Inštalácia SIM karty a batérie telefónu

Súčasti telefónu

Inštalácia SIM karty

Slúchadlo

Keď sa stanete klientom príslušnej mobilnej siete, bude vám poskytnutá zasúvateľná karta SIM, na ktorej budú nahrané vaše
prihlasovacie údaje, ako je váš kód PIN, akékoľvek voliteľné služby a množstvo iných údajov.
Dôležité!
Zasúvateľná karta SIM a jej obsah sa môže poškriabaním alebo ohnutím ľahko poškodiť, preto buďte pri manipulácii s
kartou, hlavne pri jej vkladaní alebo vyberaní, veľmi opatrní. Všetky karty SIM udržujte mimo dosahu detí.

LG-S310 Návod na používanie
Táto príručka sa môže líšiť od telefónu v závislosti od jeho verzie softvéru
a použitého poskytovateľa služieb.

Ilustrácie

Bluetooth QD ID B016935

www.lg.com

P/N: MFL67003328(1.1)

Kryt batérie
Port Micro USB
Konektor na
slúchadlá/port na
nabíjačku

Postranné tlačidlo
hlasitosti

Pred vybratím batérie zariadenie vždy
vypnite a odpojte nabíjačku.
1 Zložte zadný kryt.
2 Nadvihnutím vyberte batériu.
3 Vložte kartu SIM.
4 Vložte batériu.
5 Založte zadný kryt.
6 Nabite batériu.
Poznámka: Pred prvým použitím
batériu úplne nabite.
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Inštalácia pamäťovej karty

Zložte zadný kryt. Zatlačte pamäťovú kartu dovnútra zlatým
kontaktom nahor.
Ak chcete vytiahnuť pamäťovú kartu, zľahka ju zatlačte
podľa zobrazenia na obrázku.
Poznámka: Pamäťová karta je voliteľným príslušenstvom.
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Táto časť poskytuje stručné vysvetlenie funkcií
nachádzajúcich sa vo vašom telefóne.

Správy
Vytvoriť správu
T oto menu zahŕňa funkcie súvisiace so službami SMS (Short
Message Service) a MMS (Multimedia Message Service).

Keď dostanete novú správu, objaví sa upozornenie. Správa
sa uloží do Schránky prijatých správ.

E-mailová schránka

Objektív fotoaparátu

Služba Môj E-mail vám umožňuje prenášať vaše obľúbené
e-maily do telefónu za fixný mesačný poplatok.
Zásuvka pre SIM kartu

Vytvorenie novej e-mailovej adresy
Výber tejto ponuky vás presmeruje na portál Hotmail, kde si
budete môcť vytvoriť konto služby Hotmail.

Mená
Zvoľte možnosť Hľadať z ponuky Voľby a vložte meno, ktoré
chcete vyhľadať v zozname kontaktov.
Zvolením možnosti Pridať nový kontakt v ponuke Voľby
môžete uložiť novú kontaktnú adresu. Prostredníctvom
položky Pridať podrobnosti môžete k novému kontaktu
priradiť meno, rôzne telefónne čísla a e-mailové adresy,
skupinu, obrázok atď.

Nastavenia
Môžete nastaviť zobrazenie zoznamu kontaktov, kopírovať,
presúvať a odosielať kontakty cez rozhranie Bluetooth. Ak je
vložená karta SD, môžete aj zálohovať a obnovovať kontakty.
Tiež je možné kontakty vymazať a skontrolovať informácie
o pamäti.

Skupiny

Ku ktorémukoľvek tlačidlu od 2 do 8 môžete priradiť
položku zo zoznamu mien a čísiel. Keď sa nachádzate na
pohotovostnej obrazovke, hovor môžete uskutočniť priamo
stlačením tohto tlačidla.

Servisné čísla
Túto funkciu používajte na prístup ku konkrétnemu zoznamu
služieb poskytovaných vaším prevádzkovateľom siete (ak sú
podporované SIM kartou).

Nastaviť sieťou
Zap.: Môžete odoslať svoje telefónne číslo druhej strane. Vaše
telefónne číslo sa zobrazí na telefóne príjemcu.
Vyp.: Vaše telefónne číslo sa nezobrazí.

