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Anumite informaţii din acest manual pot fi
diferite faţă de telefonul dumneavoastră,
în funcţie de software-ul telefonului sau
de operator.

KP270 Ghidul utilizatorului

ROMÂNĂ

Felicitări pentru achiziţionarea telefonului
modern şi compact KP270 de la LG, creat
să funcţioneze cu cele mai noi tehnologii
digitale pentru comunicaţii mobile.

Depozitarea aparatului învechit
1 Dacă pe un anumit produs este inscripţionat simbolul tomberonului
întretăiat înseamnă că produsul se aﬂ ă în conformitate cu Directiva
2002/96/CE.
2 Toate echipamentele electrice şi electronice nu trebuie aruncate
utilizând ﬂuxul 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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Instrucţiuni pentru o utilizare eﬁcientă şi sigură a telefonului
Citiţi aceste instrucţiuni de utilizare.
Nerespectarea acestor instrucţiuni de utilizare
poate ﬁ periculoasă sau ilegală.

Expunerea la radiofrecvenţe
ACEST DISPOZITIV NTRUNEŞTE
STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE
EXPUNERE LA UNDE RADIO
Dispozitivul dvs. mobil este un receptor/
transmiţător radio. Acesta este proiectat şi
fabricat astfel încât să nu depăşească limitele
de expunere la frecvenţe radio (RF) recomandate
de directivele internaţionale (ICNIRP). Aceste
limite fac parte din directive mai cuprinzătoare
şi stabilesc nivelurile permise de energie RF
pentru populaţie. Directivele au fost dezvoltate
de organizaţii ştiinţiﬁce independente, prin
evaluarea periodică şi amănunţită a studiilor
ştiinţiﬁce. Directivele includ o marjă de siguranţă
substanţială, proiectată în scopul garantării
siguranței tuturor persoanelor, indiferent de
vârstă şi starea de sănătate.

Valoarea maximă a ratei SAR pentru acest
dispozitiv, la testarea în timpul utilizării la
ureche, este de 0,404 W/kg.
Acest dispozitiv întruneşte normele privind
expunerea la frecvenţe radio când este utilizat
în poziţie normală, la ureche, sau când este
poziţionat la cel puţin 1,5 cm de corp. Dacă
se utilizează un toc, o clemă de curea sau un
suport pentru utilizare pe corp, acest accesoriu
nu trebuie să conţină metale şi trebuie să
poziţioneze produsul la o distanţă de cel puţin
1,5 cm faţă de corp. Pentru a transmite ﬁşiere
de date sau mesaje, acest dispozitiv necesită o
conexiune de calitate la reţea.

INSTRUCŢIUNI

Standardul de expunere pentru dispozitivele
mobile utilizează o unitate de măsură
cunoscută drept rata de absorbţie speciﬁcă
sau SAR. Limita SAR consemnată în normele
internaţionale este de 2,0 W/kg*. Testele pentru
SAR sunt efectuate utilizându-se poziţii de
utilizare standard, cu dispozitivul transmiţând la
cel mai mare nivel de putere certiﬁcat, în toate
benzile de frecvenţă testate.

Deşi SAR este stabilită la cel mai înalt nivel
de putere certiﬁcat, rata SAR efectivă a
dispozitivului în timpul utilizării poate ﬁ cu mult
sub valoarea maximă. Acest lucru se datorează
faptului că dispozitivul este proiectat pentru
a opera la mai multe niveluri de putere, astfel
încât să utilizeze numai puterea necesarăpentru
accesarea reţelei. În general, cu cât sunteţi mai
aproape de o staţie de emisie, cu atât puterea
emisă de dispozitiv este mai scăzută. Înainte
de a pune un model de telefon la dispoziţia
publicului, spre vânzare, trebuie demonstrată
conformitatea cu directiva europeană R&TTE.
Această directivă include, ca cerinţă esenţială,
protecţia sănătăţii şi siguranţei utilizatorului,
precum şi a altor persoane.
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Instrucţiuni pentru o utilizare eﬁcientă şi sigură a telefonului
În anumite cazuri este posibil ca transmisia
ﬁşierelor de date sau a mesajelor să ﬁe
întârziată până când este disponibilă o astfel
de conexiune. Asiguraţi-vă că sunt respectate
instrucţiunile de mai sus privind distanţa
de separare, până la ﬁnalizarea transmisiei.
Valoarea SAR maximă pentru acest dispozitiv,
când este testat la utilizarea aproape de corp,
este de 0,934 W/kg.
* Limita SAR pentru dispozitive mobile utilizate
de public este de 2,0 waţi/kilogram (W/ kg),
calculată ca medie per 10 grame de ţesut
corporal. Normele includ o marjă de siguranţă
substanţială care oferă protecţie suplimentară
publicului şi ia în considerare diferenţele care
pot apărea la măsurători. Valorile SAR pot varia,
în funcţie de cerinţele de raportare la nivel de
ţară şi de banda de reţea.
Pentru informaţii SAR în alte regiuni, consultaţi
informaţiile despre produs, la www. lgmobile.
com.

INSTRUCŢIUNI
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Îngrijirea şi întreţinerea produsului

•

AVERTISMENT
Pentru acest model de telefon, utilizaţi 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.

•

•

•

• Ţineţi-l departe de dispozitive electrice

precum televizoare, radiouri şi calculatoare
personale.
• Aparatul trebuie ţinut departe de surse de

•
•

căldură, precum radiatoare sau ﬁerbătoare.
• Nu scăpaţi telefonul din mână.
• Nu supuneţi aparatul la vibraţii mecanice

•

sau şocuri.
• 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 sensibile.
• Nu manevraţi telefonul dacă aveţi mâinile

ude, în timp ce telefonul se încarcă. Există
risc de electrocutare, iar telefonul poate ﬁ
avariat grav.

•
•

ui
i

a
te

re

e
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ut
e

materialelor inﬂamabile, deoarece telefonul
se poate înﬁerbânta şi poate crea pericol
de incendiu.
• Utilizaţi o cârpă uscată pentru a curăţa

partea exterioară a unităţii (nu folosiţi
solvenţi precum benzen, diluant sau
alcool).
• Nu încărcaţi telefonul când se aﬂă pe

suprafeţe moi.
• Telefonul trebuie încărcat într-o zonă bine

ventilată.
• 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.
• Nu expuneţi telefonul la lichide şi umezeală.
• Accesoriile precum căştile trebuie utilizate

cu grijă. Nu atingeţi antena inutil.

Funcţionarea eﬁcientă a telefonului
Dispozitivele electronice
Toate telefoanele mobile pot primi interferenţe
care pot afecta performanţa acestora.
• Nu utilizaţi telefonul mobil fără permisiune

în apropierea echipamentelor medicale.
Evitaţi să aşezaţi telefonul peste
stimulatoarele cardiace, de exemplu în
buzunarul de la piept.
• Anumite aparate auditive pot ﬁ afectate de

telefoanele mobile.
• Interferenţe minore pot afecta televizoarele,

radiourile, calculatoarele etc.

Stimulatoarele cardiace
Producătorii de stimulatoare cardiace
recomandă păstrarea unei distanţe minime de
15 cm între un telefon mobil şi un stimulator
cardiac pentru evitarea unor interferenţe
potenţiale cu stimulatorul cardiac. Pentru
aceasta, folosiţi telefonul la urechea opusă
stimulatorului cardiac şi nu purtaţi telefonul în
buzunarul de la piept.
INSTRUCŢIUNI

e
ă
ﬁ

• Nu încărcaţi un telefon în apropierea
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Instrucţiuni pentru o utilizare eﬁcientă şi sigură a telefonului
Spitale

performanţelor reduse.

Închideţi dispozitivul dvs. wireless când
vi se solicită acest lucru în spitale, clinici
sau instituţii de îngrijire a sănătăţii. Aceste
solicitări au scopul de a preveni interferenţele
posibile cu echipamentele medicale sensibile.

• Dacă vă place să ascultaţi muzică pe

Siguranţa la volan

Evitarea afectării auzului

Consultaţi legislaţia şi reglementările pentru
utilizarea telefonului mobil la volan.

Auzul vă poate ﬁ afectat dacă vă expuneţi
perioade lungi de timp la sunete puternice.
De aceea vă recomandăm să nu porniţi sau
să nu opriţi telefonul în apropierea urechii. De
asemenea vă recomandăm să setaţi volumul
muzicii ascultate şi pe cel al apelurilor la un
nivel rezonabil.

• Nu utilizaţi un telefon care trebuie ţinut în

mână când conduceţi.
• Acordaţi condusului atenţie maximă.
• Utilizaţi un set de tip “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 radio frecvenţă poate afecta o

serie de sisteme electronice ale vehiculului,
precum echipamentul stereo şi cel de
siguranţă.
INSTRUCŢIUNI

• Dacă vehiculul este echipat cu airbag,

nu-l acoperiţi cu echipament fără
ﬁr instalat sau mobil. Acesta poate
determina nefuncţionarea airbagului sau
poate provoca vătămări grave datorită
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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
important în special în apropierea străzilor.

Zo

Nu
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ap

At
•

•

•

Componente din sticlă
Unele componente ale dispozitivului dvs.
mobil sunt din sticlă. Această sticlă se poate
sparge dacă scăpaţi dispozitivul mobil pe
o suprafaţă dură sau dacă este supus unui
impact serios. Dacă sticla se sparge, nu o
atingeţi şi nu încercaţi să o mişcaţi din loc.
Nu utilizaţi dispozitivul mobil înainte ca sticla
să ﬁe înlocuită de un furnizor de servicii
autorizat.

În

Dis
în
•

•

ui

te
or.

De
ul

e

a

Zone cu explozivi

Copii

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

Păstraţi telefonul la loc sigur, astfel încât să
nu ﬁe la îndemâna copiilor. Acesta conţine
componente mici, care pot cauza accidente
prin înecare.

Atmosfere cu potenţial de explozie

Apeluri de urgenţă

• Nu utilizaţi telefonul la un punct de

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.

alimentare cu combustibil.
• Nu utilizaţi telefonul în apropierea

combustibilului sau al substanţelor
chimice.
• Nu transportaţi şi nu depozitaţi gaze,

lichide inﬂamabile sau explozivi în
compartimentul vehiculului în care se aﬂă
telefonul mobil şi accesoriile acestuia.

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

• 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

INSTRUCŢIUNI

echipajului.

Informaţii despre baterie şi
întreţinerea acesteia

bateriei.
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Te

• Înlocuiţi bateria când nu mai este

performantă. Bateria poate ﬁ reîncărcată
de nenumărate ori înainte de a necesita
înlocuirea.
• Reîncărcaţi bateria dacă nu a fost utilizată

de mult timp, pentru a maximiza durata de
folosire.
• Nu expuneţi încărcătorul bateriei direct

razelor solare sau nu-l utilizaţi în condiţii
de umiditate ridicată, precum în baie.

Ec
Ta

• Nu lăsaţi bateria în locuri ﬁerbinţi sau

reci, deoarece acest lucru poate reduce
performanţa.
• Dacă bateria este înlocuită cu un tip de

baterie incorect, există risc de explozie.
• Colectaţi bateriile uzate conform indicaţiilor

producătorului. Reciclați-le, dacă este
posibil. Nu le colectaţi ca gunoi menajer.
• Dacă trebuie să înlocuiţi bateria, mergeţi

la cel mai apropiat punct de service sau
dealer LG Electronics autorizat pentru
asistenţă.
INSTRUCŢIUNI

• Deconectaţi întotdeauna încărcătorul

din priză după ce telefonul este încărcat
complet pentru a economisi consumul
inutil de energie.
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Telefonul dvs.
01
02
03
04
05

Ecran principal

06

Tasta OK

07
Tasta funcţională
stânga
Se duce la Personale
direct.
Tasta Acasă
Prima se duce la
ecran sau Meniu.
Tasta Apelare
Apelează un număr
de telefon şi răspunde
apelurilor primite.

Tasta Ştergere
Şterge un caracter la fiecare
apăsare.
Tasta Terminare/Pornire
Încheie sau respinge apelurile.
Porneşte/Opreşte telefonul. Revine
la ecranul modului „în aşteptare”
când utilizaţi meniul.

CONFIGURARE

Tastele de navigare
• În modul aşteptare:
Sus: Meniu rapid.
Jos: Lista contactelor.
Dreapta: Msaje.
Stânga: Profiluri meniuri.
• În meniu: Navighează între meniuri.

Tasta funcţională dreapta
08
Se duce la Contacte direct. Utilizaţi
această cheie pentru a reveni la un
ecran anterior.

13

Vedere în interior

In
1

Orificiu pentru
cardul de memorie

Încărcător,
cablu, conector
„Mâini libere”

Obiectivul camerei
Capacul
bateriei

CONFIGURARE
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Baterie

Instalarea cardului SIM şi a bateriei
1 Îndepărtarea capacului bateriei
Apăsaţi pe clapeta de eliberare a capacului
bateriei. Capacul bateriei va glisa usor,
putând ﬁ ridicat.

2 Îndepărtarea bateriei
Ridicaţi bateria din partea inferioară şi
îndepărtaţi-o cu atenţie din compartimentul
său.

01
02
03
04
05
06
07

AVERTISMENT: Nu îndepărtaţi bateria
când telefonul este pornit, deoarece acest lucru
poate determina avarierea telefonului.

08

3 Instalarea cartelei USIM
Scoateţi locaşul pentru cartela USIM.
Introduceţi cartela USIM în locaş şi glisaţi
locaşul înapoi. Aveţi grijă ca zona de
contact aurie a cartelei să ﬁe aşezată
cu faţa în jos. Pentru a îndepărta cartela
USIM, împingeţi-o uşor în direcţia opusă.
CONFIGURARE

AVERTISMET: Nu introduceţi cartela USIM
atunci când clapeta este deschisă, deoarece
acest lucru poate determina defectarea
telefonului şi a cartelei USIM.

15

Instalarea cardului SIM şi a bateriei
4 Instalarea bateriei
Introduceţi mai întâi partea de sus
a bateriei în marginea de sus a
compartimentului bateriei. Asiguraţi-vă
că bornele bateriei se aliniază cu clamele
bateriei situate în telefon. Apăsaţi capătul
bateriei până când se ﬁxează.

CONFIGURARE
16 LG KP270 | Ghidul utilizatorului

5

e
l

5 Închiderea capacului bateriei
Glisaţi capacul bateriei către partea
superioară a telefonului până când se
ﬁxează printr-un clic.

6 Încărcarea bateriei telefonului
Deschideţi capacul mufei încărcătorului
din partea laterală a telefonului KP270.
Introduceţi încărcătorul şi conectaţi-l la o
priză electrică. Telefonul KP270 trebuie
încărcat până în momentul în care pe
ecran se aﬁşează mesajul
Încărcat complet.

01
02
03
04
05

AVERTISMENT: Nu încărcaţi telefonul
când este aşezat pe un suport moale. Telefonul
trebuie încărcat într-un spaţiu bine ventilat.

06
07
08

CONFIGURARE
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Cardul de memorie

S

Instalarea cardului de memorie
Puteţi mări spaţiul de memorie disponibil
pentru telefonul dvs. utilizând un card de
memorie.
Notă: Cardul de memorie este un accesoriu
opţional.

Deschideţi capacul care acoperă locaşul
pentru cardul de memorie. Inseraţi cardul de
memorie în locaş până când se ﬁxează cu un
clic. Aveţi grijă ca zona de contact aurie să
ﬁe aşezată cu faţa în jos.

Scoaterea cardului de memorie
CONFIGURARE

Deschideţi clapeta şi îndepărtaţi cu grijă
cardul de memorie împingându-l încet
conform următoarei diagrame:
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Formatarea cardului de memorie
Dacă nu aţi formatat deja cardul de memorie,
va trebui să faceţi acest lucru înainte de a-l
putea utiliza.
1 Din ecranul modului „în aşteptare”, apăsaţi
şi selectaţi Setări. Apoi alegeţi Setări
telefon.
2 Selectaţi Manager memorie şi apoi
Memorie externă.
3 Apăsaţi Formatare şi apoi introduceţi
parola. Valoarea implicită a parolei este
0000. Cardul va ﬁ formatat şi gata de
utilizare.
4 Pentru a vizualiza noile directoare formatate
din telefonul KP270 apăsaţi
şi selectaţi
Personale. Selectaţi Cardul meu de
memorie.
AVERTISMENT: Când formataţi cardul
de memorie, tot conţinutul acestuia va ﬁ şters.
Dacă nu doriţi să pierdeţi informaţii din cardul
de memorie, efectuaţi o copie de siguranţă a
acestora.

e,

aţi
ări

e
i

Schema meniului
Apelare

Organiz.

Multimedia

1 Jurnaluri de apeluri
2 Duratele apelurilor
3 Volumul datelor
transferate
4 Costurile apelurilor
5 Redirecţionarea apelurilor
6 Restricţionare apeluri
7 Numere cu apelare ﬁxă
8 Apel în aşteptare
9 Setări comune

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

Mesaje

Personale

Yahoo!

Contacte

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

1 Imagini proprii
2 Sunetele mele
3 Videoclipurile
mele
4 Jocurile şi
aplicaţiile mele
5 Altele
6 Cardul meu de
memorie

1 Yahoo!
oneSearch
2 Yahoo! Mail
3 Yahoo!
Messenger
4 Yahoo! Address
Book

1
2
3
4
5

Instrum.

Navigator

Conectivitate

Setări

1
2
3
4
5
6

1 Acasă
2 Introduceţi
adresa
3 Favorite
4 Cititor RSS
5 Pagini salvate
6 Istoric
7 Setări

1 Bluetooth
2 Mod Conexiune
USB

1
2
3
4
5
6
7
8

Jocuri şi
aplicaţii
1 Jocurile şi
aplicaţiile mele
2 Setări

Creaţi mesaj nou
Căsuţă intrare
Email
Ciorne
Expediate
Mesaje expediate
Fold. mele
Şabloane
Emoticoane
Setări

Meniu rapid
Alarme
Calculator
Cronometru
Conversie
Ora în lume

Calendar
De făcut
Memento
Memento secret
Găsiţi data
Setări

Camera
Cameră video
Muzică
Reportofon

01
02
03
04
05

Adăugare nou
Căutare
Apelare rapidă
Grupuri
Nr. apelare
servicii
6 Nr. dvs.
7 Cartea mea de
vizită
8 Setări

*
#

07
08

CONFIGURARE

9
0

Proﬁluri
Telefon
Ecran
Data & ora
Reţea
Proﬁluri Internet
Puncte de acces
Conexiune cu
pachet de date
Securitate
Manager
memorie
Setări streaming
Resetare

06

19

ECRANUL DE START

A

Bara de stare

Ef

Bara de stare indică utilizează diverse
pictograme pentru a indica aspecte precum
intensitatea semnalului, mesajele noi primite
şi nivelul de încărcare a bateriei, precum şi
dacă sistemul Bluetooth este activat.

SFAT! Puteţi accesa rapid meniurile alese,
folosindu-vă lista Favorite. În modul de
aşteptare apăsaţi Tasta funcţională stânga.
Selectaţi <Gol>, Ad. apoi să adăugaţi un meniu
ca o preferate.

Nivelul semnalului de reţea
(numărul barelor poate varia)
Semnal de reţea lipsă
GPRS disponibil
EDGE disponibil
Modul Aeronavă este activat
Apelurile sunt redirecţionate
Servicii roaming
ECRANUL DE START

Bluetooth® este activat
Serviciul WAP este conectat

4

S
e
ţ

Pictogramă Descriere
Mesaj Push nou
Este setată o alarmă
Agendă

Ef
1
2

Mesaj nou
Mesaj vocal nou
Proﬁlul General este activat
Proﬁlul Silenţios este activat
Proﬁlul Exterior este activat
Proﬁlul Căşti este activat

Operaţii multiple

Nivelul de încărcare
a bateriei

Cartela de memorie instalate

Baterie descărcată
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2

3

Mai jos puteţi găsi un tabel care explică
semniﬁcaţia pictogramelor care ar putea
apărea în bara de stare.
Pictogramă Descriere

1

3

Ac

Câ
ap

În
ar
op
pro

Apeluri
Efectuarea unui apel
1 Asiguraţi-vă că telefonul este pornit.

Apăsaţi
sau selectaţi Respingere
pentru a respinge apelul primit.

01

2 Puteţi utiliza tastatura după ce deschideţi

Apelarea rapidă

02

Puteţi desemna un număr de apelare rapidă
unui contact utilizat frecvent.

03

1 Apăsaţi

04

clapeta. Pentru a şterge o cifră apăsaţi pe
sau pe săgeată înapoi.
3 Atingeţi

pentru a efectua apelul.

4 Pentru a termina apelul, apăsaţi

.

SFAT! Pentru a introduce semnul + pentru
efectuarea unui apel internaţional,
ţineţi apăsată tasta 0.

Efectuarea unui apel din Contacte
1 Din meniu, selectaţi Contacte şi Căutare.
2 Utilizând tastatura, introduceţi prima literă

a numelui contactului pe care doriţi să-l
apelaţi.
3 Atingeţi

pentru a efectua apelul.

Acceptarea şi respingerea unui apel

În timp ce sună, selectaţi Silenţios pentru
a reduce la minim volumul soneriei. Această
opţiune este utilă dacă aţi uitat să schimbaţi
proﬁlul în Silenţios pe durata unei întâlniri.

2 Serviciul de mesagerie vocală este deja

setat în poziţia 1 de apelare rapidă şi
nu puteţi să-l modiﬁcaţi. Selectaţi orice
alt număr, utilizând săgeţile pentru
tastele săgeţi de navigare şi apăsând pe
Adăugare sau apăsând pe numărul tastei.

05
06
07
08

3 Se va deschide agenda. Selectaţi contactul

căruia doriţi să îi atribuiţi acel număr,
utilizând tastele săgeţi de navigare, apoi
selectaţi OK.
Pentru a apela un număr cu apelare rapidă,
apăsaţi şi ţineţi apăsat numărul desemnat
până când contactul se aﬁşează pe ecran.
Apelul se va efectua în mod automat, nu
trebuie să mai atingeţi
.

ELEMENTELE DE BAZĂ

Când sună telefonul, atingeţi Acceptaţi sau
apăsaţi
pentru a răspunde.

pentru a deschide meniul
principal. Selectaţi Contacte, apoi selectaţi
Apelare rapidă.

