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Latarka

Ekran główny
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Instrukcja obsługi telefonu LG-A290

Klawisze funkcyjne
Każdemu z tych klawiszy przypisana
jest funkcja wskazana w tekście na
wyświetlaczu znajdującym się nad nimi.

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

Klawisz OK
Wybieranie opcji menu i potwierdzanie
operacji.
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www.lg.com

Włączanie i wyłączanie telefonu

Instalacja karty SIM i ładowanie baterii
Instalowanie karty SIM
Rozpoczynając korzystanie z sieci komórkowej, użytkownik otrzymuje od operatora kartę SIM, na której są zapisane
szczegóły usługi, w tym numer PIN, wszelkie dostępne usługi opcjonalne i wiele innych informacji.
Ważne! › Kartę SIM można bardzo łatwo uszkodzić przez zarysowanie lub zagięcie, dlatego podczas wkładania i
wyjmowania należy obchodzić się z nią bardzo ostrożnie. Wszystkie karty SIM należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
› Obsługiwane są tylko karty SIM 2G/2.5G
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Zdejmij tylną pokrywę.
Wyjmij baterię.
Włóż karty SIM.
Włóż baterię.
Załóż tylną pokrywę.
Naładuj baterię.
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Klawisz połączenia
Wybieranie numerów i odbieranie
połączeń przychodzących.
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Telefon można włączyć i wyłączyć, naciskając i
przytrzymując klawisz zasilania.

Blokowanie i odblokowywanie klawiatury
Aby zablokować klawiaturę, z poziomu ekranu głównego
naciśnij przycisk Menu (lewy klawisz funkcyjny), następnie
naciśnij przycisk Blokada klawiatury (prawy klawisz
funkcyjny).
Aby odblokować klawiaturę, naciśnij przycisk Odblokuj
(lewy klawisz funkcyjny), następnie naciśnij przycisk Tak
(prawy klawisz funkcyjny).

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

należy dla ustawienia Status wybrać wartość Włącz (Szybkie SIM odpowiedniego operatora i wykonuje działanie przy jej
wybieranie > Status)
użyciu. Dzięki tej funkcji użytkownik telefonu może obniżyć
koszty dzięki korzystaniu z tego samego operatora co osoba,
Wyświetlanie rejestrów połączeń
do której dzwoni.
Naciśnij klawisz
, aby wyświetlić rejestry połączeń
Aby korzystać z funkcji obniżania kosztów, należy ją włączyć
nieodebranych, odebranych i wybranych.
[Ustawienia -> Połączenie -> Ustawienia zaawansowane ->
Zmiana ustawień połączeń
Tryb obniżania kosztów]
Umożliwia wybór menu związanego z połączeniem. Naciśnij Uwaga: Tryb obniżania kosztów nie działa w trakcie trwania
klawisz Menu, wybierz pozycję Ustawienia, a następnie
połączenia.
wybierz opcję Połączenie.

Ustawienia zaawansowane

Kontakty

1. Wprowadź numer za pomocą klawiatury. Aby skasować
cyfrę, naciśnij klawisz Wyczyść.
2. Naciśnij klawisz , aby nawiązać połączenie.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz .
WSKAZÓWKA! Aby wprowadzić znak + podczas

2. Wprowadź imię i nazwisko nowego kontaktu.
3. Wprowadź numer i wybierz pozycję Opcje, a następnie
wybierz polecenie Zapisz.
WSKAZÓWKA! Pole Przypisz SIM służy do przypisywania
domyślnej karty SIM (SIM1/SIM2/SIM3) do kontaktów. W
przypadku włączenia trybu obniżania kosztów połączenie
zostanie automatycznie wykonane za pośrednictwem karty
SIM przypisanej do kontaktu.

Dodawanie kontaktu do grupy
Kontakty można zapisywać w grupach, na przykład w celu
oddzielenia kontaktów służbowych i prywatnych. Aby
utworzyć grupę, naciśnij pozycję Opcje w menu Kontakty.
Wybierz pozycję Grupy. W poleceniu Dodaj nową grupę
możesz skonfigurować opcje Nazwa grupy, Obraz grupy i
Dzwonek grupy.

