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Reciclarea aparatelor învechite
1. Dacă pe un anumit produs este inscripţionat simbolul
tomberonului întretăiat, înseamnă că produsul respectiv intră sub
incidenţa Directivei 2002/96/CE.
2. Toate echipamentele electrice şi electronice nu trebuie
aruncate utilizând fl uxul deşeurilor menajere, ci depozitate la
puncte de colectare, instituite de către autorităţile locale sau
guvernamentale.
3. Depozitarea corectă a aparatelor dvs. învechite va ajuta la
prevenirea consecinţelor negative asupra mediului înconjurător şi
a sănătăţii populaţiei.
4. Pentru informaţii suplimentare privind depozitarea aparatelor
dvs. învechite, vă rugăm să contactaţi biroul primăriei, serviciul
de depozitare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
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Introducere
Vă felicităm pentru achiziţionarea
telefonului mobil KP260 avansat şi
compact, conceput pentru a utiliza
ultimele tehnologii de comunicaţie
mobilă digitală.

Introducere
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Acest ghid al utilizatorului
conţine informaţii importante
referitoare la utilizarea şi
funcţionarea acestui telefon.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie
toate informaţiile incluse în
acest ghid, pentru a beneficia
de performanţe optime şi
pentru a preveni avarierea şi
utilizarea necorespunzătoare
a telefonului. Schimbările care
nu sunt aprobate explicit în
acest ghid al utilizatorului pot
anula garanţia oferită pentru
acest echipament.

Pentru siguranţa dvs.
Atenţie!

• Telefoanele mobile trebuie
întotdeauna închise în timpul
călătoriilor cu avionul.
• La volan, nu ţineţi telefonul în mână.
• Nu utilizaţi telefonul în apropierea
benzinăriilor, a depozitelor de
combustibil, a unităţilor chimice sau
a zonelor unde pot avea loc explozii.
• Pentru siguranţa dvs. utilizaţi NUMAI
baterii şi încărcătoare ORIGINALE.
• Nu manevraţi telefonul dacă aveţi
mâinile ude, în timp ce telefonul se
încarcă. Există riscul de electrocutare
sau de avariere gravă a telefonului.
• Păstraţi telefonul la loc sigur, astfel
încât să nu fie la îndemâna copiilor.
Telefonul conţine piese mici cu care
copii se pot îneca, dacă le detaşează
de telefon.
• Nu încărcaţi telefonul în apropierea
materialelor inflamabile, deoarece
acesta se poate încinge şi poate
aprinde materialele, existând
pericolul de incendiu.

• Opriţi telefonul în zonele în care este
cerut acest lucru prin reglementări
speciale.
De exemplu, nu utilizaţi telefonul
în spitale deoarece poate afecta
dispozitivele medicale mai sensibile.
• Este posibil ca apelurile de urgenţă să
nu fie disponibile pentru toate reţelele
de telefonie mobilă. De aceea, nu
trebuie să vă bazaţi niciodată numai
pe telefonul mobil pentru efectuarea
apelurilor de urgenţă.
• Utilizaţi numai accesorii ORIGINALE
pentru a evita deteriorarea
telefonului.
• Toate emiţătoarele radio prezintă
riscul apariţiei unor interferenţe cu
aparatele electronice din imediata
apropiere. Interferenţe minore pot
afecta televizoarele, radiourile,
calculatoarele etc.
• Bateriile trebuie reciclate conform
legislaţiei corespunzătoare.
• Nu demontaţi telefonul sau bateria.
• Utilizând o baterie de un tip incorect,
riscaţi să produceţi o explozie.

Pentru siguranţa dvs.

Avertisment!
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Instrucţiuni pentru utilizarea
sigură şi eficientă
Vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni
de utilizare. Nerespectarea acestor
instrucţiuni de utilizare poate fi
periculoasă sau ilegală. Acest manual
conţine informaţii suplimentare
detaliate.

Expunerea la
radiofrecvenţe
Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
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Informaţii privind expunerea
la radiofrecvenţe şi debitul de
absorbţie specifică (SAR)
Telefonul mobil KP260 a fost creat
astfel încât să fie în conformitate
cu cerinţele de siguranţă aplicabile
privind expunerea la undele radio.
Aceste cerinţe se bazează pe
indicaţii ştiinţifice care includ marje
de siguranţă menite să asigure
siguranţa tuturor persoanelor,
indiferent de vârstă sau starea de
sănătate.

Instrucţiunile privind expunerea la
undele radio utilizează o unitate
de măsură cunoscută sub numele
de debit de absorbţie specifică,
sau SAR. Testele SAR sunt efectuate
utilizând metode standardizate,
cu telefonul transmiţând la cel mai
ridicat nivel de putere, în toate
benzile de frecvenţă utilizate.
] Deşi pot exista diferenţe între
nivelurile SAR pentru modele
diferite de telefoane LG, toate sunt
create pentru a respecta normele
corespunzătoare privind expunerea
la undele radio.
] Limita SAR recomandată de
Comisia Internaţională pentru
Protecţia împotriva Radiaţiilor
Neionizante (ICNIRP) care este
de 2 W/kg calculată în medie la
10 (zece) grame de ţesut.
] Cea mai ridicată valoare SAR pentru
acest model de telefon la testarea
de către DASY4 pentru utilizarea la
ureche este de 0.524 W/kg (10 g)
şi pentru purtarea pe corp este de
0.269 W/kg (10 g).
]

]

Date SAR pentru rezidenţii din
ţările/regiunile care au adoptat
limita SAR recomandată de
Institutul de Inginerie Electrică şi
Electronică (IEEE), care este 1.6 W/
kg în medie pe 1 (un) gram de
ţesut (de exemplu S.U.A., Canada,
Australia şi Taiwan).

Avertisment!
Pentru acest model particular
de telefon, folosiţi doar baterii,
încărcătoare şi accesorii autorizate.
Utilizarea altor tipuri poate anula orice
aprobare sau garanţie a telefonului şi
poate fi periculoasă.

Nu dezasamblaţi acest aparat.
Duceţi-l la un tehnician de service
calificat dacă este necesară
repararea lui.
] Nu ţineţi telefonul în apropierea
echipamentelor electrice, cum ar fi
televizorul, radioul sau calculatorul.
]

Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă

Îngrijirea şi întreţinerea
produsului

Aparatul ar trebui ţinut departe
de sursele de căldură, cum ar fi
radiatoare sau fierbătoare.
] Nu introduceţi niciodată telefonul
în cuptorul cu microunde, deoarece
bateria poate exploda.
] Nu scăpaţi telefonul din mână.
] Nu supuneţi aparatul la vibraţii
mecanice sau şocuri.
] Carcasa telefonului poate fi
deteriorată dacă acesta este
acoperit cu un înveliş de vinil.
] Nu utilizaţi substanţe chimice
puternice (precum alcool, benzen,
tiner etc.) sau detergenţi pentru
a curăţa telefonul. Există riscul de
declanşare a unui incendiu.
] Nu supuneţi aparatul la fum excesiv
sau praf.
] Nu ţineţi aparatul lângă cărţi de
credit sau bilete de transport,
deoarece acest lucru poate afecta
informaţiile de pe banda magnetică
] Nu atingeţi ecranul cu obiecte
ascuţite, deoarece puteţi avaria
telefonul.
]
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Instrucţiuni pentru utilizarea
sigură şi eficientă
Nu expuneţi telefonul la lichide şi
umezeală.
] Utilizaţi accesoriile, cum sunt
căştile, cu grijă. Asiguraţi-vă că aţi
îndepărtat cablurile şi nu ating
antena, dacă acest lucru nu este
necesar.
] Deconectaţi cablul de date înainte
de a alimenta telefonul.
]

Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
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Dispozitive electronice
Toate telefoanele mobile pot
primi interferenţe care pot afecta
performanţa acestora.
] Nu utilizaţi telefonul mobil în
apropierea echipamentelor
medicale fără permisiune. Nu
ţineţi telefonul în apropierea
unui stimulator cardiac (adică, în
buzunarul de la piept).
] Anumite aparate auditive pot fi
afectate de telefoanele mobile.
] Interferenţe minore pot afecta
televizoarele, radiourile,
calculatoarele etc.

Siguranţa la volan
Consultaţi legislaţia şi reglementările
atunci când utilizaţi telefonul mobil
la volan.
] Nu utilizaţi un telefon care
trebuie ţinut în mână atunci când
conduceţi.
] Acordaţi condusului atenţie
maximă.
] Utilizaţi un set “mâini libere” dacă
este disponibil.
] Ieşiţi de pe şosea şi parcaţi înainte
de a apela sau a răspunde la un
apel telefonic, în cazul în care
circumstanţele necesită acest lucru.
] Energia de frecvenţă radio poate
afecta anumite sisteme electronice
din vehiculul dvs., cum ar fi
sistemul audio sau echipamentul
de siguranţă.

Evitarea afectării
auzului
Auzul vă poate fi afectat dacă vă
expuneţi o perioadă lungă de timp
la sunete puternice. De aceea, vă
recomandăm să nu porniţi sau opriţi
telefonul în apropierea urechii. De
asemenea, vă recomandăm să setaţi
volumul muzici ascultate şi pe cel al
apelurilor la un nivel rezonabil.

Zonele cu explozivi
Nu utilizaţi telefonul în timpul
detonării materialelor explozive.
Respectaţi restricţiile şi eventualele
reglementări sau reguli care se aplică
în astfel de locuri.

Atmosfere cu potenţial
de explozie
Nu utilizaţi telefonul la un punct
de alimentare cu combustibil.
Nu îl utilizaţi în apropierea
combustibililor sau substanţelor
chimice.
] Nu transportaţi şi nu depozitaţi
gaze, lichide inflamabile sau
explozivi în compartimentul
vehiculului în care se află telefonul
mobil şi accesoriile acestuia.
]

Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă

Dacă vehiculul este echipat
cu airbag-uri, nu blocaţi cu
aparate instalate sau wireless
portabile locul în care acestea
sunt amplasate. Funcţionarea
echipamentelor de siguranţă
poate fi afectată şi acestea ar putea
provoca răni grave.
Dacă vă place să ascultaţi muzică pe
stradă, asiguraţi-vă că volumul este
la un nivel care să nu vă împiedice
să auziţi ceea ce se întâmplă în jur.
Acest lucru este neapărat necesar
când traversaţi strada.
]
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Instrucţiuni pentru utilizarea
sigură şi eficientă
În avion
Dispozitivele wireless pot provoca
interferenţe în avion.
] Închideţi telefonul mobil înainte de
îmbarcarea în avion.
] Nu îl utilizaţi la sol fără a avea
permisiunea echipajului.