Automatické vytáčanie
Zap.: Keď sa táto funkcia aktivuje, telefón sa automaticky
pokúsi opätovne vytočiť číslo v prípade zlyhania pripojenia
hovoru.
Vyp.: Váš telefón nevykoná žiadne pokusy na opätovné
vytočenie, keď sa pôvodný hovor nespojí.

Režim odpovedania
Iba tlačidlo Odoslať: Ak zvolíte túto možnosť, hovory budete
môcť prijímať iba stlačením tlačidla
.
Ktorékoľvek tlačidlo: Ak zvolíte túto možnosť, hovory budete
môcť prijímať stlačením ľubovoľného tlačidla okrem tlačidla
Ukončiť a pravého kontextového tlačidla.

Časovač volania zdarma – Táto možnosť zaznamenáva
počet minút bezplatných volaní. Keď zadáte dostupné
minúty bezplatného volania, zariadenie bude zaznamenávať
ich počet. Zariadenie počas hovoru automaticky začne
odpočítavať minúty, ktoré ste spotrebovali.
Minútový pripomienkovač – Určuje, či zvukovo oznamovať
každú minútu počas hovoru.

Záznam hovorov
Môžete zobraziť zoznamy všetkých odchádzajúcich alebo
prichádzajúcich hovorov.

Neprijaté
Môžete zobraziť neprijaté hovory.

Prijaté

Zobrazenie poplatkov za posledný hovor, všetky hovory a
nastavenie obmedzenia hovorov. Nakonfigurovať môžete aj
Nastavenia cien.

Nastavenia

Volané čísla

Moja vizitka

Môžete zobraziť čísla odchádzajúcich hovorov alebo čísla, na
ktoré ste sa pokúšali zavolať.

Displej

Táto možnosť vám umožní vytvoriť vlastné vizitky obsahujúce
meno a ľubovoľné čísla.

Trvanie hovorov

Telefón
Umožňuje nastaviť telefón.
Automatické uzamknutie klávesnice – Môžete nastaviť,
aby sa klávesnica po určitej dobe automaticky uzamkla.
Jazyk – Môžete nastaviť jazyk textov zobrazených na
displeji telefónu. Táto zmena taktiež ovplyvní jazyk režimu
zadávania.
Úspora energie – Ak chcete zmeniť predvolené nastavenia
úspory energie, vyberte si z nasledujúcich možností: Vyp./
Automaticky/Vždy zapnuté
Informácie o telefóne – Zobrazí vaše telefónne číslo, číslo
modelu a verziu softvéru.

Môžete zmeniť nastavenia displeja telefónu.

Dátum a čas
Môžete nastaviť funkcie týkajúce sa dátumu a času.

Sieť

Bezpečnosť

V tejto ponuke môžete nastaviť možnosti Zvoliť sieť a Režim
siete. V položke Zoznam preferovaných môžete tiež pridať
preferovanú sieť, ku ktorej sa chcete pripájať.

Táto ponuka vám umožňuje nastaviť zabezpečenie telefónu.
Kód PIN – Telefón môžete nastaviť tak, aby si po zapnutí
vyžiadal kód PIN vašej SIM karty.
Uzamknutie telefónu – Na zamedzenie neoprávneného
použitia telefónu môžete použiť bezpečnostný kód.
Uzamknúť pri zmene SIM – Nastaví funkciu uzamykania
pri zmene SIM karty.
Zmeniť kódy – PIN je skratka osobného identifikačného
čísla (Personal Identification Number), ktoré zabraňuje
používaniu neoprávnenými osobami. Môžete zmeniť
prístupové heslá: kód zabezpečenia, kód PIN, kód PIN2.

Internetové profily
Táto ponuka slúži na zobrazenie zoznamu internetových
profilov. Prostredníctvom ponuky Voľby môžete vytvárať,
mazať a upravovať nové profily. Nie je však možné mazať
ani upravovať predvolené konfigurácie.

Prístupové body
Toto menu zobrazuje zoznam prístupových bodov.
Prostredníctvom ponuky Voľby môžete vytvárať, mazať
a upravovať nové profily. Nie je však možné mazať ani
upravovať predvolené konfigurácie.

Paketové pripojenie
Ak vyberiete voľbu „V prípade dostupnosti“, telefón sa pri
zapnutí automaticky zaregistruje do siete GPRS. Ak vyberiete
voľbu „V prípade potreby“, pripojenie GPRS sa vytvorí na
dobu pripojenia WAP alebo aplikácie.