Czarna lista – to menu zawiera numery telefonów, z
których połączenia są odrzucane. Do numerów telefonów
znajdujących się na Czarnej liście można dodawać
nowe. Połączenia przychodzące z numerów telefonów
znajdujących się na czarnej liście będą automatycznie
odrzucane.
Tryb obniżania kosztów – kontakty są dodawane do
książki telefonicznej wraz z przypisaną do nich kartą SIM.
Podczas nawiązywania połączenia telefon wykrywa kartę

Wyszukiwanie kontaktu

1. Na ekranie głównym wybierz menu Kontakty. Następnie
wybierz opcję Dodaj jako nowy kontakt.

Wysyłanie wiadomości

Aparat

Odtwarzacz multimediów

Aplikacje

Szybkie robienie zdjęć

Telefon LG-A290 jest wyposażony we wbudowany
odtwarzacz multimedialny umożliwiający odtwarzanie
ulubionych utworów.

W telefonie LG-A290 są zainstalowane gry, które mogą
dostarczyć wiele rozrywki. Jeśli pobierzesz dodatkowe gry
lub aplikacje, zostaną one zapisane w tym folderze. Naciśnij
klawisz Menu i wybierz pozycję Aplikacje. Wybierz opcję
Gry i aplikacje.

1. Naciśnij klawisz Menu i wybierz opcję Multimedia.
Wybierz opcję Aparat, aby otworzyć celownik.
2. Skieruj obiektyw w stronę fotografowanego obiektu.
3. Naciśnij klawisz , aby wykonać zdjęcie.

Kamera
Nagrywanie krótkiego filmu
1. Naciśnij klawisz Menu, a następnie wybierz kolejno opcje
Multimedia i Kamera.
2. Skieruj obiektyw w stronę filmowanego obiektu.
3. Naciśnij klawisz , aby rozpocząć nagrywanie.
4. W celowniku rozpocznie się nagrywanie, a licznik będzie
pokazywać czas trwania filmu.
5. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny [ ], aby przerwać
nagrywanie, i lewy klawisz funkcyjny [Tak], aby zapisać
zarejestrowany film.

1. Na ekranie głównym wybierz menu Kontakty.
2. Wprowadź pierwszą literę nazwy kontaktu, z którym
chcesz nawiązać połączenie.
3. Przewijanie listy kontaktów.

Dodawanie nowego kontaktu

Radio FM
Telefon LG-A290 jest wyposażony w radio FM, dzięki czemu
można odnaleźć ulubione stacje i słuchać ich w podróży.
Podczas słuchania radia FM można także nagrać krótki film
i zapisać go.
Uwaga: Korzystanie z radia wymaga podłączenia słuchawek.
Podłączenie słuchawek do gniazda słuchawkowego
umożliwi odbiór stacji radiowych i zapewni odpowiednią
jakość sygnału radiowego.

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

Wiadomości
1. Naciśnij klawisz Menu, wybierz opcję SMS/MMS, a

Terminarz
Ustawianie alarmu (Menu > Terminarz >
Budzik)
Telefon umożliwia nastawienie maksymalnie 5 alarmów
włączających się o określonym czasie.

Korzystanie z kalendarza (Menu >
Terminarz > Kalendarz)

Zestaw słuchawkowy

Klawisze nawigacyjne
Pozwala uzyskać szybki dostęp do funkcji
telefonu.

Klawisz kończenia/zasilania
• Zakończenie lub odrzucenie połączenia.
• Powrót do ekranu głównego w czasie
korzystania z menu.
• Długie naciśnięcie umożliwia włączenie/
wyłączenie urządzenia.

nawiązywania połączeń międzynarodowych, należy
nacisnąć i przytrzymać klawisz 0.
WSKAZÓWKA! Aby regulować głośność podczas rozmowy,
naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół.
WSKAZÓWKA! Podczas połączenia można nagrać
rozmowę. W tym celu naciśnij pozycję Opcje i wybierz
pozycję Dyktafon.

