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WiFi
(беспроводная
локальная
сеть)

Данное устройство использует
негармонизованную рабочую частоту и
предназначено для использования во всех
европейских странах.
Беспроводная локальная сеть (WLAN) может
использоваться в пределах стран ЕС без
каких-либо ограничений, однако не может
использоваться за их пределами во Франции.

WiFi
(WLAN)

Даний пристрій використовує
негармонізовану частоту і призначений
для використання в усіх країнах Європи.
WLAN може використовуватись у
приміщенні без обмежень в ЄС, але
заборонений для використання навулиці
у Франції.

WiFi
(WLAN)

Бұл құрылғы үйлестірілмеген жиілікті
пайдаланады жəне Еуропаның барлық
елдерінде қолдануға арналған.
WLAN желісін Еуропалық Одақта ешбір
шектеусіз ғимарат ішінде қолдануға
болады, алайда Францияда сыртта
қолдануға тыйым салынған.

WiFi
(WLAN)

This device uses non-harmonised frequency
and is intended for use in all European
countries.
The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France.

Bluetooth QD ID B016480
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GT540 Руководство пользователя
- РУССКИЙ
• Часть информации настоящего
руководства может не
соответствовать вашему телефону.
Это зависит от установленного на
нем программного обеспечения и
оператора услуг мобильной связи.
• По причине наличия сенсорного
дисплея данный телефон не
рекомендуется лицам с ухудшенным
зрением.
• ©2010 LG Electronics, Inc. Все права
сохранены. LG и логотип LG являются
зарегистрированными товарными
знаками LG Group и связанных с ней
организаций. Все остальные товарные
знаки являются собственностью
соответствующих владельцев.
• Google™, логотип Google, Google
Maps™, Gmail™, YouTube™, Google
Talk™, Android™, и Android Market™
являются товарными знаками
компании Google, Inc.
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Поздравляем с приобретением
усовершенствованного компактного
телефона GT540 компании LG,
сконструированного для работы с
новейшими цифровыми технологиями
мобильной связи.

Утилизация старого оборудования
1 Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое
мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие
распространяется Европейская Директива 2002/96/CE.
2 Электрические и электронные устройства не должны
утилизироваться с бытовым мусором. Их следует сдавать
на специализированные пункты сбора, указанные
центральными или местными органами власти.
3 Надлежащая утилизация старого оборудования поможет
предотвратить потенциально вредное воздействие на
окружающую среду и здоровье человека.
4 Для получения более подробных сведений об утилизации
старого оборудования обратитесь в муниципалитет,
городской департамент утилизации отходов или в магазин,
где оно было приобретено.
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Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации
Ознакомьтесь с несложными
инструкциями. Несоблюдение
данных рекомендаций
может быть опасно для
здоровья или противоречить
законодательству.

Воздействие
радиочастотного
излучения
Информация о воздействии
радиочастотного излучения
и удельном коэффициенте
поглощения (SAR). Данная
модель телефона, GT540
соответствует действующим
требованиям безопасности
по воздействию радиоволн.
Данные требования включают
в себя пределы безопасности,
разработанные для обеспечения
безопасности всех лиц
независимо от возраста и
здоровья.
• Несмотря на то, что возможны
разные уровни SAR для
различных телефонов LG,
все они соответствуют

T540 MR_CIS_Russia_1.0_1004.ind7 7

применимым рекомендациям
по ограничению воздействия
радиоволн.
• Предел SAR, рекомендованный
международной Комиссией
по вопросам защиты от
неионизирующего излучения
(ICNIRP), составляет 2 Вт/кг,
усредненные на десять (10)
грамм ткани.
• Сведения по данным SAR
для жителей стран/регионов,
которые приняли предел SAR,
рекомендованный Институтом
инженеров по электротехнике
и электронике (IEEE), 1,6 Вт/кг,
усредненные на (1) грамм
ткани.
• Наибольшее значение SAR
для данной модели телефона,
прошедшей испытания DASY4,
при использовании вблизи уха
составляет 1,23 Вт/кг (10 г), а
при ношении на теле 1,39 Вт/кг
(10 г).
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Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации
Уход и техническое
обслуживание
ВНИМАНИЕ!

Пользуйтесь только теми
аккумуляторами, зарядными
устройствами и аксессуарами,
которые предназначены
для использования с
данной моделью телефона.
Использование других
аксессуаров может быть
опасно для здоровья и может
привести к аннулированию
гарантии.
• Не разбирайте телефон.