Copii
Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
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Păstraţi telefonul la loc sigur, astfel
încât să nu fie la îndemâna copiilor.
Telefonul conţine piese mici cu care
copii se pot îneca, dacă le detaşează
de telefon.

Apeluri de urgenţă
Este posibil ca apelurile de urgenţă
să nu fie disponibile pentru toate
reţelele de telefonie mobilă. De
aceea, nu trebuie să vă bazaţi
niciodată numai pe telefonul mobil
pentru efectuarea apelurilor de
urgenţă. Verificaţi disponibilitatea
acestui serviciu la furnizorul de
servicii local.

Informaţii despre
baterie şi întreţinerea
acesteia
Nu este necesar să lăsaţi bateria
să se descarce complet înainte de
reîncărcare. Spre deosebire de alte
sisteme cu acumulator, nu există
niciun efect de memorie care ar
putea compromite performanţele
acumulatorului.
] Utilizaţi numai baterii şi
încărcătoare LG. Încărcătoarele
LG sunt create pentru a maximiza
durata bateriei.
] Nu dezasamblaţi sau scurtcircuitaţi
bateria.
] Păstraţi curate contactele metalice
ale bateriei.
] Înlocuiţi bateria când nu mai este
performantă. Bateria poate fi
reîncărcată de sute de ori înainte
de a necesita schimbarea.
] Reîncărcaţi bateria dacă nu a fost
folosită de mult timp, pentru a
maximiza durata de folosire.
]

Nu expuneţi încărcătorul la lumina
directă a soarelui şi nu îl utilizaţi în
condiţii de umiditate ridicată, de
exemplu în baie.
] Nu lăsaţi bateria în locuri fierbinţi
sau reci, deoarece acest lucru poate
reduce performanţele.
] Utilizând o baterie de un tip
incorect, riscaţi să produceţi o
explozie.
] Colectaţi bateriile uzate conform
indicaţiilor producătorului.
] Dacă trebuie să înlocuiţi bateria,
deplasaţi-vă la cel mai apropiat
punct de service sau dealer
autorizat LG Electronics pentru
asistenţă.
] Deconectaţi întotdeauna
încărcătorul din priză după ce
telefonul este încărcat complet,
pentru a economisi consumul inutil
de energie.
]

Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
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Caracteristicile telefonului KP260
Componentele telefonului
Vedere din faţă

Difuzor

Caracteristicile telefonului KP260
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Microfon pentru Mod Mâini
Libere

LCD
] Sus: nivelul semnalului,
nivelul bateriei şi alte funcţii
] Jos: Specificaţii pentru taste
rapide

Tastă de navigare
] În modul aşteptare:
Scurt: Mesaj
Scurt: Agendă telefonică
Scurt: Lista de profiluri
Scurt: Player MP3
] În meniu: Pentru derulare

sus-jos

Microfon

Difuzor

Tastele alfanumerice
] În modul de aşteptare:
Introduceţi numere pentru
a apela. Menţineţi apăsată
- Apeluri internaţionale
- Apel de urgenţă
~
- Apelări rapide
] În modul de editare:
Introduceţi numere şi
caractere

Tasta rapidă stânga/Tasta rapidă dreapta
Aceste taste îndeplinesc funcţiile indicate în
partea de jos a afişajului.

Tasta de terminare
] Comutare deschis/închis (ţineţi apăsat)
] Permite încheierea sau respingerea unui
apel.

Tasta Trimitere
] Puteţi forma un număr de telefon şi puteţi
răspunde la un apel.
] În modul de aşteptare: Permite afişarea
ultimelor apeluri efectuate, primite şi
nepreluate.

Caracteristicile telefonului KP260

Tasta Ştergere
Şterge un caracter la fiecare apăsare. Menţineţi
apăsată această tastă pentru a şterge integral
textul introdus. Utilizaţi această tastă pentru
a reveni la ecranul precedent.

15

Caracteristicile telefonului KP260
Vedere laterală stânga

Vedere laterală dreapta

Bridele pentru curelele de
siguranţă
Conector încărcător/
Conector cablu şi jack cască

Caracteristicile telefonului KP260

16

Tastele laterale
] În modul de aşteptare
(deschis): Reglarea
volumului pentru tonul
tastelor
] În timpul unui apel:
Creşte/descreşte volumul
difuzorului.

Notă
] Extragerea bateriei în timp ce

telefonul este pornit poate
cauza defectarea telefonului.

Card MicroSD

Notă
] Asiguraţi-vă că telefonul este

pornit şi în modul inactiv
înainte de a conecta cablul USB.

Tastă laterală pentru cameră
(Clapetă deschisă)
Apăsare lungă - Activaţi
camera foto

Vedere din spate

Clapeta acumulatorului
Apăsaţi butonul pentru a
debloca bateria.

Obiectiv cameră

Baterie

Locaş pentru cartela SIM

Caracteristicile telefonului KP260

Bornele
acumulatorului
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Caracteristicile telefonului KP260
Informaţii despre
afişare
Zonă pentru
pictograme

Pictogramele de pe
ecran
Pictogramă

Descriere
Indică nivelul semnalului
de reţea.

Zona pentru text şi
imagini

Meniu

Contacte

Specificaţii pentru

Indică faptul că utilizaţi un
serviciu de roaming.
Indică faptul că alarma a fost
setată şi este activată.
Indică starea acumulatorului.

Caracteristicile telefonului KP260

Zonă

Descriere

Primul
rând

Afişează diferite
pictograme.

Rândurile
din mijloc

Afişează mesaje,
instrucţiuni şi informaţiile
pe care le introduceţi, de
exemplu un număr de
apelare.

Ultima linie

Afişează funcţiile asignate
în prezent celor două taste
rapide.

Ecranul afişează mai multe
pictograme. Acestea sunt descrise
mai jos.

Aţi recepţionat un mesaj
text.
Aţi recepţionat un mesaj
vocal.
Meniul Numai vibraţii din
Profiluri.
Agendă
Memorie externă
Mod Avion
Conexiune Navigator
GPRS disponibil
Apelare
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Pictogramă

Descriere
Meniul Normal din Profiluri.
Meniul Exterior din Profiluri.
Meniul Silenţios din Profiluri.
Meniul Căşti din Profiluri.
Puteţi redirecţiona un apel.
Aţi activat conectivitatea
Bluetooth.

Caracteristicile telefonului KP260

*Calitatea conversaţiei poate varia în
funcţie de acoperirea reţelei. Dacă nivelul
semnalului de reţea este mai mic de
2 linii, pot surveni întreruperi, încheierea
bruscă a apelului sau un semnal audio
slab. Consultaţi acest semnal ca indicator
pentru apeluri. Dacă pictograma nu
afişează nicio linie, nu aveţi semnal de
reţea. În acest caz, nu puteţi accesa
reţeaua pentru niciun serviciu (apeluri,
mesaje etc.).
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Instalarea
Instalarea cartelei SIM şi
a acumulatorului
Asiguraţi-vă că aţi oprit telefonul
înainte de a scoate acumulatorul.

Notă
] Extragerea bateriei în timp ce telefonul

este pornit poate cauza defectarea
telefonului.

1. Scoaterea acumulatorului.

2. Instalarea cartelei SIM.

Glisaţi în jos capacul bateriei şi
scoateţi bateria.

Glisaţi cartela SIM în locaş. Asiguraţivă că aţi introdus corect cartela
SIM şi conectorii aurii sunt orientaţi
în jos. Pentru a scoate cartela SIM,
apăsaţi uşor şi extrageţi-o în direcţia
opusă..

Pentru a introduce cartela SIM

Instalarea
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Pentru a scoate cartela SIM

Notă
] Contactul de metal al cartelei SIM

poate fi uşor avariat de zgârieturi.
Manevraţi cartela SIM cu grijă. Urmaţi
instrucţiunile furnizate împreună cu
cartela SIM.

3. Instalarea acumulatorului.
Introduceţi bateria în spatele
telefonului şi împingeţi în sus
capacul bateriei până când se fixează
la loc în poziţie.

Avertisment!
• Nu înlocuiţi sau scoateţi cartela
SIM în timpul utilizării telefonului
sau dacă acesta este pornit; în caz
contrar, datele de pe cartela SIM se
pot deteriora.

Instalarea
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Instalarea
Încărcarea
acumulatorului
Înainte de a conecta adaptorul de
călătorie la telefon, mai întâi trebuie
să montaţi bateria.

Instalarea
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1. Asiguraţi-vă că acumulatorul este
încărcat complet înainte de a
utiliza telefonul pentru prima dată.
2. Când săgeata este în poziţia
indicată în imagine, împingeţi
mufa adaptorului de călătorie
în slotul din partea laterală a
telefonului, până când se fixează
cu un clic.
3. Cuplaţi celălalt capăt al
adaptorului de călătorie la priza
de alimentare cu curent. Utilizaţi
numai încărcătorul livrat cu
aparatul.
4. După finalizarea încărcării,
pictograma cu bare animate va
deveni statică.

Atenţie!
• Dacă bateria este complet
descărcată, indicatorul de încărcare
va apărea pe LCD după cca. 1 minut 1,5 minute după conectarea la priză.
• Nu forţaţi conectorul, deoarece puteţi
avaria telefonul şi/sau adaptorul de
călătorie.
• Introduceţi încărcătorul pentru
acumulator în poziţie verticală în
priza de perete.
• Dacă utilizaţi încărcătorul în afara
ţării, trebuie să folosiţi un adaptor
special pentru conectare la priză.
• Nu scoateţi acumulatorul sau cartela
SIM în timpul încărcării.

Avertisment!
• Deconectaţi cablul de alimentare şi
încărcătorul în timpul furtunilor cu
descărcări electrice pentru a evita
şocurile electrice şi incendiile.
• Asiguraţi-vă că bateria nu intră
în contact cu obiecte cu margini
ascuţite, precum dinţii animalelor sau
unghiile. Există riscul de declanşare a
unui incendiu.

