại của quý khách đến hệ thống của LG.
Hệ thống sẽ xác thực sản phẩm chính hãng thông qua số IMEI, và gửi lại quý khách một tin nhắn xác nhận thời hạn bảo hành của sản phẩm với nội dung như sau:
“ Chao mung quy khach den voi dich vu bao hanh thong minh cua LG. Thoi han bao hanh cua may ‘Số IMEI’ tu ngay ‘Thời điểm kích hoạt dịch vụ bảo hành’ den ngay ‘Thời điểm
hết hạn bảo hành’ ”
Thời điểm quý khách bắt đầu sử dụng máy chính là thời điểm kích hoạt dịch vụ bảo hành.
Khách hàng chịu phí chỉ một tin nhắn nhằm mục đích xác thực này, nhưng đổi lại, sản phẩm của quý khách sẽ được cộng thêm một tháng bảo hành (thời hạn bảo hành 13 tháng kể từ ngày
kích hoạt dịch vụ bảo hành).
Đối với phụ kiện, chỉ áp dụng thời hạn bảo hành 6 tháng kể từ ngày kích hoạt dịch vụ bảo hành.
Khi áp dụng chương trình này, không cần phiếu bảo hành, quý khách vẫn nhận được dịch vụ bảo hành chính hãng đối với sản phẩm điện thoại di động LG trong thời gian bảo hành.
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Hướng dẫn sử dụng LG-A290
Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu chiếc điện thoại di động mới của mình. Nó sẽ cung cấp
cho bạn các giải thích hữu ích về các tính năng trên điện thoại của bạn.
Một số nội dung trong sách hướng dẫn này có thể khác với điện thoại của bạn tùy theo
phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
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Bộ sạc / Bộ kết nối
cáp USB

Phím Chuyển đổi SIM
Phím chuyển đổi
SIM được sử dụng
để chuyển đổi giữa 3
thẻ SIM (Danh bạ, Tin
nhắn, MMS, Nhật ký
cuộc gọi) và bạn có thể
di chuyển dọc khe thẻ
SIM bằng cách nhấn
phím chuyển đổi SIM
hơn 0,5 giây.

CONFIRM WARRANTY PERIOD FOR LG MC PRODUCT
Dear our valued customers,
To protect you from buying false or hand-carrying products in the market, as well as to ensure that customer can receive genuine warranty service for LG products, and to make it more
convenient for you, LGEVN Co., Ltd. would like to announce you about regulation on Warranty Period for LG MC Product.
After you buy a LG MC product and use it continuously (for around 4 hours) with the same SIM card, a message including the IMEI No will be automatically sent from your MC to LG
system. Basing on the IMEI No, LG system will confirm genuine product, and reply you by a message to confirm warranty period for your MC. The content of the replied message as below:
Welcome to LG smart warranty service. The warranty period of ‘IMEI No’ is from ‘activated warranty service date’ to ‘the last date of warranty period’
The moment you start using the MC is the activated warranty service date.
Customer will have to pay for a message sent to LG system with confirming purpose, and in return, the warranty period of customer’s MC will be extended one extra month. It means the
warranty period will be 13 months from the activated warranty service date instead of 12 months as before.
As for accessories, LGEVN only apply warranty period of 6 months from purchase date but not over 9 months from production date on Serial No. When applying the program, without
warranty card, customers still receive the best genuine warranty service for LG MC product within its warranty period.

Lắp thẻ nhớ

Lắp Thẻ SIM và Sạc Pin

Tháo nắp sau và cắm thẻ nhớ micro SD sao cho vùng tiếp xúc mạ vàng trên thẻ quay lên
trên như minh họa trong sơ đồ.Để tháo thẻ nhớ, đẩy nhẹ thẻ nhớ.

Lắp Thẻ SIM

Lưu ý: Thẻ nhớ là phụ kiện tùy chọn.

Định dạng thẻ nhớ
Từ màn hình chủ, Nhấn Menu và chọn Thư viện, chọn Bộ nhớ ngoài và Từ Tùy chọn chọn
Định dạng và nhập Mật khẩu điện thoại để định dạng thẻ nhớ.
CẢNH BÁO: Khi định dạng thẻ nhớ, tất cả nội dung trong thẻ sẽ bị xoá. Nếu bạn không
muốn mất dữ liệu trên thẻ nhớ, hãy sao lưu dữ liệu trước.

Nếu loa ngoài được kích hoạt, nhấn lại phím RSK (Rảnh tay) để
tiếp tục chế độ cuộc nói chuyện bình thường.

Các phím mềm
Mỗi phím này thực hiện chức năng được thể
hiện bởi mô tả trên màn hình ngay trên phím.

Phím OK
Chọn tùy chọn menu và xác nhận hoạt động.

Bật và Tắt Điện thoại

Khi bạn đăng ký thuê bao với một mạng di động, bạn sẽ được cung cấp một thẻ SIM có nạp sẵn chi tiết thuê bao, chẳng hạn như
mã PIN, bất kỳ dịch vụ tùy chọn nào khả dụng và nhiều dịch vụ khác.
Quan trọng! › Thẻ SIM có thể dễ dàng bị hư do bị xước hoặc bẻ cong, vì vậy hãy thận trọng khi sử dụng, lắp hoặc tháo thẻ. Giữ mọi
thẻ SIM ngoài tầm với của trẻ em.
› chỉ hỗ trợ SIM 2G/2,5G

Bạn có thể bật và tắt điện thoại bằng cách nhấn hoặc giữ phím
nguồn.

Khóa/Mở khóa bàn phím
Để khóa, nhấn Menu (LSK) trên màn hình chính rồi nhấn Khóa
phím (RSK).
Để mở khóa, nhấn Mở khóa(LSK) rồi nhấn Có(RSK).

Cuộc gọi

Hình minh họa
1 Mở nắp sau.
2 Tháo pin.
3 Lắp thẻ SIM của bạn.
4 Lắp pin.
5 Đóng nắp sau.
6 Sạc pin.
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CẢNH BÁO: Không tháo pin khi điện
thoại đang bật, làm như vậy có thể
làm hỏng điện thoại.
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Cài đặt nâng cao

Thực hiện cuộc gọi

Xem nhật ký cuộc gọi

3. Để cuộn qua danh bạ.

