
GB102   Felhasználói kézikönyv
Ez a kézikönyv a szoftver verziójától és az adott szolgáltatótól függően eltérhet 
a telefon leírásától.

A SIM-kártya behelyezése és az akkumulátor feltöltése

A SIM-kártya behelyezése
Amikor elő� zet egy mobiltelefon hálózatra, szolgáltatója 
ellátja Önt egy SIM-kártyával, amely tartalmazza az 
elő� zetéshez tartozó elemeket, mint pl. a PIN-kód, a 
rendelkezésre álló szolgáltatások listája stb.

Fontos!
›  A SIM-kártya érintkezői könnyen tönkremehetnek, ha 

megkarcolódnak vagy meghajolnak, ezért óvatosan 
helyezze be vagy távolítsa el a SIMkártyát. Gyermekektől 
tartsa távol a SIM-kártyát.

›  A telefon nem támogatja az USIM-kártyát.

Ábrák
   Távolítsa el az akkumulátor 

fedelét
  Illessze be a SIM-kártyát
 Az akkumulátor behelyezése
   Helyezze vissza az 

akkumulátor fedelét
 Töltse fel az akkumulátort

A kijelző
Ikonok megjelenítése

Szöveg és kép megjelenítése

Az adott gombok funkciója 

A képernyőn megjelenő ikonok
Az alábbi táblázat a telefon kijelzőjén megjelenő jelzések vagy ikonok magyarázatát 
tartalmazza.

A hálózati jel erősségét mutatja.
Folyamatban lévő hívás.
Roaming szolgáltatás használatát jelzi.
Ébresztés van aktiválva.
Az akkumulátor állapotát mutatja.
SMS érkezett.
Hangüzenete érkezett.
Hívés esetén csak rezgő jelzés.
Az általános pro� l aktív.
Az utcai pro� l aktív.
Néma pro� l aktív.
Fejhallgató pro� l aktív.
Bejegyzések.

A telefon be- és kikapcsolása
1. Tartsa lenyomva a E [Hívás vége] gombot, amíg a telefon kikapcsol.
2.  A telefon kikapcsolásához tartsa lenyomva a E [Hívás vége] gombot, amíg megjelenik a 

kikapcsolási kép.

Hívás indítása
1. Adja meg a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A szám hívásához nyomja meg a S [Küldés] gombot.
3.  A hívás befejezéséhez nyomja meg a E [Hívás vége] gombot, vagy a jobb oldali funkciógombot.

Hívás fogadása
1.  Nyomja meg a S [Küldés] gombot, hogy fogadja a hívást, ha a telefon cseng és a 

képernyőn a telefon ikonja villog.
2.  Ha Bármelyik Gomb menüpont (Menü 5.5.2.1) be van állítva, az E [Hívás vége] és a jobb 

oldali funkciógomb kivételével bármelyik gomb megnyomásával válaszolhat a bejövő 
hívásokra.

3.  A hívás befejezéséhez nyomja meg a E [Hívás vége] gombot.
      Megjegyzés: Ha a hívásnak vége, a telefon visszatér készenléti üzemmódba.

Nemzetközi hívás kezdeményezése
1.  Nyomja meg és tartsa lenyomva a 0 gombot a nemzetközi előhívószámhoz. A ‘+’ karakter 

automatikusan kiválasztja a nemzetközi hozzáférési kódot.
2. Adja be az ország előhívószámát, a körzetszámot és a telefonszámot.
3. A szám hívásához nyomja meg a S [Küldés] gombot.

Menü és opciók
A telefon számtalan testreszabható funkcióval rendelkezik. Ezek a funkciók menükben és 
almenükben helyezkednek el, amiket a bal és a jobb oldali funkciógombokkal érhet el.
A kijelző alján lévő címkék, közvetlenül a funkciógombok fellett, jelölik, hogy éppen milyen 
funkció érhető el.