При необходимости
ремонта обратитесь к
квалифицированному
специалисту сервисного
центра.
• Держите устройство вдали
от электрических приборов,
таких как телевизоры,
радиоприемники и
компьютеры.

• Телефон следует держать вдали

от источников тепла, таких как
радиаторы и кухонные плиты.
• Н
 е допускайте падения телефона.
• Не подвергайте телефон
механической вибрации и
тряске.
• Выключайте телефон, если
этого требуют действующие
правила. Например, не
используйте телефон в
больницах, поскольку
он может повлиять на
чувствительное медицинское
оборудование.
• Во время зарядки телефона
не касайтесь его мокрыми
руками. Это может вызвать
поражение электрическим
током и серьезное
повреждение телефона.
• Не выполняйте зарядку
телефона рядом с
легковоспламеняющимися
материалами, так как телефон
при зарядке нагревается, что
может привести к возгоранию.
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• Для чистки поверхности

используйте сухую ткань. (Не
используйте растворители,
бензин или спирт).
• Во время зарядки телефона
не кладите его на предметы
мягкой мебели.
• Заряжайте телефон в хорошо
вентилируемом месте.
• Не подвергайте телефон
воздействию густого дыма или
пыли.
• Не храните телефон рядом
с кредитными картами или
проездными билетами; это
может привести к порче
информации на магнитных
полосах.
• Не касайтесь экрана острыми
предметами, это может
вызвать повреждения
телефона.
• Не подвергайте телефон
воздействию жидкости или
влаги.

T540 MR_CIS_Russia_1.0_1004.ind9 9

• Бережно обращайтесь с

аксессуарами, например с
наушниками. Не касайтесь
антенны без необходимости.

Эффективное
и безопасное
использование телефона
Электронные устройства
• Все мобильные телефоны
могут вызывать помехи,
влияющие на работу других
приборов.
• Без разрешения не
пользуйтесь мобильным
телефоном рядом с
медицинским оборудованием.
Не кладите телефон рядом с
электрокардиостимуляторами
(т.е. в нагрудный карман).
• Мобильные телефоны могут
вызывать помехи в работе
некоторых слуховых аппаратов.
Незначительные помехи могут
возникать в работе телевизора,
радиоприемника, компьютера и
других устройств.
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Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации
Безопасность на дороге
Ознакомьтесь с местными
законами и правилами,
регламентирующими
использование мобильных
телефонов в автомобиле.
• Не держите телефон в
руке во время управления
автомобилем.
• Внимательно следите за
ситуацией на дороге.
• По возможности пользуйтесь
комплектом hands-free.
• С
 верните с дороги и
припаркуйтесь, прежде чем
позвонить или ответить на вызов.
• Радиоизлучение может влиять
на некоторые электронные
системы автомобиля,
например, на стереосистему и
устройства безопасности.
• Если ваш автомобиль оснащен
воздушной подушкой, не
заслоняйте ее монтируемым
или переносным
оборудованием беспроводной

связи. Это может
препятствовать раскрытию
подушки или привести к
серьезным травмам.
• При прослушивании музыки
на улице, установите
громкость на умеренный
уровень, чтобы оставаться в
курсе происходящего вокруг.
Это особенно важно при
нахождении возле дороги.

Берегите слух
Воздействие громкого звука
в течение длительного
времени может негативно
отразиться на слухе. Поэтому
не рекомендуется включать
и выключать телефон рядом
с ухом. Также рекомендуется
установить громкость музыки и
звонка на разумный уровень.
ПРИМЕЧАНИЕ Излишне
громкий звук и давление
наушников могут вызвать
потерю слуха.

10
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Стеклянные детали
Некоторые элементы вашего
мобильного устройства
изготовлены из стекла. Стекло
может разбиться, если вы
уроните ваше мобильное
устройство на твердую
поверхность или сильно ударите
его. Если стекло разбилось, не
трогайте его и не пытайтесь
удалить. Не пользуйтесь вашим
мобильным устройством до
тех пор, пока уполномоченный
поставщик услуг не произведет
замену стекла.

Взрывные работы
Не используйте телефон
в местах проведения
подрывных работ. Следите
за ограничениями и всегда
соблюдайте предписания и
нормативы.
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Взрывоопасная
атмосфера
• Не используйте телефон на

бензоколонке.