Thêm liên hệ mới
1. Chọn Danh bạ từ màn hình chủ. Chọn Thêm liên hệ mới.
2. Nhập tên và họ của số liên lạc mới.
3. Nhập số và chọn Tuỳ chọn sau đó chọn Lưu.
MẸO! Trường gán SIM được sử dụng để gán Liên hệ vào SIM/
SIM1/SIM2/SIM3 Mặc định. Cuộc gọi sẽ được bắt đầu thông qua
SIM được gán cho Liên hệ khi Chế độ tiết kiệm chi phí được BẬT.

Thêm liên hệ vào một nhóm
Bạn có thể lưu số liên lạc thành nhóm; ví dụ: tách riêng đồng
nghiệp và gia đình. Để tạo một nhóm, nhấn Tùy chọn từ menu
Danh bạ. Và chọn Nhóm người gọi. Bạn có thể đặt Tên nhóm,
Hình ảnh nhóm, Chuông nhóm trong Thêm nhóm mới.

Nhắn tin
Gửi tin nhắn

Nhấn
để xem nhật ký cuộc gọi nhỡ, cuộc gọi đã nhận và
cuộc gọi đã gọi.

Danh bạ

Thay đổi cài đặt cuộc gọi
Bạn có thể đặt menu thích hợp cho cuộc gọi. Nhấn Menu, chọn
Cài đặt và chọn Gọi.

1. Chọn Danh bạ từ màn hình chủ.
2. Sử dụng bàn phím để nhập chữ cái đầu tiên của liên hệ bạn
muốn gọi.

1. Nhấn Menu, chọn Nhắn tin, và chọn Soạn tin nhắn để gửi tin
nhắn SMS hoặc MMS.
2. Trình soạn thảo tin nhắn mới sẽ mở ra. Trình soạn thảo tin
nhắn kết hợp tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện
thành một cửa sổ trực quan và có thể chuyển đổi trình soạn

Quản lý thư mục

E-mail

Máy ảnh

Thiết lập e-mail

Chụp nhanh ảnh

Bạn có thể giữ liên lạc khi đang di chuyển bằng cách sử dụng
email trên điện thoại LG-A290 của mình. Thiết lập một tài khoản
email POP3 hoặc IMAP4 rất đơn giản và nhanh chóng.
1. Nhấn Menu chọn Nhắn tin và chọn E-mail.
2. Lần đầu bạn mở E-mail, bạn cần thiết lập tài khoản email.
Chương trình hướng dẫn thiết lập mở ra để giúp bạn thêm
tài khoản email.
3. Làm theo hướng dẫn xuất hiện cũng như nhập thông tin
được yêu cầu.

1. Nhấn Menu và chọn Đa phương tiện. Chọn Máy ảnh để mở
kính ngắm.
2. Giữ điện thoại và hướng ống kính về phía vật bạn muốn
chụp.
để chụp ảnh.
3. Nhấn phím

Tìm kiếm liên hệ

1. Nhập số điện thoại sử dụng bàn phím. Để xoá số, nhấn Xóa.
để bắt đầu cuộc gọi.
2. Nhấn
.
3. Để kết thúc cuộc gọi, hãy nhấn
MẸO! Để nhập + khi thực hiện cuộc gọi quốc tế, nhấn và giữ 0.
MẸO! Để điều khiển âm lượng trong cuộc gọi, nhấn các phím
điều hướng lên và xuống.
MẸO! Bạn có thể ghi lại cuộc nói chuyện của bạn trong khi gọi.
Nhấn Tùy chọn và chọn Ghi âm.

Thực hiện cuộc gọi từ danh bạ

Gửi e-mail bằng tài khoản mới
Để gửi/nhận e-mail, bạn cần thiết lập một tài khoản e-mail.
1. Từ Menu chọn Nhắn tin và chọn E-mail.
2. Từ Tùy chọn chọn Soạn e-mail và một cửa sổ soạn thảo
e-mail mới sẽ mở ra.
3. Nhập địa chỉ của người nhận và viết chủ đề.
4. Nhập tin nhắn của bạn.
5. Nhấn Tùy chọn, chọn Thêm phần đính kèm để thêm một tệp.
6. Từ Tùy chọn chọn Gửi để gửi e-mail của bạn.

Máy quay video
Quay nhanh video
1. Nhấn Menu và chọn Đa phương tiện, sau đó chọn Máy
quay video.
2. Hướng ống kính về phía vật bạn muốn quay video.
để bắt đầu ghi hình.
3. Nhấn phím
4. Ghi hình sẽ bắt đầu trên kính ngắm và bộ báo giờ sẽ hiển thị
thời lượng video.
5. Chọn RSK [ ] để dừng ghi hình và LSK [Có] để lưu Video
đã quay.

Media Player
Điện thoại LG-A290 của bạn có sẵn máy nghe nhạc để bạn có
thể phát tất cả các bản nhạc ưa thích của mình.

thảo. Cài đặt mặc định của trình soạn thảo tin nhắn là tin
nhắn văn bản.
3. Nhập tin nhắn sử dụng chế độ tiên đoán T9 hoặc chế độ
nhập thủ công Abc hoặc chế độ nhập 123. Bạn có thể chuyển
.
đổi chế nhập văn bản bằng cách nhấn phím
4. Nếu bạn muốn thêm một số hình ảnh hoặc video, v.v, chọn
Tùy chọn và chọn Thêm ảnh, Thêm âm thanh, Thêm video,
Thêm chủ đề.
5. Chọn Nhập người nhận hoặc Thêm từ Sổ điện thoại. Bạn có
thể thêm nhiều liên hệ bằng cách chọn các liên hệ.
Lưu ý: Bạn cũng có thể gửi tin nhắn tới nhóm. Sửa tin nhắn rồi
nhấn gửi và chọn Thêm từ sổ điện thoại. Điều hướng sang phải
rồi chọn nhóm người gọi và chọn nhóm bạn muốn.
Gửi để gửi tin nhắn.
6. Nhấn
MẸO! Bạn có thể chọn kiểu tin nhắn của mình là SMS hoặc
MMS khi bạn nhập văn bản bằng cách nhấn Tùy chọn > Chuyển
sang MMS/SMS.
CẢNH BÁO: Hình, Đoạn video, Đoạn âm thanh, Lịch biểu, Danh
thiếp, Trường văn bản hoặc Đối tượng được thêm vào trình soạn
thảo tin nhắn, tin nhắn sẽ được tự động chuyển thành chế độ
MMS và bạn sẽ bị tính phí tương ứng.