Decuplarea
încărcătorului

Pornirea şi oprirea
telefonului

deconectaţi încărcătorul de la telefon
trăgând de mufă, nu de cablu.

Pornirea telefonului
Asiguraţi-vă că respectiva cartelă
USIM se află în telefon şi că bateria
este încărcată. Apăsaţi şi menţineţi
apăsată tasta
până când
telefonul porneşte. Introduceţi codul
PIN al cartelei USIM, care v-a fost
furnizat împreună cu cartela USIM, în
cazul în care opţiunea Solicitare cod
PIN este setată la Pornit.
După câteva secunde veţi fi
înregistrat în reţea.

Oprirea telefonului
Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta
până când telefonul se opreşte.
Este posibil să dureze câteva
secunde până când telefonul se
închide. Nu deschideţi telefonul din
nou în acest timp.

Instalarea
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Funcţii generale
Efectuarea unui apel
1. Asiguraţi-vă că telefonul este
pornit.
2. Introduceţi un număr de telefon,
inclusiv prefixul. Pentru a edita
un număr pe ecran, apăsaţi tasta
pentru a şterge câte o cifră.
] Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta
pentru a şterge întregul
număr.
3. Apăsaţi tasta
pentru a apela
numărul.
4. Apăsaţi tasta
când doriţi să
terminaţi apelul.

Efectuarea unui apel utilizând
tasta de expediere

Funcţii generale
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1. Apăsaţi tasta
pentru a afişa
ultimele numere de telefon de la
care s-au primit apeluri, către care
s-au efectuat apeluri sau de la care
există apeluri nepreluate.
2. Selectaţi numărul dorit utilizând
tasta de navigare.
3. Apăsaţi tasta
.

Efectuarea apelurilor
internaţionale
1. Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta
pentru prefixul internaţional.
Caracterul + poate fi înlocuit cu
codul de acces internaţional.
2. Introduceţi prefixul ţării, prefixul
zonei şi numărul de telefon.
3. Apăsaţi tasta
.

Terminarea unui apel
Când aţi încheiat apelul, apăsaţi
tasta
.

Efectuarea unui apel din lista
de contacte
Puteţi stoca numele şi numerele de
telefon apelate frecvent pe cartela
SIM şi în memoria telefonului.
Puteţi forma un număr prin căutarea
numelui corespunzător în lista de
contacte.

Reglarea volumului
Dacă doriţi să reglaţi volumul
difuzorului în timpul unei apel,
utilizaţi tastele laterale ale
telefonului.
În modul de inactivitate, puteţi regla
volumul utilizând tastele laterale.

Notă
] Puteţi răspunde la un apel utilizând

agenda de telefon sau alte opţiuni
de meniu. În cazul în care telefonul
este conectat la PC printr-un cablu
USB, apelurile şi mesajele nu sunt
disponibile.

Răspunsul la un apel

Funcţii generale

Când primiţi un apel, telefonul sună,
iar pictograma de semnalizare este
afişată pe ecran. Dacă apelantul
poate fi identificat, este afişat
numărul de telefon al acestuia (sau
numele, dacă este salvat în agenda
telefonică).
1. Ridicaţi clapeta şi apăsaţi tasta
sau tasta rapidă stânga
pentru a răspunde la un apel
primit. Dacă opţiunea de meniu
Cu orice tastă (Meniu #.5.4.2) a
fost setată, veţi putea răspunde
la un apel apăsând orice tastă,
cu excepţia tastei
şi a tastei
rapide dreapta.
2. Încheiaţi convorbirea închizând
telefonul sau apăsând tasta
.
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Meniul Apelare
Telefonul dvs. dispune de un număr
de funcţii de control pe care le puteţi
utiliza în timpul unui apel. Pentru a
accesa aceste funcţii în timpul unui
apel, apăsaţi tasta rapidă stânga
[Opţiuni].

În timpul unui apel
Meniul afişat pe ecranul telefonului
în timpul unui apel este diferit de
meniul principal afişat în modul de
inactivitate, iar opţiunile disponibile
sunt descrise mai jos.

Efectuarea unui al doilea apel
(setare dependentă de reţea)
Puteţi căuta şi apela numărul din
agendă pentru a efectua un al doilea
apel.

Meniul Apelare
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Comutarea între două apeluri
Pentru a comuta între două apeluri,
apăsaţi tasta
sau tasta rapidă
stânga, apoi selectaţi Comutaţi
apelurile.

Răspunsul la un apel
recepţionat
Pentru a răspunde la un apel primit
când sună telefonul, apăsaţi tasta
. Telefonul vă poate avertiza
dacă recepţionaţi un apel în timp
ce sunteţi implicat deja într-o
convorbire. În difuzor se va auzi un
ton, iar pe afişaj va apărea cel de-al
doilea apel aflat în aşteptare.
Această caracteristică, denumită
apel în aşteptare, este disponibilă
numai dacă este acceptată de
reţea. Pentru detalii despre modul
de activare şi dezactivare a acestei
funcţii, consultaţi Apel în aşteptare
(Meniu #.5.6).

Dacă opţiunea Apel în aşteptare este
activată, puteţi să plasaţi în aşteptare
primul apel şi să răspundeţi la al
doilea, apăsând tasta rapidă stânga
.

Respingerea unui apel
recepţionat
Puteţi respinge un apel primit fără
a răspunde la acesta, prin apăsarea
tastei
.
În timpul unei convorbiri, puteţi
respinge un apel primit apăsând
tasta
.

Apeluri în conferinţă

Meniul Apelare

Serviciul pentru apeluri de tip
conferinţă vă oferă posibilitatea de a
purta simultan o conversaţie cu mai
mulţi apelanţi, dacă operatorul de
reţea permite această caracteristică.
O conferinţă poate fi stabilită numai
dacă aveţi un apel activ şi unul în
aşteptare, după ce aţi răspuns în
prealabil la ambele.
După stabilirea unei conferinţe,
pot fi adăugate, deconectate
sau separate apeluri (separarea
presupune deconectarea de la
conferinţă, dar păstrând conectarea
individuală) de către persoana
care a organizat conferinţa. Aceste
opţiuni sunt disponibile în meniul
Apelare. Numărul maxim de apelanţi
dintr-o conferinţă este cinci. După
iniţiere, deţineţi controlul conferinţei
şi numai dvs. puteţi adăuga
interlocutori la această convorbire.
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Meniul Apelare
Efectuarea unui al doilea apel
Puteţi să efectuaţi un al doilea apel
când vă aflaţi deja în cursul unei
convorbiri. Introduceţi al doilea
număr de telefon şi apăsaţi tasta
.
După conectarea celui de al doilea
apel, primul apel este plasat automat
în aşteptare. Puteţi comuta între
apeluri, cu ajutorul tastei
.

Stabilirea unei conferinţe
Pentru a stabili o conferinţă, plasaţi
un apel în aşteptare şi, cu celălalt
apel activat, apăsaţi tasta rapidă
stânga şi apoi selectaţi meniul
Asociere din Conferinţă.

Meniul Apelare
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Activarea unei conferinţe
reţinute
Pentru a activa un apel de tip
conferinţă în aşteptare, apăsaţi tasta
. Alternativ, puteţi apăsa tasta
rapidă din stânga [Opţiuni] şi puteţi
selecta Conferinţă/Reţinere toate.
Ceilalţi utilizatori în aşteptare vor
rămâne conectaţi. Pentru a reveni la
modul de conferinţă, apăsaţi tasta
[Opţiuni], urmată
rapidă stânga
de Conferinţă.

Adăugarea apelurilor la
conferinţă
Pentru a adăuga un apel la o
conferinţă deja existentă, apăsaţi
tasta rapidă din stânga, apoi selectaţi
meniul Intrare din Apel de tip
conferinţă.

Apelul privat în timpul unei
conferinţe
Pentru a purta o convorbire privată
cu un apelant dintr-o conferinţă,
afişaţi pe ecran numărul apelantului
respectiv şi apăsaţi tasta rapidă
stânga. Selectaţi meniul Privat din
Conferinţă, pentru a-i plasa pe ceilalţi
apelanţi în aşteptare.

Încheierea unei conferinţe
Apelantul dintr-o conferinţă afişat
pe ecran poate fi deconectat prin
apăsarea tastei
.

Meniul Apelare
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Arborele de meniu
Meniul acestui telefon poate fi afişat în două moduri. Unul dintre ele este
afişarea sub forma unei grile, iar celălalt este vizualizarea tip listă. Reţineţi că
opţiunile cu numere din meniu sunt diferite în fiecare dintre aceste vizualizări.
Setarea prestabilită a telefonului este de a afişa meniul sub formă de grilă, în
consecinţă, toate numerele de meniu prezentate în manual corespund acestei
setări.
Următoarea ilustraţie prezintă structura de meniuri disponibilă şi indică:
] Număr atribuit fiecărei opţiuni de meniu.
] Pagina în care puteţi găsi descrierea caracteristicii.
Vă puteţi deplasa la meniul dorit utilizând tasta rapidă stânga [Meniu], tastele
de navigare şi tasta [OK]. De asemenea, puteţi folosi o scurtătură apăsând
pe tasta numerică corespunzătoare meniului dorit după ce apăsaţi pe tasta
rapidă stânga [Meniu].

Arborele de meniu
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Arborele de meniu
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#. Setări
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Divertisment
Jocuri

Meniu 1.1

Telefonul dvs. KP260 este dotat cu
jocuri care să vă distreze în timpul
liber. Dacă alegeţi să descărcaţi jocuri
sau aplicaţii suplimentare, acestea
vor fi salvate în acest director.

Aplicaţii

Meniu 1.2

Puteţi gestiona aplicaţiile Java
instalate pe telefon, utilizând meniul
Aplicaţii. De asemenea, puteţi şterge
aplicaţii descărcate.

Profiluri de reţea

Meniu 1.3

Pentru a descărca un joc, puteţi seta
valoarea pentru conectare la reţea
utilizând profilul de reţea.

Divertisment
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Istoric apeluri
Puteţi vizualiza înregistrarea
apelurilor nepreluate, primite şi
efectuate numai dacă reţeaua
acceptă CLI (Calling Line
Identification - Identificare linie
de apelare) în zona în care au fost
utilizate aceste servicii.
Numărul şi numele (dacă sunt
disponibile) sunt afişate împreună
cu data şi ora efectuării apelului.
De asemenea, puteţi vedea de câte
ori aţi sunat.