• Не используйте телефон рядом

с топливом или химическими
веществами.
• Если вы храните телефон
и аксессуары в бардачке
автомобиля, не перевозите в
нем горючие газы и жидкости,
а также взрывоопасные
вещества.

В самолете
Устройства беспроводной связи
могут вызывать помехи во
время полета.
• Перед посадкой на борт
самолета мобильный телефон
следует включить Режим
полета.
• Не пользуйтесь им без
разрешения экипажа.
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Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации
Меры
предосторожности для
защиты от детей
Держите телефон в местах,
недоступных для маленьких
детей. В телефоне имеются
мелкие детали, отсоединение и
проглатывание которых может
стать причиной удушья.

Вызов экстренных
служб
Вызов экстренных служб может
быть недоступен в некоторых
мобильных сетях. Поэтому
никогда не стоит полностью
полагаться на телефон для
вызова экстренных служб. За
информацией обращайтесь к
поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе
и уходе за ним
• Перед подзарядкой не

нужно полностью разряжать
аккумулятор. В отличие от
других аккумуляторных систем,

в данном аккумуляторе
отсутствует эффект памяти,
способный сократить срок
службы аккумулятора.
• Используйте только
аккумуляторы и зарядные
устройства LG. Зарядные
устройства LG разработаны для
максимального продления
срока службы аккумулятора.
• Не разбирайте аккумулятор
и не допускайте короткого
замыкания его контактов.
• Следите за чистотой
металлических контактов
аккумулятора.
• Замените аккумулятор в случае
значительного уменьшения
периода его работы без
подзарядки. Аккумулятор
можно зарядить несколько
сотен раз, прежде чем
потребуется его замена.
• Для продления срока службы
перезаряжайте аккумулятор
после продолжительного
бездействия.

12
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• Не подвергайте зарядное

устройство воздействию
прямых солнечных лучей, а
также не пользуйтесь им в
среде высокой влажности,
например, в ванной комнате.
• Не оставляйте аккумулятор
в местах с повышенной или
пониженной температурой,
поскольку это может сократить
срок службы аккумулятора.
• В случае установки элемента
питания недопустимого типа
возможен взрыв.
•Утилизируйте аккумулятор в
соответствии с инструкцией
производителя. По мере
возможности элементы питания
должны быть сданы на переработку.
Не выбрасывайте элементы питания
в бытовой мусор.
• Если вам необходимо заменить
аккумулятор, отнесите его в
ближайший авторизованный
сервисный центр LG
Electronics или обратитесь за
консультацией к продавцу.
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• Всегда отсоединяйте зарядное

устройство от розетки после
полной зарядки телефона,
чтобы избежать излишнего
потребления электроэнергии.
• Действительный срок
службы аккумулятора будет
зависеть от конфигурации
сети, настроек телефона,
условий эксплуатации, ухода
за аккумулятором и факторов
окружающей среды.
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Важное уведомление
При возникновении проблем
с телефоном, прежде чем
доставить телефон для
обслуживания или обратиться в
сервисную службу, просмотрите
этот раздел. В нем может быть
описана возникшая проблема.

2. Продление
времени работы от
аккумулятора

Чтобы продлить время работы
телефона от аккумулятора,
отключайте фоновую работу
неиспользуемых приложений.
Также можно просматривать, как
1. Память телефона
приложения и системные ресурсы
Когда в памяти телефона менее
используют энергию аккумулятора.
10 % свободного места, телефон
Увеличение времени
не может принимать новые
сообщения. Необходимо проверить работы от аккумулятора
- Выключайте неиспользуемые
память телефона и удалить
функции беспроводной связи.
какие-либо данные, например
Если функции Wi-Fi, Bluetooth и
приложения или сообщения, чтобы
GPS не используются, выключите
освободить место.
их в приложении Настройка.
Управление приложениями
1. Н
 а начальном экране коснитесь - Уменьшите яркость экрана
и установите более короткое
вкладки «Приложения» и
время ожидания для
выберите Настройки >
выключения экрана.
Приложения > Управление
- Если функции автоматической
приложениями.
синхронизации Почты,
2. К огда отобразятся все
Календаря, Контактов Google
приложения, прокрутите список
и других приложений не
и выберите приложение,
используются, отключите их.
которое требуется удалить.
- Некоторые загруженные
3. Коснитесь Удалить и
приложения могут расходовать
выберите «ОК», чтобы удалить
большое количество энергии
выбранное приложение.
аккумулятора. Удалите все
14