A készülék menüje

1. Telefonkönyv

1.1 Keresés
1.2 Új névjegy
1.3 Gyorshívás
1.4 Másolás
1.5 Törlés
1.6 Memória állapota
1.7 Információ

2. Üzenetek

2.1 Új üzenet
2.2 Bejövő
2.3 Piszkozat
2.4 Kimenő
2.5 Elküldött
2.6 Hangposta meghallgatása
2.7 Információs üzenet
2.8 Sablonok
2.9 Beállítások

3. Hívásinfó

3.1 Összes
3.2 Nem fogadott
3.3 Tárcsázott
3.4 Fogadott
3.5 Hívás időtartama

4. Eszközök

4.1 Játékok
4.2 Számológép
4.3 Stopper
4.4 Átváltás
4.5 Világóra

5. Beállítások

5.1 Pro� lok
5.2 Dátum és idő
5.3 Nyelv

5.4 Kijelző
5.5 Hívás
5.6 Billentyűzár
5.7 Biztonság
5.8 Energiatakarékosság
5.9 Hálózatválasztás
5.0 Beállítások visszaállítása
5.* Memória állapota

6.  Szervező
(SIM szolgáltatás) **

6.1 Ébresztés
6.2 Naptár
6.3 Jegyzet

**  Amennyiben a szolgáltató 
SIM-szolgáltatásokat is 
nyújt, a SIM-szolgáltatások 
foglalják el a 6. menüt, 
a Szervező pedig a 
4. menüpontba, az 
Eszközök közé kerül.

Szöveg bevitele
Alfanumerikus karaktereket adhat meg a telefon billentyűzetét használva. Az üzemmódok 
megváltoztatásához nyomja meg a # gombot. 

T9 üzemmód
Ez az üzemmód lehetővé teszi a szavak megadását egyetlen gombnyomással betűnként. 
Minden gomb több betűt tartalmaz a billentyűzeten. A T9 üzemmód automatikusan 
összehasonlítja a gombnyomásokat a beépített szótárral, hogy meghatározza a megfelelő szót, 
így kevesebb gombnyomásra van szükség, mint az ABC üzemmód esetén.

ABC üzemmód
Ez az üzemmód lehetővé teszi szavak betűinek megadását, egyszer, kétszer, háromszor vagy 
négyszer nyomva meg a gombot, amíg megjelenik a megfelelő betű.

123 üzemmód (szám üzemmód)
Adjon meg számokat egyetlen gombnyomással számonként.

Szimbólum üzemmód
Ebben a módban speciális karaktereket írhat be, ha megnyomja a * gombot. 
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A rendelkezésre álló menü 
eléréséhez nyomja meg a bal 

oldali funkciógombot.

A rendelkezésre álló 
kedvencek eléréséhez 

nyomja meg a bal oldali 
funkciógombot.

Az első használat előtt teljesen töltse 
fel az akkumulátort.

A telefon részei

Menü Kedvencek

Hívásinfó  Menü 3

Csak akkor ellenőrizheti a nem fogadott, fogadott és tárcsázott hívásokat, ha a hálózat 
támogatja a hívófél azonosítás (CLI) szolgáltatást a szolgáltatási területen belül. Megjelenik a 
szám és a név (ha elérhető) a hívás dátumával és idejével együtt. A hívásidők is megtekinthetők.
Összes Időrendben megjeleníti mindhárom fajta (Fogadott / Tárcsázott / Nem 

fogadott) hívás listáját.
Nem fogadott Ebben a menüben a legutolsó 20 fogadott hívást tekintheti meg.
Tárcsázott Ebben a menüben a legutolsó 20 tárcsázott hívást tekintheti meg (hívott 

vagy megkísérelt).
Fogadott Ebben a menüben a legutolsó 20 nem fogadott hívást tekintheti meg.
Hívás időtartama Ez a funkció lehetővé teszi, hogy megtekintse bejövő és kimenő hívások 

időtartamát.

Alfanumerikus gombok
Ezeket a billentyűket használhatja 

készenléti módban telefonszám 
tárcsázására, szerkesztési módban 

pedig számok vagy karakterek 
bevitelére.

Hangszóró

Funkcióbillentyűk
E gombok azokat a funkciókat 
hajtják végre, amelyeket a 
képernyőn közvetlenül felettük 
megjelenő szöveg jelez.

E :  Befejezés / be/ kikapcsolás 
billentyű

Be illetve kikapcsolhatja a 
telefont, hívásokat fejezhet be 
vagy visszatérhet Készenléti 
üzemmódba.

Képernyő

N : Navigációs gomb
A telefonfunkciók gyors 
eléréséhez.