Toate apelurile

Meniu 2.1

Puteţi vizualiza toate listele de
apeluri efectuate, nepreluate sau
primite.

Apeluri nepreluate
Meniu 2.2

numărul, dacă este
disponibil, şi să-l apelaţi sau să-l
salvaţi în agenda telefonică
] Introduceţi un nume nou pentru
număr şi salvaţi-l în agendă
] Trimiteţi un mesaj către numărul
respectiv
] Ştergeţi apelul din listă

Apeluri efectuate Meniu 2.3
Această opţiune vă permite să
vizualizaţi ultimele 50 de apeluri
efectuate (reuşite sau încercate).
De asemenea, puteţi să:
] Vizualizaţi numărul, dacă este
disponibil, şi să-l apelaţi sau să-l în
agendă
] Introduceţi un nume nou pentru
număr şi salvaţi-l în agendă
] Trimiteţi un mesaj către numărul
respectiv
] Ştergeţi apelul din listă

Istoric apeluri

Această opţiune vă permite să
vizualizaţi ultimele 50 de apeluri
nepreluate. De asemenea, puteţi să:

] Vizualizaţi
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Istoric apeluri
Apeluri primite

Meniu 2.4

Această opţiune vă permite să
vizualizaţi ultimele 50 de apeluri
recepţionate. De asemenea, puteţi
să:
] Vizualizaţi numărul, dacă este
disponibil, şi să-l apelaţi sau să-l în
agendă
] Introduceţi un nume nou pentru
număr şi să le salvaţi în agendă
] Trimiteţi un mesaj către numărul
respectiv
] Ştergeţi apelul din listă

Durată apel

Meniu 2.5

Utilizaţi această opţiune pentru
a vizualiza durata apelurilor
recepţionate şi efectuate.
De asemenea, puteţi reseta
cronometrele pentru apeluri.

Istoric apeluri
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Sunt disponibile următoarele
contoare de apeluri:
] Ultimul apel: Durata ultimului apel
] Toate apelurile: Durata totală
a tuturor apelurilor efectuate şi
recepţionate de la ultima resetare
a contorului.
] Apeluri efectuate: Durata
apelurilor efectuate
] Primite: Durata apelurilor
recepţionate

Costuri apel

Meniu 2.6

Vă permite să verificaţi costul pentru
Ultimul apel şi pentru Toate apelurile.
Pentru a verifica setările pentru cost,
trebuie să consultaţi următoarele
meniuri.
] Ultimul apel: Acest serviciu de
reţea vă permite să limitaţi costul
apelurilor dvs., prin selectarea
unităţilor de facturare. Dacă
selectaţi Citire, este afişat numărul
unităţilor rămase. Dacă selectaţi
Modificare, puteţi modifica limita
de facturare.

Toate apelurile: Puteţi seta
moneda şi preţul unitar. Pentru
a obţine preţurile unitare de
facturare, contactaţi furnizorii de
servicii. Pentru a selecta moneda
sau unitatea în acest meniu, aveţi
nevoie de codul PIN2.
] Setările costului: Acest serviciu
de reţea vă permite să vizualizaţi
automat costul ultimelor apeluri.
Dacă setarea curentă este Activat,
puteţi vizualiza costul ultimului
apel la finalizarea acestuia.
]

Informaţii despre date
Meniu 2.7

Cu ajutorul opţiunii pentru informaţii
GPRS puteţi vizualiza volumul de
date transferate în reţea.
În plus, puteţi vizualiza durata
conectării.

Istoric apeluri
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Organizator
Calendar

Meniu 3.1

La accesarea acestui meniu, este
afişat un calendar. În partea de sus
a ecranului există secţiuni pentru
dată. De fiecare dată când schimbaţi
data, calendarul va fi actualizat în
consecinţă. Un cursor pătrat va fi
utilizat pentru a localiza o anumită
zi. Dacă vedeţi o dată marcată în
calendar, înseamnă că în acea zi este
setată o programare. Această funcţie
vă reaminteşte de programările şi
memento-urile dvs.
Pentru a schimba ziua, luna şi anul

Meniu 3.2

1. Selectaţi Memo, apăsând tasta
rapidă stânga
[OK].
2. Dacă intrarea este goală, apăsaţi
[Nou].
tasta rapidă stânga
3. Introduceţi memento-ul şi
apăsaţi tasta rapidă stânga
[Opţiuni] > [Salvaţi].
Notă
] Dacă doriţi să schimbaţi modul de

introducere a textului, apăsaţi succesiv
.

Descriere

Obiective

,

Anual

,

Lunar

,

Săptămânal

,

Zilnic

Puteţi vedea şi crea note pentru
Obiective.
1. Selectaţi obiectivul, apăsând tasta
rapidă stânga
[OK].
2. Dacă nota nu este creată încă,
apăsaţi tasta rapidă stânga
[Nou].
3. Introduceţi obiectivul şi apăsaţi
tasta rapidă stânga
[Opţiuni] > [Salvaţi].

Tastă

Organizator
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Memo

În modul Planificator, apăsaţi tasta
rapidă stânga
[Opţiuni].

Meniu 3.3

Multimedia
Bucuraţi-vă de funcţiile multimedia
pentru cameră, înregistrare voce
şi MP3, create pentru distracţia şi
confortul dvs.
Notă
] Atunci când bateria este descărcată,

nu puteţi utiliza funcţiile Cameră şi
Multimedia.

Notă
] Datorită dimensiunilor reduse

ale difuzorului, în anumite cazuri,
semnalul audio poate fi distorsionat,în
special la volum maxim sau atunci
când predomină sunetele joase. În
consecinţă, vă recomandăm să utilizaţi
o cască stereo pentru a vă bucura de
calitatea ridicată a muzicii.

] Atunci când utilizaţi funcţia Multimedia,

starea bateriei poate varia.

Player MP3

Meniu 4.1

Telefonul KP260 are integrat un
player MP3.
Puteţi asculta fişierele MP3 din
telefonul dvs. cu ajutorul unei
căşti compatibile sau al difuzorului
integrat.

Puteţi transfera fişiere MP3 de
pe un PC compatibil în memoria
telefonului, utilizând Stocare în masă.
Atunci când conectaţi telefonul la
PC utilizând un cablu USB, discul
amovibil poate fi afişat în Windows
Explorer. După ce copiaţi melodiile
pe discul amovibil, trebuie să utilizaţi
deconectarea în siguranţă de pe
sistem.

Multimedia
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Multimedia
Notă

Notă

] Trebuie să copiaţi melodiile MP3 în

] Când utilizaţi camera, consumul electric

directorul Sunete/MP3. Dacă încercaţi
să copiaţi fişierele în alt director, nu veţi
putea vedea fişierele MP3.
] Computerul trebuie să ruleze
sistemul de operare Windows 98 SE,
Windows ME, Windows 2000 sau
Windows XP.
] Muzica este protejată prin copyright
în tratate internaţionale şi legi de
copyright naţionale. Poate fi necesar
să obţineţi o permisiune sau o licenţă
pentru reproducerea sau copierea
anumitor fişiere audio. În anumite ţări,
legislaţia interzice copierea materialelor
protejate, chiar şi pentru uz personal.
Consultaţi legislaţia naţională din ţara
în cauză privitoare la utilizarea acestor
materiale.

Aparat foto
Multimedia
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Meniu 4.2

Utilizând modulul pentru cameră
foto integrat în telefonul dvs., puteţi
fotografia persoane. În plus, puteţi
trimite fotografii către alţi oameni şi
puteţi selecta fotografii ca fundal.

apare
creşte. Dacă pictograma
pe fundal, indicând bateria descărcată,
reîncărcaţi bateria înainte de utilizare.

Sunetul declanşatorului sau sunetul
de la înregistrarea video este
eliminat chiar şi la setarea modului,
inclusiv în modul Silenţios .

• Pentru a realiza o fotografie
Menţineţi apăsat butonul pentru
cameră .
- Pentru a realiza fotografii clare,
apăsaţi butonul pentru cameră ,
ţinând camera nemişcată.
- Ajustaţi corespunzător distanţa
faţă de obiectul pe care doriţi să îl
fotografiaţi (mai mult de 50 cm).
- Manevraţi camera cu grijă,
deoarece este vulnerabilă la
şocuri şi utilizaţi o cârpă moale la
curăţarea obiectivului acesteia.
- Nu dezasamblaţi sau modificaţi
camera foto, deoarece acest lucru
poate conduce la incendii sau
defectare.

1. Menţineţi apăsată tasta în
modul de aşteptare.
2. Focalizaţi imaginea subiectului
pe care doriţi să o capturaţi, apoi
apăsaţi tasta / .
Notă
] Puteţi ajusta luminozitatea utilizând

tastele

,

.

Multimedia

Pentru a modifica funcţiile de mai
jos, apăsaţi tasta rapidă stânga
[Opţiuni].
] Rezoluţie: Vă permite să setaţi
dimensiunea imaginii. (1280 x 960),
(640 x 480) şi (320 x 240).
] Calitate: Vă permite să setaţi
calitatea imaginii la Normal, Fin şi
Super-fin.
] Cronometru: Vă permite să setaţi
decalajul temporar (Dezactivat,
3 secunde, 5 secunde, 10 secunde).
Apoi, telefonul face o fotografie
după durata specificată.

Mod de vizualizare: Vă permite să
selectaţi Imagine întreagă sau Pe
tot ecranul.
] Salvare în: Vă permite să setaţi
spaţiul de stocare după realizarea
unei fotografii. (Exterior/Telefon)
] Captură multiplă: Vă permite
să efectuaţi succesiv mai multe
fotografii.
] Efect: Sunt disponibile 4 setări.
] Balans tonuri de alb: Vă permite
să modificaţi setările în funcţie de
condiţiile de mediu.
] Ton declanşator: Puteţi seta
sunetul emis la efectuarea unei
fotografii.
] Resetare: Vă permite să resetaţi
setările.
]
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Multimedia
Cameră video

Meniu 4.3

1. Selectaţi meniul Cameră video.
2. Meniul pentru setările camerei
video este similar cu meniul
pentru setările camerei foto, cu
excepţia următoarelor elemente:
Pentru a modifica funcţiile de mai
jos, apăsaţi tasta rapidă stânga
[Opţiuni].
] Mod Video: Vă permite să setaţi
trimiterea unui clip video prin MMS
sau General.