Nhập văn bản

Phát bài hát

Lưu ý: Bạn sẽ cần cắm tai nghe vào để nghe đài. Cắm phích vào bộ
kết nối của tai nghe để nghe đài và duy trì khả năng thu tín hiệu tốt.

1. Nhấn Menu và chọn Đa phương tiện, sau đó chọn Media
Player.
2. Chọn Danh sách nhạc sau đó chọn bài bạn muốn phát.
3. Chọn để tạm dừng bài hát.
4. Chọn để chuyển sang bài tiếp theo.
5. Chọn để chuyển sang bài trước.
6. Chọn Trở về để thu nhỏ nhạc và trở về menu Media player.
Lưu ý: Nhạc được bảo hộ bản quyền theo các thỏa ước quốc tế
và luật bản quyền quốc gia. Có thể cần xin phép hoặc mua lixăng để sao chép nhạc. Luật quốc gia của một số nước cấm sao
chép tài liệu được bảo hộ bởi bản quyền cho mục đích cá nhân.
Vui lòng kiểm tra luật quốc gia của quốc gia áp dụng liên quan
đến việc sử dụng tài liệu như vậy.
Chú ý : Bạn có thể nghe các bài hát từ Thư viện. Nhấn Menu
và chọn Thư viện, sau đó chọn bộ nhớ bạn muốn mở để nghe
nhạc.

Đài FM
LG-A290 có tính năng Đài FM để bạn có thể dò các đài ưa thích và
nghe khi di chuyển.
Trong khi nghe đài FM, bạn cũng có thể ghi đoạn clip ngắn và lưu lại.

Tai nghe

Phím điều hướng
Sử dụng truy cập nhanh vào các tính năng của
điện thoại.

Phím Kết thúc/Nguồn
• Ngừng hoặc từ chối một cuộc gọi.
• Trở lại Màn hình chủ khi bạn sử dụng menu.
• Nhấn giữ phím để Bật/Tắt.

Phím gọi
Quay số điện thoại và trả lời cuộc gọi đến.

1. Chọn Danh bạ từ màn hình chủ.

Danh sách từ chối cuộc gọi - Menu này hiển thị các số điện
thoại của người mà bạn đã chọn từ chối. Bạn có thể thêm số
Quay số nhanh
Nhấn Menu và chọn Danh bạ > Tùy chọn > Cài đặt sổ điện thoại, rồi mới vào các số trong Danh sách từ chối cuộc gọi. Cuộc gọi đến
từ các số trong Danh sách từ chối cuộc gọi sẽ bị từ chối tự động.
chọn Quay số nhanh. Gán liên hệ cho bất kỳ phím nào từ 5 đến 8.
Quay số nhanh 1 được đặt là thư thoại của bạn, phím 9 được đặt Chế độ tiết kiệm chi phí - Mỗi số liên lạc được thêm cùng với
SIM được gán khi thêm vào sổ điện thoại. Trong khi gọi, SIM
là chế độ SOS và các phím 2,3 & 4 keys được gán cho Tài khoản
của nhà cung cấp dịch vụ mạng khớp được nhận dạng và thao
SIM Nhanh (Speed SIM Budget). vì vậy bạn không thể thay đổi
tác được hoàn thành bằng cách sử dụng SIM của nhà cung cấp
các phím này.
dịch vụ mạng khớp đó. Điều này giúp tận dụng lợi ích từ việc sử
MẸO! Tài khoản SIM nhanh là chức năng cung cấp cách dễ
dàng để kiểm tra tài khoản SIM. Nếu bạn đăng ký Tài khoản SIM dụng cùng một nhà cung cấp dịch vụ mạng.
Để sử dụng tính năng Chế độ tiết kiệm chi phí, đảm bảo tính
nhanh, bạn có thể nhận thông tin về tài khoản SIM bằng cách
năng này được Bật [Cài đặt -> Cuộc gọi -> Cài đặt nâng cao ->
nhấn giữ phím ‘2’ / ‘3’ / ‘4’ trên màn hình chờ.
Lưu ý : Để kích hoạt Quay số nhanh, trạng thái nên là Bật (Quay Chế độ tiết kiệm chi phí]
Lưu ý: Chế độ tiết kiệm chi phí không hoạt động trong cuộc
số nhanh > Trạng thái)
gọi đang diễn ra.

Nhấn Menu, chọn Nhắn tin. Và chọn thư mục bạn muốn.
Hộp thư đến - Bạn sẽ được báo khi nhận được các tin nhắn.
Chúng sẽ được lưu trong Hộp thư đến.
MẸO! Tin nhắn có thể được sắp xếp theo các tùy chọn sắp xếp
có sẵn để dễ truy cập tin nhắn (Hộp thư đến > Tùy chọn > Sắp
xếp theo: Người gửi, Chủ đề, Chưa đọc/đã đọc, Kích thước tin
nhắn và Kiểu tin nhắn).
Nháp - Nếu bạn không có thời gian để hoàn tất việc viết tin
nhắn, bạn có thể lưu những gì bạn đã viết ở đây.
Hộp thư đi - Đây là thư mục lưu trữ tạm thời được sử dụng trong
khi tin nhắn được gửi đi.
Đã gửi - Sau khi gửi tin nhắn, tin nhắn văn bản hoặc đa phương
tiện sẽ được lưu trong thư mục Đã gửi.
Lưu trữ - Bạn có thể truy cập các tin nhắn đã lưu trữ.
Tin nhắn phát rộng - Chọn nhận, chặn, xem hoặc sửa kênh
để nhận nhận tin nhắn dịch vụ thông tin (tin nhắn phát rộng).
Cũng chọn ngôn ngữ của tin nhắn dịch vụ thông tin.
Cài đặt tin nhắn - Cài đặt tin nhắn văn bản được xác định sẵn để
bạn có thể gửi tin nhắn ngay lập tức. Nếu bạn muốn thay đổi cài
đặt, bạn có thể thực hiện thay đổi bằng các tùy chọn cài đặt.

Đèn pin
Màn hình chính

2. Sử dụng bàn phím để nhập chữ cái đầu tiên của liên hệ bạn
muốn gọi.
để bắt đầu cuộc gọi.
3. Nhấn
MẸO! Để cuộn qua danh bạ, sử dụng các phím điều hướng
lên và xuống.
MẸO! Bạn có thể thực hiện cuộc gọi từ bất kỳ SIM nào trong ba
thẻ SIM bằng cách chọn Phím Chuyển đổi SIM.