Nawiązywanie połączenia z poziomu
kontaktów
1. Na ekranie głównym wybierz menu Kontakty.
2. Przy użyciu klawiatury wprowadź pierwszą literę nazwy
kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie.
3. Naciśnij klawisz , aby nawiązać połączenie.
WSKAZÓWKA! Wybierz kontakt z listy za pomocą klawiszy
nawigacyjnych w górę i w dół.
WSKAZÓWKA! Można nawiązać połączenie za pomocą
dowolnej z trzech kart SIM, wybierając klawisz zmiany
karty SIM.

następnie wybierz opcję Nowa wiadomość, aby wysłać
wiadomość SMS lub MMS.
2. Zostanie otwarty edytor wiadomości. Edytor wiadomości
oferuje intuicyjny interfejs do tworzenia wiadomości SMS
oraz MMS z funkcją łatwego przełączania się pomiędzy
trybami. Domyślnym trybem edytora wiadomości jest
tryb SMS.
3. Wpisz wiadomość, korzystając ze słownika T9, ręcznego
wprowadzania tekstu Abc lub trybu 123 (numerycznego).
Możesz przełączać się pomiędzy trybami wprowadzania
.
tekstu za pomocą klawisza
4. Aby dodać obraz lub film itp., wybierz kolejno pozycje
Opcje i Dodaj zdjęcie, Dodaj dźwięk, Dodaj wideo lub
Dodaj temat.
5. Wybierz pozycję Wprowadź odbiorcę lub Dodaj z
książki telefonicznej. Można dodać wiele kontaktów,
zaznaczając je.
Uwaga: Wiadomości można także wysyłać do grup. Dokonaj
edycji wiadomości, naciśnij opcję Wyślij i wybierz opcję
Dodaj z książki telefonicznej. Przejdź do grup po prawej

Dodawanie pozycji do listy zadań (Menu >
Terminarz > Lista zadań)

Złącze kabla
ładowarki/USB

Klawisz zmiany
karty SIM
Klawisz zmiany
karty SIM umożliwia
przełączanie pomiędzy
trzema kartami
SIM (Kontakty,
Wiadomości, MMS,
Rejestry połączeń)
i poruszanie się po
gniazdach kart SIM
przez przytrzymanie go
dłużej niż pół sekundy.

Zdejmij tylną pokrywę i włóż kartę pamięci micro SD tak, aby miejsce styku karty (w kolorze złotym) było
zwrócone do góry w sposób pokazany na rysunku. Aby wyjąć kartę pamięci, delikatnie ją popchnij.

Uwaga: Karta pamięci stanowi wyposażenie dodatkowe.

Formatowanie karty pamięci
Na ekranie głównym naciśnij klawisz Menu i wybierz opcję Galeria, następnie opcję Pamięć
zewnętrzna. W menu Opcje wybierz pozycję Formatuj i wprowadź hasło telefonu, aby
sformatować kartę pamięci.
OSTRZEŻENIE: Sformatowanie karty pamięci spowoduje usunięcie z niej wszystkich danych. Aby
nie utracić danych zapisanych na karcie pamięci, należy utworzyć ich kopię zapasową.

Odbieranie i odrzucanie połączenia
Gdy telefon dzwoni, naciśnij klawisz
w celu odebrania
połączenia.
Gdy telefon dzwoni, wybierz opcję Milczy, aby wyciszyć
dzwonek.
Ta funkcja bywa bardzo przydatna, jeśli na przykład przed
spotkaniem użytkownik zapomniał zmienić profil na Milczy.
lub wybierz opcję Odrzucanie w celu
Naciśnij klawisz
odrzucenia połączenia przychodzącego.
WSKAZÓWKA! Ustawienia telefonu można zmienić tak,
aby połączenia były odbierane na różne sposoby. Naciśnij
klawisz Menu, wybierz opcję Ustawienia, a następnie
wybierz opcję Połączenia. Wybierz kolejno opcje
Ustawienia zaawansowane, Tryb odbioru, następnie
wybierz Dowolny klawisz lub Automatycznie odbieraj w
trybie zestawu słuchawkowego.