Radio FM

Meniu 4.4

Puteţi căuta posturi radio şi vă puteţi
bucura de muzica preferată.
Notă
] Pentru a îmbunătăţi recepţia

radio, extindeţi cablul căştilor, care
funcţionează ca o antenă FM.

Multimedia
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1. Apăsaţi tasta numerică
corespunzătoare unui canal pentru
a stoca canalul selectat.
2. După pre-setarea canalelor radio,
puteţi schimba canalul apăsând
tasta numerică corespunzătoare
(apăsare scurtă).
3. Puteţi accesa următoarele meniuri
de opţiuni apăsând tasta rapidă
stânga
[Opţiuni].
] Editare canal: Puteţi regla
frecvenţa şi schimba postul de
radio din canalul selectat. Puteţi
schimba frecvenţa cu 0,1 MHz cu
tastele de navigare Stânga/Dreapta
şi cu tastele numerice.
] Scanare automată: Dacă selectaţi
opţiunea Pornit pentru “Doriţi
executarea autoscanării acum?”,
postul de radio va fi setat automat.
Iar atunci când va apărea mesajul
pop-up “Salvare pop-up canal?”,
dacă selectaţi Da, frecvenţa
selectată va fi stocată.

Resetare canale: Puteţi şterge
toate canalele pe care le-aţi salvat.
] Ascultare prin Bluetooth: Puteţi
asculta radioul prin difuzor.
]

Memento vocal

Meniu 4.5

Puteţi înregistra un memo vocal.

Înregistrare
1. Apăsaţi tasta OK pentru a începe
înregistrarea. După începerea
înregistrării, este afişat mesajul
Se înregistrează şi durata de timp
rămasă.
2. Dacă doriţi să încheiaţi
înregistrarea, apăsaţi tasta rapidă
dreapta [Stop].

Album
Puteţi vizualiza folderul Sunete, în
care sunt listate toate fişierele de
sunet salvate în memorie.

Multimedia
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Mesaje
Creare mesaj

Meniu 5.1

Acest meniu conţine funcţiile
pentru SMS (Short Message Service
- Serviciul de mesaje scurte), MMS
(Multimedia Message Service Serviciu de mesagerie multimedia),
mesagerie vocală, precum şi
mesajele serviciului de reţea.

Mesaj
Puteţi scrie şi edita mesaje text,
verificând numărul paginilor de
mesaje.
1. Intraţi în meniul Creare mesaj,
apăsând tasta rapidă stânga
[OK].
2. Dacă doriţi să scrieţi un mesaj nou,
selectaţi Mesaj.
3. Pentru a facilita introducerea
textului, utilizaţi T9.
4. Apăsaţi [Opţiuni] pentru a ataşa
următoarele.

Mesaje
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Opţ.
Trimiteţi către: Permite trimiterea
de mesaje text.
1. Introduceţi numerele
destinatarilor.
2. Apăsaţi tasta
pentru a adăuga
mai mulţi destinatari.
3. Puteţi adăuga numere de telefon
din agenda telefonică.
4. Apăsaţi
[Opţiuni] şi
apoi apăsaţi Trimitere după
introducerea numerelor. Dacă
trimiterea mesajului a eşuat,
acesta va fi salvat în directorul De
trimis.
]

Mesaj Bluetooth
Pentru a trimite/primi un mesaj
prin Bluetooth, trebuie să porniţi
Bluetooth.

Primite

Meniu 5.2

Veţi fi înştiinţaţi când aţi primit
mesaje. Acestea vor fi stocate
în Primite. Puteţi salva până
la 110 SMS-uri (SMS: 100,
Rapoarte de livrare: 10).
Dacă telefonul afişează ‘Spaţiu
insuficient pentru mesaj SIM’, trebuie
să ştergeţi numai mesajele SIM din
Inbox.
Dacă telefonul afişează ‘Spaţiu
insuficient pentru mesaj nou’, puteţi
elibera spaţiu în fiecare repozitoriu,
ştergând mesaje, fişiere media şi
aplicaţii.
] Vizualizaţi: Puteţi vizualiza
mesajele primite.
] Ştergeţi: Puteţi şterge mesajul
curent.
] Răspundeţi: Puteţi răspunde
expeditorului.

Retransmiteţi: Puteţi redirecţiona
mesajul selectat către alt destinatar.
] Returnaţi apelul: Puteţi apela
expeditorul mesajului.
] Salvaţi numărul: Alegeţi tipul
de contact (Contact nou sau
Actualizare contact).
] Informaţii: Puteţi vizualiza
informaţii despre mesajele primite:
adresa expeditorului, subiectul
(numai pentru mesaje multimedia),
data şi ora mesajului, tipul
mesajului, dimensiunea mesajului.
] Mesaj nou: Selectând acest meniu
puteţi scrie un mesaj nou.
] Ştergere multiplă: După ce
selectaţi mesajele pe care doriţi să
le eliminaţi, le puteţi şterge.
] Ştergeţi toate mesajele citite:
Puteţi şterge toate mesajele citite.
] Ştergeţi tot: Puteţi şterge toate
mesajele.
]
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43

Mesaje
Căsuţă Bluetooth Meniu 5.3

Trimise

Toate mesajele primite prin
Bluetooth sunt plasate în căsuţa
Bluetooth. De aici puteţi citi
mesajele, puteţi trimite răspunsuri la
ele şi le puteţi redirecţiona.

Acest meniu vă permite să vizualizaţi
mesajele trimise. Puteţi verifica
ora la care a fost trimis mesajul şi
conţinutul acestuia.

Schiţe

Meniu 5.4

Utilizând acest meniu, puteţi preseta
maxim cinci mesaje multimedia
pe care le utilizaţi cel mai frecvent.
Acest meniu afişează lista mesajelor
multimedia presetate.

De trimis

Meniu 5.5

Acest meniu vă permite să vizualizaţi
mesajul în curs de trimitere sau
mesajul a cărui trimitere a eşuat.
După ce mesajul a fost trimis cu
succes, va fi mutat în caseta Trimise.

Mesaje
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Meniu 5.6

Ascultare mesagerie
vocală
Meniu 5.7
După selectarea acestui meniu,
apăsaţi tasta rapidă stânga
[OK]
pentru a asculta mesageria vocală.
De asemenea, pentru a asculta
mesageria vocală puteţi menţine
apăsată tasta
în modul de
aşteptare.
Notă
] Când primiţi un mesaj vocal, telefonul

afişează pictograma şi emite o alertă.
Pentru a vă configura corect telefonul,
solicitaţi operatorului de reţea detalii
despre acest serviciu.

Mesaje cu informaţii
Meniu 5.8
(În funcţie de reţea şi abonament)

Mesajele serviciului de informaţii
sunt mesaje text trimise de reţea
către echipamentele GSM. Aceste
mesaje oferă informaţii generale,
cum ar fi prognoza meteo, informaţii
despre trafic, companii de taximetre,
farmacii sau cotaţii la bursă.
Fiecare tip de mesaj cu informaţii
are asociat un număr; astfel, puteţi
contacta furnizorul de servicii, dacă
aţi introdus un anumit număr pentru
informaţiile dorite.
La primirea unui mesaj de la serviciul
de informaţii, fie veţi vedea un
mesaj pop-up care vă va indica
recepţionarea unui mesaj, fie mesajul
de la serviciul de informaţii va fi
afişat automat.

Şabloane

Meniu 5.9

Şabloane text
Vizualizaţi: Puteţi vizualiza
şabloane multimedia.
] Editaţi: Utilizaţi această opţiune
pentru a scrie un mesaj nou sau
pentru a edita mesajul şablon
selectat din lista de şabloane text.
] Trimiteţi prin
- Mesaj: Utilizaţi această opţiune
pentru a expedia ca mesaj
şablonul selectat.
- Mesaj Bluetooth: Acest meniu vă
permite trimiterea mesajului prin
Bluetooth.
] Ştergeţi: Permite ştergerea
şablonului.
] Şablon nou: Utilizaţi această
opţiune pentru a crea un şablon
nou.
] Ştergeţi tot: Permite ştergerea
tuturor mesajelor multimedia.
]
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Mesaje
Şabloane multimedia
După ce salvaţi şablonul nou, puteţi
utiliza următoarele opţiuni.
] Vizualizaţi: Puteţi vizualiza
şabloane text.
] Editaţi: Utilizaţi această opţiune
pentru a scrie un mesaj nou sau
pentru a edita mesajul şablon
selectat din lista de şabloane text.
] Trimiteţi: Utilizaţi această opţiune
pentru a trimite mesajul şablon
selectat.
] Ştergeţi: Permite ştergerea
şablonului.
] Şablon nou: Utilizaţi această
opţiune pentru a crea un şablon
nou.
] Ştergeţi tot: Permite ştergerea
tuturor mesajelor multimedia.