21

Apeluri
Vizualizarea jurnalelor de apeluri

Redirecţionarea apelurilor

Apăsaţi
, selectaţi Apelare.
selectaţi Apeluri.

1 Apăsaţi

Toate apelurile – Aﬁşează lista completă a
apelurilor efectuate, primite şi nepreluate.

2 Selectaţi Redirecţionarea apelurilor.

Numere formate – Aﬁşează lista
numerelor apelate.
Ap. primite – Aﬁşează lista numerelor de la
care aţi fost apelat(ă).
Apeluri neprel. – Aﬁşează lista apelurilor
nepreluate.
SFAT! Din orice jurnal de apeluri, selectaţi
Opţiuni şi alegeţi Ştergeţi, pentru a şterge
înregistrările selectate sau toate înregistrările.
SFAT! Utilizând tastele săgeţi de navigare,
evidenţiaţi înregistrarea unui singur apel
pentru a vizualiza data şi ora la care a fost
efectuat. Pentru a aﬁşa durata apelului, atingeţi
Vizualizaţi.

ELEMENTELE DE BAZĂ
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, selectaţi Apelare şi selectaţi
Setări apel.

3 Alegeţi dacă doriţi să redirecţionaţi toate

apelurile, dacă linia este ocupată, dacă nu
puteţi răspunde, dacă nu puteţi ﬁ găsit,
toate apelurile de date sau toate apelurile
fax.

Ut
a
1

2
3

4 Alegeţi Activare şi selectaţi dacă doriţi

să redirecţionaţi apelurile către mesageria
vocală, sau către un alt număr.
5 Introduceţi numărul pentru redirecţionare

sau selectaţi Căutare pentru a căuta
numărul respectiv în Contacte.

4

Notă: Costurile apelurilor redirecţionate sunt
suportate de dvs. Vă rugăm să contactaţi
operatorul pentru detalii.
SFAT! Pentru a opri redirecţionarea
apelurilor, alegeţi Dezactivaţi tot din meniul
Redirecţionare apeluri.

S
m
ş
a
2
a
d

ţi

u

e

a

t

Utilizarea funcţiei de restricţionare
a apelurilor
1 Apăsaţi

, selectaţi Apelare şi selectaţi
Setări apel.

2 Selectaţi Restricţionarea apelurilor.
3 Alege oricare, sau toate din cele şase

opţiuni:
Toate apelurile efectuate
Apeluri internaţionale efectuate
Apeluri internaţionale efectuate,
către ţara de reşedinţă
Toate apelurile primite
Apeluri primite în străinătate
Dezactivaţi tot
4 Selectaţi Activare şi introduceţi parola

pentru restricţionarea apelurilor. Vă rugăm
să veriicaţi disponibilitatea acestui serviciu
la operatorul de reţea.

1 Apăsaţi

, selectaţi Apelare şi selectaţi
Setări apel.

01
02

2 De aici puteţi modiﬁca setările pentru:

Duratele apelurilor – Vizualizaţi detalii
despre durata apelurilor dvs., atât a celor
primite, cât şi a celor efectuate.
Redirecţionarea apelurilor– Selectaţi
apelurile pe care doriţi să le restricţionaţi.
Numere cu apelare fixă – Alegeţi o
listă de numere care pot ﬁ apelate de la
telefonul dvs.

03
04
05
06
07
08

Volumul datelor transterate – Vizualizaţi
cantitatea tuturor datelor primite sau trimise
pentru Web, Date sau Total, masurată in kB
Costurile apelurilor – Vizualizaţi costurile
ultimului apel sau a tuturor apelurilor. Acest
serviciu este dependent de reteaua dvs.,
unii operatori neoferind acest lucru.
Restricţionarea apelurilor – Alegeţi
dacă doriţi să redirecţionaţi apelurile
primite.
Apel în aşteptare – Alegeţi dacă doriţi să
ﬁţi înştiinţat(ă) atunci când aveţi un apel în
aşteptare.
Setări comune – Puteţi adăuga sau
modiﬁca un centru de mesagerie vocală.

ELEMENTELE DE BAZĂ

SFAT! Selectaţi Număr cu apelare ﬁxă din
meniul Setări apelare, pentru a deschide
şi redacta o listă de numere care să poată ﬁ
apelate de pe telefon. Aveţi nevoie de codul PIN
2 de la operatorul de reţea. Când este activată
această opţiune, doar numerele stabilite în lista
de apelare ﬁxă pot ﬁ apelate de pe telefonul dvs.

Modiﬁcarea setărilor apelului

23

Apeluri
Setări comune
Res. ap. – Puteţi stabili dacă doriţi să
respingeţi apelurile primite.
Trimitere nr. propriu
Setat de către reţea – Conﬁgurarea se
va efectua utilizându-se setările prestabilite
ale furnizorului de servicii.
Pornit – Conﬁgurat pentru a trimite
numărul de telefon propriu la efectuarea
unui apel.
Oprit – Conﬁgurat pentru a nu trimite
numărul de telefon propriu la efectuarea
unui apel.
Reapelare automată – Vă permite setarea
funcţiei de reapelare automată în cazul în
care încercarea de efectuare a unui apel
eşuează.

ELEMENTELE DE BAZĂ

Mod de răspuns – Vă permite să setaţi
metoda de răspuns. Puteţi alege dintre
următoarele opţiuni: Apăsare tastă Trimitere,
Glisare în sus şi Apăsare orice tastă.
Bip Minut – Stabileşte dacă se va reda un
ton la ﬁecare minut al unei convorbiri.
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C
Mod de răspuns BT
Mâini libere – Puteţi prelua un apel
utilizând căştile Bluetooth, dacă sunt
conectate.
Telefon – Dacă apăsaţi O de pe telefon
pentru a prelua un apel, puteţi vorbi de pe
telefon. Dacă apăsaţi tasta pentru căştile
Bluetooth pentru a prelua un apel, puteţi
vorbi utilizând căştile Bluetooth.
Salvati număr nou – În acest meniu puteţi
salva numărul de telefon după încheierea
unui apel, dacă acesta nu este salvat deja
în agendă.
Setări Înch. clapetă – Când glisorul este
coborât, puteţi stabili dacă apelul se va
încheia sau nu.

Că
1

2

3

Ad
1

2

3

Alt
câ
1

2

e

i

Contacte
Căutarea unui contact
1 Selectaţi Contacte din meniul principal şi

alegeţi Căutare.
2 Utilizând tastatura, introduceţi prima literă

a numelui contactului pe care doriţi să-l
apelaţi.
3 Pentru a naviga printre contacte şi

numerele acestora, utilizaţi săgeţile de
navigare.

Adăugarea unui contact nou
1 Selectaţi Contacte şi alegeţi Adăugare

nou.
2 Alegeţi dacă doriţi să salvaţi datele

contactului nou pe Telefon sau pe cartela
USIM.
3 Introduceţi în câmpurile furnizate toate

informaţiile pe care le deţineţi şi selectaţi
Finaliz.

1 Introduceţi numărul pe care doriţi să îl

stocaţi şi apăsaţi Opţiuni.
2 Selectaţi Salvaţi numărul şi alegeţi

Contact nou sau Actualizaţi contactul.

instrucţiunilor de mai sus şi selectaţi
Finaliz.

Opţiuni de contact
Aveţi multe opţiuni atunci când vizualizaţi un
contact. În continuare este prezentat modul
de accesare şi utilizare a meniului de opţiuni:
1 Selectaţi Contacte din meniul principal şi

alegeţi Căutare.
2 Selectaţi Opţiuni pentru a deschide o listă

01
02
03
04
05
06

de opţiuni.

07

De aici puteţi să:

08

Trimiteţi mesaj – Trimiteţi un mesaj
contactului. Dacă persoana respectivă are
o adresă de e-mail, selectaţi dacă doriţi să
îi trimiteţi un Mesaj sau un Email.
Trimiteţi carte de vizită – Trimiteţi
detaliile de contact unei alte persoane sub
formă de carte de vizită. Puteţi să trimiteţi
ca Mesaj text, Mesaj multimedia,
Email sau prin intermediul Bluetooth.
Efectuare apel – Efectuaţi în mod direct
un apel vocal către contactul ales de dvs.

ELEMENTELE DE BAZĂ

Alternativ, utilizând metoda puţin mai rapidă
când clapeta este închisă…

3 Introduceţi informaţiile relevante conform
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Contacte
Adăugaţi contact nou – Adăugaţi un nou
contact.
Editare – Pentru a modiﬁca detaliile de
contact.
Adg. la grup – Mutare o persoană de
contact la un grup.
Marcare/Demarcare – Marca o
persoană de contact sau a tuturor.
Căutaţi după – Căuta Numar de către o
persoană de contact sau de grup.

1 Selectaţi Contacte apoi Grupuri.
2 Derulaţi până la grupul căruia doriţi

să-i adăugaţi un contact şi selectaţi
Deschidere apoi selectaţi Adăug.
3 Se va deschide lista de contacte. Derulaţi

1

SFAT! Puteţi atribui un ton de apel sau unui
grup. Selectaţi grupul căruia doriţi să-i atribuiţi
tonul de apel, selectaţi Opţiuni şi alegeţi
elementul dorit.

3

Redenumirea unui grup

Ştergere – Ştergeţi contactul. Selectaţi Da
dacă sunteţi sigur(ă).

Puteţi redenumi oricare dintre grupuri, în
funcţie de preferinţele dvs.

ELEMENTELE DE BAZĂ

Adăugarea unui contact la un grup
Puteţi aduna contactele în grupuri. Pentru
a separa colegii de serviciu de familie, de
exemplu. Pe telefonul dvs. sunt setate deja
mai multe grupuri, inclusiv Familie, Prieteni,
Colegi, VIP şi Şcoală.
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Pu
din
im

până la contactele pe care doriţi să le
adăugaţi la grup şi apăsaţi
, apoi
selectaţi Finalizat.

Salvaţi în USIM – Alegeţi să mutaţi sau
să copiaţi pe cardul SIM sau pe telefon
(în funcţie de locaţia iniţială a contactelor
salvate).

Introducere text – Puteţi introduce un
simbol, un contact, puteţi schimba metoda
de scriere sau limba şi puteţi adăuga un
cuvânt în dicţionar.

Ad
co

2

4
5

1 Selectaţi Contacte apoi Grupuri.
2 Selectaţi grupul pe care doriţi să-l

redenumiţi.
3 Alegeţi Opţiuni, selectaţi Redenumire şi

introduceţi noul nume al grupului.
4 Selectaţi Finalizat.

Notă: Puteţi asigna un contact unui grup sau
puteţi adăuga o imagine doar contactelor
salvate în memoria telefonului (nu pe cartela
SIM).

6

Adăugarea unei imagini la un
contact

i

Puteţi modiﬁca aspectul contactelor dvs.
din agenda telefonică prin adăugarea unei
imagini.
1 Selectaţi Contacte şi alegeţi Setări.
2 Selectaţi Setări listă cont. şi alegeţi

Afişaţi fotografia, apoi selectaţi Pornit.
3 Apoi reveniţi la agenda telefonică şi

selectaţi contactul căruia doriţi să-i
adăugaţi o imagine.

şi

01

1 Selectaţi Contacte, alegeţi Setări şi

03

selectaţi Copiere.
2 Selectaţi dacă doriţi să copiaţi contactele

din USIM în telefon sau din Telefon în
USIM.
3 Alegeţi între opţiunile Toate sau Unul câte

unul.
4 Selectaţi Finaliz dacă sunteţi siguri.

5 Derulaţi până la secţiunea Imagini. Alegeţi

Vizualizarea informaţiilor

Edit. şi selectaţi Nu există imagini,
Avatar, Captură foto, Utilizaţi imaginea
existentă. Dacă selectaţi Utilizaţi
imaginea existentă, puteţi alege o
imagine dintre cele salvate în memoria
telefonului. Dacă selectaţi Captură foto,
se va deschide vizorul camerei dvs., astfel
încât să puteţi efectua o fotograﬁe a
contactului dvs. Ia imagine, apoi apasă OK.

02

04
05
06
07
08

Selectaţi Contacte. De aici puteţi vizualiza
informaţii precum Nr. apelare servicii, Nr.
dvs. şi Cartea mea de vizită.
SFAT! Dacă nu aţi creat încă o carte de vizită,
ecranul Carte de vizită vă va oferi opţiunea de
a crea una. Selectaţi Adăugaţi şi introduceţi
detaliile dvs., la fel ca pentru orice contact.
Alegeţi Finaliz. când aţi terminat.

ELEMENTELE DE BAZĂ

a

Puteţi alege, de asemenea, să copiaţi
contactele de pe USIM pe telefon sau de pe
telefon pe SIM.

4 Alegeţi Opţiuni şi selectaţi Editare.

6 Selectaţi Finaliz.

u

Copierea contactelor pe cartela SIM
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Mesaje
Mesagerie
Telefonul KP270 conţine funcţiile pentru SMS
(Short Message Service – Serviciul de mesaje
scurte), MMS (Multimedia Message Service
– Serviciul de mesagerie multimedia), E-mail,
precum şi mesajele serviciului de reţea. Este
suﬁcient să apăsaţi
. Este suﬁcient să
apăsaţi şi să selectaţi Mesagerie.

Expedierea unui mesaj
1 Pentru a crea un mesaj nou, apăsaţi pe

, selectaţi Mesaje şi alegeţi Creaţi
mesaj nou.
2 Alegeţi Mesaj pentru a trimite un SMS sau

MMS. (Dacă doriţi să trimiteţi un Mesaj,
consultaţi paginile 28.)
3 Se va deschide un editor de mesaje nou.

Editorul de mesaje combină mesajele SMS
şi MMS într-un mod intuitiv şi uşor de
comutat între modul. Setarea implicită a
editorului de mesaje este modul SMS.
ELEMENTELE DE BAZĂ

4 Introduceţi mesajul utilizând tastatura.

Pentru informaţii suplimentare despre
modul de introducere a textului consultaţi
secţiunea Introducerea textului din
coloana din partea dreaptă.
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5 Selectaţi Opţiuni şi selectaţi Inserare

pentru a adăuga Imagine, Video, Sunet,
Simboluri, Şablon, Emoticon, Nume şi
număr, Planşă nouă, Subiect sau Mai
multe (Cartea de vizită/Organizator/
Memento/De rezolvat/Cartea mea de
vizită).
6 Apăsaţi tasta opţiuni Trimitere.
7 Alegeţi un contact din lista de contacte sau

introduceţi numărul de telefon din Opţiuni.
8 Selectaţi Trimitere.
AVERTISMENT: Dacă adăugaţi Imagine,
Sunet, Video, Planşă nouă sau Subiect în
editorul de mesaje, acestea vor ﬁ convertite
automat la modul MMS, costul trimiterii
crescând, în mod corespunzător.

Introducerea unui text
Puteţi introduce caractere alfanumerice
utilizând tastatura telefonului. De exemplu,
salvarea numelor în Contacte, scrierea unui
mesaj şi crearea evenimentelor programate
din calendar, toate necesită introducerea de
text. În telefon sunt disponibile următoarele
metode de introducere a textului: modul T9,
modul Abc, şi modul 123.

No
de
pe
tel

Te

Câ
atu
ﬁc
int
efe
av

Se

Cu
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1

2
3

t,
şi

au
ni.

Notă: Unele câmpuri permit un singur mod
de introducere a textului (de ex., câmpurile
pentru numerele de telefon din agenda
telefonică).

Text input mode folosind tastatura
Când doriţi să introduceţi text,de exemplu
atunci când un mesaj scris,tastatura va
ﬁ conﬁgurat implicit în modul T9.Dacă
introduceţi un număr,de exemplu atunci când
efectuaţi un apel,tastatura numărul implicit de
a va chei de numere.

Setări email
Cu ajutorul telefonului KP270 puteţi rămâne
conectat(ă) la e-mail chiar şi atunci când
călătoriţi. Setarea unui cont de e-mail POP3
sau IMAP4 se poate face rapid şi uşor.
1 Apăsaţi

, selectaţi Mesaje şi alegeţi

Setări.
2 Selectaţi Email şi Conturi de e-mail.

Introduceţi informaţiile solicitat.

Pentru a trimite/primi un e-mail, trebuie
să configuraţi contul de e-mail (a se vedea
mai sus).
1 Apăsaţi

, selectaţi Mesaje şi alegeţi
Creaţi mesaj nou.

2 Alegeţi Email şi se va deschide un e-mail

nou.

01
02
03
04
05
06

3 Scrieţi un subiect, apoi apăsaţi OK.
4 Introduceţi mesajul utilizând tastatura.

Email - Conţine toate mesajele e-mail.
Selectaţi contul pe care doriţi să-l utilizaţi
apoi selectaţi Preluare. Telefonul KP270 se
va conecta la contul de e-mail şi va prelua
e-mailurile noi.

07
08

Directoare mesajelor
Apăsaţi
, selectaţi Mesaje. Apăsaţi,
selectaţi Mesagerie. Structura directorului
utilizat de telefonul KP270 nu necesită
explicaţii.
Creaţi mesaj nou – Creaţi-vă un mesaj nou.
Căsuţă intrare – Toate mesajele primite sunt
plasate în directorul Primite. De aici puteţi
răspunde, redirecţiona ş.a.m.d. Consultaţi
Administrarea mesajelor.
Email – Conţine toate mesajele e-mail.

ELEMENTELE DE BAZĂ

3 Selectaţi Opţ. şi Selectaţi Adăugare nou.

Trimiterea unui e-mail utilizând un
cont nou

29

Mesaje
Ciorne – Dacă nu aveţi timp să terminaţi de
scris un mesaj, puteţi salva aici ce aţi scris
pănă in acel moment.
Expediate – Este un director de stocare
temporară a mesajelor până când acestea
vor ﬁ trimise.
Mesaje Trimise – În directorul Trimise sunt
stocate copii ale tuturor mesajelor trimise.
Fold. mele – Puteţi muta mesajele din
Primite sau din Trimise în Fold. mele. De
asemenea, puteţi muta mesajele din Fold.
mele în caseta originală pentru mesaj.
Şabloane – O listă de mesaje utile, scrise în
prealabil, pentru a putea răspunde rapid.
Emoticoane – Aveţi posibilitatea să adăugaţi,
să editaţi şi să ştergeţi Emoticons.
Setări – Aveţi posibilitatea să modiﬁcaţi
setările de mesaj.

Administrarea mesajelor
ELEMENTELE DE BAZĂ

Puteţi utiliza directorul Primite pentru a
administra mesajele.
1 Apăsaţi

, selectaţi Mesaje şi alegeţi
Căsuţă intrare.

2 Selectaţi Opţiuni apoi alegeţi:

Răspuns – Trimiteţi un răspuns mesajului
selectat.
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Redirecţionare – Trimiteţi mesajul
selectat unei alte persoane.
Efectuare apel – Apelaţi persoana care
v-a trimis mesajul.
Salvaţi numărul - Salvaţi numărul
mesajului.

Ut

Pu
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1

Ştergere – Şterge mesajul selectat.
Creaţi mesaj nou - Scrieţi un mesaj, un
email sau un mesaj vocal nou, indiferent
de persoana care v-a trimis mesajul.

2

Marcare/Demarcare - Marcare un mesaj
sau toate.
Copiere&Mutaţi – Alegeţi dacă doriţi să
copiaţi sau să salvaţi mesajul selectat pe
cartela SIM sau pe telefon.
Filtrare – Aﬁşează mesajele în funcţie de
tipurile de mesaje dorite.
Informaţii mesaj – Puteţi veriﬁca tipul
mesajului, subiectul, expeditorul, data, ora,
dimensiunea şi locaţia unde este salvat.
Dacă este aﬁşat mesajul Nu există spaţiu
pentru mesaje pe SIM trebuie să ştergeţi
câteva mesaje din Primite pentru a crea
spaţiu.
Dacă este aﬁşat mesajul Nu există spaţiu
pentru mesaje trebuie să ştergeţi mesaje
sau ﬁşiere salvate pentru a crea spaţiu.

3

4

5
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Utilizarea şabloanelor
Puteţi crea şabloane pentru mesajele Text şi
Multimedia pe care le trimiteţi frecvent. În
telefon există deja câteva şabloane, pe care le
puteţi edita dacă doriţi.
1 Apăsaţi

, selectaţi Mesaje şi alegeţi

Şabloane.
2 Şabluane text, Şabluane multimedia

În textul şablon de meniu, apoi puteţi
selecta Opţiuni şi alegeţi Editare pentru
a schimba şabloanele existente sau
Adăugaţi nou pentru a crea un şablon
nou.
3 Pentru a trimite un şablon, selectaţi

Mesaje şi alegeţi Creaţi nou. Alegeţi
Mesaj.
4 Selectaţi Opţ. şi selectaţi Inserare, alegeţi

Şablon.
5 Alegeţi şablonul pe care doriţi să îl trimiteţi

Apăsaţi
, selectaţi Mesaje, apoi selectaţi
Setări şi Text. Puteţi modiﬁca:

01

Centru SMS – Introduceţi detaliile pentru
centrul de mesaje.

02

Raport de livrare – Primiţi o conﬁrmare că
mesajul dvs. a fost livrat.

03
04

Perioadă de valabilitate – Alegeţi durata
pentru care mesajul va rămâne salvat în
centrul de mesaje.

05

Tipuri de mesaje – Convertiţi textul dvs. în
Voce, Fax, X.400 sau Email.

07

Codificarea caracterelor – Alegeţi modul
de codiﬁcare a caracterelor. Acest lucru
inﬂuenţează dimensiunea mesajului şi, ca
urmare, costul acestuia.

06

08

Trimiteţi text lung ca – Alegeţi dacă doriţi
să trimiteţi mesajul ca SMS sau MMS, atunci
când introduceţi un text mai lung de 2 pagini
în câmpul pentru mesaje.

şi selectaţi Trimitere.

Setările mesajelor pentru telefonul KP270
sunt predeﬁnite, astfel încât să puteţi trimite
imediat mesaje.
Dacă doriţi să modiﬁcaţi setările, puteţi
efectua acest lucru utilizând opţiunile Setări
mesaj.