Správu môžete dočasne uložiť medzi koncepty.

Na odoslanie
Toto je dočasný úložný priečinok pre neodoslané správy
alebo správy, ktoré ste odoslali, ale nepodarilo sa ich
doručiť.

Odoslané
Po odoslaní správy sa textová alebo multimediálna správa
uloží do priečinka Odoslané.

Uložené položky
Tu môžete nájsť svoje uložené správy, SMS šablóny a MMS
šablóny.

Bluetooth – Môžete upraviť nastavenie pripojenia Bluetooth.
Pripojenie USB – Pomocou režimu Mass Storage môžete
presúvať súbory z kompatibilného počítača do pamäte
telefónu a naopak.

Môžete upraviť a prispôsobiť zvuky telefónu pre rôzne
udalosti alebo prostredia.

Spôsob odpovedania BT – Vyberte možnosť Handsfree,
ak chcete prijať hovor pomocou slúchadiel Bluetooth,
alebo zvoľte Telefón na prijatie hovoru stlačením tlačidla
na telefóne.
Uložiť nové číslo – Zvolením možnosti Áno uložíte nové
číslo.
Čistota hlasu – Minimalizuje okolitý hluk počas hovoru.
Zvoľte možnosť Zapnuté alebo Vypnuté.

Koncepty

Pripojenie

Môžete uložiť a skontrolovať svoje vlastné číslo na SIM
karte.

Umožňuje zobraziť trvanie prichádzajúcich a odchádzajúcich
hovorov. Taktiež môžete vynulovať časovače hovorov.

Po vytvorení konta ho môžete nastaviť v sprievodcovi
nastavením e-mailu, aby ste mohli pomocou služby Hotmail
prijímať e-maily.

Môžete skontrolovať množstvo dát prenesených sieťou.

Ceny hovorov

Informácie o pamäti
Môžete skontrolovať voľný priestor a využitie pamäte
telefónu, SIM karty a externej pamäte (ak je vložená).

Obnoviť výrobné nastavenia
Môžete aktivovať všetky výrobné nastavenia. Aby ste
aktivovali túto funkciu, budete potrebovať kód zabezpečenia.
Predvolený kód je [0000].

Tlačidlo #
Dlhším stlačením tohto tlačidla na nečinnej
obrazovke prejdete do Tichého režimu. Krátke
stlačenie tiež mení režim upravovania na všetkých
obrazovkách editora.
Tlačidlo 0
Vloženie medzery počas písania správy.

Tlačidlo * (symbolové tlačidlo)
Vloženie symbolu počas písania správy.

Počítadlo balíka dát

Profily

Svoje kontakty môžete pridať do ktorejkoľvek z dostupných
skupín.

Odoslať svoje číslo

Záznam

Môžete zobraziť prijaté hovory.

Vlastné číslo

Tlačidlo Koniec
Umožňuje vám zapnúť alebo vypnúť (podržte
stlačené) telefón, ukončiť hovory alebo prejsť späť
do pohotovostného režimu.

Číselné tlačidlo
Po väčšinu času sa numerické tlačidlá používajú na
zadávanie čísel alebo znakov.

Batéria

Rýchla voľba

Kontextové tlačidlá (ľavé kontextové tlačidlo /
pravé kontextové tlačidlo)
Tieto tlačidlá vykonávajú funkciu zobrazenú v dolnej
časti displeja.

Navigačné tlačidlá
• V ponuke: navigácia medzi ponukami.
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Prijaté

Kontakty

Obrazovka displeja
Postranné tlačidlo hlasitosti

Port Micro USB/konektor na slúchadlá/port
nabíjačky
Tlačidlo Odoslať
- Vytáča číslo a prijíma hovor.
- V pohotovostnom režime: zobrazenie histórie
hovorov.

Hovor
Môžete nastaviť menu týkajúce sa hovoru.
Presmerovanie – Služba Presmerovanie hovoru vám
umožňuje presmerovať prichádzajúce hovory na iné číslo.
Ďalšie informácie vám poskytne operátor.
Všetky hlasové volania: Presmeruje všetky hlasové volania
bez výnimky.
Ak je obsadené: Presmeruje hlasové volania, keď prebieha
iný hovor.
Ak neodpovedá: Presmeruje hlasové volania, ktoré neprijmete.
Ak je mimo dosahu: Presmeruje hlasové volania, ak je telefón
vypnutý alebo mimo pokrytia signálom.