Mesaje
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Setări mesaj

Meniu 5.0

Mesaj text
Tip mesaj:
Texte, Portal voce, Fax, Paging,
X.400, E-mail, ERMES.
] Perioada de valabilitate: Acest
serviciu de reţea permite setarea
perioadei în care mesajele text vor
fi stocate în centrul de mesaje.
] Raport de livrare: Dacă îl setaţi la
Pornit, puteţi verifica dacă mesajul
a fost trimis cu succes.
] Cost răspuns: La trimiterea unui
mesaj, permite destinatarilor
să răspundă şi să încarce costul
răspunsului pe factura dvs. de
telefon.
] Numărului centrului pt. mesaje:
Dacă doriţi să trimiteţi un mesaj
text, puteţi primi adresa centrului
SMS prin intermediul acestui
meniu.
]

Codare caractere: Alegeţi modul
de codare a caracterelor din
mesaj, acest lucru având impact
asupra dimensiunii mesajului şi, în
consecinţă, asupra tarifelor.
] Trimitere text lung ca: Puteţi să
trimiteţi ca Mesaj text multiplu sau
Mesaj multimedia.
]

Mesaj multimedia
Durata planşei: Afişează durata
fiecărei pagini la vizualizarea
mesajului.
] Ora livrării : Trimiteţi mesajul la o
anumită oră.
] Prioritate: Puteţi seta prioritatea
mesajului selectat.
] Perioadă de valabilitate: Acest
serviciu de reţea permite setarea
duratei în care mesajele text vor fi
stocate în centrul de mesaje.
] Raport de livrare: Dacă îl setaţi la
Pornit, puteţi verifica dacă mesajul
a fost trimis cu succes.
]

Trimitere raport citire?: Puteţi
primi un raport care indică dacă
destinatarul citeşte mesajul sau nu.
] Descărcare automată: Dacă
selectaţi Activat, primiţi mesaje
multimedia automat. Dacă selectaţi
Dezactivat, primiţi numai un mesaj
de înştiinţare în Inbox şi apoi puteţi
verifica această înştiinţare. Dacă
selectaţi Doar în reţeaua proprie,
veţi primi mesaje multimedia în
funcţie de reţeaua proprie.
] Profiluri de reţea: Dacă selectaţi
serverul de mesaje multimedia,
puteţi seta URL-ul pentru serverul
de mesaje multimedia.
] Tip de mesaj permis
Personal: Mesaj personal.
Reclame: Mesaj comercial.
Informaţii: Informaţii necesare.
]
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Mesaje
Numărul mesageriei vocale
Puteţi primi mesaje vocale dacă
furnizorul de servicii de reţea
acceptă această funcţionalitate.
La primirea unui mesaj vocal nou,
simbolul corespunzător va fi afişat pe
ecran. Pentru a vă configura corect
telefonul, solicitaţi furnizorului de
servicii de reţea detalii despre acest
serviciu.

Mesaj serviciu
Puteţi seta opţiunea pentru a
recepţiona mesajul sau nu.

Serviciu info
]

Mesaje
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Recepţionaţi
Pornit: Dacă selectaţi acest meniu,
telefonul dvs. va primi mesaje de la
serviciul de informaţii.
Oprit: Dacă selectaţi acest meniu,
telefonul dvs. nu va mai primi
mesaje de la serviciul de informaţii.

Alertă
Pornit: Telefonul dvs. va emite un
sunet când primiţi mesaje de la
serviciul de informaţii.
Oprit: Telefonul dvs. nu va emite
niciun sunet, chiar dacă sunt
primite mesaje de la serviciul de
informaţii.
] Limbi
Puteţi selecta limba dorită apăsând
tasta OK. Apoi, mesajul de la
serviciul de informaţii va fi afişat în
limba selectată.
]

Personale
Imagini

Meniu 6.1

Afişează lista de fişiere JPG în
Personale/Imagini în memoria
multimedia.
] Vizualizaţi: Puteţi vizualiza fişierul
JPG prin apăsarea tastei [OK] sau
prin selectarea meniului Vizualizare
din meniurile de opţiuni.
] Setaţi ca
- Fundal: Imaginea selectată curent
poate fi setată ca fundal.
- Imaginea ID: Imaginea selectată
curent poate fi setată ca ID
imagine.
] Informaţii fişier: Afişează
informaţiile despre fişier, cum sunt
numele, dimensiunea, data, ora
şi tipul.
] Spectacol de planşe: Puteţi
vizualiza o prezentare de
diapozitive cu fişierele stocate
de dvs.

Director nou: Puteţi crea un folder
nou.
] Sortare după: Puteţi sorta fişierele
după dată, tip şi nume.
] Stil vizualizare: Vă permite să setaţi
tipul de vizualizare.
]

Sunete

Meniu 6.2

Afişează lista de fişiere MP3, MIDI,
AAC, AMR şi MMF din Personale/
Muzică, din memoria multimedia.
] Redaţi: Puteţi reda un fişier MP3
prin apăsarea tastei OK sau prin
selectarea opţiunii Redare din
meniul Opţiuni.
] Setaţi ca: Sunetul selectat curent
poate fi setat ca ton de apel Sunet
apel pentru contact.
] Sortare după: Puteţi sorta fişierele
după dată, tip, nume.

Personale
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Personale
Videoclipuri

Meniu 6.3

Este afişată lista de fişiere 3GP, 3G2
din Personale/Videoclipuri din
memoria multimedia.
Sunt acceptate numai fişierele .3gp
codate cu codecurile video MPEG4 şi
h.263 şi codecul audio AMR.
] Redaţi: Puteţi reda un fişier MP3
prin apăsarea tastei OK sau prin
selectarea opţiunii Redare din
meniul Opţiuni.
] Trimiteţi prin: Trimiteţi fişierul
selectat către alt dispozitiv prin
Mesaj sau Bluetooth.
Notă
] Puteţi trimite fişiere prin Bluetooth

numai dacă acestea sunt stocate în
memoria telefonului, nu şi pe cardul
de memorie.
Pentru a trimite un fişier aflat în
memoria externă, mai întâi trebuie să îl
copiaţi în memoria internă a telefonului.

Personale
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Avertisment!
• Nu puteţi utiliza următoarele caractere,
\/:*?<>|

Director nou: Puteţi crea un folder
nou.
] Ştergere multiplă: Puteţi elimina
mai multe fişiere selectate.
] Ştergeţi tot: Ştergeţi toate fişierele
din listă.
] Sortare după: Puteţi sorta fişierele
după dată, tip, nume.
]

Altele

Meniu 6.4

Este afişată lista de fişiere din
My media/Altele, din memoria
multimedia.
Notă
] Puteţi trimite fişiere prin Bluetooth

numai dacă acestea sunt stocate în
memoria telefonului, nu şi pe cardul
de memorie.
Pentru a trimite un fişier aflat în
memoria externă, mai întâi trebuie să îl
copiaţi în memoria internă a telefonului.

Divertisment

Meniu 6.5

Telefonul dvs. KP260 este dotat cu
jocuri care să vă distreze în timpul
liber. Dacă alegeţi să descărcaţi jocuri
sau aplicaţii suplimentare, acestea
vor fi salvate în acest director.

Memorie externă Meniu 6.6
Dacă aţi introdus un card de
memorie, acesta va fi afi şat sub
forma unui director din cadrul
Personale. Directorul Memorie
externă va fi împărţit în cinci
subdirectoare: Imagini, Sunete,
Videoclipuri şi Altele.
Fiecare director va conţine toate fi
şierele de tipul respectiv, salvate pe
cardul de memorie în loc de telefon.

Personale
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Profiluri
În meniul Profiluri, puteţi să reglaţi şi
să personalizaţi tonurile telefonului
pentru diferite evenimente, medii
sau grupuri de apelare.
Există cinci profiluri presetate:
Normal, Silenţios, Numai vibraţii,
Exterior şi Căşti.
Fiecare profil poate fi personalizat.
Apăsaţi tasta rapidă stânga [Meniu]
şi selectaţi Profiluri utilizând tastele
de navigare Sus/Jos.

Profiluri
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Agendă telefonică
Contacte

Meniu 8.1

1. Selectaţi Contacte, apăsând tasta
rapidă stânga
[OK].
2. Introduceţi numele pe care doriţi
să-l căutaţi.
Notă
] Contacte instantanee se realizează când

introduceţi prima literă din nume.

3. Dacă doriţi să editaţi, să ştergeţi,
să copiaţi o intrare sau să adăugaţi
voce la o intrare, selectaţi tasta
rapidă stânga
[Opţiuni].

Creare contact

Meniu 8.2

Notă
] Lungimile maxime pentru numele

şi numerele stocate depind de tipul
cartelei SIM.

Apelări rapide

Meniu 8.3

Puteţi asigna orice tastă cuprinsă
între
şi
la un nume din
listă. Puteţi efectua un apel direct
apăsând această tastă.
1. Deschideţi mai întâi contactele
prin apăsarea tastei rapide dreapta
[Contacte] în modul de
aşteptare.
2. Derulaţi la Apelări rapide, apoi
apăsaţi tasta rapidă stânga
[OK].
3. Dacă doriţi să adăugaţi un număr
cu apelare rapidă, selectaţi <Gol>
prin apăsarea tastei rapide stânga
[Alocare]. Apoi puteţi căuta
numele în lista de contacte.

Agendă telefonică

Puteţi să adăugaţi o intrare în
agenda telefonică utilizând această
funcţie.
Capacitatea memoriei cartelei SIM
depinde de furnizorul de servicii
mobile. Numărul de caractere
depinde de SIM.

1. Selectaţi Creare contact, apăsând
tasta rapidă stânga
[OK].
2. Introduceţi un nume.
3. Apăsaţi
, apoi puteţi introduce
un număr.
4. Puteţi seta un grup pentru intrare,
apăsând , .
5. Puteţi seta un ton de apel şi o
fotografie pentru intrare, apăsând
tasta rapidă stânga
[Opţiuni].
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Agendă telefonică
4. După asignarea numerelor cu
apelare rapidă, puteţi modifica şi
şterge aceste intrări. De asemenea,
puteţi iniţia apeluri sau trimite
mesaje către aceste numere.

Grupuri

Meniu 8.4

Puteţi introduce un număr maxim
de membri într-un grup. Sunt
disponibile 7 grupuri pentru care
puteţi crea liste.

Copiaţi tot

Meniu 8.5

Puteţi copia intrări de pe cartela SIM
în memoria telefonului şi invers.

Ştergeţi tot
Agendă telefonică
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Meniu 8.6

Puteţi şterge toate intrările de
pe cartela SIM sau din memoria
telefonului.

Setări

Meniu 8.7

1. Apăsaţi tasta rapidă dreapta
[Contacte] în modul de aşteptare.
2. Deplasaţi-vă la Setări, apoi apăsaţi
tasta rapidă stânga
[OK].

Informaţii

Meniu 8.8

Numere servicii
Utilizaţi această funcţie pentru a
accesa o anumită listă de servicii
furnizate de operatorul dvs. de
reţea (dacă este acceptată de
cartela SIM).
] Număr propriu (în funcţie de SIM)
Puteţi salva şi verifica propriul
număr de pe cartela SIM.
] Cartea mea de vizită
Această opţiune vă permite să vă
creaţi propria carte de vizită care
să conţină numele şi un număr de
telefon mobil.
Pentru a crea o carte de vizită
nouă, apăsaţi tasta rapidă
stânga
[Nou] şi introduceţi
informaţiile în câmpuri.
Dacă doriţi să editaţi, să ştergeţi
sau să trimiteţi o carte de vizită,
selectaţi tasta rapidă stânga
[Opţiuni].
]

Mai mult
Ceas alarmă

Meniu 9.1

Puteţi seta activarea alarmei la o
anumită oră.