Trả lời và từ chối cuộc gọi
Khi điện thoại đổ chuông, nhấn
để trả lời cuộc gọi.
Khi điện thoại đổ chuông, chọn Im lặng để tắt tiếng chuông.
Cách này hữu ích nếu bạn quên đổi chế độ sang chế độ sang Im
lặng trong khi họp.
Nhấn
hoặc chọn Từ chối để từ chối cuộc gọi đến.
MẸO! Bạn có thể thay đổi cài đặt trên điện thoại để trả lời cuộc
gọi theo các cách khác nhau. Nhấn Menu, chọn Cài đặt và chọn
Gọi. Chọn Cài đặt nâng cao rồi chọn Chế độ trả lời và chọn từ
Phím bất kỳ, Tự động trả lời khi ở chế độ tai nghe.

Sử dụng loa
Trong khi gọi, bạn có thể kích hoạt speakerphone bằng cách
nhấn phím RSK (Rảnh ray) và bạn có thể sử dụng điện thoại ở
chế độ rảnh tay.

2. Nhập toàn bộ từ.
- Để xóa chữ cái, nhấn Xóa.
Bạn có thể nhập các ký tự chữ và số bằng cách sử dụng bàn
- Kết thúc mỗi từ bằng một dấu cách bằng cách nhấn phím
phím của điện thoại của bạn. Các phương thức nhập văn bản
.
sau có trong điện thoại: chế độ T9, chế độ Abc và chế độ 123. Để
.
thay đổi chế độ, nhấn phím
Chế độ Abc
Lưu ý: Một số trường có thể chỉ cho phép sử dụng một chế
Chế độ này cho phép bạn nhập các chữ cái bằng cách nhấn
độ nhập văn bản (ví dụ: số điện thoại trong các trường của sổ
phím có chữ mong muốn một, hai, ba hoặc bốn lần cho tới khi
địa chỉ).
chữ này được hiển thị.

Chế độ T9
Chế độ T9 sử dụng từ điển tích hợp để nhận dạng các từ bạn
định viết dựa vào chuỗi phím bạn nhấn. Chỉ cần nhấn phím số
tương ứng với chữ bạn muốn nhập, và từ điển sẽ nhận dạng từ
sau khi tất cả các chữ được nhập.

Sử dụng chế độ T9
1. Khi bạn sử dụng chế độ nhập văn bản đoán chữ T9, bắt đầu
đến
.
nhập một từ bằng cách bấm các phím từ
Bấm một phím cho mỗi chữ.
- Nếu từ đó vẫn không đúng sau khi nhập xong, nhấn phím
điều hướng phải & trái để cuộn qua các tùy chọn từ khác.
- Nếu từ mong muốn không có trong danh sách lựa chọn từ,
nhập từ này bằng cách sử dụng chế độ Abc.

Dò kênh
1. Nhấn Menu và chọn Đa phương tiện, sau đó chọn Đài FM.
2. Chọn Tùy chọn và chọn Tự động dò kênh. Bạn cũng có thể
sử dụng các phím điều hướng trái và phải để dò kênh.

Nghe đài
1. Nhấn Menu và chọn Đa phương tiện, sau đó chọn Đài FM.
2. Chọn số kênh của kênh bạn muốn nghe.
MẸO! Bạn có thể nghe đài qua loa tích hợp sẵn. Nhấn Tùy chọn,
chọn Cài đặt sau đó chọn Trạng thái loa là Bật.

Ghi âm đài
trong khi nghe đài.
1. Nhấn phím
2. Thời gian ghi được hiển thị trên điện thoại của bạn. Nếu bạn
muốn dừng ghi, nhấn phím Dừng.
Nội dung đã ghi sẽ được lưu trong Thư viện dưới dạng tệp
.amr.
Lưu ý: Sau khi ghi âm đài, bạn có thể nghe tất cả các bản ghi âm
đài bằng cách chọn Tùy chọn và chọn Danh sách tệp.
MẸO! Để cấu hình các cài đặt như Phát ẩn, Loa ngoài hoặc Lưu
trữ bản ghi âm, nhấn Tùy chọn và chọn Cài đặt.

Chế độ 123
Nhập các số sử dụng một lần bấm cho mỗi chữ số. Bạn cũng
có thể thêm số khi ở chế độ chữ bằng cách nhấn và giữ phím
mong muốn.

Chèn ký hiệu
Nếu bạn muốn chèn ký hiệu, nhấn phím
, sau đó bạn có
thể chọn ký hiệu. Hoặc nhấn Tùy chọn và chọn Chèn ký hiệu.

Thay đổi ngôn ngữ
LG-A290 hỗ trợ nhiều ngôn ngữ.
Có hai cách để thay đổi ngôn ngữ viết từ màn hình soạn thảo.
Bạn có thể nhấn Tùy chọn, đi đến Ngôn ngữ viết và sau đó
chọn ngôn ngữ bạn muốn hoặc nhấn giữ phím
trong
trình soạn thảo.

Máy ghi âm
Sử dụng Máy ghi âm để ghi lại các ghi nhớ thoại hoặc các âm
thanh khác.

Ghi nhớ thoại
1. Nhấn Menu và chọn Đa phương tiện, sau đó chọn Máy
ghi âm.
để bắt đầu ghi âm.
2. Nhấn phím
3. Chọn Dừng để dừng ghi âm và nhấn Có để lưu âm thanh.
4. Nhấn Tùy chọn và chọn Phát để nghe âm thanh đã ghi
mới nhất.

Ứng dụng
LG-A290 đi kèm với những trò chơi được nạp sẵn để giúp bạn
giải trí trong thời gian rảnh rỗi. Nếu bạn chọn tải xuống thêm
bất kỳ trò chơi hoặc ứng dụng nào khác, chúng sẽ được lưu vào
thư mục này. Nhấn Menu và chọn Ứng dụng. Chọn Trò chơi
& ứng dụng.

Sắp xếp

nhân và chia và các phép toán khoa học.

Đặt báo thức (Menu > Sổ tay > Báo thức)

Chuyển đổi đơn vị (Menu > Sổ tay > Trình
chuyển đổi)

Bạn có thể đặt tối đa 5 báo thức để kích hoạt vào thời điểm
cụ thể.