T540 MR_CIS_Russia_1.0_1004.ind14 14

2010.10.4 5:41:59 PM

такие приложения, их данные и
параметры с телефона.
Проверка уровня заряда
аккумулятора
1. На начальном экране
коснитесь вкладки
Приложения и выберите
Настройки > О
телефоне > Состояние.
2. Состояние батареи (зарядка,
разрядка) и уровень заряда
(в процентах от полного)
отображаются в верхней
части экрана.
Просмотр и управление
компонентами,
использующими
аккумулятор
1. На начальном экране
коснитесь вкладки
«Приложения» и выберите
Настройка > О телефоне >
Расход заряда батареи.
2. В верхней части экрана
будет указано время работы
от батареи. При питании
от батареи будет показано
время с момента последнего
подключения к источнику
питания, а при питании
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от внешнего источника
— время, в течение
которого телефон работал от
батареи до подключения к
источнику. На экране будет
показан список приложений
и служб, использующих
энергию аккумулятора,
упорядоченный по
интенсивности использования
в убывающем порядке.

3. У становка ОС с открытым
исходным кодом
Использование операционной
системы с открытым исходным
кодом и отказ от использования ОС,
предусмотренной изготовителем,
может привести к сбоям в работе
телефонного аппарата.
ВНИМАНИЕ!
При использовании ОС,
отличной от предусмотренной
изготовителем, на ваш телефон
не будут распространяться
гарантийные обязательства.
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Важное уведомление
ВНИМАНИЕ!
Для защиты телефона и
личных данных загружайте
приложения только из
надежных источников, таких
как служба Android Market.
При неправильной установке
некоторых приложений могут
возникать нарушения в
работе телефона и серьезные
ошибки. Удалите все такие
приложения, их данные и
параметры с телефона.

4. Использование
комбинации
разблокировки
Установите комбинацию
разблокировки для защиты
телефона. Перед установкой
просмотрите инструкции по
составлению комбинации
разблокировки экрана.

ВНИМАНИЕ!
Меры предосторожности при
использовании комбинации
для блокировки.
Крайне важно запомнить
установленную комбинацию
разблокировки. При
использовании неправильной
комбинации 5 раз доступ к
телефону блокируется. После
5 неудачных попыток ввода
комбинации разблокировки
можно коснуться элемента
«Забыл комбинацию» и
использовать сведения
учетной записи Google для
разблокировки телефона.
Если отсутствует учетная запись
Google, учетная запись Google не
настроена на телефоне или забыты
ее данные, можно выполнить
аппаратную перезагрузку.

5. Использование
безопасного режима
и аппаратной
перезагрузки

16
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Использование безопасного
режима
*Выход из состояния
ошибки на телефоне
1. Выключите телефон и
включите его снова. При
включении телефона
нажмите и удерживайте
клавишу главного экрана на
экране входа Android. Телефон
полностью загрузится,
и на главном экране в
левом нижнем углу будет
отображаться надпись
«безопасный режим».
2. В
 ыберите Настройка >
Приложения > Управление
приложениями, выберите
приложение и коснитесь
значка Удалить.
3. После удаления приложения
выключите телефон и
включите его снова.

чтобы инициализировать телефон.
При включении телефона на
экране блокировки одновременно
нажмите и удерживайте (в
течение пяти секунд) клавиши
увеличения громкости, главного
экрана и поиска. При появлении
всплывающего экрана выберите
«ОК», чтобы выполнить сброс.
Обратите внимание, что после
выполнения аппаратной
перезагрузки все данные и
приложения на телефоне будут
удалены без возможности
восстановления.

* Использование
аппаратной перезагрузки
(восстановление заводских
параметров)
Если не удалось восстановить
исходное состояние, выполните
аппаратную перезагрузку,

6. Подключение к сетям
Wi-Fi
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ВНИМАНИЕ!
Все приложения и данные
пользователя будут удалены.
Перед выполнением
аппаратной перезагрузки
создайте резервную копию
важных данных.

Для использования функции
Wi-Fi на телефоне выполняется
подключение к беспроводной
точке доступа. Некоторые точки
17
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Важное уведомление
доступа являются открытыми,
и настройка подключения к
ним не требуется. Точки доступа
также могут быть скрытыми
или защищенными, и для
подключения к ним необходимо
настроить параметры на
телефоне.
Для увеличения времени
работы от аккумулятора
выключайте функцию Wi-Fi,
когда она не используется.
Включение Wi-Fi и
подключение к сети Wi-Fi
1. Н
 а начальном экране коснитесь
вкладки Приложения и
выберите Настройки >
Управление беспроводной
связью > Настройки Wi-Fi.
2. К оснитесь Wi-Fi, чтобы включить
функцию Wi-Fi и выполнить поиск
доступных сетей.
- Будет показан список
доступных сетей WiFi. Защищенные сети
обозначены значком.