Modiﬁcarea setărilor unui mesaj
multimedia
Setările mesajelor pentru telefonul KP270
sunt predeﬁnite astfel încât să puteţi trimite
imediat mesaje.
Dacă doriţi să modiﬁcaţi setările, puteţi
efectua acest lucru utilizând opţiunile Setări
mesaj.

ELEMENTELE DE BAZĂ

Modiﬁcarea setărilor unui mesaj
text

31

Mesaje
Apăsaţi
, selectaţi Mesaje apoi selectaţi
Setări şi Mesaj multimedia.
Puteţi modiﬁca:
Mod de preluare – Alegeţi să descărcaţi
mesajele multimedia automat sau manual, în
funcţie de locaţia dvs., dacă sunteţi acasă sau
utilizaţi roaming.

Centru mesaje multimedia – Vă permite
conﬁgurarea informaţiilor de reţea, precum
MMSC şi proﬁlul Internet, necesare pentru
trimiterea unui mesaj multimedia.

Modiﬁcarea setărilor pentru e-mail
Puteţi adapta setările pentru e-mail în funcţie
de preferinţele personale.

Raport de livrare – Permiteţi şi/sau solicitaţi
un raport de livrare.

1 Apăsaţi

Răspuns de citire – Permiteţi şi/sau trimiteţi
o conﬁrmare de citire.

2 Selectaţi Email şi apoi puteţi adapta

, selectaţi Mesaje. Şi selectaţi

Setări.
următoarele setări:

Prioritate – Stabiliţi nivelul de prioritate al
mesajelor multimedia.

Conturi de e-mail – Aveţi posibilitatea să
conﬁguraţi un cont de e-mail.

Perioadă de valabilitate – Alegeţi cât
timp va rămâne mesajul salvat în centrul de
mesaje.

Permiteţi e-mail de răsp – Puteţi
permite raport de citire e-mail.

ELEMENTELE DE BAZĂ

Durata planşei – Alegeţi cât timp vor ﬁ
aﬁşate planşele.

Solicitaţi e-mail de răsp – Aveţi
posibilitatea să solicitaţi un raport de citire
e-mail.

Mod de creare – Vă permite selectarea
conţinutului acceptat de MMS.
(Restricţionat, Avertisment şi Liber)

Interval de preluare – Alegeţi cât de
des doriţi ca telefonul KP270 să veriﬁce
mesajele e-mail noi.

Ora livrării – Conﬁguraţi ora de livrare a
mesajului către destinatar. Centrul de mesaje
multimedia va livra mesajul după ora de
livrare.

Includeţi msj. în redirecţionare şi
răspuns – Alegeţi dacă este sau nu,
pentru a include mesajul original.
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Includeţi ataşament – Alegeţi dacă
doriţi sau nu să includeţi documentul iniţial
ataşat.
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Preluare aut. în roaming – Alegeţi dacă
este sau nu în mod automat pentru a
regăsi mesajele dvs. în străinătate.

il

Înştiinţare e-mail nou – Alegeţi dacă este
sau nu de a ﬁ alertaţi la noile Email.

e

Semnătură – Creaţi o semnătură de e-mail
şi activaţi această funcţie.

aţi

Prioritate – Alegeţi-vă nivelul de prioritate a
mesajelor de Email.

Modiﬁcarea altor setări

să

e

Mesagerie vocală – Setaţi setările de
mesagerie vocală

02
03
04
05
06
07
08

Mesaj serviciu – De aici puteţi dezactiva
opţiunea Mesaj servicii, ceea ce înseamnă
că mesajele dvs. nu vor mai ﬁ transmise
direct către aparatul dvs. în momentul
recepţionării acestora, ci doar în momentul în
care veriﬁcaţi dacă aţi primit mesaje noi. De
asemenea, puteţi să vă schimbaţi mesaj de
servicii de securitate.
ELEMENTELE DE BAZĂ

Serviciu de informaţii – Selectaţi starea
de recepţionare, alertele şi limba mesajelor
informative.

al

01
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Camera
Fotograﬁerea rapidă
1 Apăsaţi

şi selectaţi Multimedia.
Selectaţi Camera pentru a deschide
vizorul.

2 Ţinând telefonul în poziţie orizontală,

direcţionaţi obiectivul către subiectul pe
care doriţi să-l fotograﬁaţi.
3 Apăsaţi tasta pentru cameră pe jumătate.

Pozitionaţi telefonul astfel încât sa
vizualizaţi subiectul dorit in poză.
4 Apăsaţi

pentru a realiza o fotograﬁe.

Înainte de a realiza o fotograﬁe
Apăsaţi Setări pentru următoarele opţiuni:
Unele dintre setări vor ﬁ aﬁşate şi în setările
pentru Cameră video.
Dimens. Imagine – Consultaţi
Modificarea dimensiunii imaginii de la
pagina 35.
Luminoz. – De la –2,0 la +2,0, la
intervale de 0,5. Cu cât nivelul este mai
ridicat, cu atât ecranul este mai luminos.
CREATIVITATE

Efect de culoare – Alegeţi una dintre
cele patru opţiuni pentru tonurile de culoare:
Oprit (normal/color), Sepia, Alb-negru (albnegru) sau Negativ.
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Balans tonuri de alb – Balansul
tonurilor de alb permite ca albul din fotograﬁe
să apară realist. Pentru corectarea potrivită
a balansului tonurilor de alb, va trebui să
determinaţi condiţiile de luminozitate. Alegeţi
dintre modurile Auto, Incandescent,
Însorit, Fluorescent sau Nori.
Nocturn – Puteţi realiza fotograﬁi mai
bune pe timpul nopţii dacă selectaţi Pornit.
Cronometru – Cronometrul automat
vă permite să setaţi o perioadă de întârziere
după apăsarea butonului de captură. Alegeţi
dintre 3 secunde, 5 secunde sau 10 secunde.
Este potrivit pentru fotografia de grup în care
doriţi să fiţi inclus.
Mod Captură – Opţiunea Captură
continuă vă permite să realizaţi automat
până la 3, 6 sau 9 fotografii în succesiune
foarte rapidă, fiind ideală pentru fotografierea
obiectelor în mişcare sau a evenimentelor
sportive.
Calitate imagine – Alegeţi între
Normal, Fin şi Super-fin. Cu cât calitatea
este mai ﬁnă, cu atât fotograﬁa va ﬁ mai
clară. Fi mai clară, dar dimensiunea ﬁşierului
va creşte în consecinţă, ceea ce înseamnă
că veţi putea salva mai puţine fotograﬁi în
memorie.
.
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Modiﬁcarea dimensiunii imaginii

Fotograﬁa realizată se va aﬁşa pe ecran.
Numele imaginii este aﬁşat în partea de jos
a ecranului iar dvs. veţi putea observa şase
opţiuni, aﬁşate în partea dreaptă a ecranului.

Puteţi modiﬁca dimensiunea fotograﬁei
pentru a economisi spaţiul de memorie. Cu
cât imaginea are mai mulţi pixeli, cu atât
dimensiunea ﬁşierului va ﬁ mai mare, ceea
ce înseamnă că va ocupa mai mult spaţiu
din memorie. Dacă doriţi să introduceţi mai
multe fotograﬁi în telefon, puteţi modiﬁca
numărul de pixeli pentru ca ﬁşierul să aibă o
dimensiune redusă.

Album – Selectaţi pentru a vizualiza
celelalte imagini din album. Fotograﬁa actuală
va ﬁ salvată. Consultaţi pagina 36 pentru
Vizualizarea fotograﬁilor salvate.
Trimitere – Selectaţi pentru a expedia
fotograﬁa ca Mesaj, sau Email. Consultaţi
pagina 28 pentru Expedierea unui mesaj.

1 Apăsaţi Setări şi selectaţi Dimens.

Imagine din bara cu instrumente.

Camera – Utilizaţi această opţiune
pentru a realiza imediat o altă fotograﬁe.
Fotograﬁa dvs. curentă vor ﬁ salvate.

2 Selectaţi o valoare a pixelilor din cele

Utilizaţi ca – Selectaţi pentru
a deschide un submeniu pentru a seta
imaginea ca Imagine fundal, Contactelor,
Pornire sau Oprire.

3 Apăsaţi pe OK pentru a salva modiﬁcările.

01
02
03
04
05
06
07
08

şase opţiuni numerice (320x240,
640x480, 1280x960).

Şterg. – Ştergeţi fotograﬁa pe care
tocmai aţi realizat-o. Conﬁrmaţi selectând Da.
Vizorul va apărea din nou.
CREATIVITATE

ui

După fotograﬁere
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Vizualizarea fotograﬁilor salvate

În
vi

1 Puteţi accesa fotograﬁile salvate din modul

Cameră sau din şi, de asemenea, de la
ECRANUL DE START. De la viewﬁnder,
pur şi simplu apăsaţi Album. Din ecranul
de start apăsaţi
, apoi selectaţi
Personale şi Imagini proprii.
2 Pe ecran vor apărea galeria, directorul

cu imagini descărcate şi cel cu imagini
prestabilite.

1
2
3

4

5

3 Utilizaţi tastele de navigare pentru a

selecta fotograﬁa pe care doriţi să o
vizualizaţi şi selectaţi Viz. pentru a o mări.

Setarea unei fotograﬁi ca fundal
sau ca ID de contact
Din galeria de imagini, utilizaţi tastele de
navigare pentru a selecta o imagine şi
selectaţi Opţiuni şi Utilizaţi ca pentru
a utiliza imaginea selectată ca Fundal,
Imaginea Contactelor, Pornire sau Oprire.
Când setaţi fotograﬁa ca ID-ul de imagini
aveţi posibilitatea de a alege în care parte a
fotograﬁei pentru a utiliza.
CREATIVITATE

Notă: ID-ul poză poate ﬁ adăugat numai la
contactele salvate în telefon, nu în SIM.
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Cameră video
Înregistrarea rapidă a unui
videoclip
1 Apăsaţi pe

şi selectaţi Multimedia.

2 Alege Cameră video.
3 Îndreptaţi obiectivul camerei spre subiectul

pe care doriţi să-l înregistraţi.
4 Apăsaţi pe OK pentru a începe

înregistrarea.
5 În colţul din dreapta jos al vizorului va

apărea REC şi un cronometru va indica
durata videoclipului.
6 Pentru a întrerupe videoclipul selectaţi

Pauză şi, pentru a o relua, selectaţi
Reluare.
7 Selectaţi Oprire pentru a opri înregistrarea.

Înainte de a realiza o înregistrare
video
Album – Selectaţi pentru a uita la alte clipuri
video în album.
Camera – Comutaţi de la modul Cameră
video la modul Cameră foto.
Luminoz. – De la -2,0 la +2,0, la intervale
de 0,5. Cu cât nivelul este mai ridicat, cu atât
ecranul este mai luminos.

sau

După înregistrarea videoclipului
Numele videoclipului este aﬁşat în partea de
jos a ecranului şi veţi vizualiza şase opţiuni
aﬁşate în partea stângă a ecranului.
Album – Selectaţi pentru a vizualiza
celelalte clipuri video din album. Videoclipul
curent va ﬁ salvat. Consultaţi pagina 36
pentru Vizualizarea fotografi ilor salvate.
Redare – Selectaţi pentru a reda
videoclipul înregistrat.

01
02
03
04
05
06
07
08

Nou – Selectaţi pentru a ﬁlma imediat
un nou videoclip. Înregistrarea video curentă
va ﬁ salvată.
Trimitere – Selectaţi pentru a expedia
videoclipul ca Mesaj, Email sau Bluetooth.
Consultaţi pagina 28 pentru Expedierea
unui mesaj.
Şterg. – Ştergeţi videoclipul pe care
tocmai l-aţi realizat şi conﬁrmaţi selectând
Da. Vizorul va apărea din nou.
CREATIVITATE

Înreg. – Începeţi înregistrarea video.

Zoom – Reglaţi zoom-ul utilizând
.
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Cameră video

M

Vizionarea videoclipurilor salvate

M

1 Puteţi accesa videoclipurile salvate din

Te
înc
me

modul Cameră video sau din ECRANUL DE
START . Pur şi simplu selectaţi un album.
De la ECRANUL DE START Ar trebui să
apăsaţi pe
, apoi selectaţi Personale
şi Videoclipurile mele.
2 Pe ecran va apărea galeria.
3 Utilizaţi tastele de navigare pentru a

selecta videoclipul pe care doriţi să îl
vizualizaţi şi apăsaţi
pentru a vizionării.
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Muzică
Muzică
Telefonul LG KP270 are un player audio
încorporat, pentru a putea reda toate
melodiile dvs. preferate.
Pentru a avea acces la Player MP3, apăsaţi
şi apoi selectaţi Multimedia Apoi,
Muzică. De aici puteţi accesa:
Redate recent – Aveţi posibilitatea să redaţi
muzică pe care aţi ascultat recent.
Toate melodiile – Conţine toate cântecele
stocate pe telefonul dvs.
Artişti – Căutaţi prin colecţia de muzică după
numele artistului.
Albume – Căutaţi prin colecţia de muzică
după numele albumului.
Genuri – Căutaţi prin colecţia de muzică
după genuri muzicale.
Liste de redare – Conţine toate listele pe
care le-aţi creat.
Redare aleatorie – Redare aleatoare, în
scopul de piese.

Cel mai simplu mod de a transmite melodii
pe telefonul dvs. este utilizând tehnologia
Bluetooth sau cablul de sincronizare. Pentru
transferuri folosind tehnologia Bluetooth:

tehnologia Bluetooth activată şi se aﬂă în
raza de acţiune.
2 Selectaţi ﬁşierul cu muzică de pe celălalt

dispozitiv şi alegeţi să-l expediaţi folosind
tehnologia Bluetooth.
3 După expedierea ﬁşierului, trebuie să

acceptaţi primirea acestuia pe telefon
selectând Da.
4 Fişierul ar trebui să apară în directorul

Toate melodiile.

Redarea unei melodii

01
02
03
04
05
06
07
08

1 Apăsaţi

şi selectaţi Multimedia, apoi
alegeţi Muzică.

2 Alegeţi Toate melodiile apoi selectaţi piesa

pe care doriţi să joace. Selectaţi Redare.
Selectaţi
pentru a întrerupe temporar
melodia.
Selectaţi
pentru a trece la următoarea
melodie.
Selectaţi
pentru a trece la melodia
anterioară.
Selectaţi Înapoi pentru a opri melodia şi
pentru a reveni la meniul Toate melodiile.
SFAT! Pentru a modiﬁca nivelul volumului când
ascultaţi muzică, utilizarea în sus şi în jos tastele
de navigare.

CREATIVITATE

Transferarea muzicii în telefon

1 Asiguraţi-vă că ambele dispozitive au

39

Muzică
Utilizarea opţiunilor în timpul
audiţiei
Selectaţi Opţiuni şi alegeţi dintre:
Minimizare – Ascundeţi ecranul playerului
astfel încât să puteţi continua să utilizaţi
telefonul în mod normal când este redată
muzică.
Accesaţi Muzica mea – Reveniţi la meniul
Muzica mea.
Repetare – Repetaţi o melodie sau toate
melodiile din listă.
Aleator – Redaţi melodiile în ordine aleatorie.
Egalizator – Puteţi schimba modul muzică.
Vizualizare – Comutaţi modul de vizualizare
între Vizualizaţi animaţie şi Vizualizare o
singură melodie.
Informaţii fişier – Aveţi posibilitatea de a
vizualiza informaţiile despre ﬁşier de muzică
pe care o asculta.
Trimitere – Puteţi trimite un Mesaj/Email sau
puteţi utiliza Bluetooth/Album media.
CREATIVITATE

Utilizaţi ca – Setaţi curent urmări ca Ton de
apel, Ton pt. mesaj, să Pornire sau Oprire.
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Crearea unei liste de redare
Puteţi crea o listă de redare selectând mai
multe melodii din directorul Toate melodiile.
1 Apăsaţi

şi selectaţi Multimedia.

Da
pu
1
2

2 Alegeţi Muzică, apoi selectaţi Liste de

redare.

3

3 Presă Ad. Introduceţi numele de cântece şi

apăsaţi Salv.
4 Va ﬁ aﬁşat directorul Listă de redare

nouă. Selectaţi toate melodiile pe care
doriţi să le includeţi în lista de redare
derulând până la acestea şi selectând
5 Selectaţi Salvaţi pentru a salva lista de

redare.

Redarea unei liste de redare
1 Apăsaţi

şi selectaţi Multimedia.

2 Alegeţi Muzică, apoi selectaţi Liste de

redare.
3 Selectaţi lista de redare pe care doriţi să o

redaţi. Selectaţi Redare.

Editarea unei liste de redare
Aţi putea dori să adăugaţi melodii noi sau
să ştergeţi anumite melodii dintr-o listă de
redare.

.

Dacă doriţi să organizaţi listele de redare, le
puteţi edita utilizând meniul Opţ.

e.

1 Apăsaţi

şi selectaţi Multimedia.

2 Alegeţi Muzică, apoi selectaţi Liste de

redare.
3 Derulaţi până la lista de redare pe care

şi

.

o

1 Apăsaţi

şi selectaţi Multimedia.

2 Alegeţi Muzică, apoi selectaţi Liste de

01
02

redare.
3 Derulaţi până la lista de redare pe care

doriţi să o ştergeţi şi selectaţi Opţ.
4 Selectaţi Ştergere şi selectaţi Da pentru a

conﬁrma.
Notă: DRM (Digital Rights Management)
Datorită sistemului DRM (Digital Rights
Management), o parte din elementele media pe
care le descărcaţi de pe internet sau pe care
le primiţi prin MMS ar putea avea un meniu
“Achiziţionaţi drepturi” pentru a ﬁ accesate.
Puteţi obţine cheia pentru a achiziţiona dreptul
de la site-ul Web care deţine drepturile asupra
conţinutului respectiv.
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.

03
04
05
06
07
08

CREATIVITATE

doriţi să o editare şi atingeţi OK, apoi
selectaţi Opţ. Selectaţi din:
Adăugaţi melodii noi – Puteţi adăuga
melodii la lista de redare.
Mutaţi în jos – Mutare în jos pe lista de
redare
Trimitere – Trimitere Mesaj, E-mail sau
Bluetooth.
Eliminaţi din listă – Eliminaţi un cântec
din lista de redare. Selectaţi Da pentru a
conﬁrma.
Marcare/Demarcare – Mark un cântec
unul câte unul sau toate.
Utilizaţi ca – Setaţi curent urmări ca
Ton de apel, Ton pt. mesaj, să Pornire sau
Oprire
Informaţii fişier – Aveţi posibilitatea de
a vizualiza informaţiile despre ﬁşier de
muzică pe care o asculta.
Manager memorie – Aveţi posibilitatea
de a vizualiza starea memoriei.

Ştergerea unei liste de redare
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Muzică

P

Utilizarea înregistratorului
pentru voce

Pu
în
să
vid
pu
Av
es
tel

Utilizaţi opţiunea Memento vocal pentru
a înregistra memento-uri vocale sau alte
sunete.

Înregistrarea unui memento vocal
1 Apăsaţi

şi selectaţi Multimedia, apoi
alegeţi Reportofon.

2 Apăsaţi OK pentru a începe înregistrarea.
3 Selectaţi Oprire pentru a încheia

To
în
Pe
dir

înregistrarea.
4 Apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Redare pentru

a asculta înregistrarea.
Notă: Notă: Puteţi audia toate înregistrările
vocale salvate, selectând Album. Deplasare
la Înregistrări vocale.

Trimiterea unei înregistrări vocale
1 După ce aţi terminat de înregistrat,

selectaţi Opţiuni.
2 Selectaţi Trimitere şi alegeţi una dintre

CREATIVITATE

opţiunile Mesaj, Email, Bluetooth. Dacă
selectaţi Mesaj multimedia sau Email,
înregistrarea va ﬁ adăugată la mesaj iar
dvs. puteţi scrie şi expedia mesajul în mod
normal. Dacă selectaţi Bluetooth, vi se va
solicita să activaţi Bluetooth.
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Im

Me
cu
im
efe

M

Op
de

În
pe

Tri
un
Bl

Personale
Puteţi să salvaţi mai multe ﬁşiere multimedia
în memoria telefonului dvs., astfel încât
să puteţi accesa uşor toate fotograﬁile,
videoclipurile şi jocurile dvs. De asemenea,
puteţi salva ﬁşierele pe un card de memorie.
Avantajul utilizării unui card de memorie
este că puteţi elibera spaţiul din memoria
telefonului.

Utilizaţi ca – Setaţi imaginea selectată ca
Fundal, Imaginea Contactelor, Pornire
sau Oprire.

Copiere – Pentru a copia imaginea într-un
alt director.

04

Toate ﬁşierele dvs. multimedia vor ﬁ salvate
în Personale. Apăsaţi
apoi selectaţi
Personale pentru a deschide o listă de
directoare.

Ştergere – Ştergeţi imaginea selectată.

05

Marcare/Demarcare – Selectaţi una sau
mai multe imagini de şters.

06

Tipăriţi prin Bluetooth – Tipăriţi un ﬁşier
imagine prin intermediul Bluetooth sau
Pictbridge.

07

Imagini
Meniul Imagini proprii conţine un director
cu imaginile prestabilite din telefonul dvs.,
imaginile descărcate de dvs. şi imaginile
efectuate cu ajutorul camerei telefonului.

Meniul de opţiuni pentru Imagini
Opţiunile disponibile în Imagini proprii
depind de tipul de imagine selectat.
În folderul Imagini proprii, selectaţi Opţ.
pentru a ajunge la următoarele opţiuni.

02
03

08

Fişier – Redenumire, Editare si vizualiza
Informaţii fişier. (Nume,Dimensiune,Data,
Rezoluţie,Tip,Protecţie şi Instal.)de imaginea
selectată. Dacă aveţi inserat un card de
memorie extern, vor ﬁ aﬁşate două opţiuni
suplimentare: Mutaţi în memoria externă
şi Copiaţi în memoria externă.
Creaţi director nou – Creaţi un director nou
în directorul principal Imagini.
Diaporamă – Vizualizaţi o diaporamă cu
imaginile dvs. Pentru informaţii suplimentare
consultaţi Crearea unei diaporame de la
pagina 44.

CREATIVITATE

Trimitere – Trimiteţi imaginea selectată
unui prieten prin intermediul Mesaj, E-mail,
Bluetooth.