Blokovanie hovorov – Služba blokovania hovorov
zabraňuje, aby váš telefón uskutočňoval alebo prijímal
hovory určitej kategórie. Táto funkcia vyžaduje heslo
blokovania hovorov.

Galéria
Pamäťová karta

Emotikony
Zoznam užitočných emotikon, ktoré už sú napísané. Slúžia
na rýchlu odpoveď.

Správa SOS
Núdzovú správu môžete poslať na preddefinované čísla
(maximálne 3) dlhým stlačením tlačidla 9 na nečinnej
obrazovke. Môžete ju nastaviť aj z ponuky správ
prostredníctvom vedľajšej ponuky SOS. Dlhšie podržte
stlačené tlačidlo 9 a zobrazí sa hlásenie: „Nastaviť správu
SOS?“. Stlačte tlačidlo „Áno“, potom nastavte správu SOS
na možnosť ZAP., napíšte požadovanú správu a vložte
maximálne 3 čísla do zoznamu príjemcov, ktorým chcete
odoslať správu v núdzovom režime. Potom stlačte tlačidlo
Hotovo.

Nastavenia správy
Toto menu umožňuje nastavenie funkcií vášho poskytovateľa
sieťových služieb.

Pevná voľba – Môžete obmedziť odchádzajúce hovory
na vybrané telefónne čísla. Čísla sú chránené kódom PIN2.
Zapnúť: Môžete obmedziť odchádzajúce hovory na vybrané
telefónne čísla.

Čakajúci hovor
Aktivovať: Ak vyberiete možnosť Aktivovať
, budete môcť prijať čakajúci (prichádzajúci) hovor.
Deaktivovať: Ak vyberiete možnosť Deaktivovať, nebudete
môcť rozpoznať čakajúci (prichádzajúci) hovor.
Zobraziť stav: Zobrazí stav čakajúceho hovoru.

Odmietnutie hovoru
Zapnutie/Vypnutie odmietnutia hovoru: Môžete nastaviť, či
chcete odmietnuť prichádzajúce hovory.
- V yp.: Vypne automatické odmietanie hovoru.
- Z oznam odmietnutých: Odmieta iba cieľové čísla zo
zoznamu, ktorý nastavíte. Zoznam odmietnutých môžete
nastaviť prostredníctvom ponuky Zoznam odmietnutých.
-O
 dmietnuť všetky hovory: Odmietne všetky hovory na
zozname.
Alebo môžete nastaviť Zoznam odmietnutých zvolením
možností Kontakty, Skupiny, Nezaregistrované a Žiadne ID
volajúceho.

Iné
Keď dostanete súbory neznámeho formátu prostredníctvom
e-mailu, tieto súbory sa uložia do tohto priečinka.

Ak má váš telefón pamäťovú kartu v priečinku na pamäťovú
kartu, môžete doň ukladať obrázky, zvuky a videá.

Média

Obrázky

Fotoaparát

Zobrazuje zoznam obrazových súborov.

Zvuky

Môžete snímať fotografie pomocou vstavaného fotoaparátu
a upraviť nastavenia podľa vlastných potrieb.

Uložené zvukové súbory sa zobrazia v zozname.

Video

Videá

Môžete nahrávať videoklipy prostredníctvom vstavaného
fotoaparátu.

Zobrazuje zoznam video súborov.

Hry a aplikácie
Vo vašom telefóne máte možnosť inštalovať aplikácie a hry.
Poznámka: Predinštalované hry sú zadarmo a nemusia
podporovať lokálný jazyk.

Hudba
S použitím skladieb v telefóne si môžete vychutnávať
rozličnú hudbu.

Rádio FM

Zoznam úloh

Vyhľadávanie dátumu

Pomocou externých slúchadiel môžete počúvať rádio FM.
Tipy: Tento telefón podporuje bezdrôtové rádio FM.

Môžete zobraziť, upraviť a pridať sto úloh do zoznamu.

Cieľový dátum môžete vypočítať pripočítavaním (Po) dní.

Poznámky

Prevodník jednotiek

Môžete pridať päťdesiat nových poznámok a spravovať
uložené poznámky.

Funkcia slúži na prevod medzi požadovanými jednotkami.
K dispozícii je mnoho typov, v ktorých možno prevádzať
jednotky: Mena, Plocha, Dĺžka, Hmotnosť, Teplota,
Objem, Rýchlosť.