S: Hívás gomb
Telefonszámot tárcsázhat és 
bejövő hívásokat fogadhat.

Régi eszközök ártalmatlanítása
1.  A termékhez csatolt áthúzott, kerekes szeméttároló jel 

jelöli,hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya 
alá esik.

2.  Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági 
hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy 
az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök 
használatával.

3.  Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet 
megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre 
ártalmas hatásokat.

4.  Ha több információra van szüksége régi eszközeinek 
ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a 
vonatkozó környezetvédelmi szabályokat,vagy lépjen 
kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

A telefon hangbeállításai

Csengőhang
1.  Nyomja meg a bal oldali [Menü] funkciógombot, majd válassza ki a [Beállítások - Pro� lok] 

lehetőséget a fel/le navigációs gombokkal.
2. Válassza a [Általános - Testreszabás] elemet, majd válassza a Csengőhangok almenüt.
3.  Nyomja meg a bal [OK] gombot, majd állítsa be a kívánt csengőhangot.

Tipp
›  Ha csengőhang helyett a rezgés funkciót szeretné aktiválni, válassza a Rezgés módot vagy tartsa 

lenyomva a # gombot.

Csengetési hang/Billentyűzet/Üzenetek/Hívások hangja és hangereje
Beállíthatja a Csengetési hang/Billentyűzet/Üzenetek/Hívások hangját és hangerejét.
Megváltoztathatja a billentyűhangot vagy a hangerőt.
[Menü - Beállítások - Pro� lok - Általános - Testreszabás]

Üzenetek  Menü 2 

Ebben a menüben az SMS-funkciók találhatók.
Új üzenet Ebben a menüpontban írhat új üzenetet.
Bejövő Itt tekintheti meg a beérkezett üzeneteit.
Piszkozat Ez a menü az előre beírt üzenetek listáját mutatja.
Kimenő Ez a menü lehetővé teszi az elküldendő üzenetek vagy a sikertelenül 

elküldött üzenetek megtekintését.
Elküldött Ez a menü lehetővé teszi az elküldött üzenetek megtekintését, a küldés 

idejével és az üzenet szövegével.
Hangposta
meghallgatása

 Ez a menü a hangposta� ók gyors elérését teszi lehetővé (amennyiben a 
hálózat ezt biztosítja).

Információs üzenet Az Információs üzenetek a hálózat által a készülékére küldött szöveges 
üzenetek et jelenti.

Sablonok A lista előre megfogalmazott üzeneteket tartalmaz. Megtekintheti és 
átszerkesztheti az üzenetmintákat.

Beállítások Ebben a menüben a módosíthatja a beállításokat.

A telefonon lévő funkciók
Ez a rész a telefonon található funkciókat írja le röviden.

Telefonkönyv  Menü 1 
Keresés Kereshet partnereket a Telefonkönyvben.
  Megjegyzés: Az azonnali keresést a keresendő név kezdőbetűjének 

megadásával indíthatja el.
Új névjegy  Ezzel a menüvel bejegyzéseket adhat hozzá a telefonkönyvhöz.
Gyorshívás A 2 - 9 gombokhoz bármelyik kapcsolatot hozzárendelheti.
Másolás Átmásolhatja az összes bejegyzést a SIM-kártya memóriájából a 

telefon memóriájába és viszont, a telefon memóriájából a SIM-kártya 
memóriájába.

Törlés A SIM-kártya és a telefon memóriájából törölheti az összes bejegyzést.
Memória állapota Ellenőrizheti a szabad területet és a memóriahasználatot.
Információ ›  Szolgáltatói számok: Biztonságos hozzáférés a szolgáltató által 

megadott szolgáltatási számok listájához.
 ›  Saját szám: A SIM kártyán ellenőrizheti saját telefonszámát.
 ›  Névjegy: A szolgáltatás segítségével létrehozhatja saját 

névjegykártyáját, mely tartalmazza a nevét és a mobiltelefon számát.
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Eszközök  Menü 4
Játékok Ebben a menüben találja az előre telepített játéko(ka)t.
Számológép Ebben a menüpontban alapvető matematikai műveleteket végezhet el, 

mint például +, –, x, ÷: Összeadás, Kivonás, Szorzás es Osztás.
Stopper A stoppert ugyanúgy használhatja, akárcsak a mindennapi életben 

használatos stopperórákat.
Átváltás Az eszköz bármilyen mérési eredményt átalakít a kívánt mértékegységre.
Világóra Segítségével más időzónák vagy országok aktuális időit állapíthatja meg.