Mutare – Pentru a muta imaginea într-un
alt director.

01
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Personale
Sortare după – Aranjaţi imaginile după
Data, Tip sau Nume.
Vizualizare grilă/listă – Schimbaţi modul
de vizualizare a fotograﬁilor.
Manager memorie – Puteţi vizualiza starea
memoriei (cea din telefon sau de pe cardul de
memorie externă).

Expedierea unei fotograﬁi
1 Apăsaţi

apoi selectaţi Personale.

2 Selectaţi Imagini proprii.
3 Selectaţi o fotograﬁe şi selectaţi Opţiuni.
4 Selectaţi Trimitere şi alegeţi una dintre

opţiunile Mesaj, E-mail, Bluetooth.
5 Dacă selectaţi Mesaj sau E-mail,

fotograﬁa va ﬁ ataşată la mesaj, iar dvs.
puteţi scrie şi expedia mesajul în mod
normal. Dacă selectaţi Bluetooth, vi se
va sugera să activaţi funcţia Bluetooth, iar
telefonul dvs. va căuta un dispozitiv căruia
să-i expediaţi fotograﬁa.

Organizarea imaginilor
1 Apăsaţi

2 Selectaţi Imagini.
3 Selectaţi Opţiuni, apoi selectaţi
4 Selectaţi dintre Data, Tip sau Nume.

În
aa
Pe

Ştergerea unei imagini

Su

1 Apăsaţi

Fo
su
vo
dv
ex
de

Sortare după.

apoi selectaţi Personale.

2 Selectaţi Imagini proprii.
3 Selectaţi o imagine şi apăsaţi Opţiuni.
4 Selectaţi Ştergere.

Crearea unei diaporame
Dacă doriţi să vizualizaţi toate imaginile din
telefon sau să le treceţi în revistă pe cele pe
care le aveţi, puteţi crea o diaporamă pentru
a nu ﬁ necesar să deschideţi şi să închideţi
ﬁecare fotograﬁe.
1 Apăsaţi

Ut
1
2
3

apoi selectaţi Personale.

2 Selectaţi Imagini proprii.
3 Selectaţi fotograﬁa de la care doriţi să

CREATIVITATE
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5

apoi selectaţi Personale.

începeţi spectacolul de planşe şi selectaţi
Opţiuni.
4 Alegeţi Diaporamă pentru a începe.

4

5

e
u

spectacolul de planşe şi Înapoi pentru a
închide spectacolul de planşe şi pentru a
reveni la directorul Imagini proprii.

Videoclipurile mele
Directorul Videoclipurile mele aﬁşează
lista videoclipurilor descărcate şi a celor
înregistrate cu telefonul.

În timpul diaporamei, apăsaţi Opţiuni pentru
a alege Pe tot ecranul şi Peisaj. Selectaţi
Peisaj pentru a schimba orientarea imaginilor.

Vizionarea unui videoclip

Sunetele mele

2 Derulaţi şi selectaţi Videoclipurile mele.

Folderul Sunetele mele conţine secţiunea
sunete Sunete implicite, Inregistrări
vocale şi ﬁşierele de sunet descărcate de
dvs. Din acest director puteţi administra,
expedia sau seta anumite sunete ca tonuri
de apel.

3 Selectaţi un videoclip şi apăsaţi OK.

Utilizarea unui sunet
1 Apăsaţi

apoi selectaţi Personale.

1 Apăsaţi

apoi selectaţi Personale.

Utilizarea opţiunilor în timp ce
videoclipul este în pauză.
Dacă selectaţi Opţiuni, video clipul pe care-l
redaţi va trece în modul pauză şi veţi putea
selecta una dintre opţiunile:

Mut – Dezactivaţi sunetul

3 Selectaţi Sunete implicite sau selectaţi

Repetare – Repetaţi înregistrarea video

4 Selectaţi un sunet şi apăsaţi OK pentru

a-l audia.
5 Selectaţi Opţ., selectaţi Utilizaţi ca şi

alegeţi din Ton de apel, Ton pt. mesaj,
Pornire şi Oprire.

02
03
04
05
06
07
08

Afişare Peisaj – Reorientaţi înregistrarea
video

2 Derulaţi şi selectaţi Sunetele mele.

din lista de ﬁşiere de înregistrări vocale.

01

Informaţii fişier – Vizualizaţi detalii despre
înregistrarea video
Trimitere – Trimiteţi prin Mesaj, Email,
Bluetooth.
Ştergere – Ştergeţi înregistrarea video
Utilizare ca ton de apel – Puteţi utiliza un
clip video ca ton de apel.

CREATIVITATE

i

5 Apăsaţi Oprire pentru a trece în pauză
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Personale
Expedierea unui videoclip
1 Apăsaţi

apoi selectaţi Personale.

2 Derulaţi şi selectaţi Videoclipurile mele.
3 Selectaţi videoclipul dorit şi apăsaţi Opţiuni.
4 Apăsaţi Trimitere şi alegeţi între

Trimitere - Trimiteţi prin Mesaj, Email,
Bluetooth.
5 Dacă selectaţi Mesaj sau E-mail,

videoclipul va ﬁ ataşat la mesaj iar dvs.
veşi putea scrie şi expedia mesajul în mod
normal. Dacă selectaţi Bluetooth, vi se
va solicita să activaţi funcţia Bluetooth iar
telefonul va căuta un dispozitiv căruia să-i
expediaţi videoclipul.

Utilizare ca ton de apel – Utilizaţi ca Ton
de apel vocal.
Mutare – Mutaţi în memoria telefonului
sau în memoria externă.
Copiere – Copiaţi în memoria telefonului
sau în memoria externă.
Ştergere – Ştergeţi un clip video
Marcare/Demarcare – Selectaţi mai multe
videoclipuri şi apoi selectaţi Ştergeţi.
Fişier – Redenumiţi videoclipul sau vizualizaţi
informaţiile (Nume, Dimensiune, Data, Oră,
Rezoluţie, Tip şi Copyright).
Creaţi director nou – Creaţi un director nou
în directorul principal Clipuri video.

Notă: Ar putea ﬁ necesar să redimensionaţi
videoclipurile înainte de a putea ﬁ expediate
prin MMS. Este posibil ca anumite videoclipuri
să ﬁe prea mari pentru a putea ﬁ trimise
prin MMS.

Sortare după – Ordonaţi videoclipurile după
Data, Tip sau Nume.

Utilizarea meniului de opţiuni
pentru videoclipuri

Manager memorie – Puteţi vizualiza starea
memoriei (cea din telefon sau de pe cardul de
memorie externă).

CREATIVITATE

În folderul Videoclipurile mele evidenţia un
videoclip şi apăsaţi Opţ. pentru a ajunge la
următoarea listă de opţiuni.
Trimitere – Trimiteţi videoclipul selectat unui
prieten printr-un mesaj E-mail, Bluetooth.
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Vizualizare grilă/Vizualizare listă –
Modiﬁcaţi modul de vizualizare a
videoclipurilor.

Jocurile şi aplicaţiile mele – Puteţi ţine
descarcat de jocuri şi cereri în acest dosar.

Al

Dir
ﬁş
Vid

M

Da
va
Pe
ﬁm
ap
şi
co
sa
tel

Altele
Directorul Altele este utilizat pentru a salva
ﬁşierele care nu conţin Imagini, Sunete, sau
Videoclipuri.

ui

e

aţi

ou

Memorie externă
Dacă aţi introdus un card de memorie, acesta
va ﬁ aﬁşat sub forma unui director din cadrul
Personale. Directorul Memorie externă va
ﬁ mpărţit in şapte subdirectoare; Jocuri şi
aplicaţii, Altele, Imagini, Sunete, Vidoe
şi GoogleAppsData. Fiecare director va
conţine toate ﬁşierele de tipul respectiv,
salvate pe cardul de memorie în loc de
telefon.

01
02
03
04
05
06
07
08

ă

a
de
CREATIVITATE
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Jocurile şi aplicaţiile mele

Y

Jocurile şi aplicaţiile mele

Av
Int

Telefonul dvs. KP270 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.

Lansarea unui joc

1

2
3

1 Apăsaţi

şi selectaţi Jocurile şi
aplicaţiile mele şi apoi Jocuri.

2 Puteţi utiliza acest meniu pentru a

descărca jocuri noi şi pentru a juca
versiunile demonstrative existente deja pe
telefon.
Notă: Când vă conectaţi la serviciul
de descărcare pentru jocuri sunteţi
taxat suplimentar. Informaţi-vă de
costurile apelurilor de date la operatorul
dumneavoastră.

CREATIVITATE
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4

Y

Yahoo
Aveţi posibilitatea de a accesa Yahoo Mobile
Internet Service.
1 Yahoo! oneSearch : Puteţi căuta instant

răspunsuri.

01
02

2 Yahoo! Mail : Aﬁşează dvs. de e-mail.

03

3 Yahoo! Messenger : Aveţi posibilitatea

04

să utilizaţi Yahoo! Messenger pentru
mesagerie instantanee.
4 Yahoo! Address Book : Aveţi posibilitatea

de a accesa vă toate detaliile de contact

05
06
07

SFAT! Unele ţări nu sunt în măsură să acess
Yahoo! Du-te de servicii, din cauza limitărilor
de reţea.

08

CREATIVITATE
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Organizator
Adăugarea unui eveniment
în calendar
1 De la ECRANUL DE START presa

, şi

selectaţi Organiz., apoi Calendar.
2 Selectaţi data la care doriţi să adăugaţi

evenimentul. Puteţi selecta o dată derulând
până la aceasta cu ajutorul tastelor
de navigare sau selectând Opţiuni şi
Accesaţi data pentru a introduce date.
3 Atingeţi Even. nou şi introduceţi ora

la care doriţi să înceapă evenimentul.
Derulaţi în jos şi introduceţi ora de ﬁnal a
evenimentului.
4 Derulaţi din nou în jos şi alegeţi dacă doriţi

să setaţi o Alarmă pentru eveniment.
Derulaţi la stânga sau la dreapta pentru
a vizualiza opţiunile disponibile. Puteţi
seta activarea alarmei la ora de început
a evenimentului sau la o perioadă de
timp stabilită înainte de începerea
evenimentului, pentru a vă aminti că
acesta se apropie.
5 Derulaţi în jos şi introduceţi un Subiect

ORGANIZARE

pentru eveniment. Utilizaţi tastatura pentru
a introduce litere şi numere.
6 Derulaţi din nou în jos pentru a selecta

dacă evenimentul este unic sau se repetă
Setări utilizator, Zilnic, Săptămânal,
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Lunar sau Anual. Dacă evenimentul
se repetă, puteţi derula în jos pentru
a introduce Data expirării la care
evenimentul se opreşte complet.

Pa
di
1

7 Selectaţi Salvaţi şi evenimentul va ﬁ

salvat în calendar. Un cursor pătrat va
marca zilele pentru care au fost salvate
evenimente.

2

3

Editarea unui eveniment din
calendar
1 De la ECRANUL DE START presa

, şi
selectaţi Organizator & Instrumente,
apoi Calendar.

2 Puteţi vizualiza o listă cu toate

evenimentele dvs. Derulaţi până la
evenimentul pe care doriţi să-l edita şi
selectaţi Vizualizare.
3 Atingeţi Opţiuni şi selectaţi Editare şi

derulaţi până la detaliul evenimentului
pe care doriţi să-l modiﬁcaţi. Efectuaţi
modiﬁcările şi selectaţi Finalizat pentru a
memora evenimentul editat.
Notă: Puteţi şterge un eveniment din
calendar selectând opţiunea de vizualizare
a acestuia şi apoi apăsarea Opţiuni şi
Ştergeţi.

4

De

Av
ad
aﬁ

Ad
1

2
3
4

Partajarea unui eveniment
din calendar
1 De la ECRANUL DE START presa

, şi
selectaţi Organizator & Instrumente,
apoi Calendar.

2 Selectaţi evenimentul pe care doriţi să-l

partajaţi şi apoi alegeţi Opţiuni.
3 Alegeţi Trimitere şi selectaţi una dintre

opţiunile Mesaj text, Mesaj multimedia,
E-mail sau Bluetooth.
4 Trimite o persoană de contact şi de

căutare, apăsaţi Trimitere.

De făcut
Aveţi posibilitatea de a vizualiza, a edita şi
adăuga sarcinile de făcut. Sarcinile sunt
aﬁşate în timp comanda.

Adăugarea unui memento
1 De la ECRANUL DE START presa

, şi
selectaţi Organizator & Instrumente,
apoi Memento.

SFAT! Puteţi edita un memento existent.
Selectaţi-l pe cel pe care doriţi să-l edita,
apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Editare.

01
02

Memento secret

03

Puteţi scrie privat memoria pentru a proteja
conﬁdenţialitatea datelor dumneavoastră.Pe
care le introduceţi codul de securitate de la
utiliza acest meniu.

04

Găsiţi data
Data ﬁ nder este un instrument la îndemână
pentru a vă ajuta să calculează de la data ce
va ﬁ după o anumită suma de zi a trecut.

05
06
07
08

Setări
Aveţi posibilitatea să trimiteţi, sau o copie
de rezervă sau restaurare Calendar Pentru
a face. Puteţi vedea de memorie info clar
şi toate.

2 Selectaţi Ad. şi tastaţi memento-ul dvs.

4 Data viitoare când veţi deschide aplicaţia

Memo, memento se va aﬁşa pe ecran.

ORGANIZARE

3 Selectaţi Salv.
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Instrum.
Meniu rapid
Aveţi posibilitatea de a speciﬁca funcţii pentru
a salva în Quick meniul. Dacă vă salvaţi
frecvent utilizate funcţii în meniul Rapide,
puteţi să le folosiţi de repede apăsând tasta
corespunzătoare.

Setarea alarmei
1 De la ECRANUL DE START presa

, şi
selectaţi Organizator & Instrumente,
apoi Alarme.

2 Apăsaţi Opţ. şi selectaţi Adăugaţi nou.
3 Derulaţi în jos şi introduceţi ora la care

doriţi să sune alarma.
4 Alegeţi tipul de repetiţie pentru a indica

dacă doriţi ca alarma să sune Nerepetat,
Zilnic, L - V, Luni - Sâmbătă, Cu
excepţia concediului, sau Selectaţi
ziua din săptămână.
5 Derulaţi în jos şi selectaţi pentru alarmă

una din opţiunile Soneria alarmei,
Vibraţie, Sonerie şi vibraţie sau
Urmează profil.
ORGANIZARE

6 Derulaţi în jos pentru a selecta sunetul

alarmei. Apăsaţi (OK) şi alegeţi un sunet
din Înregistrări vocale sau Sunete
implicite.

52 LG KP270 | Ghidul utilizatorului

7 Derulaţi în jos şi introduceţi un nume nou

pentru alarmă sau păstraţi numele sugerat.

4
5

8 Selectaţi Finaliz.

Notă: Puteţi seta maxim 5 alarme.

Utilizarea calculatorului
1 De la ECRANUL DE START presa

, şi
selectaţi Organizator & Instrumente,
apoi Calculator.

Tr
m
1

2 Apăsaţi tastele numerice pentru a

introduce cifre.
3 Pentru calculele simple, selectaţi funcţia

2

de care aveţi nevoie (+, –, ×, ÷), urmată
de =.
4 Pentru calcule mai complexe, selectaţi

3

Opţiuni pentru a selecta o comandă.
5 Selectaţi Tasta Ştergere pentru a elibera

ecranul pentru un calcul nou.

4

Utilizarea cronometrului
1 De la ECRANUL DE START presa

, şi
selectaţi Organizator & Instrumente,
apoi Cronometru.

2 Selectaţi Start pentru a porni cronometrul.
3 Selectaţi Tur dacă doriţi să înregistraţi

durata unui tur.

N
s
s

u
at.

Adăugarea unui oraş la ora în lume

5 Selectaţi Reluat pentru a reporni

1 De la ECRANUL DE START presa

cronometrul de la momentul în care l-aţi
oprit sau selectaţi Reset. pentru a reveni
la zero.

Transformarea unei unităţi de
măsură
1 De la ECRANUL DE START presa

, şi
selectaţi Organizator & Instrumente,
apoi Conversie.

2 Alegeţi dacă doriţi să convertiţi Valută,

Suprafaţă, Lungime, Greutate,
Temperatură, Volum sau Viteză.
3 Derulaţi spre stânga şi spre dreapta pentru

a selecta o unitate, apoi derulaţi în jos
şi introduceţi cantitatea pentru unitatea
respectivă.

, şi
selectaţi Organizator & Instrumente,
apoi
Ora în lume.

2 Pentru a aﬂa ora dintr-un anumit oraş,

apăsaţi pe Opţiuni şi selectaţi Adăugaţi
localitate.
3 Derulaţi lista sau introduceţi prima literă

din denumirea oraşului. De asemenea,
puteţi selecta Hartă pentru a alege un oraş.
4 Apăsaţi Selectaţi.

01
02
03
04
05
06
07
08

SFAT! Puteţi selecta prima literă din denumirea
oraşului dorit utilizând tastatura pentru a grăbi
procesul.

4 Derulaţi în jos până la caseta de conversie

şi selectaţi unitatea de măsură în care
doriţi să convertiţi. Conversia va ﬁ aﬁşată
automat pe linia de dedesubt.
Notă: Pentru conversia valutară trebuie să
setaţi mai întâi “Cursul” în funcţie de cursul de
schimb curent.

ORGANIZARE

ul.

4 Selectaţi Oprire pentru a opri cronometrul.

53

Navigator
Cu ajutorul navigatorului puteţi obţine, ori
de câte ori aveţi nevoie, atât informaţii
actualizate şi previziuni meteorologice, cât şi
informaţii sportive sau despre traﬁc. În plus,
navigatorul vă permite să descărcaţi cele mai
noi melodii, tonuri de apel, imagini de fundal
şi jocuri.

Accesarea web
1 Apăsaţi

şi selectaţi Navigator.

2 Pentru a accesa direct pagina de pornire

a navigatorului, selectaţi Acasă. Sau
selectaţi Introduceţi URL şi scrieţi URL-ul
dorit urmat de Deschidere.
Notă: Conectarea la acest serviciu şi
descărcarea conţinutului presupune apariţia
unor costuri suplimentare. Veriﬁcaţi aceste
tarife la furnizorul de servicii Internet.

Adăugarea şi accesarea favoritelor
Pentru a accesa uşor şi rapid site-urile web
preferate, puteţi adăuga ca favorite şi puteţi
salva paginile web.
1 Apăsaţi

şi selectaţi Navigator.

2 Selectaţi Favorite. Pe ecran va apărea o

listă cu toate favoritele.
WEB
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3 Pentru a adăuga o pagină favorită nouă,

3

selectaţi Opţiuni şi alegeţi Adăugaţi nou.
Introduceţi un nume pentru pagina favorită,
urmat de URL.

S
s

4 Apăsaţi Finalizat. Pagina favorită va

apărea în lista Favorit.
5 Pentru a accesa paginile favorite,

derulaţi până la pagina dorită şi atingeţi
Deschidere. Veţi ﬁ conectat(ă) la pagina
favorită.

Vi
na
1
2

Cititor RSS

3

Cititorul RSS furnizează noi ştiri provenite de
la siturile Web înregistrate în telefon Puteţi citi
aceste ﬁşiere în cititorul RSS care colectează
ştiri de la siturile Web înregistrate în telefon şi
vi le oferă într-o formă simplă.

M
na

Salvarea unei pagini
1 Accesaţi pagina Web dorită.
2 Selectaţi Opţiuni şi derulaţi la Salvaţi,

1
2
3

selectaţi Salvaţi pagina.
3 Selectaţi OK.

Accesarea unei pagini salvate
1 Apăsaţi

şi selectaţi Navigator.

2 Selectaţi Pagini salvate.

4

u.
tă,

e
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3 Selectaţi pagina dorită şi apăsaţi

Deschideţi.

01

SFAT! De asemenea, acest meniu vă va permite
să ştergeţi pagini salvate.

02
03

Vizualizarea istoricului
navigatorului
1 Apăsaţi

şi selectaţi Navigator.

04
05

2 Selectaţi Istoric şi selectaţi OK.

06

3 Va ﬁ aﬁşată o listă cu paginile web pe care

07

le-aţi accesat recent. Pentru a accesa una
dintre aceste pagini, derulaţi la pagina
dorită şi selectaţi Deschideţi.

08

Modiﬁcarea setărilor
navigatorului web
1 Apăsaţi

şi selectaţi Navigator.

2 Selectaţi Setări.
3 Puteţi alege modul în care telefonul dvs.

mobil gestionează, aﬁşează şi utilizează
informaţiile când navigaţi pe internet.
Puteţi modiﬁca setările din Profiluri,
Setări pentru Aspect, Cache, Cookie,
Securitate şi Resetare.
4 După ce aţi modiﬁcat setările, apăsaţi

WEB

Selectaţi.
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Setări
În acest director puteţi adapta setările pentru
a personaliza telefonul dvs. KP270.
Notă: Pentru informaţii despre setările pentru
apeluri, consultaţi pagina 23.

Modiﬁcarea proﬁlurilor
1 Apăsaţi Setări şi selectaţi Profiluri.
2 Alegeţi dintre Normal, Silenţios, Afară şi

Mod Aeronavă.
SFAT! Utilizaţi această funcţie pentru a seta
modul Aeronavă la Pornit sau Oprit. Nu veţi
putea să efectuaţi apeluri, să vă conectaţi
la Internet, să trimiteţi mesaje când Mod
Aeronavă este Pornit.

Personalizarea proﬁlurilor
Puteţi personaliza ﬁecare setare pentru proﬁl.
1 Apăsaţi Setări şi selectaţi Profiluri.
2 Selectaţi proﬁlul pe care doriţi, selectaţi

Opţ. şi alegeţi Editare.
3 De aici puteţi schimba toate tonurile,

opţiunile de volum şi de alertă. (Ton de
mesaj, Alertă vibraţie, Tonul tastaturii, Ton
pt. clapetă, Ton de conﬁrmare, Sunet la
pornire şi Sunet la oprire).
SETĂRI
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Modiﬁcarea datei şi a orei
Puteţi seta funcţii pentru dată şi oră.
1 Apăsaţi

şi deschideţi Setări.