Hlasový záznamník
Môžete nahrať hlasovú poznámku.

Skryté poznámky

Tvorca zvonení
Táto funkcia vám umožňuje vytvárať osobné zvonenia
pomocou tohto nástroja.

Môžete pridať päťdesiat skrytých poznámok. Kvôli ochrane
súkromných údajov skrytých poznámok musíte pred
používaním tejto ponuky zadať bezpečnostný kód.

Organizér

Kalkulačka

Budík
Môžete nastaviť päť budíkov tak, aby sa spustili v zadaný
čas.

Kalkulačka poskytuje základné aritmetické funkcie: sčítanie,
odčítanie, násobenie a delenie. Môžete tiež používať
dostupné funkcie ako Sin, Cos, tan, log, ln, exp, %, x^2,
x^y, sqrt, +/-, deg a rad.

Kalendár

Stopky

Svetový čas
Funkcia Svetový čas poskytuje informácie o aktuálnom čase
v najväčších mestách sveta.

Prejsť na
Pomôže vám priamo prejsť do vyhľadávanej ponuky. Položku
môžete nastaviť ako Prejsť na.

Služby SIM

Môžete zobraziť kalendár a pridať sem sto udalostí v
stanovených termínoch.

Táto možnosť vám umožňuje využívať funkciu stopiek.

Zobrazí ďalšie funkcie alebo aplikácie poskytované vaším
poskytovateľom sieťových služieb.

Synchronizácia s PC

• Batérie sa musia likvidovať v súlade s príslušnou

• Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo

1. Prejdite na stránku www.lge.com a vyberte svoju krajinu.
2. Ak chcete stiahnuť nástroj mobilnej podpory LG, vyberte
položku potom Mobilné telefóny LG model LG-S310 a
kliknite na položku Download (Stiahnuť).
3. Na dokončenie inštalácie aplikácie LG PC Suite do vášho
počítača postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Pokyny na bezpečné
a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodržiavanie tohto
návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Ďalšie
podrobnosti nájdete v tomto návode.

Varovanie

• Pre svoju vlastnú bezpečnosť používajte LEN určené

ORIGINÁLNE batérie
a nabíjačky.
• Vypnite váš telefón v každej oblasti, kde to vyžadujú
špeciálne predpisy, ako napr. v nemocnici, kde môže
negatívne ovplyvniť lekárske vybavenie.
• V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí
nebezpečenstvo výbuchu.
• Použité batérie zlikvidujte podľa pokynov výrobcu.

Vystavenie účinkom
rádiofrekvenčnej energie
Vystavenie účinkom rádiových vĺn a špecifická rýchlosť
pohltenia (SAR)
Tento mobilný telefón typu LG-S310 bol skonštruovaný
tak, aby spĺňal platné bezpečnostné požiadavky týkajúce
sa vystavenia pôsobeniu rádiových vĺn. Tieto požiadavky sú
založené na vedeckých záveroch vrátane bezpečnostných
limitov zabezpečujúcich bezpečnosť všetkých osôb bez
ohľadu na ich vek a zdravie.
• Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú
jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť
pohltenia (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR
sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách
so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej
úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných
pásmach.

legislatívou.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba
VAROVANIE: Používajte len batérie, nabíjačky a
príslušenstvo, ktoré sú schválené pre tento konkrétny
model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť
oprávnenie na používanie alebo záruku , ktoré sú platné
pre telefón, a môže byť nebezpečné.

• Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná

oprava, zverte ju kvalifikovanému
servisnému technikovi.
Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti
LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové
alebo repasované, pod podmienkou, že spĺňajú rovnakú
funkciu ako vymieňané diely.
• Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako
radiátory alebo sporáky.
• Na čistenie vonkajšej časti jednotky používajte suchú
handričku. (Nepoužívajte rozpúšťadlá.)