3. Коснитесь названия сети,
чтобы подключиться к ней.
- Если сеть является
открытой, отобразится
запрос на подтверждение
подключения с помощью
кнопки Подключиться.
- Если сеть является
защищенной, отобразится
запрос на ввод пароля или
других учетных данных. (Для
получения информации
обратитесь к сетевому
администратору).
4. В строке состояния будут
находиться значки,
обозначающие состояние
соединения Wi-Fi.

7. Использование карты
microSD

Изображения, музыку и видео
можно сохранять только во
внешней памяти.
Перед использованием
встроенной камеры необходимо
установить в телефоне карту
памяти microSD.

18
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При отсутствии карты памяти
нельзя будет сохранять
сделанные снимки и видео.
ПРИМЕЧАНИЕ: Приложения
можно сохранять только во
внутренней памяти телефона.
ВНИМАНИЕ!
Не вставляйте и не извлекайте
карту памяти, когда телефон
включен, так как это может
привести к поломке карты
или телефона и повреждению
данных на карте памяти.
Для извлечения карты памяти
выберите Приложения
> Настройки > Карта
SD и память телефона >
Демонтировать карту SD.

8. Открытие
приложений и
переход между ними
В ОС Android можно легко
выполнять одновременно
несколько задач, так как
открытое приложение
продолжает работать даже
после открытия другого
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приложения. Перед открытием
нового приложения не требуется
выходить из текущего. Можно
использовать несколько
открытых приложений и
переходить между ними. ОС
Android управляет работой
каждого приложения,
запуская и останавливая его
необходимым образом, чтобы
сократить нагрузку на ресурсы
со стороны неиспользуемых
открытых приложений.
Остановка работы
используемого приложения
1. Н
 а начальном экране коснитесь
вкладки Приложения и
выберите Настройки >
Приложения > Управление
приложениями.
2. П ерейдите к необходимому
приложению и
коснитесь Остановить
принудительно, чтобы
остановить работу приложения.
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Важное уведомление
9. Подключение
телефона к
компьютеру с
помощью кабеля USB
ПРИМЕЧАНИЕ: Установка LG PC
Suite на ПК
Для синхронизации телефона с
ПК через USB-кабель потребуется
установить программу LG PC suite
на компьютер. Установочный
файл программы - LGInstaller.exe находится на карте памяти microSD.

- Удобная передача
мультимедийных файлов
(фотографий, видео, музыки)
с помощью обычного
перетаскивания с компьютера
в телефон и обратно
- Передача сообщений с
телефона в компьютер
- Использование телефона в
качество модема
- Обновление ПО без потери
данных

LG PC SUITE
LG PC Suite IV — программа,
которая позволит вам
подсоединить мобильный
телефон к компьютеру
с помощью кабеля USB.
Благодаря этому вы получите с
компьютера доступ к функциям
мобильного телефона.
Основные функции LG PC
Suite IV
- Удобное создание,
редактирование и удаление
данных в телефоне
- Синхронизация данных в
компьютере и телефоне
(Контакты, Календарь/Задание)

Установка LG PC Suite на ПК
с карты памяти microSD
1. Установите карту памяти
microSD в телефон. (Карта
памяти может быть уже
установлена).
2. Перед подключением USBкабеля убедитесь, что режим
Только устройство хранения
активирован на телефоне.
(В меню приложений
выберите Настройки →
Карта SD и память телефона,
затем установите флажок
Только устройство хранения.)

20
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3. Подключите телефон к
разъему USB компьютера
с помощью прилагаемого
к телефону кабеля USB.
Отобразится уведомление
о подключении с помощью
USB.
4. Откройте область
уведомлений и коснитесь
Подключение через USB.
5. Коснитесь Подключиться,
чтобы подтвердить передачу
файлов между картой
памяти microSD в телефоне и
компьютером.
После подключения телефона
в качестве накопителя USB
отобразится уведомление.
Карта microSD телефона будет
отображаться на компьютере в
виде логического диска. После
этого можно будет копировать
файлы с карты microSD и на нее.
6. Скопируйте папку
"LGPCSuiteIV" с карты памяти
на ПК. Запустите программу
установки 'LGInstaller.exe" и
следуйте инструкциям.
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ПРИМЕЧАНИЕ Не удаляйте
программы, установленные на
Вашей карте памяти. Это может
повредить предустановленные
приложения на Вашем
телефоне.
СОВЕТ!
Чтобы снова использовать карту
microSD в телефоне, откройте
область уведомлений и коснитесь
«Выключить USB-накопитель».