Sử dụng Lịch (Menu > Sổ tay > Lịch)
Khi bạn vào menu này, lịch sẽ xuất hiện. Con trỏ vuông định vị
tại ngày hiện thời. Bạn có thể dịch chuyển con trỏ tới một ngày
khác sử dụng các phím điều hướng.

Thêm mục vào danh sách công việc (Menu > Sổ
tay > Danh sách công việc)

Trình này chuyển đổi nhiều đơn vị thành một đơn vị bạn muốn.

Sử dụng đồng hồ đếm (Menu > Sổ tay > Đồng
hồ đếm)
Tùy chọn này cho phép bạn sử dụng chức năng của đồng hồ
đếm.

Phím tắt (Menu > Sổ tay > Phím tắt)

Bạn có thể xem, sửa đổi và thêm công việc vào danh sách.

Nút này giúp bạn di chuyển đến nội dung bạn tìm kiếm. Bạn có
thể đặt mục này làm Phím tắt.

Thêm ghi chú (Menu > Sổ tay > Ghi chú)

Đèn pin (Menu > Sổ tay > Đèn pin)

Bạn có thể đăng ký ghi chú riêng của bạn tại đây.

Thêm thành phố vào đồng hồ thế giới (Menu >
Sổ tay > Đồng hồ thế giới)
Bạn có thể thêm thành phố được yêu cầu vào danh sách đồng
hồ thế giới. Bạn cũng có thể kiểm tra giờ hiện tại của các thành
phố chính trên thế giới.

Sử dụng máy tính (Menu > Sổ tay > Máy tính)

Mục này cho phép bạn bật/tắt đèn ở đầu điện thoại.
MẸO! Bật/Tắt đèn pin bằng cách nhấn giữ phím điều hướng
xuống từ màn hình chờ.

nhập thủ công địa chỉ URL và truy cập trang wap được liên kết.
Nhấn Menu và chọn Internet.
Lưu ý: Bạn có thể bị tính thêm tiền khi kết nối vào dịch vụ này
và tải xuống nội dung. Hãy kiểm tra phí dữ liệu với nhà cung cấp
dịch vụ mạng.

Cài đặt
Chuyển đổi thẻ SIM của bạn (Menu > Cài đặt >
Chuyển đổi ba SIM)
Bạn có thể chọn thẻ SIM bạn sẽ sử dụng giữa thủ công và tự
động.

Kích hoạt thẻ SIM (Menu > Cài đặt > Ba SIM)
Bạn có thể chọn một hoặc tất cả thẻ SIM bạn muốn kích hoạt.

Đặt nhạc chuông (Menu > Cài đặt > Chế độ)
Bạn có thể điều chỉnh và tùy chỉnh nhạc chuông điện thoại cho
các sự kiện hoặc môi trường.

Truy cập trình duyệt Internet
Bạn có thể chạy trình duyệt wap và truy cập trang chủ của cấu
hình được kích hoạt trong Cấu hình Internet. Bạn cũng có thể

Bạn có thể thay đổi cài đặt cho màn hình điện thoại.

Thay đổi ngày & giờ (Menu > Cài đặt > Ngày & Giờ)
Bạn có thể đặt các chức năng liên quan đến ngày và giờ.

• Bảo mật điện thoại - Bạn có thể thay đổi mật khẩu hoặc đặt
Cài đặt bộ LG PC Suite vào máy tính
bật/tắt khóa điện thoại.
1. Truy cập www.lg.com và chọn quốc gia của bạn.
• Khóa phím tự động - Bạn có thể đặt bật/tắt khóa phím.
2. Chọn Hỗ trợ và Đi tới Hỗ trợ Điện thoại di động.
• Theo dấu điện thoại mất - Khi điện thoại bị mất, điện thoại sẽ gửi 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất Cài đặt LG PC
tin nhắn SMS tới số điện thoại được cấu hình bởi chủ sở hữu thực
Suite trên máy tính của bạn.
sự. Để bật tính năng ATMT (Theo dấu điện thoại mất), nhập mã
bảo mật. Và bạn cần đặt ATMT thành bật, cấu hình cài đặt ATMT
Cập nhật Phần mềm Điện thoại
với Tên người gửi, các số. Mã bảo mật mặc định là "0000". Tin
Cập nhật Phần mềm Điện thoại Di động LG từ
nhắn SMS ATMT sẽ chứa thông tin về IMEI của điện thoại bị mất,
Internet
số của người đang sử dụng điện thoại đó.
Để biết thêm thông tin về sử dụng chức năng này, vui lòng
Xác lập lại điện thoại (Menu > Cài đặt > Khôi
truy cập http://update.lgmobile.com hoặc http://www. lg.com/
phục cài đặt gốc)
common/index. jsp ----> chọn quốc gia.
Sử dụng Khôi phục cài đặt gốc để xác lập lại tất cả cài đặt về các Tính năng này cho phép bạn cập nhật phần mềm cơ sở của điện
giá trị cài đặt gốc. Bạn cần mã bảo mật để kích hoạt chức năng
thoại lên phiên bản mới nhất một cách thuận tiện từ Internet
này. Mã bảo mật mặc định được đặt là “0000”.
mà không cần đến trung tâm bảo hành.
Vì cập nhật phần mềm dành cho điện thoại di động yêu cầu sự
Chế độ SOS (Menu > Nhắn tin > Tin nhắn SOS)
chú ý hoàn toàn của người dùng về thời gian của quá trình cập
Trong trường hợp khẩn cấp, nhấn và giữ phím ‘9’ ở Màn hình
chờ để gửi tin nhắn SOS khi chế độ SOS bật. Thao tác này sẽ gửi nhật, vui lòng đảm bảo kiểm tra các hướng dẫn và chú ý xuất
đến người nhận. Nếu họ gọi lại, điện thoại sẽ tự động được chấp hiện tại mỗi bước trước khi tiếp tục. Chú ý rằng việc tháo rời cáp
dữ liệu USB hoặc pin trong quá trình nâng cấp có thể làm hư
nhận. Vào lúc đó, tất cả thông báo sẽ bị tắt âm thanh. Và các
menu khác cũng không có. Để thoát chế độ SOS, nhấn phím Kết hỏng điện thoại di động của bạn.
thúc trên màn hình chủ.

Hướng dẫn Sử dụng An toàn và Hiệu
quả

An toàn Giao thông

• Tắt điện thoại di động của bạn trước khi lên máy bay.
• Không sử dụng điện thoại trên đất nếu không được phép.