Beállítások  Menü 5

A következő menüket szabhatja testre:
Pro� lok Beállíthatja és testre szabhatja a telefon hangjait.
Dátum és idő A dátummal és idővel kapcsolatos funkciókat állíthatja be.
Nyelv Ebben a menüpontban választhatja ki a telefon menüiben használt 

nyelvet. A változás a nyelv megadás üzemmódot is befolyásolja.
Kijelző A kijelző beállításait változtathatja meg.
Hívás Beállíthatja a híváshoz tartozó menüt.
Billentyűzár

 

 Amikor ezt a funkciót engedélyezik, a billentyűzet automatikusan 
lezáródik a megadott idö elteltével.

Biztonság Ebben a menüben a telefon biztonsági beállításait adhatja meg.
 ›  PIN kód kérés: Ebben a menüben állíthatja be, hogy bekapcsoláskor a 

telefon kérje-e a PIN kódot.
 ›  Telefonzár: Biztonsági kódot használhat, hogy elkerülje a telefon 

illetéktelen használatát.
 ›  Híváskorlátozás: A híváskorlátozás funkcióval megakadályozhatja, 

hogy bizonyos típusú hívásokat kezdeményezni/fogadni lehessen a 
telefonnal. A funkcióhoz szükség van a híváskorlátozás jelszóra.

Beállítások  Menü 5 (Folytatás)
Biztonság
(Folytatás)

 ›  Fix szám (SIM kártya-függő): Ezzel a funkcióval bizonyos számokra 
korlátozhatja a kimenő hívásokat. A számok beállításához szüksége lesz 
a PIN2 kódra. Ha engedélyezte a Fixszámok szolgáltatást, hozzá kell 
adnia a névjegyekhez az engedélyezni kívánt hívószámokat.

 ›  Kódcsere: A PIN a személyi azonosító szám rövidítése, melyet az 
illetéktelen használat megelőzésére lehet használni. Ebben a menüben 
a következő kódokat változtathatja meg: Biztonsági kód, PIN kód, PIN2 
kód.

Energiatakarékosság A Be lehetőséget választva energiát takaríthat meg, amikor nem 
használja a telefont.

Hálózatválasztás Kiválaszthat egy hálózatot, amely regisztrációja történhet automatikusan 
vagy manuálisan. A hálózatkiválasztás általában automatikusra van 
állítva.

Beállítások
visszaállítása

 Ebben a menüpontban a telefon összes beállítását a gyári értékekre 
állíthatja vissza. Ehhez a funkcióhoz szükséges a biztonsági kód beírása.

Memória állapota Ellenőrizheti a szabad területet és a memória használatát minden 
tárhelyen.

Szervező  Menü 6
Ébresztés Lehetővé teszi a háromféle ébresztés valamelyikének beállítását. A 

képernyő tetején megjelenik a pontos idő, amikor kiválaszt egy beállítani 
kívánt ébresztést. Amikor elérkezik az ébresztés ideje, az ébresztés ikonja 
megjelenik az LCD-képernyőn, és megszólal az ébresztő hangjelzés.

Naptár Ha belép ebbe a menübe, megjelenik egy naptár.
Jegyzet Feladatlistát készíthet.

❏ Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
Olvassa el ezeket az egyszerű el írásokat. A szabályok megszegése veszélyes és illegális lehet. 
További részletes információt ebben a kezelési útmutatóban talál.

Vigyázat!
› Saját biztonsága érdekében CSAK a megadott EREDETI akkumulátort és töltőt használja.
› Kapcsolja ki a telefont kórházakban, egészségügyi elektronikai berendezések, például 

szívritmus szabályzó vagy hallókészülék közelében.
› Az elhasználódott akkumulátort a környezetvédelmi előírások betartása mellett semmisítse 

meg.