2 Selectaţi Data & Ora şi alegeţi din lista de

mai jos:
Ora – Puteţi introduce ora curentă. Puteţi
seta formatul orei la 12 de ore şi la 24 ore.
Puteţi selecta un oraş pentru fusul orar.
Data – Puteţi introduce data curentă.
Puteţi seta formatul datei (AAAA/LL/ZZ,
ZZ/LL/AAAA, LL/ZZ/AAAA).
Actualizare automată a datei/orei –
Selectaţi Pornit şi telefonul va actualiza
automat data şi ora.
Ora de vară – Selectaţi dacă doriţi să activaţi
funcţia de comutare la ora de vară sau de
iarnă. Puteţi seta diferenţa de fus orar pentru
ora de vară a localităţii dumneavoastră la 1
oră sau la 2 ore.

Schimbarea limbii
Accesaţi Setări telefon apoi Limbă pentru
a modiﬁca limba pentru orice text din telefon.
De asemenea, această schimbare va afecta
modul de introducere a limbii.
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Reţea – Telefonul KP270 se conectează
automat la Vodafone. Pentru a schimba
aceste setări, utilizaţi acest meniu. Puteţi
adăuga puncte noi de acces utilizând acest
meniu.
Profiluri Internet – Acest meniu aﬁşează
proﬁlurile pentru Internet. Puteţi crea proﬁluri
noi sau le puteţi şterge sau edita pe cele
existente, utilizând meniul Opţiune. Nu
puteţi însă şterge sau edita conﬁguraţiile
prestabilite, care sunt stabilite pe baza
variabilelor de ţară.
Puncte de acces – Acest meniu aﬁşează
lista de puncte de acces. Puteţi crea proﬁluri
noi sau le puteţi şterge sau edita pe cele
existente, utilizând meniul Opţiune. Nu
puteţi însă şterge sau edita conﬁguraţiile
prestabilite, care sunt stabilite pe baza
variabilelor de ţară.

Modiﬁcaţi setările de siguranţă pentru
a proteja telefonul KP270 şi informaţiile
importante salvate în acesta.

01

1 Apăsaţi

03

şi deschideţi Setări, apoi
selectaţi Setări telefon.

2 Selectaţi Securitate şi alegeţi din lista de

02

04
05

mai jos:
Solicitaîi cod PIN – Alegeţi un cod PIN, care
să ﬁe solicitat la pornirea telefonului.
Blocare telefon – Alegeţi un cod de
securitate pentru blocarea telefonului La
activare, La schimbarea cartelei SIM,
Imediat, Fără.

06
07
08

Schimbaţi coduri – Modiﬁcaţi valorile
pentru: Cod PIN, Cod PIN2 sau Cod de
securitate.

Modiﬁcarea setărilor pentru aﬁşaj
1 Apăsaţi

şi selectaţi Setări.

2 Selectaţi Ecran şi alegeţi dintre:

Tema afişajului– Selectaţi Ecran de start
şi alege un tapet care să apară pe ecran.
Aﬁşaţi obiecte,Tipul ceasului şi Culoarea
caracterelor pt. ceas.
Stilul meniului – Schimbaţi aspectul
meniului de la Stil listă la Stil grilă.
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Conexiune cu pachet de date – Dacă
aţi selectat meniul ‘Când este disponibil’,
telefonul va ﬁ înregistrat automat într-o reţea
GPRS când îl porniţi. Dacă selectaţi “Când
este necesar”, conexiunea GPRS este stabilită
când vă conectaţi la un serviciu WAP sau
de aplicaţii şi este întreruptă când încheiaţi
conectarea la WAP sau la aplicaţia respectivă.

Modiﬁcarea setărilor de siguranţă
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Setări
Apelare – Reglaţi tipul de fonturi utilizate
când tastaţi un număr de telefon.
Font – Schimbaţi dimensiunea fonturilor,
alegând între Mic, Normal şi Mare.
Lumină de fundal – Alegeţi intervalul in
care iluminarea sa ﬁe aprinsă, deasemenea,
folosiţi tastele de nevigare pentru a ajusta
luminozitatea ecranului. Alegeţi dintre 0%,
20%, 40%, 60%, 80% sau 100%, apoi
selectaţi Finalizat pentru a salva modiﬁcarea.
SFAT! Cu cât lumina de fundal va rămâne mai
mult activată, cu atât consumaţi mai multă
baterie şi va trebui să vă reîncărcaţi mai des
telefonul.

Tema telefonului – Modiﬁcaţi rapid întregul
aspect al ecranului dvs.
Mesaj de întâmpinare – După ce selectaţi
Pornit, puteţi scrie un mesaj de întâmpinare.
Mesajul va apărea pe ecran de ﬁecare dată
când porniţi telefonul.

Resetarea telefonului

SETĂRI

Utilizare a Resetare în Setări pentru a reseta
toate setările pentru a fabrica deﬁniţii. Aveţi
nevoie de codul de siguranţă pentru a activa
această funcţie.
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Vizualizarea stării memoriei
Telefonul KP270 are trei memorii disponibile:
telefonul, cartela SIM şi un card extern
de memorie (cardul de memorie poate ﬁ
achiziţionat separat).
Puteţi utiliza managerul de memorie pentru a
stabili câtă memorie este utilizată pe ﬁecare
dintre acestea şi cât spaţiu este disponibil.
Apăsaţi Setări şi selectaţi. Alege Manager
memorie şi apoi veţi vedea starea curentă
a memoriilor (Memorie utilizator,Memorie
rezervată pt. utilizator,Memoria SIM şi
Memorie externă în KP270).
SFAT! Consultaţi pagina 18 pentru informaţii
despre introducerea unui card de memorie.

Setări streaming – Dacă doriţi să setaţi
alte setări de reţea pentru streaming,le puteţi
modiﬁca.
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Conectivitate

e:

Modiﬁcarea setărilor de
conectivitate

a
e

Setările de conectivitate au fost deja setate
de către operatorul de reţea, astfel încât să
puteţi utiliza telefonul încă de la început.
Dacă doriţi să schimbaţi aceste setări, utilizaţi
acest meniu.

eţi

Apăsaţi Conectivitate şi selectaţi
Conectare. Opţiunile dvs. sunt:
Bluetooth – Conﬁguraţi telefonul KP270
pentru utilizarea Bluetooth.
Puteţi regla vizibilitatea faţă de alte dispozitive
sau puteţi căuta printre dispozitivele asociate
cu telefonul dvs.

Modiﬁcarea setărilor Bluetooth
1 Apăsaţi Conectivitate şi selectaţi, apoi

selectaţi Bluetooth.
2 Selectaţi Setări .Modiﬁcaţi următoarele

setări:

Servicii acceptate – Puteţi vizualiza lista de
dispozitive, precum căştile şi seturile de tip
“mâini libere” acceptate de acest telefon cu
Bluetooth activat.
Adresa dvs. – Puteţi veriﬁca adresa
Bluetooth.
Notă: Când utilizaţi un dispozitiv Bluetooth
în telefon, vă expuneţi anumitor riscuri
de securitate a telefonului. De aceea vă
recomandăm să setaţi vizibilitatea Bluetooth
la Ascuns după ce aţi ﬁnalizat conﬁgurarea
sau împerecherea dispozitivelor. Pentru
ﬁşierele care vă sunt transmise prin
Bluetooth, indiferent dacă dispozitivele
sunt împerecheate sau nu, puteţi decide
dacă doriţi să acceptaţi sau să respingeţi
conexiunea, după ce aţi veriﬁcat detaliile
expeditorului.

01
02
03
04
05
06
07
08

Asocierea cu un alt dispozitiv
Bluetooth
Asociind telefonul dvs. KP270 cu un alt
dispozitiv, puteţi seta o conexiune securizată
prin parolă. Astfel, asocierea va ﬁ mai sigură.
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Vizibilitatea dispozitivului – Setaţi
[Vizibilitate telefon propriu] [Aﬁşare tuturor]
pentru ca alte dispozitive să poată detecta
telefonul dumneavoastră când caută un
dispozitiv Bluetooth. Dacă selectaţi Ascuns,
alte dispozitive nu vor putea detecta telefonul
dumneavoastră când caută un dispozitiv
Bluetooth.

Nume dispozitiv – Vă puteţi denumi sau
redenumi telefonul: numele respectiv va
apărea pe alte dispozitive. Numele telefonului
dumneavoastră va apărea pe alte dispozitive
numai dacă opţiunea Vizibilitate telefon
propriu este setată la Aﬁşare tuturor.
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Conectivitate
1 Veriﬁcaţi dacă Bluetooth este Pornit şi

Vizibil. Puteţi modiﬁca vizibilitatea din
meniul Setări, selectând Viz. disp. prop.,
apoi Vizibil.
2 Din Bluetooth, alegeţi Activare şi

selectaţi Căutaţi dispozitiv nou.
3 Telefonul KP270 va căuta dispozitive. După

încheierea căutării, pe ecran va apărea
Adăugaţi şi Reîmprospătare.
4 Alegeţi dispozitivul pe care doriţi să-l

conectaţi, selectaţi Adăugaţi şi introduceţi
parola, apoi alegeţi OK.
5 Telefonul se va asocia cu celălalt dispozitiv,

pe care trebuie să introduceţi aceeaşi parolă.
6 Aţi realizat astfel conexiunea securizată

prin parolă, utilizând tehnologia Bluetooth.

Utilizarea căştilor Bluetooth
1 Veriﬁcaţi dacă Bluetooth este Pornit şi Vizibil.
2 Urmaţi instrucţiunile care v-au fost

furnizate împreună cu căştile, pentru
a trece căştile în modul de asociere şi
asociaţi dispozitivele.

Transferul unui ﬁşier în telefon
Puteţi transfera, de asemenea, ﬁşiere de pe
calculator pe telefon utilizând Bluetooth.
1 Asiguraţi-vă că telefonul şi calculatorul

dvs. au tehnologia Bluetooth activată şi se
aﬂă în raza de recunoaştere.
2 Utilizaţi calculatorul pentru a trimite ﬁşierul

prin Bluetooth.
3 După expedierea ﬁşierului, trebuie să

acceptaţi primirea acestuia pe telefon
selectând Da.
4 Fişierul va ﬁ salvat în directorul

corespunzător, în funcţie de tipul acestuia.
De exemplu, fotograﬁile vor ﬁ salvate în
directorul Imagini, iar muzica în directorul
Sunete. Dacă telefonul dvs. nu poate
identiﬁca tipul ﬁşierului, acesta va ﬁ salvat
în directorul Altele.
Notă: Fişierele trimise prin Bluetooth vor ﬁ
salvate în memoria telefonului.
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3 De asemenea, vă puteţi conecta la o cască

SETĂRI

Bluetooth pentru a efectua şi a recepţiona
apeluri. De asemenea, vă puteţi conecta
la o cască Bluetooth pentru a efectua şi a
recepţiona apeluri.
60 LG KP270 | Ghidul utilizatorului

2

e

ul

Expedierea şi primirea ﬁşierelor
utilizând tehnologia Bluetooth

3 Selectaţi Da pentru a porni Bluetooth, în

Tehnologia Bluetooth este o modalitate
excelentă de a expedia şi de a primi ﬁşiere,
întrucât nu necesită utilizarea ﬁrelor, iar
conectarea este rapidă şi uşoară. De asemenea,
vă puteţi conecta la o cască Bluetooth pentru a
efectua şi a recepţiona apeluri.

4 Telefonul KP270 va căuta automat alte

a.

Înainte de a putea partaja ﬁşiere prin
Bluetooth, trebuie să asociaţi dispozitivul
dvs. cu un alt dispozitiv Bluetooth. Pentru
informaţii despre asocierea dispozitivelor,
consultaţi secţiunea Asocierea cu un alt
dispozitiv Bluetooth.

ul

Pentru a activa Bluetooth:

at

1 Apăsaţi Conectivitate şi selectaţi, apoi

alegeţi Bluetooth.
2 Selectaţi Activare şi selectaţi Pornit.
3 Selectaţi Oprit pentru a opri Bluetooth.

Pentru a expedia un fişier:

cazul în care acesta nu este deja activat.
dispozitive Bluetooth activate în zona de
acţiune a acestuia.
5 Alegeţi dispozitivul căruia doriţi să-i

expediaţi ﬁşierul şi selectaţi Trimiteţi.

01
02
03
04

Pentru a recepţiona un fişier:

05

1 Pentru a recepţiona ﬁşiere, Bluetooth

06

trebuie să ﬁe Pornit şi Vizibil.
2 Va apărea un mesaj prin care vi se solicită

să acceptaţi ﬁşierul de la expeditor.
selectaţi Da pentru a recepţiona ﬁşierul.

07
08

SFAT! Consultaţi bara de evoluţie pentru a vă
asigura că ﬁşierul este expediat.
Notă Bluetooth® şi emblemele acestuia sunt
proprietatea Bluetooth SIG, Inc. LG Electronics
dispune de licenţă pentru utilizarea acestor
mărci. Alte mărci comerciale şi nume comerciale
aparţin proprietarilor de drept.

1 Deschideţi ﬁşierul pe care doriţi să-l

expediaţi. De obicei acest ﬁşier este un
ﬁşier cu fotograﬁi, videoclipuri sau muzică.
apoi Bluetooth.
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2 Selectaţi Opţiuni şi alegeţi Trimiteţi prin,
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Conectare
Mod Conexiune USB

1 Ataşaţi cablul USB la dispozitiv.

Puteţi selecta modul Conexiune USB pe
telefonul dvs. pentru mai multe utilizări.

2 Selectaţi PC Internet din meniul pop-up al

Modul Solicitare conﬁrmare
Dacă setaţi opţiunea “Mod Solicitare
conﬁrmare” ca prestabilită, telefonul vă va
solicita să alegeţi un mod de conexiune USB
de ﬁecare dată când conectaţi telefonul la un
calculator prin intermediul cablului de date.
Dacă dezactivaţi opţiunea “Mod Solicitare
conﬁrmare”, modul de conexiune va ﬁ cel
pe care l-aţi setat manual din Meniu - Setări
- Conectivitate - Mod USB şi una dintre
opţiunile Internet, Stocare în masă sau PC
Suite.

PC Internet-Utilizaţi telefonul ca
modem
Vodafone vă facilitează navigarea pe web
şi preluarea e-mailurilor pe laptop-ul sau
calculatorul dvs.! Conectaţi cablul USB, apoi,
cu ajutorul telefonului, realizaţi o conexiune
rapidă la Internet.

SETĂRI

AVERTISMENT! Asiguraţi-vă mai întâi că tariful
este adecvat! În caz contrar, dacă descărcaţi
un volum mare de date – precum muzică sau
videoclipuri – puteţi să aveţi costuri ridicate.
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dispozitivului.
3 Aşteptaţi până când meniul pop-up se

deschide pe calculator şi apoi selectaţi
Start pentru a instala software-ul Prin
telefon, numit Prin telefon şi a driverelor pe
calculatorul dvs., apoi urmaţi instrucţiunile
de pe ecran. Software-ul încorporat pentru
conexiunea mobilă Vodafone prin telefon
de pe telefonul dvs. se va instala şi va porni
automat. La detectarea unei conexiuni de
date Vodafone corespunzătoare, puteţi face
clic pe Conectare.
4 Puteţi utiliza navigatorul Web şi programele

de e-mail în mod normal. După ce
terminaţi, faceţi clic pe Deconectare.
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5 Pentru conectarea la Internet data viitoare,

conectaţi cablul, iar software-ul va porni
automat şi dvs. veţi ﬁ pregătiţi!
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Stocare în masă-Utilizarea telefonului
ca dispozitiv de stocare masivă
Telefonul dvs. KP270 poate ﬁ utilizat ca
dispozitiv de stocare masivă, la fel ca un
stick USB. Acest fapt reprezintă o opţiune
utilă pentru mutarea ﬁşierelor din computer
în telefon. Dacă aţi introdus un card de
memorie, atunci când conectaţi telefonul
cu opţiunea Stocare masivă, acestea vor ﬁ
aﬁşate în computer sub forma a două unităţi.
Memoria telefonului şi memoria externă.
1 Ataşaţi cablul USB la dispozitiv.
2 Selectaţi Stocare în masă din meniul pop-

up al dispozitivului.
3 Se va deschide automat un director al

discului amovibil sau chiar două, dacă în
telefon e introdus un card de memorie, în
care vor ﬁ aﬁşate toate directoarele din
telefon sau din cardul de memorie.
4 Trageţi şi plasaţi imaginile, video clipurile,

muzica sau documentele în directoarele
corecte.
5 Pentru a deconecta telefonul în condiţii

fotograﬁe, apăsaţi
, apoi selectaţi
Personale, Memorie externă, Imagini
proprii. Acest ﬁşier va conţine toate
imaginile transferate.
Notă: Această funcţie nu este disponibilă
pentru calculatoarele Macintosh.

PC suite-Sincronizaţi telefonul cu
PC-ul
Puteţi sincroniza computerul cu telefonul,
pentru a vă asigura că toate detaliile şi datele
importante se potrivesc, dar puteţi efectua şi
copii de siguranţă pentru a avea garanţia că
nu vrţi pierdeţi aceste date.
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Instalarea în computer a programului
LG PC Suite
1 Vizitaţi www.lgmobile.com şi selectaţi mai

întâi Europe, apoi ţara dvs.
2 Alegeţi meniul Produse, selectaţi Manuale

şi Software şi faceţi clic pe Deplasare la
secţiunea de descărcare pentru manuale
şi software. Faceţi clic pe Da şi va ﬁ
aﬁşat programul de instalare LG PC Suite.
(Windows XP, Windows Media Player şi
altele).
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de siguranţă faceţi clic pe pictograma
Deconectare hardware în siguranţă din
bara cu instrumente de pe desktop.

6 Când doriţi să accesaţi de exemplu o
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Conectare
3 Selectaţi limba în care doriţi să ruleze

programul de instalare şi faceţi un clic pe
OK.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a

termina de instalat LG PC Suite.
5 După terminarea instalării, pe desktopul

calculatorului va apărea pictograma LG PC
Suite.
Conectarea telefonului şi a computerului
1 Conectaţi cablul USB între telefon şi

computer.
2 Selectaţi PC Internet din meniul pop-up al

dispozitivului.
3 Faceţi dublu clic pe pictograma LG PC

Suite de pe desktop.
4 Faceţi clic pe Expert de conectare şi

apoi pe USB.
5 Faceţi clic pe Următor, apoi din nou pe

Următor şi pe Finalizare. Telefonul şi
calculatorul sunt acum conectate.
Efectuarea copiilor de siguranţă şi
restaurarea informaţiilor din telefon
1 Ataşaţi cablul USB la dispozitiv şi selectaţi

opţiunea PC Suite de pe ecran.
SETĂRI
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2 Faceţi clic pe pictograma Copie de

siguranţă şi selectaţi Copie de
siguranţă sau Restaurare.
3 Selectaţi informaţiile pentru care doriţi să

realizaţi copii de siguranţă sau informaţiile
pe care doriţi să le restauraţi. Selectaţi
locaţia la care doriţi să efectuaţi copiile
de siguranţă sau cea de la care doriţi să
restauraţi informaţiile. Faceţi clic pe OK.
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4 Astfel, datele importante vor avea copii de

siguranţă.
Vizualizarea pe computer a fişierelor
din telefon
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1 Ataşaţi cablul USB la dispozitiv şi selectaţi

opţiunea PC Suite de pe ecran.
2 Faceţi clic pe pictograma Conţinut.
3 Toate documentele, ﬁ şierele ﬂ ash,

imaginile, sunetele şi înregistrările video pe
care le-aţi salvat în telefon vor ﬁ aﬁ şate pe
ecran, în directorul Telefon LG.
SFAT! Vizualizarea conţinutului telefonului pe
computerul dvs. vă ajută să aranjaţi ﬁ şierele,
să vă organizaţi documentele şi să eliminaţi
informaţiile de care nu mai aveţi nevoie.
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Sincronizarea contactelor
1 Ataşaţi cablul USB la dispozitiv şi selectaţi

opţiunea PC Suite de pe ecran.

4 Utilizaţi bara cu instrumente din partea de

sus a ecranului pentru a edita şi a aranja
din nou mesajele.

2 Faceţi clic pe pictograma Contacte.

Actualizare soft telefon

3 Computerul va importa şi aﬁ şa toate

Actualizare Soft telefon Mobil pe site
web

contactele salvate în cartela SIM şi în
telefon.
4 Faceţi clic pe Fişier şi selectaţi Salvare.

Acum puteţi selecta locaţia la care doriţi să
salvaţi contactele.
Notă: Pentru a realiza copii de siguranţă ale
contactelor salvate pe cartela SIM, faceţi clic
pe directorul SIM card din partea stângă a
ecranului computerului. Selectaţi Editare din
partea de sus a ecranului, apoi Selectaţi tot.
Faceţi clic dreapta pe contacte şi selectaţi
Copiaţi în Contacte. Acum faceţi clic pe
directorul Telefon din partea stângă a ecranului
şi vor ﬁ aﬁ şate toate numerele.

Sincronizarea mesajelor
1 Ataşaţi cablul USB la dispozitiv şi selectaţi

opţiunea PC Suite de pe ecran.
2 Faceţi clic pe pictograma Mesaje.
3 Toate mesajele de pe calculator şi din

Aceasta functie permite actualizarea softului
la ultima versiune, convenabil, pe internet
fara a avea nevoie sa vizitati centrul nostru
service.
Deoarece actualizarea soft a telefonului
necesita atentia dumneavoastra totala pe
durata procesului, va rog ﬁti sigur ca a-ti
veriﬁcat instructiunile si notele ce apar la
ﬁecare etapa, inainte sa incepeti.
Va rugam sa notati faptul ca scoaterea
cablului USB sau bateriei in timpul actualizarii
poate dauna grav telefonului dumneavoastra.
Deoarece producatorul nu poarta
responsibilitatea pierderii de date in timpul
procesului de actualizare, sunteti indemnat
sa salvati informatiile importante in avans.

02
03
04
05
06
07
08

SETĂRI

telefon vor ﬁ aﬁ şate în directorele de pe
ecran.