Tránh làm hư tai bạn
Khả năng nghe của bạn có thể bị ảnh hưởng nếu nghe quá to
trong thời gian dài. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn không nên bật
hoặc tắt điện thoại khi gần tai. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên
đặt âm lượng nhạc và cuộc gọi ở mức vừa phải.

QUY CHẾ BẢO HÀNH

1. Các sản phẩm điện tử do Công ty điện tử LG Việt Nam sản
xuất và cung cấp được bảo hành tại các Trung tâm bảo hành
của Công ty.
2. Các trường hợp sau đây sẽ bị từ chối bảo hành hoặc sẽ được
sửa chữa có tính phí:
a. Không sử dụng theo đúng chỉ dẫn trong sách hướng dẫn
kèm theo máy.
b. Hư hỏng do các điều kiện khách quan (tai nạn, thiên tai,
bị rơi, va chạm, để máy nơi ẩm ướt, nước vào, bụi bặm,
nhiệt độ cao…)
c. Tem niêm phong trên máy, phụ kiện bị bong, rách hoặc
mất. Khách hàng tự ý can thiệp vào bên trong máy, nạp sai
phần mềm. Máy phụ kiện bị sửa chữa, sử dụng phụ kiện
không đúng chủng loại của công ty LG.
d. Máy, phụ kiện bị xước, nứt, vỡ, có mùi lạ, có vết mốc, rỉ,
cháy nổ, máy hoặc thẻ SIM đang trong tình trạng bị khóa
mã bảo vệ.
e. Máy hết thời gian bảo hành.
3. Quy chế bảo hành chỉ được áp dụng tại Việt Nam.

Cài đặt kết nối đã được thiết lập bởi nhà điều hành mạng, vì vậy
bạn có thể sử dụng điện thoại mới ngay khi bật. Nếu bạn muốn
thay đổi cài đặt, hãy sử dụng menu này. Bạn có thể cấu hình Tài
khoản kết nối trong menu này.

Thay đổi cài đặt Bluetooth
1. Nhấn Menu và chọn Cài đặt > Kết nối, sau đó chọn
Bluetooth.
• Trạng thái - Chọn Trạng thái là Bật/Tắt.
• Hiển thị - Chọn Luôn hiển thị, Hiển thị tạm thời hoặc Tắt thiết bị
của bạn với người khác.
• Tên tôi - Nhập tên cho LG-A290.
• Nâng cao - Đặt cài đặt Bluetooth cho Đường dẫn âm thanh, Lưu
trữ, Chia sẻ quyền và Xem địa chỉ Bluetooth của bạn bằng cách
chọn Địa chỉ của tôi.

Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác
Thay đổi cài đặt hiển thị (Menu > Cài đặt > Hiển thị) 1. Kiểm tra xem Bluetooth đã được Bật và Hiển thị chưa. Bạn

Internet

Máy tính cung cấp các chức năng tính toán cơ bản: cộng, trừ,

Kiểm tra luật và qui định về sử dụng điện thoại di động ở những
vùng mà bạn lái xe.
• Không sử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe.
• Tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.
• Sử dụng bộ rảnh tay (hands-free kit), nếu có.
• Rời khỏi đường và đỗ xe lại trước khi thực hiện hoặc trả lời một
cuộc gọi nếu điều kiện lái xe yêu cầu như vậy.
• Năng lượng RF có thể ảnh hưởng tới một số hệ thống điện trên
xe của bạn như là dàn âm thanh và thiết bị an toàn.
• Nếu xe bạn được trang bị túi khí, không làm cản trở bằng các vật
lắp đặt cố định hoặc thiết bị không dây cầm tay hoặc được. Nó có
thể làm túi khí không hoạt động hoặc gây ra chấn thương nguy
nghiêm trọng do hoạt động không đúng.
• Nếu bạn nghe nhạc trong khi ở ngoài, xin nhớ đặt âm lượng ở
mức vừa phải để có thể nhận biết được những tiếng động xung
quanh. Điều này đặc biệt quan trọng khi gần đường.

Thay đổi cài đặt kết nối (Menu > Cài đặt > Kết
nối > Tài khoản dữ liệu)

LƯU Ý: Áp suất âm thanh quá mạnh từ tai nghe trong điện
thoại có thể làm hư thính giác.

Bộ phận làm bằng thuỷ tinh
Một số bộ phận của điện thoại di động được làm bằng thủy
tinh. Loại thủy tinh này có thể vỡ nếu điện thoại bị rơi trên bề
mặt cứng hoặc khi va chạm mạnh. Nếu thủy tinh vỡ, không
được chạm hoặc tháo máy. Dừng sử dụng điện thoại di động
cho đến khi nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền thay thế
thủy tinh đó.

Khu vực phá nổ
Không sử dụng điện thoại nơi có bắn phá bằng thuốc nổ. Tôn
trọng các giới hạn, và tuân theo các qui định hoặc nguyên tắc.

Môi trường có khả năng dễ nổ
• Không sử dụng điện thoại ở điểm tiếp nhiên liệu.
• Không sử dụng gần nơi chứa nhiên liệu hoặc hóa chất.
• Không vận chuyển hoặc chứa khí, chất lỏng dễ cháy, hoặc chất
nổ trong khoang xe có điện thoại hoặc các thiết bị phụ trợ
của bạn.

Trên máy bay
Các thiết bị không dây có thể gây nhiễu trong máy bay.

Thời gian bảo hành:
Sản phẩm của công ty LG Việt Nam được bảo hành:
Thân máy: 12 tháng kể từ ngày mua hoặc 15 tháng kể từ ngày
sản xuất
Pin và sạc: 06 tháng kể từ ngày mua hoặc 09 tháng kể từ ngày
sản xuất
Mọi thắc mắc và yêu cầu tư vấn, xin Quý khách vui lòng liên hệ:
PHÒNG DỊCH VỤ
18001503

Vui lòng đọc các hướng dẫn đơn giản này. Không tuân theo các
hướng dẫn này có thể gặp nguy hiểm hoặc vi phạm pháp luật.

Tiếp xúc với năng lượng của sóng vô tuyến

có thể thay đổi tính hiển thị trong menu Bluetooth, bằng
cách chọn Hiển thị, sau đó chọn Luôn hiển thị hoặc Hiển
thị tạm thời.
2. Chọn Thiết bị của tôi và chọn Tìm thiết bị mới từ menu Bluetooth.