• H
 oci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov
LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými
smernicami o vystavení účinkom rádiových vĺn.
• Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na
ochranu pred neionizujúcim žiarením je 2 W/kg, pričom
ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva.
• Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na
základe testovania DASY4 je 0,922 W/kg (10 g) pre
použitie pri uchu a 0,931 W/kg (10 g) pri nosení na tele.
• Informácie s údajmi SAR pre obyvateľov v krajinách/
oblastiach, ktoré prijali obmedzenie SAR, ktoré odporúča
Inštitút elektrických a elektronických inžinierov (IEEE), je
priemerne 1,6 W/kg na jeden (1) gram tkaniva.
• Tento prístroj spĺňa právne predpisy na vyžarovanie
neionizujícímu žiarenia, ak je používaný v normálnej
polohe pri uchu alebo je umiestnený najmenej 1,5 cm
od tela. Ak je prístroj umiestnený v obale, na spone na
opasoku alebo v držiaku na tele, nesmie takýto doplnok
obsahovať kovové súčasti a mal by byť umiestnený
aspoň 1,5 cm od tela. Nedodržanie týchto pokynov môže
spôsobiť prekročenie príslušných limitov neionizujúceho
žiarenia.

Installing the SIM card and the handset battery

cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informácie na
magnetických pásoch.

Elektronické zariadenia
V šetky mobilné telefóny môžu byť náchylné na rušenie, čo
môže mať vplyv na ich výkon.
• Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskych
prístrojov bez toho, by ste si vyžiadali povolenie.
Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, t.j.
do náprsného vrecka.

Kardiostimulátor
A by sa predišlo možnému rušeniu kardiostimulátora,
minimálna vzdialenosť medzi mobilným telefónom
a kardiostimulátorom odporúčaná výrobcami
kardiostimulátorov je 15 cm. Používajte preto telefón
pri uchu na opačnej strane, než na ktorej sa nachádza
kardiostimulátor, a nenoste telefón v náprsnom vrecku.
Ďalšie informácie týkajúce sa použitia bezdrôtového prístroja
s kardiostimulátorom získate od svojho ošetrujúceho lekára.

Likvidácia vášho starého prístroja
1 Keď sa na produkte nachádza tento symbol
prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami,
znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej
Smernici č. 2002/96/EC.
2 Všetky elektrické a elektronické produkty by
mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho
odpadu prostredníctvom na to určených zberných
zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo
orgánmi miestnej správy.
3 Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete
predchádzať potenciálnym negatívnym následkom
pre prostredie a ľudské zdravie.
4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých
zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na
likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento
produkt zakúpili.

Aplikácie

Telefón LG-S310 obsahuje vopred nainštalované hry, ktoré
vám umožnia zabaviť sa vo voľnom čase. Ak do telefónu
stiahnete nejaké ďalšie hry alebo aplikácie, uložia sa
do tohto priečinka. Stlačte Menu a vyberte Aplikácie. Vyberte
hry a aplikácie.
Poznámka: S pripojením k tejto službe sú spojené
ďalšie náklady. O poplatkoch za prenos údajov sa
informujte u svojho poskytovateľa sieťových služieb.

Web´n´Walk
Domov
Slúži na pripojenie k domovskej stránke. Domovskou
stránkou bude stránka definovaná v aktivovanom profile.

záložky
Toto menu vám umožní uložiť URL obľúbených webových
stránok na neskorší jednoduchý prístup.

4

5

6

* Key(Symbol key)
Insert symbol when writing a message.

Umožňuje vám prehliadať uložené webové stránky.

Aktualizácia softvéru
telefónu
Aktualizácia softvéru v mobilnom
telefóne LG z Internetu
Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete na stránke http://
www.lg.com/sk alebo http://www.lg.com/common/index. jsp
----> vyberte krajinu.
Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať firmvér v
telefóne na najnovšiu verziu z internetu bez toho, aby bolo
potrebné navštíviť servisné stredisko.

Tiesňové volania
Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých
mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach
nemali byť nikdy závislí len od mobilného telefónu.
Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Ochrana pred poškodením sluchu

V lietadle

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť
váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste telefón nezapínali
ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež,
aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú
úroveň.
Poznámka: Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo
slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.

Likvidácia použitých batérií/akumulátorov
1 Keď sa na batériách/akumulátoroch nachádza
symbol prečiarknutého smetiaka, znamená to, že
sa na ne vzťahujú ustanovenia európskej smernice
2006/66/EC.
2 Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi
chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo
olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 %
ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
3 Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať
oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom
zberných stredísk ustanovených na tento účel
príslušnými štátnymi alebo miestnymi orgánmi.
4 Správnou likvidáciou starých batérií/akumulátorov
pomôžete zabrániť prípadným negatívnym
dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat
aj ľudí.
5 Podrobnejšie informácie o likvidácií starých batérií/
akumulátorov získate na vašom mestskom úrade, v
spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo
v obchode, kde ste produkt kúpili.