Korzystanie z trybu głośnika
Podczas rozmowy można włączyć głośnik, naciskając prawy
klawisz funkcyjny (Głośnomówiący). Ta funkcja umożliwia

stronie i wybierz grupę.
Wyślij, aby wysłać wiadomość.
6. Naciśnij klawisz
WSKAZÓWKA! Podczas wpisywania tekstu można wybrać
typ wiadomości SMS lub MMS, naciskając pozycję Opcje >
Przełącz na MMS/SMS.
OSTRZEŻENIE: Jeżeli do wiadomości zostanie dodany
obraz, klip wideo, klip dźwiękowy, termin, wizytówka,
pole tekstowe lub temat, zostanie ona automatycznie
zamieniona na wiadomość MMS, a za jej wysłanie pobrana
zostanie odpowiednia opłata.

i dzielenia oraz korzystanie z zaawansowanych funkcji
matematycznych.

Dodawanie notatki (Menu > Terminarz >
Notatki)

Umożliwia konwersję wielu miar na żądane jednostki.

Ta funkcja umożliwia dodanie miasta do listy czasu
globalnego. Aplikacja umożliwia także sprawdzanie
aktualnego czasu głównych miast świata.

Wybór tej pozycji menu powoduje wyświetlenie Kalendarza. Korzystanie z kalkulatora (Menu >
W polu z bieżącą datą znajduje się kwadratowy kursor.
Terminarz > Kalkulator)
Używając klawiszy nawigacyjnych, kursor można umieścić
Kalkulator umożliwia wykonywanie podstawowych działań
na innej dacie.
arytmetycznych: dodawania, odejmowania, mnożenia

Naciśnij klawisz Menu i wybierz pozycję Kontakty > Opcje
> Ustawienia książki telefonicznej, następnie wybierz
pozycję Szybkie wybieranie. Można przypisać kontakty do
klawiszy od 5 do 8.
Klawisz szybkiego wybierania 1 jest przypisany poczcie
głosowej, a 9 – trybowi SOS. Klawisze 2, 3 i 4 są przypisane
funkcji Szybki budżet SIM. Nie można przypisać kontaktów
do tych klawiszy.
WSKAZÓWKA! Szybki budżet SIM to funkcja pozwalająca
w łatwy sposób sprawdzać budżet karty SIM. Jeśli
zarejestrujesz Szybki budżet SIM, możesz uzyskiwać
informacje na temat budżetu SIM naciskając i przytrzymując
klawisze 2/3/4 w stanie bezczynności.
Uwaga: Aby aktywować funkcję szybkiego wybierania,

skonfigurować konto. Zostanie otwarty kreator
konfiguracji, który przeprowadzi Cię przez procedurę
dodawania konta e-mail.
3. Wprowadź wymagane informacje, postępując zgodnie z
wyświetlanymi instrukcjami.

Wysyłanie wiadomości e-mail z nowego
konta

2. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji E-mail należy

Przeliczanie jednostek (Menu > Terminarz
> Konwerter jednostek)

Dodawanie miasta do aplikacji Czas
globalny (Menu > Terminarz > Czas
globalny)

Szybkie wybieranie

Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail wymaga
skonfigurowania konta poczty e-mail.
1. W Menu wybierz pozycję SMS/MMS, a następnie E-mail.
Poczta e-mail
2. W menu Opcje wybierz pozycję Napisz e-mail, a zostanie
wyświetlony ekran edycji wiadomości e-mail.
Konfiguracja konta poczty e-mail
Obsługa wiadomości e-mail w telefonie LG-A290 umożliwia 3. Wprowadź adres odbiorcy i temat wiadomości.
4. Wpisz tekst wiadomości.
kontakt z bliskimi i współpracownikami poza domem i
biurem. Konfiguracja konta e-mail typu POP3 lub IMAP4 jest 5. Aby dodać plik, naciśnij klawisz Opcje i wybierz polecenie
Dodaj załącznik.
prosta i szybka.
6. Aby wysłać wiadomość e-mail, w menu Opcje wybierz
1. Naciśnij klawisz Menu, wybierz pozycję SMS/MMS, a
pozycję Wyślij.
następnie E-mail.