• Giá trị SAR cao nhất của kiểu điện thoại này được thử nghiệm bởi
DASY4 để sử dụng nghe trực tiếp bằng tai là 1,14 W/kg (10 g) và
khi đeo trên người là N/A W/Kg (10 g).
• Thiết bị này đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp xúc RF khi cầm ở vị trí
thông thường gần tai hoặc cách xa cơ thể ít nhất 1,5 cm. Khi sử
dụng túi đeo, đai đeo hoặc ngăn chứa để mang điện thoại bên
mình, bạn cần đảm bảo các thiết bị này không chứa kim loại và
cách xa cơ thể ít nhất 1,5 cm. Để truyền các tệp dữ liệu hoặc tin
nhắn, thiết bị này cần được kết nối với mạng một cách ổn định.
Trong một số trường hợp, việc truyền các tin nhắn hoặc tệp dữ
liệu có thể bị chậm trễ cho đến khi có được kết nối tốt. Đảm bảo
các hướng dẫn riêng về khoảng cách nêu trên được tuân thủ cho
đến khi việc truyền dữ liệu hoàn tất.

Thông tin về tiếp xúc với sóng radio và Mức Hấp thụ Riêng
(SAR). Kiểu điện thoại di động LG-A290 này đã được thiết kế
tuân theo yêu cầu hiện hành về an toàn khi tiếp xúc với sóng vô
tuyến. Yêu cầu này được dựa trên các nguyên tắc khoa học bao
gồm các giới hạn an toàn được đề ra để đảm bảo an toàn cho
tất cả mọi người, bất kể tuổi tác và sức khỏe.
• Các nguyên tắc về tiếp xúc với sóng vô tuyến sử dụng một đơn
vị đo được biết đến như là Mức Hấp thụ Riêng, hay SAR. Các thử
Bảo dưỡng và chăm sóc sản phẩm
nghiệm về SAR được thực hiện sử dụng phương pháp được tiêu
CẢNH BÁO
chuẩn hoá với điện thoại truyền tín hiệu ở mức năng lượng được
xác nhận cao nhất trong tất cả các dải tần được sử dụng.
Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và những phụ kiện được chấp thuận
• Có thể có sự khác biệt giữa các mức SAR của các kiểu điện thoại
cho sử dụng cùng với kiểu điện thoại cụ thể này. Việc sử dụng
LG khác nhau, nhưng tất cả chúng đều được thiết kế để thoả mãn bất cứ loại nào khác có thể làm mất hiệu lực bất cứ sự chấp
các nguyên tắc thích hợp đối với tiếp xúc với sóng vô tuyến.
thuận hoặc bảo hành nào áp dụng cho điện thoại này và có
• Giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Ủy ban Quốc tế về Bảo vệ
thể gây nguy hiểm.
Phóng xạ Không Ion hoá (ICNIRP) là 2W/kg tính trung bình trên
Không được tháo rời các bộ phận của điện thoại. Mang đến một
•
mười (10) gam mô.

Trẻ em
Để điện thoại ở một nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ em. Điện
thoại bao gồm các phần nhỏ nếu bị rời ra có thể gây nguy cơ
ngạt thở.

Cuộc gọi Khẩn cấp
Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện được trong tất cả các
mạng di động. Do vậy, bạn đừng bao giờ chỉ dựa vào điện thoại
di động của bạn để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp. Kiểm tra
với nhà cung cấp dịch vụ địa phương của bạn.

Thông tin và chăm sóc pin
• Bạn không cần xả hết pin hoàn toàn trước khi sạc. Không giống
các hệ thống pin khác, không có tác động bộ nhớ có thể làm tổn
hại tới hoạt động của pin.
• Chỉ sử dụng pin và bộ sạc của LG. Bộ sạc của LG được thiết kế để
có tuổi thọ tối đa cho pin.
• Không tháo rời hoặc làm đoản mạch bộ pin.
• Giữ sạch các điểm tiếp xúc kim loại của bộ pin.
• Thay pin khi nó không còn hoạt động ở mức có thể chấp nhận được.
Bộ pin có thể được sạc hàng trăm lần trước khi cần thay thế.

• Sạc pin nếu nó đã được sử dụng trong một thời gian dài để làm
tăng tối đa khả năng sử dụng.
• Không để bộ sạc pin tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời hoặc
sử dụng nó ở nơi có độ ẩm cao như là buồng tắm.
• Không để pin ở nơi nóng hoặc lạnh, vì những điều kiện này có
thể làm giảm hiệu quả hoạt động của pin.
• Có thể xảy ra hiện tượng nổ nếu lắp không đúng loại pin.
• Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Vui lòng
tái chế khi có thể. Không vứt bỏ như rác sinh hoạt thông thường.
• Nếu bạn cần thay pin, hãy mang điện thoại đến trung tâm dịch
vụ hoặc đại lý được uỷ quyền của LG Electronics để được hỗ trợ.
• Luôn rút bộ sạc ra khỏi ổ điện sau khi pin đã sạc đầy để tiết kiệm
lượng điện tiêu thụ không cần thiết của bộ sạc.
• Tuổi thọ thực của pin phụ thuộc vào chế độ mạng, cài đặt sản
phẩm, kiểu sử dụng, pin và điều kiện của môi trường.

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và quy chế bảo hành
Quý khách có thể truy cập Website: www.lge.com/vn

Thay đổi cài đặt bảo mật (Menu > Cài đặt > Bảo mật)
Thay đổi cài đặt bảo mật để bảo vệ LG-A290 và thông tin quan
trọng trong điện thoại này.
• Bảo mật SIM1, SIM2, SIM3 - Bạn có thể thay đổi cài đặt bảo mật
cho mỗi thẻ SIM.

chuyên gia kỹ thuật dịch vụ đủ khả năng khi cần sửa chữa.
• Sửa chữa theo bảo hành, theo lựa chọn của LG, có thể bao gồm
các bộ phận hoặc bảng mạch thay thế hoặc là mới hoặc được
sửa lại, miễn là chúng có chức năng tương đương với bộ phận
được thay thế.
• Để cách xa các thiết bị điện điện tử như là tivi, radio và máy
tính cá nhân.
• Nên để điện thoại tránh xa những chỗ nóng như là lò sưởi
hoặc bếp.
• Không đánh rơi.
• Không để thiết bị này chịu rung hoặc va đập cơ học.
• Hãy tắt điện thoại ở bất kỳ nơi nào được yêu cầu bởi các quy định
đặc biệt. Ví dụ: không sử dụng điện thoại trong bệnh viện, nếu
không nó có thể ảnh hưởng đến thiết bị y tế nhạy cảm.
• Không sử dụng điện thoại khi tay còn ướt và điện thoại đang
được sạc pin. Nó có thể gây ra điện giật hoặc làm hỏng nặng
điện thoại của bạn.
• Không sạc điện thoại gần vật liệu dễ cháy vì điện thoại có thể trở
nên nóng và gây ra hỏa hoạn.
• Sử dụng vải khô để lau chùi bên ngoài của thiết bị (không sử
dụng dung môi như là benzen, chất pha loãng hoặc rượu).
• Không sạc điện thoại khi đặt trên các vật dụng mềm.
• Nên sạc điện thoại ở những nơi thông gió.