Prostredie s rizikom výbuchu
Nepoužívajte telefón na čerpacích staniciach. Nepoužívajte
telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v
lietadle.
• Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla vypnite svoj
mobilný telefón.

Deti
Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu detí.
Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť
udusenie.

Informácie o batérii a údržba
• P red nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na
rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria
pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by
mohol znížiť jej výkon.
• Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky
LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť
batérie.
• Nerozoberajte a neskratujte batérie.
• Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon.
Životnosť bloku batérií je až niekoľko stoviek nabíjacích
cyklov.
• Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému
žiareniu ani vysokej vlhkosti, ako napr. v kúpeľni.

Príslušenstvo

K mobilnému telefónu je k dispozícii rozličné príslušenstvo. Tieto doplnky si možno vyberať podľa svojich osobných
komunikačných potrieb.
Bežná batéria

Cestovný adaptér

Náhlavná súprava

Dátový kábel

POZNÁMKA
• Používajte vždy originálne príslušenstvo LG.
Porušenie tohto odporúčania môže viesť k
neplatnosti záruky.
• Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od oblasti,
kde sa nachádzate. Ďalšie informácie vám poskytne
miestna servisná spoločnosť alebo zástupca výrobcu.
„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha
o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti,
mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania
a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke. Tieto
prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli
byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne
vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné
rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného
telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku
v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a
nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

Technické údaje
Display screen
Side volume key

Number key
In most of the time, the numeric keys are used to
input number of characters.

Twitter – Twitter je kompaktnou službou na blogovanie,
ktorá svojim používateľom umožňuje odosielať a čítať správy
známe ako tweety.
Posledná webová adresa
Toto menu zobrazuje históriu nedávno prehliadaných
stránok.
Nastavenia
Môžete nastaviť profil, nastavenia vzhľadu, vyrovnávaciu
pamäť Cache a zabezpečenie týkajúce sa internetovej
služby.

Uložené stránky

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože.
Dodržiavajte zákazy a postupujte podľa predpisov alebo
pravidiel.

Earpiece

Navigation keys
• In menu: Navigates between menus.

Domov: Prihláste sa a budete môcť sledovať aktualizovaný
status konta vášho priateľa. Zadajte váš komentár k novému
statusu alebo skontrolujte ostatných.

Výbušné prostredie

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

Send key
- Dial a phone number and answer a call.
- In standby mode: Shows a history of calls.

Priamo sa môžete pripojiť k požadovanej stránke. Po zadaní
špecifickej adresy URL sa stlačením tlačidla
pripojte k
danej lokalite.

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných
telefónov v krajine, v ktorej šoférujete.
• Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
• Ak je to možné, použite súpravu na telefonovanie bez
pomoci rúk (handsfree).
• Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo
prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.

Installing the SIM Card

Illustrations Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.
1 Remove the back cover.
2 Lift battery away.
1
2
3
3 Insert the SIM card.
4 Insert the battery.
5 Attach the back cover.
6 Charge the battery.
Note: Fully charge the battery
before using it for the first time.

Prejsť na adresu

Služby sociálnej siete (SNS) – Váš telefón LG-S310
má služby sociálnej siete, ktoré vám umožňujú používať a
spravovať vašu sociálnu sieť.
Vyberte ponuku Sociálna sieť a zvoľte jednu z týchto lokalít:
Facebook a Twitter.
Facebook

Bezpečnosť na ceste

Phone Components
Micro USB Port / Earphone jack / Charger port

Sociálna sieť

Soft keys (Left soft key / Right soft key)
These keys perform the function Indicated in the
bottom of the display.
End key
Allows you to power the phone on or off(hold down),
end calls, or return to Standby Mode.
# Key
Long press this key in idle screen to enter to Silent
Mode. Also short press changes edit mode in all
editor screen.
0 Key
Insert space when writing a message.

Teploty okolia
Max.: +55 °C (vybíjanie), +45 °C (nabíjanie)
Min.: -10 °C

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

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

LG-S310

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010
EN 60950-1:2006 + A11:2009
EN 300 328 V1.7.1

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