A termék kezelése és karbantartása
Figyelmeztetés! Csak olyan akkumulátorokat, töltőket és kiegészítőket használjon, amelyeket a 
gyártó az adott telefonmodellhez jóváhagyott! Más típusok használata érvénytelenítheti a 
készülékre vonatkozó garanciát, és veszélyes lehet.
› Ne szerelje szét készülékét! A karbantartást kizárólag szakképzett, hivatalos 

szervizszemélyzetre bízza!
› Ugyanígy a hőt sugárzó berendezésektől, pl. radiátoroktól, gáztűzhelyektől is.
› A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa. (Ne használjon tisztítófolyadékot.)
› Ne tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz, vagy elektronikus belépőkártyáihoz; 

ez befolyásolhatja a mágneses csíkokon lévő információt. 

❏ Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz (Folytatás)

Elektronikus eszközök
Minden mobiltelefon interferenciába kerülhet más készülékekkel, ami befolyásolja a 
teljesítményt.
› Engedély nélkül ne használja mobiltelefonját orvosi berendezések közelében, és ne tegye 

pacemakere fölé, pl. mellényzsebbe!

Közlekedésbiztonság
Ellenőrizze az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefonhasználatra vonatkozó 
törvényeket, szabályokat!
› Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont!
› Ha lehetséges, használjon a kezeket szabadon hagyó felszerelést!
› Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást 

kezdeményezne, vagy fogadna!

Halláskárosodás megelõzése
Halláskárosodás léphet fel, ha hosszabb ideig nagy hangerőn hangot hallgat, ezért nem 
javasoljuk, hogy a készüléket a füléhez közel kapcsolja ki és be, illetve a készülék hangerejet 
maximumra állítsa!

❏ Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz (Folytatás)

Robbantási terület
Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál, sem üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében!

Légi utazás
A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.
› Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját!.

Gyermekek
Tartsa a telefont gyermekektől távol, biztonságos helyen. Kisméretű alkatrészeket tartalmaz, 
amelyek leválasztásuk esetén fulladás veszélyét hordozzák.

Vészhívások
Lehetséges, hogy a vészhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Ezért a vészhívásokat 
illetően soha ne hagyatkozzon kizárólag a telefonra. Forduljon a hálózati szolgáltatójához.

❏ Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz (Folytatás)

Az akkumulátor használata és karbantartása
› Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más 

akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az 
akkumulátor teljesítményét.

› Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon! Az LG töltőket úgy tervezték, hogy 
maximalizálják az akkumulátor élettartamát.

› Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
› Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cseréltesse ki! Az akkumulátor a 

csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
› A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen 

(pl. fürdőszobában)!
› Ha az elemet nem a megfelelő típussal cseréli ki, az elem felrobbanhat.
› Az elemek újrahasznosítását a gyártó utasításai szerint végezze.
› A készülék a mellékelt akkumulátortöltővel történő feltöltése körülbelül 3 óra hosszat tart, 

ha ezalatt a telefon mindvégig készenléti állapotban van.
› Az ennél rövidebb ideig tartó rendszertelen töltések drasztikusan lecsökkentik az 

akkumulátor élettartamát!
› Az ebből adódó élettartamcsökkenés a tartozék garanciájának elvesztését vonja maga 

után!

❏ Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz (Folytatás)

Rádiófrekvenciás energiára vonatkozó követelmények
A rádióhullámok hatására és a Specifi kus Elnyelési Arányra (SAR) vonatkozó információk

Az GB102-as mobiltelefon eleget tesz a rádióhullámú energiasugárzással szemben támasztott 
biztonsági követelménynek. Ez a követelmény olyan tudományos alapokon nyugvó biztonsági 
határokat állít fel, amelyek minden személy biztonságát - életkortól és egészségi állapottól 
függetlenül - garantálják.
› A rádióhullámok élettani hatásaival kapcsolatos irányelvek a Speci� kus Elnyelési Arány 

(SAR) néven ismert mérési módszert veszik alapul. A teszt során a telefon minden 
használatos frekvenciatartományban a legmagasabb igazolt teljesítményszinten sugároz.

› Bár a különböző LG mobiltelefonok elnyelési szintje eltérő lehet, valamennyit úgy tervezték, 
hogy megfeleljen a rádióhullámokra vonatkozó irányelveknek.

› A Nemzetközi Nem-ionizáló Sugárzásvédelmi Bizottság (ICNIRP) által ajánlott elnyelési 
értékhatár 10 g szövetre átlagosan 2 W/kg.