Pentru mai multe informatii si folosirea
acestei functii Va rog sa vizitati pagina
LGmobile.com cale: http://www.lgmobile.com
– selectati tara – Meniu produs - Manual &
meniu soft

01
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Accesorii

S

Aceste accesorii au fost furnizate cu telefonul KP270.

Te
es
GS

Încărcător

Manual de utilizare
Manual cu informaţii suplimentare
despre telefonul KP270.

Baterie

Căşti stereo

ACCESORII
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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 la furnizorul local
sau la reprezentantul nostru de servicii.

Un
su
rep
cu
ab
ale
pri
ins
ac

Servicii ale reţelei

Date tehnice

Telefonul mobil descris în prezentul manual
este aprobat pentru a ﬁ utilizat în reţelele
GSM 900, DCS 1800, PCS 1900, W-CDMA.

Informaţii generale

Unele funcţii incluse în prezentul manual
sunt denumite servicii de reţea. Acestea
reprezintă servicii speciale pe care le stabiliţi
cu furnizorul de servicii mobile. Înainte de
a beneﬁcia de oricare dintre aceste servicii
ale reţelei, trebuie să vă abonaţi la acestea
prin operatorul dumneavoastră şi să primiţi
instrucţiuni privind modul de utilizare a
acestor servicii.

Numele produsului : KP270
Sistem : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900
/ W-CDMA

Temperatura ambientală de
funcţionare

01
02
03
04

Max : +55°C (descărcare)
+45°C (încărcare)

05

Min : -10°C

06
07
08

ACCESORII
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MEMO

Some of the contents in this manual
may differ from your phone depending
on the software of the phone
or your service provider.

KP270 User Guide

ENGLISH

Congratulations on your purchase of the
advanced and compact KP270 phone by LG,
designed to operate with the latest digital
mobile communication technology.

Disposal of your old appliance
1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it
means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2 All electrical and electronic products should be disposed of separately
from the municipal waste stream via designated collection facilities
appointed by the government or the local authorities.
3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential
negative consequences for the environment and human health.
4 For more detailed information about disposal of your old appliance,
please contact your city ofﬁce, waste disposal service or the shop
where you purchased the product.
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Guidelines for safe and efﬁcient use
Please read these simple guidelines. Not
following these guidelines may be dangerous
or illegal.

Exposure to radio frequency energy
THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL
GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO
WAVES
Your mobile device is a radio transmitter and
receiver. It is designed and manufactured
not to exceed the limits for exposure to radio
frequency (RF) recommended by international
guidelines (ICNIRP). These limits are part
of comprehensive guidelines and establish
permitted levels of RF energy for the general
population. The guidelines were developed by
independent scientiﬁc organisations through
periodic and thorough evaluation of scientiﬁc
studies. The guidelines include a substantial
safety margin designed to assure the safety
of all persons, regardless of age and health.

The highest SAR value for this device when
tested for use at the ear is 0.404 W/kg.
This device meets RF exposure guidelines
when used either in the normal use position
against the ear or when positioned at least
1.5 cm away from the body. When a carry
case, belt clip or holder is used for body-worn
operation, it should not contain metal and
should position the product at least 1.5 cm
away from your body. In order to transmit
data ﬁles or messages, this device requires
a quality connection to the network. In some
cases, transmission of data ﬁles or messages
may be delayed until such a connection is
available.

GUIDELINES

The exposure standard for mobile devices
employs a unit of measurement known as the
Speciﬁc Absorption Rate, or SAR. The SAR
limit stated in the international guidelines is
2.0 W/kg*. Tests for SAR are conducted using
standard operating positions with the device
transmitting at its highest certiﬁed power level
in all tested frequency bands.

Although the SAR is determined at the highest
certiﬁed power level, the actual SAR of the
device while operating can be well below the
maximum value. This is because the device is
designed to operate at multiple power levels
so as to use only the power required to reach
the network. In general, the closer you are to
a base station, the lower the power output of
the device. Before a phone model is available
for sale to the public, compliance with the
European R&TTE directive must be shown.
This directive includes as one essential
requirement the protection of the health and
the safety for the user and any other person.

7

Guidelines for safe and efﬁcient use
Ensure the above separation distance
instructions are followed until the
transmission is completed. The highest SAR
value for this device when tested for use at
the body is 0.934 W/kg.
* The SAR limit for mobile devices used by the
public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged
over ten grams of body tissue. The guidelines
incorporate a substantial margin of safety to
give additional protection for the public and to
account for any variations in measurements.
SAR values may vary depending on national
reporting requirements and the network band.
For SAR information in other regions please
look under product information at www.
lgmobile.com.

Product care and maintenance

•

WARNING
Only use batteries, chargers and accessories
approved for use with this particular phone
model. The use of any other types may
invalidate any approval or warranty applying
to the phone, and may be dangerous.
• Do not disassemble this unit. Take it to a

qualiﬁed service technician when repair
work is required.
• Keep away from electrical appliances such

•

•

•

•

as TVs, radios, and personal computers.
• The unit should be kept away from heat

•

sources such as radiators or cookers.
• Do not drop.

•

• Do not subject this unit to mechanical

vibration or shock.

•

• Switch off the phone in any area where

you are required by special regulations.
For example, do not use your phone in
hospitals as it may affect sensitive medical
equipment.
GUIDELINES
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• Do not handle the phone with wet hands

while it is being charged. It may cause an
electric shock and can seriously damage
your phone.

•

• Do not to charge a handset near

s

Electronic and medical devices

• Use a dry cloth to clean the exterior of the

All mobile phones may get interference,
which could affect performance.

unit (do not use solvents such as benzene,
thinner or alcohol).
• Do not charge the phone when it is on soft

furnishings.
• The phone should be charged in a well

ventilated area.

ch

• Do not subject this unit to excessive smoke

or dust.
• Do not keep the phone next to credit

cards or transport tickets; it can affect the
information on the magnetic strips.
• Do not tap the screen with a sharp object

as it may damage the phone.
• Do not expose the phone to liquid or

moisture.
• Use the accessories like earphones

al

cautiously. Do not touch the antenna
unnecessarily.

• Do not use your mobile phone near

medical equipment without requesting
permission. Please consult your doctor to
determine if operation of your phone may
interfere with the operation of your medical
device.
• Some hearing aids might be disturbed by

mobile phones.
• Minor interference may affect TVs, radios,

PCs, etc.

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

n

Efﬁcient phone operation

ﬂammable material as the handset can
become hot and create a ﬁre hazard.

9

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

Road safety
Check the laws and regulations on the use of
mobile phones in the area when you drive.
• Do not use a hand-held phone while driving.
• Give full attention to driving.
• Use a hands-free kit, if available.
• Pull off the road and park before making

or answering a call if driving conditions so
require.
• RF energy may affect some electronic

systems in your vehicle such as car
stereos and safety equipment.
• When your vehicle is equipped with an

GUIDELINES

air bag, do not obstruct with installed or
portable wireless equipment. It can cause
the air bag to fail or cause serious injury
due to improper performance.
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• If you are listening to music whilst out and

about, please ensure that the volume is at
a reasonable level so that you are aware
of your surroundings. This is particularly
imperative when near roads.

Po
•
•
•

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

In

Wi
air
•

Glass Parts
Some parts of your mobile device are made
of glass. This glass could break if your
mobile device is dropped on a hard surface
or receives a substantial impact. If the glass
breaks, do not touch or attempt to remove.
Stop using your mobile device until the glass
is replaced by an authorized service provider.

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

•

Ch
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Emergency calls

• Do not use the phone at a refueling point.

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

• Do not use near fuel or chemicals.
• Do not transport or store ﬂammable

gas, liquid, or explosives in the same
compartment of your vehicle as your
mobile phone and accessories.

In aircraft
Wireless devices can cause interference in
aircraft.
• Turn your mobile phone off before boarding

any aircraft.
• Do not use it on the ground without

permission from the crew.

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

Battery information and care
• You do not need to completely discharge

the battery before recharging. Unlike
other battery systems, there is no memory
effect that could compromise the battery’s
performance.
• Use only LG batteries and chargers. LG

chargers are designed to maximize the
battery life.
• Do not disassemble or short-circuit the

battery pack.
• Keep the metal contacts of the battery

pack clean.
• Replace the battery when it no longer

provides acceptable performance. The
battery pack maybe recharged hundreds of
times until it needs replacing.
GUIDELINES

ny

Potentially explosive atmospheres
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Guidelines for safe and efﬁcient use

G

• Recharge the battery if it has not been

used for a long time to maximize usability.
• Do not expose the battery charger to direct

sunlight or use it in high humidity, such as
in the bathroom.
• Do not leave the battery in hot or cold

places, this may deteriorate the battery
performance.

Ma

• There is risk of explosion if the battery is

replaced by an incorrect type.

OK

• Dispose of used batteries according to

the manufacturer’s instructions. Please
recycle when possible. Do not dispose as
household waste.

Le
Go
dir

• If you need to replace the battery, take it

to the nearest authorized LG Electronics
service point or dealer for assistance.
• Always unplug the charger from the wall

socket after the phone is fully charged to
save unnecessary power consumption of
the charger.

GUIDELINES
12 LG KP270 | User Guide

Ho
Go
or

Ca
Dia
and
cal

Na
•I
U
D
R
L
•I

Getting to know your phone
01
02
03
04
05

Main screen

06

OK key

07
Left softy key
Goes to My stuff
directly.

Right soft key
Goes to Shortcuts help directly.
Use this key to go back to a
previous screen.

Home screen Key
Goes to Home screen
or Menu.

Clear Key
Deletes a character with each press.

Call key
Dials a phone number
and answers incoming
calls.

End/Power key
Ends or rejects a call. Turns the
phone on/off.
Returns to the Home screen when
you use the menu.

SET UP

Navigation keys
• In standby mode:
Up: Quick menu.
Down: Search
Right: Messaging
Left: Profiles
• In menu: Navigates between menus.

08

13

Open view

In
1

Memory card slot

Charger, cable,
handsfree
connector

Camera lens

Battery cover

SET UP
14 LG KP270 | User Guide

Battery

Installing the USIM and battery
1 Remove the battery cover
Press the battery cover release latch. The
battery cover should slide and lift off easily.

2 Remove the battery
Lever the bottom edge of the battery
and remove it carefully from the battery
compartment.

01
02
03
04
05
06
07

r

08
WARNING: Do not remove the battery
when the phone is switched on, as this may
damage the phone.

3 Install the USIM card
Slide the USIM card into the USIM card
holder. Make sure that the gold contact
area on the card is facing downwards. To
remove the USIM card, push it out of the
holder from the top.

SET UP

WARNING: Do not insert the USIM card
when the slide is open, as this may damage
your phone and USIM card.

15

In
4 Install the battery
Insert the top of the battery ﬁrst into the
top edge of the battery compartment.
Ensure the battery contacts align with the
terminals on the phone. Press the bottom
of the battery down until it clips into place.

SET UP
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Installing the USIM and battery
5 Replace the battery cover
Insert the top of the battery cover and push
down and slide until it clicks into place.

6 Charging your phone
Pull open the cover of the charger socket
on the side of your KP270. Insert the
charger and plug into a mains electricity
socket. Your KP270 will need to be
charged until a message reading Fully
Charged appears on screen.
WARNING: Do not charge the phone when
it is on soft furnishings. The phone should be
charged in a well ventilated area.

01
02
03
04
05
06
07
08

SET UP
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Memory card

M

Installing a memory card
You can expand the memory space available
on your phone using a memory card.
NOTE: A memory card is an optional accessory.

Open the memory card cover. Slide the
memory card into the slot until it clicks into
place. Make sure that the gold contact area is
facing downwards.

Formatting a memory card
Your memory card may already be formatted.
If not you will need to do so before you can
begin using it.
1 From the Home screen press

and

select Settings.
2 Choose Memory manager and select

External memory.

Removing a memory card
Open the cover and carefully remove the
memory card by gently pushing it in to the
phone and quickly releasing it, as shown in
the following diagram:

SET UP
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3 Press Format and enter the password,

which is set to 0000 as default. Your card
will be formatted and ready to use.
4 To view the new formatted folders on your

KP270 press
and select My stuff.
Choose My memory card.
WARNING: When you format your memory
card, all the content will be wiped. If you do not
want to lose the data on your memory card,
back it up ﬁrst.

d.

Menu map
Games & apps

Calling

Organiser

Multimedia

1 My games &
apps
2 Settings

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

Call logs
Call durations
Data volume
Call costs
Call divert
Call barring
Fixed dial numbers
Call waiting
Common settings

Calendar
To do
Memo
Secret memo
Date ﬁnder
Settings

Camera
Video camera
Music
Voice recorder

01
02
03
04
05
06

Messaging

My stuff

Yahoo

Contacts

1 Create new
message
2 Inbox
3 Mailbox
4 Drafts
5 Outbox
6 Sent items
7 My folders
8 Templates
9 Emoticons
0 Settings

1
2
3
4

My images
My sounds
My videos
My games &
apps
5 Others
6 My memory
card

1 Yahoo!
oneSearch
2 Yahoo! Mail
3 Yahoo!
Messenger
4 Yahoo! Address
Book

1
2
3
4
5

Tools

Browser

Connectivity

Settings

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7

1 Bluetooth
2 USB connection
mode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
*
#

Add new
Search
Speed dials
Groups
Service dial
number
6 Own number
7 My business
card
8 Settings

07
08

d

ur

Quick menu
Alarms
Calculator
Stopwatch
Converter
World time

Home
Enter address
Bookmarks
RSS reader
Saved pages
History
Settings

SET UP

Proﬁles
Phone
Screen
Date & Time
Network
Internet proﬁles
Access points
Packet Data Conn.
Security
Memory manager
Streaming settings
Reset settings
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Your Home screen

C

The status bar

M

The status bar uses various icons to indicate
things like signal strength, new messages
and battery life, as well as telling you whether
your Bluetooth connection is active.

TIP! You can quickly access chosen menus
using your Favourites list. In standby mode
press the left soft key. Select <Empty>, and then
Add to add a menu as a favourite.

The table below explains the meaning of
icons you’re likely to see in the status bar.

Icon

Description
Network signal strength
(number of bars will vary)
No network signal
GPRS available
EDGE available
Flight mode is activated
Calls are diverted

YOUR HOME SCREEN

Roaming service

WAP service is connected
Multitasking available
Memory card installed
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3
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Icon

T
c

Description
Push message
An alarm is set
Schedule
New message

M
1

2

New voice message
Normal proﬁle in use

3

Silent proﬁle in use
Outdoor proﬁle in use

®

Bluetooth is activated

1

Headset proﬁle in use
Remaining battery life
Battery empty

An

Wh
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Calls
Making a call
1 Make sure your phone is on.

Press
or select Reject in order to reject
an incoming call.

01

2 You can use the keypad after opening the

Speed dialling

02

You can assign a speed dial number to a
contact you call frequently.

03

1 Press

04

slide. To delete a digit press
back arrow.
3 Press

or the

to begin the call.

4 To end the call, press

or slide the

cover closed.
TIP! To enter + when making an international
call, press and hold 0.

Making a call from your contacts
1 Select Contacts in the menu and then

Search.
2 Using the keypad, enter the ﬁrst letter of

the contact you want to call and scroll to
the contact.
3 Press

to begin the call.

Answering and rejecting a call
When your phone rings, press Accept or
press
to answer the call.

05

2 Your voicemail is preset to speed dial

1 and you cannot change this. Select
any other number either by using the
navigation keys and selecting Add or by
pressing the hard key number.

06
07
08

3 Your address book will open. Select the

contact you’d like to assign to that number
using the navigation keys then select OK.
To call a speed dial number, press and
hold the assigned number until the contact
appears on screen. The call will begin
automatically and there is no need to press
.

Viewing your call logs
Press
logs.

and select Calling. Choose Call

All calls - View a complete list of all your
dialled, received and missed calls.

THE BASICS

While your phone is ringing you can press
Silent to mute the ringing. This is useful if
you have forgotten to change your proﬁle to
Silent for a meeting.

to open the main menu. Select
Contacts, then select Speed dials.

21

Calls
Dialled calls - View a list of all the numbers
you have called.
Received calls - View a list of all the
numbers that have called you.
Missed calls - View a list of any calls you
have missed.

Note: Charges are incurred for diverting
calls. Please contact your network provider
for details.

2

Using call barring

TIP! Use the navigation keys to highlight any
single call entry in order to to view the date
and time of the call. To view the call duration
select View.

2 Select Call barring.

1 Press

, select Calling.

2 Select Call divert. Or you can choose

Deactivate all.
3 Choose whether to divert all calls, when

the line is busy, when there is no answer,
when you are out of reach.
4 Choose Activate and select whether to

divert to voice mail, or to other number.
THE BASICS

5 Enter your divert number or select Search

to browse Contacts for your divert
number.
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1

TIP! To turn off all call diverts, choose
Deactivate all from the Call divert menu.

TIP! From any call log select Options and then
Delete to delete selected items.

Using call divert

Ch

1 Press

, select Calling.

3 Choose any or all of the six options:

All outgoing
Outgoing international
Outgoing international calls except
home country
All incoming
Incoming when abroad
Deactivate all
4 Select Activate and enter the call barring

password. Please check with your network
operator for this service.
TIP! Select Fixed dial numbers from the
Calling menu to turn on and compile a list of
numbers which can be called from your phone.
You’ll need your PIN2 code from your operator.
When activated, only numbers included in the
ﬁxed dial list can be called from your phone.
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Changing the call settings
1 Press

, select Calling.

2 From here you can amend the settings for:

Call durations - View details of how long
you have spent on your calls both received
and dialled.
Data volume - View the amount of all
your received and sent data for Web, Data
or All, measured in kilobytes.
Call costs - View the charges applied to
your Last call or All calls. This service is
network dependent, some operators are
unable to support this.
Call divert - Choose whether to divert
your calls.
Call barring - Select which calls you
would like to be barred.
Fixed dial numbers - Choose a list of
numbers that can be called from your
phone.
Call waiting - Be alerted when you have
a call waiting.

Call reject - You can set whether to reject
incoming calls.

Set by network - Conﬁgures with the
default settings determined by the service
provider.

01

On - Your number will be sent when
making an outgoing call.

03

Off - Your number will be withheld when
making an outgoing call.

02

04
05

Auto redial - Allows you to set the auto
redial function when a call attempt has failed.

06

Answer mode - Allows you to set the
answering method.You can choose between
Press send key, Slide up and Press any key.

07
08

Minute minder - Determines whether to
sound a tone every 1 minute when you are
on the phone.
BT answer mode
Hands-free - You can answer a call using
a Bluetooth headset.
Handset - Press O on the handset to
answer a call when using a Bluetooth
headset.
Save new number - Selecting this option
will save numbers that are not already in your
contacts upon ending the call.
Slide close setting - Set whether or not a
call is ended upon closing the slide.

THE BASICS

Common settings

Send my number

23

Contacts
Searching for a contact

Contact options

1 Select Contacts from the main menu, and

There are many things you can do when
viewing a contact. Here’s how to access and
use the Options menu:

choose Search.
2 Using the keypad enter the ﬁrst letter of

the name of the contact you want to call.
3 To scroll through the contacts and their

different numbers use the navigation keys.

Adding a new contact
1 Select Contacts and choose Add new.
2 Choose whether to store your new contact

on your Handset or USIM card.
3 Enter the information you want in the ﬁelds

provided and select Done.
Or to use a slightly quicker method…
1 Enter the number you wish to store and

press Options.
2 Choose Save number, and choose either

New contact or Update contact.
3 Enter the relevant information and select

Done.
THE BASICS
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1 Select Contacts from the main menu, and

choose Search.
2 Select Options to open the list of options.

From here you can:
Send message - Send a message to
the contact. If the contact has an email
address, select whether you’d like to send
a Message or Email.
Send business card - Send the contact’s
details to another person as a business
card. Choose to send as a Text message,
Multimedia message, via Email or
Bluetooth.
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Make call- Directly make voice call to a
contact you choose.
Add new contact - Add a new contact.

3

Edit - To Change any of the contact’s
details.
Add to group - Move a contact to a group.
Mark/Unmark - Mark a contact or all.
Search by - Search a contact by Number
or Group.
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Renaming a group
You can rename groups you created to ﬁt
your lifestyle.

Delete - Delete the contact. Select Yes
only if you are sure.

1 Select Contacts and choose Groups.

Text input-You can insert symbol a
contact, change writing method or
language and add a word to dictionary.

3 Choose Options, select Rename and

Adding a contact to a group
You can save your contacts into groups. This
is useful for keeping your work colleagues
and family separate, for example. There are a
number of groups including Family, Friends,
Colleagues, School and VIP already set up
on your phone.
1 Select Contacts and choose Groups.
2 Scroll to the group you wish to add a

contact to and select Open then select
Add.
3 Your contacts list will open. Scroll to any

contacts you would like to add to the group
and press
, then select Done.
TIP! You can assign a ringtone to a group.
Select the group you wish to assign the ringtone
to, select Options and choose the item you
want.

2 Select the group you want to rename.

enter your new group name.
4 Select Done.

Note: You can only assign a contact to a
group or add a picture to a contact that is
saved in your phone (not SIM) memory.

01
02
03
04
05
06
07
08

Adding a picture to a contact
You can change the appearance of your
contacts in your address book to include a
picture.
1 Select Contacts and choose Settings.
2 Select Contact list settings and choose

Show picture and select On.
Select Done.
3 Then return to the Search and select the

contact you want to add a picture to.
4 Choose Options and select Edit.
5 Scroll down to the Image section. Choose

Edit and select No image, Avatar, Take
a picture or Use existing image. If

THE BASICS

up.

Save to USIM - Choose to move or copy
to the SIM card or phone (depending on
where you originally saved the contact).
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Contacts
you select Use existing image, you
can choose an image that is saved in
your phone memory. If you select Take a
picture, your camera viewﬁnder will open,
so you can take a picture of your contact.
Take the picture then press OK.
6 Select Done.

M
TIP! If you haven’t yet created a business card,
the Business card screen will give you the
option to create one. Select Add and enter your
details as you would for any contact. Choose
Done when ﬁnished.
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Copying your contacts to your USIM

1

You can also choose to copy your contacts
from your USIM to your handset or from your
handset to your USIM.

2

1 Select Contacts, choose Settings and

select Copy.

3

2 Select to copy the contacts from Handset

to USIM or USIM to Handset.
3 Choose whether to All together or One

by one.
4 Select Done if you are sure.