To menu umożliwia wyświetlanie, edytowanie i dodawanie
zadań do wykonania.

Tutaj można utworzyć własne notatki.

korzystanie z telefonu w trybie głośnomówiącym. Jeśli tryb
głośnika jest aktywny, naciśnij ponownie prawy klawisz
funkcyjny (Naręczny), aby wrócić do trybu normalnej
rozmowy.

Korzystanie ze stopera (Menu > Terminarz
> Stoper)
Ta opcja pozwala korzystać z funkcji stopera.

Skróty (Menu > Terminarz > Skróty)
Umożliwia bezpośrednie przejście do wyszukiwanego
menu. Istnieje możliwość przypisania wybranych menu
do skrótów.

Latarka (Menu > Terminarz > Latarka)
Umożliwia włączenie/wyłączenie źródła światła
znajdującego się na górze telefonu.
WSKAZÓWKA! Latarkę można włączać i wyłączać, przytrzymując
klawisz nawigacji w dół z poziomu ekranu gotowości.

Internet
Otwieranie przeglądarki internetowej
Otwarcie przeglądarki WAP umożliwia wyświetlenie
wybranej w profilu internetowym strony głównej
aktywnego profilu. Można też wpisać adres URL, aby przejść
do strony WAP. Naciśnij klawisz Menu i wybierz opcję
Internet.
Uwaga: Łączenie z tą usługą i pobieranie treści wiąże się
z dodatkowymi opłatami. Sprawdź stawki za pobieranie
danych u operatora sieci.

Ustawienia
Przełączanie kart SIM (Menu > Ustawienia
> Przełączanie trzech SIM)
Kartę SIM można wybierać ręcznie lub automatycznie.

Aktywacja kart SIM (Menu > Ustawienia >
Wiele kart SIM)
Można wybrać i uaktywnić jedną lub wszystkie karty SIM.

Ustawianie dzwonków (Menu > Ustawienia
> Profile)
Umożliwia dostosowanie dźwięków telefonu dla różnych
zdarzeń i do różnych środowisk.

Zmiana ustawień wyświetlacza (Menu >
Ustawienia > Wyświetlacz)
Istnieje możliwość zmiany ustawień wyświetlacza telefonu.

Zmiana daty i godziny (Menu > Ustawienia
> Data i czas)
Dostosowanie ustawień daty i godziny oraz wybór
możliwości automatycznego aktualizowania godziny
podczas w podróży.

Zmiana ustawień łączności (Menu >
Ustawienia > Łączność > Konto transmisji
danych)
Ustawienia łączności zostały skonfigurowane przez
operatora sieci, dzięki czemu można od razu korzystać
country.
Ta funkcja umożliwia aktualizację oprogramowania
wewnętrznego telefonu do najnowszej wersji w wygodny
sposób za pośrednictwem Internetu, bez konieczności
odwiedzania centrum serwisowego.
Podczas aktualizacji oprogramowania telefonu należy
poświęcić temu procesowi pełną uwagę. Przed wykonaniem
każdej czynności należy uważnie przeczytać wyświetlane
instrukcje i uwagi. Odłączenie kabla USB lub wyjęcie baterii
podczas aktualizacji może być przyczyną poważnego
uszkodzenia telefonu komórkowego.

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

• Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki
firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie
wydłużyć czas eksploatacji baterii.
• Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
• Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób
zadowalający. Baterię można ładować wiele razy, zanim
konieczna będzie jej wymiana.
• Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych
ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności,
np. w łazience.
• W przypadku wymiany baterii na baterię
nieprawidłowego typu występuje ryzyko eksplozji.
• Zużytych baterii należy pozbyć się zgodnie z instrukcjami
podanymi przez producenta.