Calculator

Meniu 9.2

Meniu 9.3

1. Apăsaţi [Start] pentru a
cronometra. Apăsaţi [Tur] pentru a
înregistra timpul unui tur.
2. Apăsaţi [Stop] pentru a asigura
înregistrarea unui timp de tur.
3. Apăsaţi [Resetare] pentru a reveni
în starea prestabilită.

Convertor de unităţi
Meniu 9.4

Această aplicaţie converteşte orice
unitate de măsură în unitatea dorită.
Există 7 tipuri care pot fi convertite
în unităţi: Valută, Suprafaţă, Lungime,
Greutate, Temperatură, Volum şi
Viteză.
1. Puteţi selecta unul dintre aceste
tipuri, apăsând tasta
OK.
2. Selectaţi unitatea pe care doriţi să
o convertiţi, apăsând
,
.
Nu se poate introduce simbolul “-”
în convertorul de unităţi.

Mai mult

Dispune de funcţii standard, precum
+, -, x, /: adunare, scădere, înmulţire
şi împărţire.
Mai mult decât atât, puteţi utiliza
diverse funcţii de calcul precum +/-,
sin, cos, tg, log, ln, exp, radical.
1. Introduceţi numerele apăsând
tastele numerice.
2. Utilizaţi o tastă de navigare pentru
a selecta un semn de calcul.
3. Apoi introduceţi numerele.
4. Apăsaţi tasta
pentru a vizualiza
rezultatul.
5. Pentru a introduce un număr
zecimal, apăsaţi tasta
.
6. Pentru a părăsi aplicaţia Calculator,
apăsaţi tasta rapidă dreapta
[Înapoi].

Cronometru
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Mai mult
Ora pe glob

Meniu 9.5

Puteţi vedea orele din principalele
oraşe ale lumii.
1. Selectaţi oraşul aparţinând
fusului orar dorit, apăsând tastele
,
.
2. Puteţi seta ora curentă la ora
oraşului selectat, apăsând tasta
rapidă stânga [OK].

Servicii SIM

Meniu 9.6

Acest meniu depinde de cartela SIM şi
de serviciile de reţea.
În cazul în care cartela SIM acceptă
servicii SAT (SIM Application Toolkit),
acest meniu va purta numele serviciului
respectiv, stocat de operator pe cartela
SIM.

Mai mult
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Navigator
Puteţi accesa diverse servicii WAP
(Protocol pentru aplicaţii wireless)
cum ar fi servicii bancare, ştiri,
prognoze meteo şi informaţii despre
cursele aeriene. Aceste servicii sunt
concepute special pentru telefoanele
mobile şi sunt întreţinute de
furnizorii de servicii WAP.
Verificaţi disponibilitatea serviciilor
WAP, condiţiile de taxare şi tarifele la
operatorul de reţea şi/sau furnizorul
de servicii ale cărui servicii doriţi să
le utilizaţi.
Furnizorii de servicii oferă şi
instrucţiuni despre modul de
utilizare a acestor servicii.
După conectare, este afişată pagina
iniţială. Conţinutul depinde de
furnizorul de servicii. Pentru a părăsi
navigatorul în orice moment, apăsaţi
tasta
. Telefonul va reveni la
ecranul inactiv.

Utilizarea tastelor telefonului
Când navigaţi pe Internet, tastele
telefonului au funcţii diferite faţă de
modul Telefon.
Tastă
,

Descriere
Permite derularea
linie cu linie a zonei
de conţinut
Permite revenirea la
pagina precedentă
Permite selectarea
opţiunilor şi
confirmarea
acţiunilor

Navigator
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Navigator
Start

Meniu *.1

Utilizat pentru conectarea la o
pagină iniţială. Pagina iniţială va fi
reprezentată de site-ul definit în
profilul activat. Aceasta va fi definită
de către furnizorul de servicii dacă
nu aţi definit-o dvs. în profilul activat.

Yahoo! oneSearch
Meniu *.2

Puteţi accesa serviciul Yahoo!. Pentru
a accesa serviciul Yahoo!, atingeţi
Meniu şi selectaţi Navigator, apoi
Yahoo! oneSearch.
Notă
] Serviciul Yahoo! nu este disponibil in

anumite ţări. Acest lucru depinde de
serviciile de reţea.

Favorite

Meniu *.3

Acest meniu vă permite să stocaţi
adresele URL ale paginilor Web
favorite pentru a le accesa facil
ulterior.
Pentru a crea un element favorit.
1. Apăsaţi tasta rapidă stânga
[Opţiuni].
2. Selectaţi Adăugare nou şi apăsaţi
tasta OK.
3. După introducerea adresei URL şi a
titlului, apăsaţi tasta OK.
După selectarea unui favorit, sunt
disponibile următoarele opţiuni.

Introduceţi adresa
Meniu *.4

Vă puteţi conecta direct la site-ul
dorit. După introducerea unui URL,
apăsaţi tasta OK.

Navigator
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Istoric

Meniu *.5

Acest meniu arată paginile parcurse
recent.

Pagini salvate

Meniu *.6

Telefonul poate salva pagina afişată
sub forma unui fişier offline.

Setări

Cache
Informaţiile sau serviciile accesate
sunt salvate în memoria cache a
telefonului.
Notă
] Memoria cache este o memorie tampon

utilizată pentru salvarea temporară
a datelor.

Meniu *.7

Puteţi seta profilul, memoria cache
şi securitatea pentru serviciul de
Internet.

Certificate de securitate

Profiluri de reţea

Afişaţi imaginea

Un profil este un set de informaţii
despre reţea utilizat pentru
conectarea la Internet.
Există profiluri implicite pentru
anumiţi operatori, stocate în
memoria telefonului.
Profilurile prestabilite nu pot fi
redenumite.

Puteţi selecta dacă să se afişeze
sau nu imaginea în timpul navigării
Navigator.

Puteţi vedea lista de certificate
personale stocate în telefonul dvs.

Script
Optaţi pentru activarea sau
dezactivarea Javascript.
Meniu *.8

Acest meniu indică versiunea
Navigator.

Navigator

Informaţii
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Conectivitate
Bluetooth

Meniu 0.1

Bluetooth permite dispozitivelor
mobile compatibile, perifericelor şi
calculatoarelor aflate în proximitate
să comunice direct unele cu altele,
fără cabluri.
Acest telefon acceptă conectivitate
Bluetooth încorporată, ceea
ce permite conectarea la căşti
compatibile Bluetooth, aplicaţii de
calculator şi altele.
Notă
] Utilizaţi întotdeauna accesorii LG

originale.
] Încălcarea acestor dispoziţii duce la

anularea garanţiei.
] Accesoriile pot fi diferite în diverse

zone; pentru informaţii suplimentare, vă
rugăm să verificaţi aceste informaţii cu
furnizorul local sau cu reprezentantul
nostru de servicii.

Conectivitate
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Reţea

Meniu 0.2

Puteţi selecta o reţea care va fi
înregistrată automat sau manual.

Selectare reţea
De obicei, selectarea reţelei este
setată la Automat.
] Automat: Dacă selectaţi modul
Automatic, telefonul va căuta
automat şi va selecta o reţea. După
ce aţi selectat Automat, telefonul
va fi setat la Automat, chiar dacă
este închis şi repornit.
] Manual: Telefonul va căuta lista
reţelelor disponibile şi vi le va afişa.
Apoi, puteţi selecta reţeaua pe care
doriţi s-o utilizaţi, dacă această
reţea are un acord de roaming cu
operatorul reţelei dvs. de reşedinţă.
Telefonul vă permite să selectaţi
altă reţea, dacă nu reuşeşte să
acceseze reţeaua selectată.

]

Preferat: Puteţi seta o listă de
reţele preferate la care telefonul să
încerce să se conecteze înainte de
a încerca să se conecteze la altele.
Această listă este creată din lista
predefinită de reţele cunoscute.

Ataşare GPRS
Puteţi configura serviciul GPRS în
funcţie de diferite situaţii.

Conexiune USB

Meniu 0.3

Conectivitate

Puteţi selecta numai un mod dintre
Servicii de date şi Dispozitiv USB de
stocare în masă.
] Stocare în masă
Vă puteţi conecta telefonul la PC ca
dispozitiv de stocare USB, folosind
cablul în trei moduri.
1. Conectaţi telefonul la PC la
afişarea ecranului inactiv (sau a
meniului superior).
2. Conectaţi telefonul în timp ce
acesta efectuează o operaţie sau
o funcţie de meniu, apoi treceţi
la ecranul inactiv (sau al meniului
superior).

3. Conectaţi telefonul în timp ce
acesta efectuează o operaţie sau
o funcţie de meniu, apoi selectaţi
meniul Dispozitiv USB de stocare
în masă.
După ce terminaţi de folosit
memoria telefonului, faceţi clic pe
Ieşire şi parcurgeţi următorii paşi.
1. Faceţi clic pe zona pentru
înştiinţare.
[Deconectare sau eliminare
hardware]
2. Selectaţi Dispozitiv USB de stocare
în masă, faceţi clic pe Stop.
Va apărea următorul mesaj:
Dispozitivul USB de stocare în
masă poate fi eliminat acum în
siguranţă din sistem.
3. Apoi scoateţi cablul.
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Setări
Meniu #.1

Scurtătură pt. Ecranul de Start

Puteţi seta funcţii pentru dată şi oră.

Selectarea opţiunii Activat afişează
funcţionalităţile celor 4 taste de
navigare şi a tastei Meniu sub formă
de imagini în mijlocul ferestrei
inactive.

Ora şi data
Limbi

Meniu #.2

Puteţi schimba limba de afişare a
textelor din telefon. De asemenea,
această schimbare va afecta modul
de introducere a limbii.

Setări afişaj

Meniu #.3

Stilul meniului
Telefonul are temele de meniu Grilă
şi Circular. Setaţi stilul meniului prin
derulare şi apăsarea tastei rapide
stânga
[OK].