4

Viewing information
Select Contacts. From here you can view
your Service dial numbers, your Own
number and My business card.
THE BASICS
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5

6

Messaging
Messaging
Your KP270 includes functions related to SMS
(Short Message Service), MMS (Multimedia
Message Service) and email, as well as the
network’s service messages. To use these
and select Messaging.
functions press

Sending a message
, select
Messaging and choose Create new
message.

7 Choose a contact from the list of contacts

or enter the phone number from Options.
8 Select Send.
WARNING: If an Image, Sound, Video,
New slide or Subject is added to the message
editor, it will be automatically converted to MMS
mode and you will be charged accordingly.

MMS.
3 A new message editor will open.

Message editor combines SMS and
MMS in one intuitive mode that is easy to
switch between. The default setting of the
message editor is SMS mode.
4 Enter your message using the keypad.

See Entering text on the right for more
information on how to enter text.
5 Select Options and choose Insert to add

6 Choose Send.

03
04

Entering text
You can enter alphanumeric characters using
the phone’s keypad. For example, storing
names in Contacts, writing a message and
creating scheduling events in the calendar all
require entering text. The following text input
methods are available in the phone: T9 mode,
Abc mode, and 123 mode.

06
07
08

Note: Some ﬁelds may allow only one text
input mode (e.g. telephone number in address
book ﬁelds).

Text input mode using the keypad
When you want to enter text, for example
when writing a message, the keypad will
default to T9 mode. If you are entering a
number, for example when making a call, the
keypad number keys will default to numbers.

THE BASICS

an Image, Video, Sound, Symbols,
Template, Emoticon, Name & Number,
New slide, Subject or More (Business
card/Schedule/Memo/To do/My
business card).

02

05

1 Create a new message press

2 Choose Message to send an SMS or

01
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Messaging
Setting up your email

Message folders

You can stay in touch on the move using
email on your KP270. It’s quick and simple to
set up a POP3 or IMAP4 email account.

Press
, then select Messaging. The
folder structure used on your KP270 should
be self-explanatory.

1 Press

Create new message - Create your new
message.

, select Messaging and choose

Settings.
2 Select Email and then choose Email

accounts.
3 Select Add and follow the pop up

instruction and enter the information
required.

Sending an email using your new
account
To send/receive an email, you should set up
an email account (see above).

Inbox - All the messages you receive are
placed into your Inbox. From here you can
reply, forward and more. See Managing your
messages.
Mailbox - All the mails you receive are
placed into your Mailbox.
Drafts - If you don’t have time to ﬁnish
writing a message, you can save what you
have written so far in here.

1 Press

Outbox - This is a temporary storage folder
used while messages are being sent.

2 Choose Email and a new email window

Sent items - Copies of all the messages you
send are kept into your Sent folder.

, select Messaging and choose
Create new message.
will open.

3 Write a subject line then press OK.
4 Enter your message using the keypad.

THE BASICS

MailBox - This contains all your email
messages. Select the account you want to
use then select Retrieve. Your KP270 will
connect to your email account and retrieve
your new messages.
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My folders - You can move messages of
Inbox or Sent messages into My folders. Also
you can move those messages of My folders
into the original message box.
Templates - A list of pre written useful
messages, useful for a quick reply.
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Emoticons - You can add, edit and delete
emoticons. You can insert the emoticon which
you preferred on writing a message.

Managing your messages
You can use your Inbox to manage your
messages.
1 Press

, select Messaging and choose

Inbox.
2 Select Options and then choose to:

Filter - Displays messages by desired
message types.

01

Message info - You can check the of its
type, subject, where it is from, and its date.

02

If you see the message No space for SIM
message, you should delete some messages
from your inbox to create space.

03

If you see the message No space for
messages, you can delete either messages
or saved ﬁles to create more space.

05

04

06

Reply - Send a reply to the selected
message.

07

Forward - Send the selected message on
to another person.

08

Make call - Call the person who sent you
the message.
Save number - Save the number of the
message.
Delete - Delete the selected message.
Create new message - Write a new
Message, Email. regardless who sent you
message.
THE BASICS

Mark/Unmark - Mark a message or all.
Copy&Move - Choose to copy or move
the selected message to the SIM card or
phone.
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Messaging
Using templates

Press
, select Messaging, then choose
Settings and Text message. You can make
changes to:

Yo

Text Message centre - Enter the details for
your message centre.
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1 Press

Delivery report - Choose to receive
conﬁrmation that your message was delivered.

De
ad

2 Choose Text templates or Multimedia

Validity period - Choose how long your
message is stored at the message centre.

Re
rea

Message types - Convert your text into
Voice, Fax, X.400 or Email.

Pr
mu

Character encoding - Choose how your
characters are encoded. This affects the size
of your message and therefore data costs.

Va
me

You can create templates for the Text and
Multimedia messages you send most
frequently. There are some templates already
on your phone, which can be edited if you
wish.
, select Messaging and choose
Templates.
templates. In text template menu, you can
then select Options and choose Edit to
change existing templates, or Add new to
create new template.
3 To send a template, select Messaging

and choose Create new message.
Choose Message
4 Choose Options and select Insert, choose

Template.
5 Choose template you want to send and

select Send.

Changing your text message settings
THE BASICS

Your KP270 message settings are pre-deﬁned
so that you can send messages immediately.
If you would like to change the settings, you
can do this using the Message settings
options.
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Send long text as - Choose whether to send
your message as SMS or MMS when you enter
a text longer than 2 pages in the message ﬁeld.

Changing your multimedia message
settings
Your KP270 message settings are pre-deﬁned
so that you can send messages immediately.
If you would like to change the settings, you
can do so using the Message Settings
options.
Press
, select Messaging, then choose
Settings and Multimedia message.
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You can make changes to:

Changing your email settings

Retrieval mode - Choose to automatically
or manually download multimedia messages
depending on whether you are at home or
roaming.

You can adapt your email settings to your own
preferences.

Delivery report - Choose to request or allow
a delivery report.
Read reply - Choose to request or allow a
read reply.
Priority - Choose the priority level of your
multimedia message.
Validity period - Choose how long your
message is stored at the message centre.

1 Press

Settings.
2 Select Email then you can adapt the

following settings:
Email accounts - You can set up an email
account.
Allow reply email - Determines whether
to allow sending a read conﬁrmation mail
for a read conﬁrmation mail request.

Creation mode - Allows you to select
the contents type supported by MMS.
(Restricted, Warning and Free)

Retrieve interval - Choose how often
your KP270 checks for new email
messages.

ed
y.

Delivery time - Conﬁgures the delivery time
of message to the recipient. The Multimedia
message centre will deliver the message after
the delivery time

Include message in Fwd. & Reply
- Choose whether or not to include the
original message.

e

Multimedia msg. centre - Allows you to
conﬁgure network information such as the
MMSC and the Internet proﬁle, to send a
multimedia message.

Include attachment - Choose whether or
not to include the original attachment.
Auto retrieval in roaming - Choose
whether or not to automatically retrieve
your messages when abroad.

03
04
05
06
07
08
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Slide duration - Choose how long your
slides appear on screen.

ge

02

, select Messaging and choose

Request reply email - Determines
whether to request a read conﬁrmation
mail.
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Messaging
New email notification - Choose
whether or not to be alerted to new emails.
Signature - Create an email signature and
switch this feature on.
Priority - Choose the priority level of your
email messages.

C
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3

Changing your other settings
You can send or receive the voicemail.

4

Voicemail - Press
, select Messaging,
choose Messaging settings then:

Be

Service message - Here you can switch
off Service message, which means your
messages will no longer be pushed directly to
your device as they are received, only when
you check for new messages. You can also
change your service message security.
Info. service - Choose the reception
status, channels and language of your info
messages.

THE BASICS
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Camera
Taking a quick photo
1 Press

and select Multimedia. Select
Camera to open the viewﬁnder.

2 Holding the phone and, point the lens

towards the subject of the photo.
3 Position the phone so you can see the

subject of your photo.
4 Press

to take a photo.

Before you take your photo
Press Settings for the following options:
Some of those settings will be shown at
Video Camera Settings , too.
Image size- See Changing the
image size on page 28.
Brightness - From –2.0 to +2.0 at 0.5
intervals. The higher the level, the brighter
the screen.
Colour effect - Choose from four
colour tone options: Off (normal/colour),
Sepia, Black & White or Negative.

01

Timer - The timer allows you to set
a delay after the capture button is pressed
before the camera fires. Choose from Off,
3 Sec, 5 Sec or 10 Sec. Great for when you
want to include yourself in the photo.

02

Shot Mode - Choose from Normal and
Burst shot. Burst shot lets you to take up to
Three, Six, Nine shots automatically in very
quick succession, great for taking photos of
moving objects or at sporting events.

05

Image Quality - Choose between
Super fine, Fine and Normal. The ﬁner the
quality, the sharper a photo will be. The ﬁle
size will increase as a result, which means
you will be able to store fewer photos in your
memory.

03
04

06
07
08

After you’ve taken your photo
Your captured photo will appear on the
screen. The name of the image is shown
at the top of the screen and you will see
ﬁve options displayed on the left side of the
screen.
Album - Choose this to look at the
other photos in your album. Your current
photo will be saved.

GET CREATIVE

White balance - The white balance
ensures that any white in your photo is
realistic. In order for your camera to correctly
adjust the white balance you may need to
determine the light conditions. Choose from
Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent
or Cloudy.

Night mode - You can take better
pictures at night by selecting On.
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Camera
Send - Select this send the photo as a
Message, Email. See page 21 for Sending
a message.
Camera - Use this to take another
photo straightaway. Your current photo will be
saved.
Use as - Select to open a sub menu to
use your image as Wallpaper, a Contacts
image, Start up image or Power off
image.
Delete - Deletes the photo you have
just taken. Conﬁrm this by selecting Yes.
The viewﬁnder will reappear.

Changing the image size
You can change the size of the photo to save
memory space. The more pixels means the
larger the ﬁle size, this in turn means they
take up more of your memory. If you want to
ﬁt more pictures on your phone you can alter
the pixel number to make the ﬁle size smaller.
1 Press Settings and select Image size

from the toolbar.
GET CREATIVE

2 Select a pixel value from the three

numerical options (320x240, 640x480,
1280x960).
3 Press OK to save your changes.
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V
Viewing your saved photos

Sh

1 You can access your saved photos from

1

within the camera mode and also from the
Home screen. From the viewﬁnder, simply
press Album. From the Home screen
press
, then select My stuff and My
images.
2 Your gallery , Download image and Default

2
3

4
5

images folder will appear on screen.
3 Use the navigation keys to select the photo

you want to view and select View to open
it.

6

Setting a photo as Wallpaper or
Contacts image

7

From your image gallery, use the navigation
keys to select an image and choose Options
and Use as to use the selected image as
Wallpaper, Contacts image, Start up
image or Shut down image. When you set
the photo as Picture ID you can choose which
part of the photo to use.
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Note: Picture ID can only be added to
contacts saved to your phone, not your SIM.
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Video camera
Shooting a quick video
1 Press

and select Multimedia.

2 Choose Video camera.
3 Point the camera lens towards the subject

of the video.
4 Press OK to start recording.
5 Rec will appear in the bottom right corner

of the viewﬁnder and a timer will show the
length of your video.
6 To pause the video select Pause and

resume by selecting Resume.
7 Select Stop to stop recording.

Before you take your video
Album - Select to look at the other video
clips in your album
Camera - Convert from video camera mode
to still camera mode.
Rec. - Start video recording

Album - Select to look at the other
video clips in your album. Your current video
clip will be saved.

01

Play - Select to play the video you have
just recorded.

03

New - Select to shoot another video
straight away. Your current video will be
saved.

04

Send - Select to send the video as a
Message, Email or Bluetooth. See page 21
for Sending a message.

06

Delete - Delete the video you have just
recorded and conﬁrm by selecting Yes. The
viewﬁnder will reappear.

08

from within video camera mode or from
the Home screen. Simply select Album.
From the Home screen you should press
, then select My stuff and My
videos.
3 Use the navigation keys to select the video

you want to view and press
watch it.

key to

GET CREATIVE

2 Your gallery will appear on screen.

The name of the video is shown along the
bottom of the screen and ﬁve options will be
displayed at the bottom of the screen.

07

1 You can access your saved videos either

Zoom - Adjust the zoom using

After you’ve shot your video

05

Watching your saved videos

Brightness - From -2.0 to +2.0 at 0.5
intervals. The higher the level, the brighter
the screen.
or

02
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Music
Music
Your LG KP270 has a built-in MP3 player so
you can play all your favourite music.

2 Select the music ﬁle on the other device

and choose to send it via Bluetooth.
3 When the ﬁle is sent you should to accept

it on your phone by selecting Yes.
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and
To access the MP3 player, press
select Multimedia then Music. From here
you have access to:

4 The ﬁle should appear in All tracks.

Recently played - You can replay the music
which you recently listened.

1 Press

Vis
An

2 Choose All tracks then select the song

Fil
the

All tracks - Contains all of the songs you
have on your phone.
Artists - Browse through your music
collection by artist.
Albums - Browse through your music
collection by album.
Genres - Browse through your music
collection by genre.
Playlist - Contains any playlists you have
created.

Playing a song
and select Multimedia, then
choose Music.

you want to play. Select Play.
Select

to pause the song.

Select

to skip to the next song.

Select

to skip to the previous song.

Select Back to stop the music and return
to the All tracks menu.
TIP! To change the volume while listening to
music, use the up and down navigation keys.
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Shuffle tracks - Plays tracks in random
order

Using options while playing music

1

Transferring music onto your phone

Select Options and choose from:

2

The easiest way to transfer music onto your
phone is via Bluetooth or your sync cable. To
transfer music using Bluetooth:

Minimize - Hide the music player screen so
that you can continue using your phone as
normal while music is playing.

3

1 Make sure both devices have Bluetooth

Go to my music - Return to the My Music
menu

switched on and are visible to one another.
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Shuffle - Plays tracks in random order

4 The New playlist folder will show. Select

all of the songs that you would like to
include in your playlist by scrolling to them
and selecting
.

01
02

Equalizer - Choose music mode from No
style,Classic, Jazz,Pop, Rock and Concert
hall

5 Select Done to store the playlist.

03

Playing a playlist

Visualization - Switch visual mode between
Animated player and Single track view

04

1 Press

File info - You can view information about
the music ﬁle you are listening to.

3 Select the playlist you would like to play.

Send - You can send Message/email or use
Bluetooth.
Use as - Set the current track as your
Ringtone, Message tone, Start up or
Shut down

Creating a playlist
You can create your own playlists by choosing
a selection of songs from the All tracks
folder.
1 Press

and select Multimedia.

2 Choose Music, then select Playlists.
3 Choose Options and press Add new

playlist and enter the playlist name.
Press Save.

and select Multimedia.

2 Choose Music, then select Playlist.

Select Play.

Editing a playlist

05
06
07
08

From time to time, you may want to add new
songs or delete songs from a playlist.
To organise your playlists, simply edit them
using the Options menu.
1 Press

and select Multimedia.

2 Choose Music, then select Playlist.
3 Scroll to the playlist you want to edit

and select Select, then select Options.
Choose from:
Add new song - You can add songs to
the playlist.
Move down - move down on the
playlists.

GET CREATIVE
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Repeat - Repeat a song or all songs in
the list
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V

Send - Send Message, Email or Bluetooth
Remove from list- Remove a song from
the playlist. Select Yes to conﬁrm.
Mark/Unmark - Mark a song one by one
or all.
Use as - Set the current track as your
Ringtone, Message tone, Start up or Shut
down.
File info - You can view information about
the music ﬁle you are listening to.
Memory manager - You can view the
memory status (Handset memory or
External memory).

Deleting a playlist
1 Press

and select Multimedia.

2 Choose Music, then select Playlists.

Music is copyright protected in international
treaties and national copyright laws. It may be
necessary to obtain permission or a licence to
reproduce or copy music. In some countries
national law prohibits private copying of
copyrighted material. Please check the
national legislation of the applicable country
concerning the use of such material.
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3 Scroll to the playlist you want to delete and

select Options.
4 Select Delete and select Yes to conﬁrm.

GET CREATIVE

Note : As a result of the Digital Rights
Management (DRM) system, some of the
media items you download from the Internet
or receive by MMS may have a “Purchase
right” menu to access them. You can acquire
the key to purchase the right from the website
which owns the rights to the contents.
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Voice recorder
Using the Voice recorder
Use your Voice recorder to record voice
memos or other sounds.

Recording your voice memo
and select Multimedia, then
choose Voice recorder.

01
02
03

1 Press
2 Press

key to begin recording.

3 Choose Stop to end the recording.
4 Press Options and select Play to listen to

the recording.
Note: You can listen to all of the voice
recordings you have saved by selecting Go to
Voice recordings.

04
05
06
07
08

Sending a voice recording
1 Once you have ﬁnished recording, select

Options.
2 Select Send and choose from Message,

GET CREATIVE

Email, and Bluetooth. If you choose
Message or Email, the recording will be
added to the message and you can write
and send it as normal. If you choose
Bluetooth, you will be prompted to turn
Bluetooth on.
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My stuff
You can store any multimedia ﬁles in your
phone memory so that you have easy access
to all of your pictures, sounds, videos and
games. You can also save your ﬁles to a
memory card. The advantage of using a
memory card is that you can free up space on
your phone memory.
All your multimedia ﬁles are saved in My
stuff. Press
then select My stuff to
open a list of folders.

My images
My images contains a folder of default
images and default ﬂash ﬁles pre-loaded onto
your phone, images downloaded by you and
images taken on your phone camera.

Move - To move image to a different folder.

4

Copy - To copy image to a different folder.
Delete - Delete the selected image.

5

Mark/Unmark - Select one or more image(s)
to delete.
Print via Bluetooth - Print an image ﬁle via
Bluetooth or Pictbridge.
File - Rename, Edit and view the File info.
(Name, Size, Date, Resolution, Type, Protect
and Install) of the selected image.
Create New folder - Create a new folder
within the main Images folder.

Or
1
2

GET CREATIVE

Slide show - Watch a slide show of your
images.

3

Pictures options menu

Sort by - Arrange your images by Date,
Type or Name.

De

The options which are available to you in My
images depend on what type of image you
have selected.

Grid view - Change the way you view your
photos.

3

In the My images folder, select Options to
bring up the following options.

Memory manager - You can view the
memory status (Handset memory or External
memory).

Send - Send the selected image to a friend
via Message. Email, Bluetooth.

Sending a photo
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Use as - Set the selected image as your
Wallpaper, Contacts image, Start-up and
Shut down.
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then select My stuff.

2 Select My images.
3 Select a photo and choose Options.

4

1
2

4

4 Select Send and choose from Message,

Email, Bluetooth.
5 If you choose Message or Email, your

(s)

a
.

al

photo will be attached to the message and
you can write and send your message as
normal. If you choose Bluetooth, you will
be prompted to turn Bluetooth on and your
phone will search for a device to send the
picture to.

Organising your images
1 Press

then select My stuff.

2 Select My images.
3 Choose Options then select Sort by.
4 Choose from Date, Type or Name.

Deleting an image
1 Press

then select My stuff.

2 Select My images.

1 Press

then select My stuff.

2 Select My images.

01

3 Choose the photo you would like to begin

02

the slide show and select Options.
4 Choose Slide show and it will begin.
5 Press Stop to stop the slide show and

05

During the slide show, press Options to
choose Full screen view and Landscape
view. Select Landscape view to change the
orientation of the Pictures.

06

08

The My sounds folder contains the Default
sounds, your Voice recordings and sound
ﬁles downloaded by you. From here you can
manage, send or set sounds as ringtones.

4 Select Delete and conﬁrm by pressing

1 Press

then select My stuff.

2 Scroll to and select My sounds.
3 Select Default sounds or choose from the

Voice recordings.
4 Select a sound and press Play to listen to

it.

GET CREATIVE

If you want to look at all of the images on
your phone, or scan through what you’ve got,
you can create a slide show to save having to
open and close each individual image.

07

My sounds

Using a sound

Creating a slide show

04

Back to end the slide show and return to
the My images folder.

3 Select an image and press Options.

Yes.

03
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My stuff
5 Select Options, select Use as and choose

from Ringtone, Message tone, Start-up
and Shut down.

My videos

1 Press

then select My stuff.

2 Scroll to and select My videos.
3 Select the video clip you want and press

The My videos folder shows the list of
downloaded videos and videos you have
recorded on your phone.

Watching a video
1 Press

Sending a video clip

then select My stuff.

2 Scroll to and select My videos.
3 Select a video and press Play.

Using options while video is paused
By selecting Options, the video you are
playing will be in pause mode and you can
choose from:
Landscape view - Reorientate the video
Mute - Mute the sound
Repeat - Repeat the video
File info - View details of the video
GET CREATIVE

Send - Send via Message, Email,
Bluetooth
Delete - Delete the video
Use as ringtone - You can use a video clip
as ringtone.

42 LG KP270 | User Guide

Options.
4 Press Send and choose from

Send - Send via Message, Email,
Bluetooth.
5 If you choose Message or Email, your

video clip will be attached to the message
and you can write and send the message
as normal. If you choose Bluetooth, you
will be prompted to turn Bluetooth on and
your phone will search for a device to send
the video to.
Note: The video may need to be resized
before it can be sent by MMS. Some videos
may be too large to send by MMS at all.

Video options menu
In the Videos folder, highlight a video and
press Options to bring up the following list
of options.
Send - Send the selected video to a friend via
Message, Email or Bluetooth.
Use as - You can use a video clip as ringtone.
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Copy - Copy to Handset memory or
External memory
Delete - Delete the video clip
Mark/Unmark - Select more than one video
clip before selecting Delete.

My memory card
If you’ve inserted a memory card it will be
displayed as a folder within My stuff. My
memory card folder will be divided into seven
Games & Applications, Others. Pictures,
Sounds and Videos.

01
02
03
04

File - Rename the video or view the File info.

05

Create new folder - Create a new folder
within My videos.

06

Sort by - Arrange your videos by Date, Type
or Name.

07
08

Grid view/ List view - Change the way you
view your videos.
Memory manager - You can view the
memory status.

My games & apps
You can keep downloaded games and
applications into this folder.