• Không để thiết bị này chịu khói hoặc bụi quá mức.
• Không để điện thoại cạnh thẻ tín dụng hoặc vé tàu, xe; nó có thể
ảnh hưởng tới thông tin trên các dải từ.
• Không nhấn lên màn hình bằng các vật cứng vì nó có thể làm
hư hại điện thoại.
• Không để điện thoại tiếp xúc với chất lỏng hoặc hơi ẩm.
• Sử dụng các thiết bị phụ trợ như là tai nghe một cách cẩn thận.
Không chạm vào anten một cách không cần thiết.
• Điện thoại của bạn là thiết bị điện tử có thể tạo nhiệt trong quá
trình hoạt động bình thường. Tiếp xúc lâu và trực tiếp với da khi
không có thông gió hợp lý có thể gây khó chịu hoặc cháy nhỏ.
Vì vậy, hãy sử dụng cẩn thận khi cầm điện thoại hoặc ngay sau
khi sử dụng.

Phụ kiện

Dữ liệu kỹ thuật

Có nhiều phụ kiện khác nhau cho điện thoại di động của bạn.
Bạn có thể chọn những tuỳ chọn này tuỳ theo nhu cầu giao
tiếp cá nhân.

Nhiệt độ Môi trường

Bộ sạc
khi đi du
lịch

Sử dụng điện thoại hiệu quả
Các thiết bị điện tử
Tất cả điện thoại di động có thể bị nhiễu làm ảnh tới hoạt động
của điện thoại.
• Không sử dụng điện thoại di động của bạn gần thiết bị y tế nếu
không được phép. Tránh đặt điện thoại gần máy điều hoà nhịp
tim, như trong túi ngực của bạn.
• Một số thiết bị trợ thính có thể bị gây nhiễu bởi điện thoại di động.
• Nhiễu nhỏ hơn có thể ảnh hưởng tới tivi, đài, máy tính, v.v.

Tối đa: +55°C (xả)
+45°C (sạc)
Tối thiểu: -10°C
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Installing the SIM Card
Headset

Navigation keys
Use for quick access to phone functions.

OK key
Selects menu options and confirms actions.
End/Power key
• Ends or rejects a call.
• Returns to the home screen when you use the menu.
• Long Press to Turn On/Off.
Call key
Dials a phone number and answers incoming calls.

Thoải mái điều chỉnh cách làm việc của LG-A290 cho phù hợp
với sở thích riêng của bạn.
• Ngôn ngữ/Ngôn ngữ viết ưu tiên - Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ
cho văn bản hiển thị trong điện thoại. Thay đổi này cũng sẽ ảnh
hưởng đến chế độ Nhập Ngôn Ngữ.

Declaration

hoặc
04. 62 690 640

Thay đổi cài đặt điện thoại (Menu > Cài đặt >
Điện thoại)

Installing the SIM Card and Charging the Battery
Torch

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

MẸO!
1. Khi bạn sử dụng tai nghe Bluetooth, cấu hình A2DP và
AVRCP không được hỗ trợ khi phát video. Điều này có
nghĩa là bạn sẽ không nghe được tiếng video nếu bạn sử
dụng tai nghe Bluetooth.
2. Chức năng truyền tệp qua Bluetooth sẽ bị chặn nếu một số
ứng dụng đang chạy. (Máy ảnh/ Máy quay/UMS)

• Lời chào - Menu này cho phép bạn tùy chỉnh lời chào khi bật
điện thoại. Bạn cũng có thể chọn bật hoặc tắt lời chào khi điện
thoại bật.
• Phím chuyên dụng - Cho phép bạn thay đổi tùy chọn trên
phím tắt hiện đang được gán cho các phím điều hướng (khi ở
chế độ chờ).
• Chế độ trên máy bay - Bạn có thể sử dụng chức năng này để bật
chế độ trên máy bay. Bạn sẽ không thể thực hiện cuộc gọi, kết nối
Internet, gửi tin nhắn khi chế độ máy bay được bật.
• Cài đặt UART - Người dùng có thể thực hiện thao tác từ máy tính
sử dụng modem dành cho thẻ SIM được chọn trong cài đặt UART
(giống như lệnh AT sử dụng HyperTerminal, PC dialup). Người
dùng có thể quay số GPRS trên máy tính bằng SIM được chọn
trong cài đặt UART. Ví dụ: nếu SIM1 được chọn thì người dùng có
thể thực hiện kết nối bằng SIM đã chọn.
• Cài đặt khác - Bạn có thể đặt độ sáng và thời gian của màn
hình hiển thị.

Supplementary Information

Getting to know your phone
Main screen

3. LG-A290 sẽ tìm kiếm các thiết bị. Khi hoàn tất tìm kiếm, Ghép
nối và Quay lại sẽ hiển thị trên màn hình.
4. Chọn thiết bị bạn muốn ghép nối, sau đó điện thoại sẽ tạo
mật khẩu mặc định mỗi khi bạn kết nối.
5. Điện thoại sẽ được kết nối với thiết bị khác.
6. Kết nối Bluetooth được bảo vệ bằng mật khẩu bây giờ sẽ
sẵn sàng.

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and
many others.
Important! › The SIM card can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the
reach of small children.
› only 2G/2.5G SIM supported

Illustrations
1 Open back cover.
2 Remove the battery.
3 Insert your SIM Cards.
4 Insert your battery.
5 Close the back cover.
6 Charge your battery.
WARNING: Do not remove the battery when
the phone is switched on, as this may damage
the phone.
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