› A jelen telefontípus DASY4 rendszerrel fül/test mellett mért legmagasabb SAR-értéke 
[1,19/0,577] W/kg (10 g).

› Azokban az országokban, illetve régiókban, ahol az Elektromos és Elektronikai Mérnökök 
Intézetének (IEEE) legmagasabb megengedett SAR-szintre vonatkozó javaslatát fogadták 
el (pl. USA, Kanada, Ausztrália és Tajvan), a megengedett érték 1 g szövetre átlagosan 1,6 
W/kg.

❏ Hibaelhárítás
Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon használata során. 
Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát 
saját maga is könnyen elháríthatja.

Üzenet Lehetséges ok Lehetséges megoldás

SIM kártya hiba Nincs SIM kártya a telefonban, vagy 
nem megfelelően helyezte be azt.

Győződjön meg arról, hogy a SIM kártyát 
megfelelően helyezte-e be.

Nincs hálózati 
kapcsolat

Gyenge jelerősség

Nincs GSM-hálózati lefedettség

Menjen magasabbra, ablak közelébe vagy 
a szabadba.
Ellenőrizze a szolgáltató lefedettségi 
térképét.

A kódok nem 
egyeznek

Ha meg akarja változtatni a 
biztonsági kódot, akkor az új kódot 
meg kell erősítenie azáltal, hogy 
ismételten beírja azt. A bevitt kódok 
nem egyeznek.

Forduljon a szolgáltatóhoz.

A funkció nem 
állítható be

A szolgáltató nem támogatja a 
szolgáltatást vagy regisztráció 
szükséges annak igénybevételéhez

Forduljon a szolgáltatóhoz.

A telefont nem 
lehet bekapcsolni

Túl röviden nyomja meg a Be/Ki 
gombot
Az akkumulátor lemerült

Az akkumulátor érintkezői 
szennyezettek

Legalább két másodpercig tartsa 
lenyomva a Be/Ki gombot.
Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a 
kijelzőn a töltöttségjelzőt.
Tisztítsa meg az érintkezőket.

Üzenet Lehetséges ok Lehetséges megoldás

Töltési hiba

Az akkumulátor teljesen lemerült
A hőmérséklet kívül esik a 
megengedett tartományon

Érintkezési probléma

Nincs áram

Nem működik a töltő
Nem megfelelő töltő
Hibás akkumulátor

Töltse fel az akkumulátort.
Győződjön meg arról, hogy a környezeti 
hőmérséklet megfelelő-e, várjon egy 
kicsit, majd töltse fel újra.
Ellenőrizze az áramellátást és a telefonhoz 
való csatlakozást. Ellenőrizze az 
akkumulátor érintkezőit, és szükség esetén 
tisztítsa meg azokat.
Használjon másik konnektort, vagy 
ellenőrizze a feszültséget.
Ha a töltő nem melegszik fel, cserélje ki.
Csak eredeti LG tartozékokat használjon.
Cserélje ki az akkumulátort.

A telefon nem 
találja a hálózatot Túl gyenge jelerősség A más szolgáltatókhoz való kapcsolódás 

automatikus.

A szám nem 
engedélyezett

Be van kapcsolva a Rögzített 
tárcsázási szám funkció. Ellenőrizze a beállításokat.

❏ Műszaki adatok

Általános jellemzők
› Modell :  GB102
› Rendszer : GSM 900 / DCS 1800

Üzemi hőmérséklet
› Max. :  +55°C, Töltés (+45°C)
› Min. : -10°C

Gyártó

Cím

Ezennel kizárólagos felelősségünk tudatában
kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a
nyilatkozat vonatkozik megfelel a fent említett
szabványoknak és irányelveknek.

Képviselő aláírása

Név Kiállítás dátuma

Termék név

Modell név

Márka név

LG Electronics Inc

LG Electronics Inc, LG Twin Tower 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

GSM 900 / DCS 1800 Végberendezés

GB102

LG

Szállító adatai

R&TTE Direktíva 1999/5/EC

Seung Hyoun, Ji / Igazgató

A termék adatai

Vonatkozó szabványok

A fenti szabványoknak való megfelelést a BABT igazolta.

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notofied Body azonosító szám: 0168

Nyilatkozat

Európai iroda
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Kiegészítő információ
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