Others
From the Others menu, you can view the ﬁles
which are not saved in the Pictures, Sounds,
or Videos.

GET CREATIVE

via

Move - Move to Handset memory or
External memory
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Games & apps

Ya

Games & apps

Yo

Your KP270 comes with preloaded games
to keep you amused when you have time
to spare. If you choose to download any
additional games or applications they will be
saved into this folder.

1

Playing a game
and select Games & apps and
then My games & apps.

2
3

4

1 Press

2 You can use this menu to download new

games and play the demo games already
on your phone.
Note: An additional cost is incurred when
connecting to the game download service.
Check your data charges with your network
provider.

GET CREATIVE
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No

So
Go

Yahoo
You can access Yahoo Mobile Internet Service.
1 Yahoo! oneSearch :You can search for

instant answers.
2 Yahoo! Mail : Shows your email account.
3 Yahoo! Messenger : You can use Yahoo!

Messenger for instant message.
4 Yahoo! Address Book : You can access

your all contact details

01
02
03
04
05

Note

06

Some countries are unable to acess Yahoo!
Go Service because of network limitations.

07
08

GET CREATIVE
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Organiser
Adding an event to your calendar
1 Press

, and select Organiser, then

Calendar.
2 Select the date you would like to add an

event to. You can choose a date either by
scrolling to it using the navigation keys or
by selecting Options and Go to date in
order to enter a date.
3 Select Add new event and scroll down to

enter the time you would like your event to
begin. Scroll down and enter the end time
of your event.
4 Enter a Subject for the event. Use the

keypad to type letters and numbers.
5 Scroll down again and choose whether you

would like to set an Alarm for the event.
Scroll left or right to see the available
options. You can set the alarm to go off at
the starting time of the event or at a set
period of time before the event starts to
remind you the event is coming up.
6 Scroll down once more to select whether

GET ORGANISED

the event is occurring Not repeated or
repeated at Daily, Weekly, Monthly or
Annually intervals. Also you can choose
User setting. If the event is repeated,
you can also scroll down to enter an
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Expiration date for when the events will
stop completely.
7 Select Save and your event will be saved

in the calendar. A square cursor will mark
the days of any saved events.

Editing a calendar event
1 From the Home screen press

, and
select Organiser, then Calendar.

4

To
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2 You can see a list of all your events. Scroll

to the event you would like to edit and
select View.
3 Press Options and Select Edit and scroll

to the event detail you want to change.
Make your modiﬁcations and select Done
to store the edited event.
Note: You can delete an event from your
calendar by viewing the event and then
pressing Options and Delete.

Sharing a calendar event
1 From the Home screen press

, and
select Organiser, then Calendar.

2 Choose the event you would like to share

and select Options.
3 Choose Send and select from Text

message, Mutimedia message, Email
or Bluetooth.
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4 Press Send and search a contact, press

Send

You can send , back up or restore Calendar or
To do. You can see Memory info and clear all..

To do
You can view, edit and add tasks to do.
Tasks are displayed in time order.

01
02
03
04

Adding a memo
1 From the Home screen press

Settings

, and

select Organiser, then Memo.
2 Select Add and type your memo.
3 Select Save.
4 Your memo will appear on screen the next

05
06
07
08

time you open the memo application.

e

Secret memo
You can write the private memo to protect
your privacy. You enter the security code to
use this menu.

Date ﬁnder
Date ﬁnder is a handy tool to help you
calculate what the date will be after a certain
amount of days has passed.

GET ORGANISED

l

TIP! You can edit an existing memo. Select
the one you want to edit, press Options and
select Edit.
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Tools
Quick menu

Using your calculator

Co

You can specify functions to save in the Quick
menu. If you save frequently used functions in
the Quick menu, you can quickly use them by
pressing the corresponding key.

1 Press

1

2 Press the numeric keys to input numbers.

2

Setting your alarm
1 Press

, and select Tools, then

Alarms.
2 Press Options and select Add new.
3 Scroll down and enter the time you would

like the alarm to sound at.
4 Choose the repeat type to indicate whether

you would like your alarm to sound Not
repeated, Daily, Mon - Fri, Mon - Sat,
Except holiday, or Choose weekday.
5 Scroll down and choose whether you would

like the alarm to Alarm Ring, Vibration,
Ring&vibration or Follow profile.
6 Scroll down to choose the alarm tone.

Press OK key and choose a sound from
Voice recordings or Default sounds.
GET ORGANISED

7 Scroll down and enter a name for the

alarm or keep the suggested name.
8 Select Done.
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, and select Tools, then
Calculator.

3 For simple calculations, select the

function you require (+, –, ×, ÷) using the
navigation keys followed by =.

3

4 For more complex calculations, select

Options to choose a command.

4

5 Select Clear key to clear the screen and

start a new calculation.

Using the stopwatch
1 Press

, and select Tools, then
Stopwatch.

2 Select Start to begin the timer.
3 Choose Lap if want to record a lap time.

Up to 20 lap times can be saved.
4 Select Stop to end the timer.
5 Choose Resume to restart the stopwatch

at the time you stopped it at or select
Reset to return to zero.
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Converting a unit

Adding a city to your World time

1 Press

1 From the Home screen press

, and select Tools, then
Converter.

, and

select Tools, then World time.

s.

2 Choose whether you would like to convert

2 To ﬁnd out the time of speciﬁc city, press

e

Currency, Surface, Length, Weight,
Temperature, Volume or Velocity.

3 Scroll down the list or enter the ﬁrst letter

3 Scroll left and right to select a unit, then

scroll down and enter the unit quantity.
4 Scroll down to the unit conversion box and

choose the unit measurement you want
to convert into. The conversion will show
automatically in the line below.

Options and select Add city.
of the city. Also you can select Map and
choose a city.
4 Press Select.
TIP! You can select the ﬁrst letter of the city
required from the keypad to speed up the
process

01
02
03
04
05
06
07
08

Note: For Currency convert, you need to

set ‘Rate’ according to current Exchange
rate ﬁrst.

h
GET ORGANISED
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Browser
With a browser at the tip of your ﬁngers,
you can get up to date news and weather
forecasts, as well as information on sports or
trafﬁc, whenever you need it. In addition, the
browser allows you to download the latest
music, ringtones, wallpapers and games.

Accessing the web
1 Press

and select Browser.

2 To access the browser homepage directly,

select Browser. Or, select Enter Address
and type in your desired URL, followed by
Open.
Note: An additional cost is incurred when
connecting to this service and downloading
content. Check your data charges with your
network provider.

Adding and accessing your
bookmarks
For easy and fast access to your favourite
websites, you can add bookmarks and save
web pages.
1 Press

and select Browser.

BROWSER

2 Select Bookmarks. A list of your

bookmarks will appear on the screen.
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3 To add a new bookmark, select Options

and choose Add new. Enter a name for
your bookmark followed by the URL.
4 Press Done. Your bookmark will now

appear in the list of bookmarks.

Vi
1
2
3

5 To access the bookmark simply scroll to

the required bookmark and select Open.
You will be connected to your bookmarked
page.

Ch

RSS reader

1

RSS reader provides news updates for the
websites registered on your phone.

2
3

Saving a page
1 Access your required web page
2 Choose Options and scroll to Save, select

This page.
4

3 Select OK.

Accessing a saved page
1 Press

and select Browser.

2 Select Saved pages.
3 Select the required page and press Open.
TIP! This menu will also allow you to delete
saved pages.

Viewing your browser history
1 Press

and select Browser.

2 Select History and select OK.
3 A list of web page titles you have accessed

d

ct

recently will be displayed. To access one
of these pages, scroll to the required page
and select Open.

Changing the web browser settings
1 Press

and select Browser.

01
02
03
04
05
06

2 Select Settings.

07

3 You can choose the way your mobile

08

handles, displays and uses information
when browsing the internet. You
can amend settings within Profiles,
Appearance settings, Cache, Cookies,
Security, and Reset settings
4 Once you have changed your settings,

press Select.

n.
BROWSER
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Settings
Within this folder you can adapt your settings
to make your KP270 personal to you.
Note: For information on call settings see
page 17.

Changing your proﬁles
1 Choose Settings and choose Profiles.
2 Choose from Normal, Silent, Outdoor

and Flight mode.
Tip! Use this function to switch the ﬂight mode
On or Off. You will not be able to make calls,
connect to the internet or send messages when
Flight mode is switched On.

Customising your proﬁles
You can customise each proﬁle setting.
1 Press Settings and select Profiles.
2 Choose the proﬁle you want, select

Options and choose Edit.
3 You can change all of the tones, its

volumes and alert options from here.

SETTINGS
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Changing your date & time
You can set functions relating to the date
and time.
1 Press

and open Settings.

2 Select Date & Time and choose from the

list below:
Time - You can enter the current time. You
can set the time format to either 24 hours or
12 hours. You can select a city as time zone.
Date - You can enter the current date.
You can set the date format (YYYY/MM/DD,
DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY).
Auto update date/time - Select On, and
the phone will automatically update the date
and time.
Daylight saving - Select whether to activate
the daylight saving function or not. You can
set the Summer time difference of selected
home city for 1 hour or 2 hours.

Changing the language
Go to Settings, select Phone and choose
Language to change the language for any
text in your phone. Any change will also alter
the language input mode.
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Network - You can set Select network and
Network mode settings using this menu.
Also you can add a preferable network to be
connected to Preferred lists.
Internet profiles - This menu shows the
Internet proﬁles. You can create new proﬁles,
delete or edit them using the Options menu.
However, you cannot delete or edit default
conﬁgurations.
Access points - This menu shows the
access points list. You can create new
proﬁles, delete or edit them by using the
Options menu. However, you cannot delete or
edit default conﬁgurations.
Packet Data Conn. - If you select the ‘When
available’ option, your phone is automatically
registered to a GPRS network when you
switch the phone on. If you select “When
needed”, the GPRS connection is established
for the duration of a WAP or application
connection.

Changing your security settings

1 Press

and open Settings.

2 Select Security and choose from the list

below:

01

Handset lock - Choose a security code to
lock your phone When switching on, If SIM
changed, Immediate, None.

02

Change codes - Change your PIN code,
PIN2 code or Security code.

04

Changing your display settings

05

1 Press

06

and select Settings.

2 Select Screen and choose from:

Screen theme - Select Home screen and
choose a wallpaper to appear on your screen,
Also you can set display items, Clock type and
Clock font colour.

03

07
08

Menu style - Change the menu view from
List style to Grid style.
Dialling - Adjust the font style for when you
are dialling a phone number.
Font - Change the font size from Small,
Normal and Large
Backlight - Choose how long the backlight
remains on. Also, Use the navigation keys to
adjust the Main screen brightness. Choose
from 0%, 20%, 40%, 60%, 80% or 100%,
then select Done to save your change.

SETTINGS

Change your security settings to keep your
KP270 and the important information it holds
protected.

PIN code request - Choose a PIN code to be
requested when you turn your phone on.
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Settings
TIP! The longer the backlight is on for, the more
battery power is used and you may need to
charge your phone more often.

Handset theme - Quickly change the whole
look of your screen.
Greeting Message - After selecting On, you
can write a welcome message. The message
will appear on screen whenever you start-up
the phone

Resetting your phone
Use Reset settings in Settings to reset
all the settings to the factory deﬁnitions.
You need the security code to activate this
function.

Viewing memory status
Your KP270 has three memories available:
the phone, the USIM card and an external
memory card (you may need to purchase the
memory card separately).
You can use the memory manager to
determine how each memory is used and see
how much space is available.
SETTINGS
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C
Press Settings and choose Memory
manager and you will then see the current
status of the memories (User memory, User
reserved memory, SIM memory and External
memory) in your KP270.

Ch

TIP! See page 12 for information on Installing
a memory card.

Se

Streaming settings - If you want to set
different network setting to play streaming
content, you can set different network
settings.
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Connectivity
Changing your connectivity settings
Your connectivity settings have already been
set up by your network operator, so you can
enjoy your new phone straightaway. If you
want to change any settings, use this menu.
Select Connectivity. Your options are:
Bluetooth - Set up your KP270 for Bluetooth
use. You can adapt your visibility to other
devices or search through devices your phone
is paired with.

Changing your Bluetooth settings
1 Select Connectivity, then choose

Bluetooth.
2 Choose Settings. Make your changes to:

My device visibility - Set [My device
visibility] [Visible] so that other devices can
detect your phone when they are searching
for a Bluetooth device. If you select Hidden,
other devices will not be able to detect
your phone when they are searching for a
Bluetooth device.

My address - Check your Bluetooth address
here.
Note : To improve security, we recommend
that once you have conﬁgured or paired
with a device, Visibility be set to Hidden. For
incoming connections, regardless of whether
or not the other device has been paired with
your phone, you can choose to accept or
reject the connection

Pairing with another Bluetooth
device

01
02
03
04
05
06
07
08

By pairing your KP270 and another device,
you can set up a passcode protected
connection. This means your pairing is more
secure.
1 Check your Bluetooth is Turn on and

Visible. You can change your visibility
in the Settings menu, by selecting My
device visibility, then Visible.
2 From Bluetooth, choose Turn on and

Select Search new device
3 Your KP270 will search for devices. When

the search is completed Add and Refresh
will appear on screen.

SETTINGS

My device name - You can name or rename
your phone as it will appear on other devices.
Your phone’s name will be shown on other
devices only when My device visibility is set
to Visible.

Supported services - You can view the list
of devices such as headsets and handsfree
supported by this Bluetooth enabled phone.
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Connectivity
4 Choose the device you want to pair with,

select Add and enter a passcode then
choose OK.
5 Your phone will then connect to the other

device, on which you should enter the
same passcode.
6 Your passcode protected Bluetooth

connection is now ready.

Using a Bluetooth headset
1 Check your Bluetooth is On and Visible.
2 Follow the instructions that came with your

headset to place it in pairing mode and
pair your devices.
3 Your KP270 will then automatically connect

to your Bluetooth headset and switch to
headset proﬁle.

Transferring a ﬁle to your phone
You can also transfer ﬁles from your computer
to your phone using Bluetooth.
1 Make sure your phone and computer have

Bluetooth switched on and are visible to
one another.
SETTINGS

2 Use your computer to send the ﬁle via

Bluetooth.
3 When the ﬁle is sent you will have to

accept it on your phone by selecting Yes.
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4 The ﬁle will be saved within the

appropriate folder depending on type. So
for example, photographs will be saved in
the My images folder and music in the
My sounds folder. If your phone cannot
identify the ﬁle type, the ﬁle will be saved
in the Others folder.
Note: Files sent using Bluetooth will be saved
to the phone memory.

Sending and receiving your ﬁles
using Bluetooth
Bluetooth is a great way to send and receive
ﬁles as no wires are needed and connection
is quick and easy. You can also connect to a
Bluetooth headset to make and receive calls.
Before you can start sharing ﬁles using
Bluetooth, you will need to pair your phone
with another Bluetooth device. For information
on pairing devices, see Pairing with
another Bluetooth device.
To switch Bluetooth on:
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1 Select Connectivity, then choose

Bluetooth.
2 Select Turn on.
3 Select Off to switch Bluetooth off.
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To send a file:

USB connection mode

1 Open the ﬁle you want to send, typically

You can select the USB connecton mode on
your phone for several uses.

this will be a photo, video or music ﬁle.
2 Select Options and choose Send, then

Bluetooth.
3 Select Yes to turn Bluetooth on if it is not

already activated.
4 Your KP270 will automatically search for

other Bluetooth enabled devices within
range.
5 Choose the device you want to send the

ﬁle to and select Send.
To receive a file:
1 To receive ﬁles, your Bluetooth must be

both Turn on and Visible.
2 A message will prompt you to accept the

ﬁle from the sender. Select Yes to receive
the ﬁle.
TIP! Keep an eye on the progress bar to make
sure your ﬁle is sent.

If you set the “Always ask mode” as default,
the phone will always prompt you to select
a type of USB connection mode each time
you connect the phone to a PC via the data
cable. If you disable the “Always ask mode”,
the connection mode will be the one you have
manually set in Menu - Settings - Connectivity
- USB Mode and one of the options Internet,
Mass Storage or PC Suite.

02
03
04
05
06
07
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PC Internet-Use your phone as a
modem
Just plug in the USB cable, then use your
phone to make a fast internet connection.
WARNING! First make sure you have a suitable
tariff! Otherwise if you download large amounts
of data – such as music or video – you may
incur high charges.

SETTINGS

Note The Bluetooth® word mark and logos are
owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of
such marks by LG Electronics is under licence.
Other trademarks and trade names are those of
their respective owners.

Always ask mode

01
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Connectivity
1 Attach the USB cable to the device.

1 Attach the USB cable to the device.

Ins

2 Select PC Internet from the popup menu in

2 Select Mass storage from the popup menu

1

the device.
3 Wait until pop up open up on your PC

and then select Start to install the Via the
phone software, called Via the phone and
its drivers on your PC, then follow the
onscreen instructions.
4 You can now use your web browser and

email programs as normal. When you’ve
ﬁnished, click Disconnect
5 To connect to the internet the next time,

just plug in the cable, the software will
start automatically, and you’ll be ready to
go.

Mass storage-Use your phone as a
mass storage device

SETTINGS

Your KP270 can be used as a mass storage
device, just like a USB stick. This is a great
way of moving your ﬁles from your computer
to your phone. If you’ve inserted a memory
card, when connecting as Mass storage, the
phone will be displayed as two drives on your
computer: the handset memory and external
memory.
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in the device.
3 A removable disk folder will open

2

automatically on your computer, two if you
have a memory card inserted, showing all
the folders on your phone or memory card.
4 Drag and drop your photos, videos, music

or documents into the correct folders.

3

5 Safely remove your phone by clicking on

the Safely remove hardware icon in
your desktop toolbar.
6 When you want to then access a photo, for

example, press
, then select My stuff
followed by My memory card then My
images. All the photos you transfer will be
contained in this ﬁle.

4

5

Co
1

Note : This function is not available for
Macintosh computer

2

PC suite-Synchronise your phone
with your PC

3

You can synchronise your phone with your PC
to make sure all your important details and
dates match, but also to backup your ﬁles to
put your mind at ease.
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PC

1 Go to www.lgmobile.com and choose Asia

& Paciﬁc ﬁrst and then your country.
2 Choose Products menu, select Manual &

Software and click Go to Manual & S/W
download section. Click Yes andLG PC
Suite installer will then appear. (Windows
XP, Windows Media Player and more).
3 Select the language you would like the

installer to run in and click OK.
4 Follow the instructions on screen to

complete the LG PC Suite Installer wizard.
5 Once installation is complete, the LG PC

Suite icon will appear on your desktop.

Backing up and restoring your phone’s
information
1 Attach the USB cable to the device and

select the PC Suite on the screen.
2 Click on the Backup icon, and select

Backup or Restore.
3 Mark the contents you would like to back

up or restore. Select the location you would
like to backup information to, or restore
information from. Click OK.
4 Your information will be backed up.

Viewing your phone files on your PC

1 Connect the USB cable to your phone and

3 All of the documents, ﬂash contents,

the device.
3 Double click on the LG PC Suite icon on

your desktop.
4 Click on Connection Wizard, then USB.
5 Click on Next, then Next again, then Finish.

Your phone and PC are now connected.

03
04
05
06
07
08

select the PC Suite on the screen.
2 Click on the Contents icon.

2 Select PC Internet from the popup menu in

02

1 Attach the USB cable to the device and

Connecting your phone and PC
your PC.

01

images, sounds and videos you have saved
onto your phone will be displayed on the
screen in the LG Phone folder.
TIP! Viewing the contents of your phone on
your PC helps you to arrange ﬁles, organise
documents and remove contents you no longer
need.

SETTINGS
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Installing LG PC Suite on your computer
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A

Synchronising your contacts

Phone Software update

1 Attach the USB cable to the device and

LG Mobile Phone Software upgrade on
web site

select the PC Suite on the phone screen.
2 Click on the Contacts icon.
3 Your PC will now import and display all

contacts saved to your USIM card and
handset.
4 Click on File and select Save. You can now

select where you would like to save your
contacts to.
Note To backup contacts saved to your USIM
card, click on the SIM card folder on the left side
of your PC screen. Select Edit at the top of the
screen, then Select all. Right-click your contacts
and select Copy to contact. Now click on the
Handset folder on the left of your screen and all
your numbers will be displayed.

Synchronising your messages
1 Attach the USB cable to the device and

select the PC Suite on the screen.
2 Click on the Messages icon.
3 All of your PC and phone messages will be

SETTINGS

displayed in folders on your screen.
4 Use the tool bar at the top of your screen

to edit and rearrange messages.
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For more information and using this function,
Please visit LGmobile.com site path: http://
www.lgmobile.com - select country - Manual
& software banner
This Feature allows you to upgrade
your software to the latest version and
conveniently on the internet without needing
to visit our service center.
As the mobile phone software upgrade
requires the user’s full attention for the
duration of the upgrade process, please be
sure to check any instructions and notes
that appear at each step before proceeding.
Please note that removing the USB data
communication cable or battery during the
upgrade may seriously damage your mobile
phone. To the extent permitted by law, the
manufacturer takes no responsibility for loss
of data during the upgrade process. You are
advised to back up any important information
in advance for safekeeping as the software
upgrade could result in the deletion of
personal data.
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Accessories
These accessories were supplied with your KP270.
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Charger

User Guide
Learn more about your KP270.
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Battery

08

Stereo headset
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ACCESSORIES

Note
• Always use genuine LG accessories.
Failure to do this may invalidate your warranty.
• Accessories may be different in different
regions; please check with our regional
service company or agent for further inquires.
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Network service

Technical data

The wireless phone described in this guide
is approved for use on the GSM 900, DCS
1800, PCS 1900 and W-CDMA networks.

General

A number of features included in this guide
are called Network Services. These are
special services that you arrange through
your wireless service provider. Before you
can take advantage of any of these Network
Services, you must subscribe to them through
your service provider and obtain instructions
for their use from your service provider.

ACCESSORIES
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Product name : KP270
System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900
/ W-CDMA

Ambient Temperatures
Max : +55°C (discharging)
+45°C (charging)
Min : -10°C

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900/ W-CDMA Terminal Equipment
KP270

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1/ 489-24 V1.3.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1

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

26. Aug. 2008