Narażenie na wpływ fal radiowych
Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz
współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate).
Telefon komórkowy LG-A290 jest skonstruowany w sposób
zapewniający zgodność z odpowiednimi wymaganiami

Waga telefonu z baterią: 90g
Wilgotność otoczenia (bez kondensacji):
Maksymalna: 80%
Minimalna: 20%
Kondensacja pary wodnej (skraplanie) jest to
naturalne zjawisko spowodowane wilgocią zawartą
w powietrzu atmosferycznym. Powstaje ono przy
nagłej zmianie temperatury środowiska, w którym
użytkowany jest telefon.
OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI
Firma LG Electronics niniejszym oświadcza, że produkt
LG-A290 spełnia wszystkie niezbędne wymagania
oraz inne stosowne wytyczne dyrektywy 1999/5/EC.
Kopię Oświadczenia o zgodności można znaleźć pod
adresem http://www.lg.com/global/support/cedoc/
RetrieveProductCeDOC.jsp

z nowego telefonu. Jeśli chcesz zmienić te ustawienia,
skorzystaj z tego menu. To menu umożliwia konfigurację
konta transmisji danych.

Zmiana ustawień łącza Bluetooth
1. Naciśnij klawisz Menu i wybierz kolejno opcje Ustawienia
> Łączność, a następnie wybierz opcję Bluetooth.
• Status – umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji.
• Widoczność – określa widoczność urządzenia i umożliwia
wybór jednej z następujących wartości: Trwale widoczny,
Tymczasowo widoczny lub Wyłącz.
• Moja nazwa – umożliwia wprowadzenie nazwy telefonu
LG-A290.
• Zaawansowane – umożliwiają konfigurację ustawień
Bluetooth (Ścieżka dźwiękowa, Pamięć, Zezwolenie
udostępniania) i wyświetlenie adresu Bluetooth poprzez
wybranie opcji Mój adres.

Zmiana ustawień telefonu (Menu >
Ustawienia > Telefon)
Telefon LG-A290 można swobodnie dostosować do

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

Czyszczenie i konserwacja produktu
OSTRZEŻENIE:Należy korzystać wyłącznie z
baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które
zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem
telefonu. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń
dodatkowych grozi unieważnieniem wszelkich
homologacji i gwarancji na telefon. Może też być
niebezpieczne.
• Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli potrzebna jest
naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu
serwisowego.

bezpieczeństwa w zakresie oddziaływania fal radiowych.
Wymagania te oparto na wskazaniach naukowych,
określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające
ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan
zdrowia.
• We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal
radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako
współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy
mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem
standardowych metod, gdy telefon emituje najwyższą
udokumentowaną dla niego moc promieniowania we
wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.
• Mimo iż poszczególne modele telefonów LG mogą
różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie
zaprojektowano tak, by spełniały odpowiednie wytyczne
dotyczące oddziaływania fal radiowych.
• Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez
organizację International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość
uśredniona dla 10 g masy ciała).

Temperatura otoczenia
Maks.: +50°C (rozładowywanie), +45°C (ładowanie)
Min: -10°C
Aby uzyskać informacje na temat zgodności
produktu, należy skontaktować się z biurem:
LG Electronics Inc. EU Representative,
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

własnych preferencji.
• Język/Preferowany język pisma – umożliwia zmianę
języka tekstów wyświetlanych w telefonie. Zmiana ta
dotyczy również języka trybu wprowadzania.
• Tekst powitania – umożliwia dostosowanie tekstu
powitania wyświetlanego po włączeniu telefonu.
Umożliwia również wyłączenie powitania.
• Klucz dedykowany – pozwala zmienić skróty przypisane
do klawiszy nawigacji (w trybie gotowości).
• Tryb lotu – umożliwia włączenie trybu lotu. Po włączeniu
trybu lotu nie będzie możliwe nawiązywanie połączeń,
łączenie się z Internetem ani wysyłanie wiadomości.
• UART Ustawienia – umożliwiają wykonywanie operacji
z poziomu komputera z wykorzystaniem karty SIM
wybranej w ustawieniach UART jako modemu (np.
polecenie AT przy użyciu programu HyperTerminal,
połączenie dial-up z Internetem). Użytkownik może
nawiązać połączenie dial-up w sieci GPRS na komputerze,
korzystając z karty SIM wybranej w ustawieniach UART,
np. jeśli wybierze kartę SIM1, będzie mógł nawiązać