Fundal
Puteţi selecta imaginile de fundal în
modul de aşteptare.

Text standby
Dacă selectaţi Pornit, puteţi edita
textul afişat în modul de aşteptare.

Durata luminii ecranului
Puteţi seta durata iluminării
ecranului.

Luminozitate
Puteţi seta nivelul de luminozitate
pentru afişajul LCD:
100%, 80%, 60%, 40%

Setări
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Numele reţelei
Dacă această funcţie este activată,
numele reţelei va fi afişat pe ecranul
LCD.

Scurtături

Meniu #.4

Această opţiune vă permite să
adăugaţi opţiunile preferate în
lista oferită deja. După ce aţi creat
propriul meniu, puteţi accesa rapid
funcţia dorită din ecranul inactiv,
apăsând tasta de navigare dreapta.

Restricţionarea apelurilor
Serviciul Restricţionarea apelurilor
împiedică telefonul să efectueze şi
să recepţioneze o anumită categorie
de apeluri. Această funcţie necesită
parola de blocare a apelurilor. Puteţi
vedea următoarele submeniuri.

Notă

Număr apelare fixă

] Meniul Radio se regăseşte deja în

(în funcţie de SIM)

secţiunea Preferate.

Setări apel

Meniu #.5

Puteţi seta meniul relevant pentru
un apel, apăsând
[Selectare] în
meniul Setări.

Redirecţionare apel
Serviciul de redirecţionare a
apelurilor permite redirecţionarea
apelurilor de voce, fax şi date către
alt număr. Pentru detalii, contactaţi
furnizorul de servicii.

Puteţi restricţiona apelurile efectuate
către numerele de telefon selectate.
Numerele sunt protejate de codul
PIN2.

Mod răspuns
Cu orice tastă
Dacă selectaţi această opţiune,
puteţi accepta un apel apăsând
orice tastă, cu excepţia tastelor
[Terminare]/
.
] Numai tasta Trimitere
Dacă selectaţi acest meniu, puteţi
primi un apel numai apăsând tasta
[Trimitere].
]

Setări
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Setări
Trimitere număr propriu

Alertă la minut

(în funcţie de reţea şi abonament)

Dacă selectaţi Pornit, puteţi verifica
durata apelului printr-un sunet de
tonalitate joasă la fiecare minut, pe
parcursul apelului.

]

Setat de reţea
Dacă selectaţi această opţiune,
puteţi trimite numărul dvs. de
telefon în funcţie de serviciul pe
două linii, pe linia 1 sau linia 2.

Reapelare automată
Pornit
Când este activată această funcţie,
telefonul va încerca automat
reapelarea în caz de eşec în
conectarea la un apel.
] Oprit
Telefonul nu va încerca să
reapeleze dacă nu s-a conectat la
apelul iniţial.
]

Apel în aşteptare
(în funcţie de reţea)

Activaţi
Dacă selectaţi Activaţi, puteţi
accepta un apel (recepţionat)
în aşteptare.
] Anulaţi
Dacă selectaţi Anulare, nu puteţi
recunoaşte apelul (recepţionat)
în aşteptare.
] Vizualizaţi starea
Permite afişarea stării apelului în
aşteptare.
]

Setări
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Trimiteţi tonuri DTMF
Puteţi trimite tonuri DTMF în timpul
unui apel activ pentru a vă verifica
căsuţa poştală vocală sau alte servicii
telefonice automate.

Securitate

Meniu #.6

Solicitare cod PIN

Acest meniu permite setarea
intervalului după care are loc
blocarea automată a tastaturii.

Blocare telefon
Puteţi utiliza un cod de securitate
pentru a preveni utilizarea
neautorizată a telefonului.
De fiecare dată când porniţi
telefonul, vi se va solicita codul
de siguranţă, dacă setaţi blocarea
telefonului la La pornire.
Dacă setaţi blocarea telefonului la
Când este schimbată cartela SIM,
vi se va solicita codul de siguranţă
numai când schimbaţi cartela SIM.

Setări

În acest meniu puteţi seta telefonul
să solicite codul PIN al cartelei SIM
când este pornit.
Dacă funcţia este activată, vi se va
solicita să introduceţi codul PIN.
1. Selectaţi Solicitare cod PIN în
meniul Setări de securitate şi apoi
apăsaţi
[OK].
2. Setaţi Pornit/Oprit.
3. Dacă doriţi să schimbaţi setarea,
trebuie să introduceţi codul PIN
când porniţi telefonul.
4. Dacă introduceţi codul PIN greşit
de mai mult de 3 ori, telefonul se
va bloca. Dacă PIN-ul este blocat,
va trebui să introduceţi codul PUK.
5. Puteţi introduce codul PUK de
maxim 10 ori. Dacă introduceţi
codul PUK greşit de mai mult
de 10 ori, nu mai puteţi debloca
telefonul. Va trebui să contactaţi
furnizorul de servicii.

Blocare automată a tastelor
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Setări
Modificaţi coduri

Mod economic

PIN este o abreviere pentru
Personale Identification Number
(număr de identificare personală),
folosit pentru a împiedica utilizarea
de către persoane neautorizate.
Puteţi schimba codurile de acces:
Cod securitate, Cod PIN2.
1. Dacă doriţi să schimbaţi codul de
securitate/codul PIN2, introduceţi
codul iniţial şi apoi apăsaţi tasta
[OK].
2. Introduceţi noul cod de securitate/
codul PIN2 şi verificaţi-le.

Dacă setaţi Activat, puteţi economisi
energie, atunci când nu utilizaţi
telefonul.

Mod deconectat

Setări

66

Meniu #.7

Acesta vă permite să utilizaţi numai
acele caracteristici ale telefonului
care nu necesită utilizarea reţelei
wireless când vă aflaţi într-un avion
sau în locuri în care este interzisă
utilizarea reţelelor wireless.
Dacă activaţi modul Aeronavă,
pictograma va fi afişată pe ecran în
locul pictogramei pentru semnalul
de reţea.

Resetare

Meniu #.8

Meniu #.9

Puteţi iniţializa toate valorile
implicite din fabricaţie.
Aveţi nevoie de codul de securitate
pentru a activa această funcţie.

Starea memoriei

Meniu #.0

Puteţi verifica spaţiul disponibil
şi utilizarea memoriei telefonului,
cartelei SIM şi memoriei externe
(dacă este inserată).

Accesorii
Există diverse accesorii pentru telefonul dvs. mobil. Puteţi selecta aceste
opţiuni în funcţie de necesităţile personale de comunicare.

Acumulator standard

Adaptor de călătorie
Acest încărcător
vă permite
să încărcaţi
acumulatorul
atunci când nu
vă aflaţi acasă
sau la serviciu.

Microfon handsfree

Notă
] Utilizaţi întotdeauna accesorii LG

originale.
] Încălcarea acestor dispoziţii duce la

anularea garanţiei.
] Accesoriile pot fi diferite în diverse

zone; pentru informaţii suplimentare, vă
rugăm să verificaţi aceste informaţii cu
furnizorul local sau cu reprezentantul
nostru de servicii.

Accesorii
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Date tehnice
General
Nume produs: KP260
Sistem: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

Limita de temperatură
pentru utilizarea
telefonului
Normal: 55 °C
În timpul încărcării: 45 °C

Date tehnice
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HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE
Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout
line and fold as illustrated below.

How to cut

How to fold

Cut out Quick Reference Guide
along the cutout line. You can
place a scale on the cutoff line
and cut as illustrated below.
• Be careful not to cut yourself
when using scissors.

Fold Quick Reference Guide
along the perforated line so that
the cover faces upwards as
illustrated below.
• Be careful not to cut yourself
when using scissors.

Cover

Cutout-line

Getting to know your phone

F r o nt

F r o nt

KP260
QUICK REFERENCE GUIDE
WELCOME AND THANK YOU FOR
CHOOSING LG MOBILE PHONE

This guide is the instruction for foreigners.

1. LCD
2. Clear key
3. Call key
4. End key
5. Side keys

6. MicroSD card
7. Battery Charging
Connector/Cable
connector and Ear jack
8. Side camera key

Music

Camera

Your LG KP260 has a built-in MP3 player so you can play
all your favourite music.
All songs - Contains all of the songs you have on your
phone.
My playlist - Contains any playlists you have created.
Settings - If you want to play continuous random
selection, choose Shufﬂe and to play repeat selection,
choose Repeat. In this menu you can set the Equalizer
and Player skin as well.

Using the camera module built in your phone, you can
take pictures of people. Additionally, you can send photos
to other people and select photos as wallpaper.

Note
] You

should copy MP3 to Sounds/MP3 folder. If you copy
another folder, you can't see MP3 ﬁles.
PC should run Windows 98 SE, Windows ME,
Windows 2000, Windows XP operating system.

] The

Note
] When

using the camera, power consumption increases.
If this icon
appears on the wallpaper, indicating
low battery, recharge the battery before use.

Shutter sound or video recording sound is omitted even
when setting mode, including silent mode
.

To take a picture
Hold down the camera button.
- To take clear pictures, press the camera button while
holding the camera without any movement.
- Appropriately adjust distance to the object that you want
take a picture of (more than 50 cm).
- Handle carefully since the camera is vunerable to shock
and use a soft cloth when cleaning the camera lens.
- Do not disassemble or modify the camera as this may
lead to ﬁre or malfunctioning.
1. Hold down the in standby mode.
2. Focus on the subject to capture the image, and then
key.
press the /

Video camera
1. Select Video camera menu.
2. Video camera settings menu is the same with Photo
camera settings, except following items:
To change the below function, press the left soft key
[Options].
] Video mode: Allows you to set to send a video ﬁle
through MMS or General.

FM Radio

Voice recorder

You can search radio stations and enjoy listening to
the radio.

You can record voice memo.

Note
] To

improve the radio reception, extend the headset cord
which functions as the FM antenna.

1. Press the corresponding number key of a channel to
store the currently selected radio station.
2. After presetting radio channels, you can listen to other
channel by pressing the corresponding number key
(short press).
3. You can access the following option menus by pressing
[Options].
the left soft key

Record
1. Press OK to start recording. Once recording is started, the
message Recording and the counter is displayed.
2. If you want to ﬁnish recording, press right soft key [Stop].

Album
You can view the Sounds folder which lists all sound ﬁles saved
in the memory.