•
•
•

•

Naprawy gwarancyjne mogą obejmować wymianę części
na nowe lub naprawione oferujące parametry i funkcje
odpowiadające wymienianym częściom. Decyzja o
wyborze konkretnego rozwiązania należy do firmy LG.
Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a
źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
Zewnętrzną część telefonu należy czyścić suchą szmatką.
(Nie należy używać rozpuszczalników).
Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych
lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż
może on uszkodzić informacje zapisane na paskach
magnetycznych.
Telefon jest urządzeniem elektronicznym, które podczas
normalnej pracy emituje ciepło. Przy braku odpowiedniej
wentylacji bardzo długi, bezpośredni kontakt ze skórą
może spowodować podrażnienie lub lekkie oparzenia
skóry. W związku z tym, dotykając telefonu w czasie jego
pracy lub tuż po, należy zachować ostrożność.

Urządzenia elektroniczne
Wszystkie telefony mogą powodować zakłócenia, które
• Najwyższa wartość SAR uzyskana podczas badań tego
modelu telefonu przy użyciu systemu DASY4 wynosi
1,160 W/kg (10 g) dla telefonu trzymanego przy uchu i
0,885 W/kg (10 g) dla telefonu noszonego blisko ciała.
• To urządzenie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi
narażenia na wpływ fal radiowych pod warunkiem
użytkowania w normalnej pozycji przy uchu lub co
najmniej 1,5 cm od ciała. Etui, zaczep do paska lub uchwyt
używany do noszenia telefonu nie powinien zawierać
elementów metalowych, a ponadto powinien zapewniać
odległość telefonu od ciała równą co najmniej 1,5 cm. W
celu wysłania plików danych lub wiadomości urządzenie
wymaga odpowiedniej jakości połączenia z siecią. W
niektórych przypadkach przesyłanie plików danych
lub wiadomości może być opóźnione aż do momentu
uzyskania takiego połączenia. Aż do zakończenia
transmisji należy zapewnić odległość od ciała podaną w
powyższych instrukcjach.

połączenie za pomocą tej karty.
• Ustawienia różne – umożliwiają ustawienie jasności i
czasu podświetlania wyświetlacza.

Zmiana ustawień zabezpieczeń (Menu >
Ustawienia > Zabezpieczenia)
W celu zabezpieczenia telefonu LG-A290 oraz zawartych
w nim ważnych informacji warto zmienić ustawienia
zabezpieczeń.
• SIM1, SIM2, SIM3 zabezpieczenia – umożliwiają zmianę
ustawień zabezpieczeń poszczególnych kart SIM.
• Bezpieczeństwo telefonu – umożliwia zmianę hasła i
włączenie lub wyłączenie blokady telefonu.
• Automatyczna blokada klawiatury – umożliwia
włączenie lub wyłączenie blokady klawiatury.
• Śledzenie skradzionego telefonu – w przypadku
kradzieży telefonu telefon wysyła wiadomość SMS na
numery skonfigurowane przez właściciela. Aby włączyć
funkcję ATMT (śledzenie telefonu w przypadku kradzieży),
wpisz kod zabezpieczający. Aby uaktywnić funkcję ATMT,

Resetowanie ustawień telefonu (Menu
> Ustawienia > Przywróć ustawienia
fabryczne)

mogą negatywnie wpłynąć na działanie znajdujących się w
pobliżu urządzeń.
• Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu
medycznego bez zgody personelu placówki. Nie
umieszczaj telefonu w pobliżu rozrusznika serca (np. w
kieszeni przy klatce piersiowej).

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

Bezpieczeństwo na drodze
Sprawdź lokalne przepisy dotyczące używania telefonów
komórkowych.
• Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj telefonu w ręce.
• Korzystaj z zestawu głośnomówiącego lub
słuchawkowego, jeśli jest dostępny.
• Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed
wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy
zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu
Aby zapobiec ryzyku uszkodzenia słuchu, nie
należy ustawiać wysokiego poziomu głośności
przez długi okres czasu

OK key
Selects menu options and confirms
actions.

Call key
Dials a phone number and answers
incoming calls.

Instalacja aplikacji LG PC Suite na
komputerze

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

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

W samolocie
Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia

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

w samolocie.
• Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon
komórkowy.

Dzieci
Telefon należy przechowywać w bezpiecznym miejscu
niedostępnym dla dzieci. Telefon zawiera drobne części,
które w razie połknięcia stwarzają niebezpieczeństwo
zadławienia.

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

Informacje o baterii
• Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed
rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych
baterii w baterii tego telefonu nie występuje efekt
pamięci, który mógłby pogorszyć wydajność baterii.

Akcesoria
Telefon LG-A290 współpracuje z poniższymi akcesoriami. Akcesoria
wymienione poniżej mogą być opcjonalne
Ładowarka

Bateria

Instrukcja obsługi
Zawiera informacje o telefonie
LG-A290.
UWAGA
• Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG.
• Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę
gwarancji.
• Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu.
Dalsze informacje na ten temat można uzyskać w naszych
regionalnych centrach serwisowych lub u naszych przedstawicieli.
• Zawartość pudełka zależy od kanału sprzedaży i może ulegać
zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

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.

wiadomości oddzwoni do Ciebie, połączenie zostanie
automatycznie odebrane. W takim przypadku wszelkie
dźwięki powiadomień zostaną wyciszone. Inne menu staną
się niedostępne. Aby wyjść z trybu SOS, naciśnij klawisz
Zakończ na ekranie głównym.

1. Wejdź na stronę www.lg.com i wybierz swój kraj.
2. Wybierz opcję Wsparcie i przejdź do sekcji Pomoc
techniczna dla telefonów komórkowych.
Funkcja pozwala przywrócić wszystkie fabryczne ustawienia
3. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami,
domyślne. Do aktywacji tej funkcji wymagany jest kod
aby zainstalować oprogramowanie LG PC Suite na
zabezpieczający.
komputerze.
Tryb SOS (Menu > SMS/MMS > Wiadomość Aktualizacja oprogramowania telefonu
Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG
SOS)
poprzez Internet
W sytuacji alarmowej naciśnij i przytrzymaj „9” na ekranie
Więcej informacji na temat korzystania z tej funkcji można
bezczynności, aby wysłać wiadomość SOS (jeśli tryb
znaleźć na stronie internetowej http://update.lgmobile.
SOS jest włączony). To spowoduje wysłanie wiadomości
com lub http://www. lg.com/common/index. jsp ----> select
do określonych odbiorców. Jeśli jeden z odbiorców

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

Getting to know your phone
Main screen

należy ją włączyć oraz skonfigurować jej ustawienia,
podając nazwę nadawcy oraz numery telefonu. Domyślny
kod zabezpieczający funkcji ATMT to „0000”. Wiadomości
SMS funkcji ATMT będą zawierały informacje o numerze
IMEI skradzionego telefonu oraz o numerze osoby, która
z niego korzysta.

Headset

Navigation keys
Use for quick access to phone functions.

End/Power key
• Ends or rejects a call.
• Returns to the home screen when you use
the menu.
• Long Press to Turn On/Off.

Installing the SIM Card
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
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Open back cover.
Remove the battery.
Insert your SIM Cards.
Insert your battery.
Close the back cover.
Charge your battery.
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WARNING: Do not remove the battery 4
when the phone is switched on, as this
may damage the phone.
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