В это время карта microSD будет
недоступна в телефоне и нельзя
будет использовать приложения,
для которых требуется карта
microSD (например, Камера,
Галерея и Музыка).
Чтобы отключить телефон от
компьютера, точно выполните
прилагаемые к компьютеру
инструкции для правильного
отключения карты microSD
и отсоединения устройств
USB. Это необходимо для
предотвращения потери
информации на карте.
1. Отключитесь от карты microSD
на компьютере.
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Важное уведомление
2. Откройте область
уведомлений и коснитесь
Выключить USBнакопитель.
3. В открывшемся диалоговом
окне коснитесь Выключить.

10. Если экран не
отвечает
Если телефон не реагирует на
ввод или экран не отвечает,
извлеките аккумулятор, вставьте
его снова и включите телефон.
Если проблему не удается
решить, обратитесь в сервисный
центр.

11. Передача файлов
с помощью
устройства хранения
USB.
Чтобы передать файлы с
помощью USB-устройств:
1. Подсоедините телефон GT540
к ПК с помощью USB-кабеля.
2. Если драйвер для платформы
LG Android не установлен на

ПК, выполните изменение
настроек вручную.
Нажмите Настройки
> Карта памяти SD и
память телефона >
Активировать режим
устройства хранения
данных.
3. Коснитесь Включить USBнакопитель.
4. У вас есть возможность
просмотра содержимого
устройства хранения
большой емкости на ПК и
передачи файлов.
ПРИМЕЧАНИЕ: В первую очередь
нужно установить карту Micro
SD. Использование устройства
хранения USB невозможно без
карты Micro SD.
ПРИМЕЧАНИЕ: если драйвер для
платформы LG Android установлен,
то на экране сразу же отобразится
сообщение: "Включить USBнакопитель".

22
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Знакомство с телефоном
Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте клавишу
Питание в течение 3 секунд. Чтобы выключить телефон, нажмите и
удерживайте клавишу Питание в течение 3 секунд, а затем нажмите
Отключить питание.
Динамик
Клавиша Меню
Клавиша Назад
- Открытие
- Возврат
к предыдущему
меню приложений и
экрану.
проверка доступных
опций.
Клавиша
Завершить/
Питание/
Клавиша Вызов
Блокировка
- Набор
- Завершение
телефонного номера
или отклонение
и ответ на входящие
вызова.
вызовы.
- Включение или
выключение
телефона
Клавиша
нажатием и
удержанием
основного экрана
клавиши.
- Возврат к
- Выключение
основному экрану
и блокировка
из любого экрана.
Микрофон
экрана.
СОВЕТ! Коснитесь клавиши Меню, когда вы обращаетесь к
приложению, для проверки доступных параметров.
СОВЕТ! Если во время работы телефона возникают ошибки или
телефон не удается включить, извлеките аккумулятор, заново вставьте
его, а затем включите по истечении 5 секунд.
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Знакомство с телефоном
Клавиши регулировки
громкости
- На основном экране:
регулировка громкости
звонка.
- Во время вызова:
регулировка громкости
динамика.
- При воспроизведении
звукового файла:
регулировка громкости.

Разъем зарядного
устройства/USB-кабеля
Клавиша поиска
- Поиск содержимого в
Интернете и телефоне.
Клавиша включения
камеры
- С помощью нажатия
и удержания данной
кнопки можно перейти
непосредственно в
меню камеры.

Разъем для
стереогарнитуры

Задняя
крышка

Объектив
камеры
Слот для
карты
памяти
Micro SD
Разъем зарядного
устройства/USBкабеля

Аккумулятор
Слот для
SIM-карты
Клавиша
поиска

Клавиша
включения
камеры

24
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Установка SIM-карты и
аккумулятора
Прежде чем начать знакомство
с новым телефоном необходимо
установить все необходимые
компоненты. Чтобы установить
SIM-карту и аккумулятор:
1 Снимите крышку на задней
стороне телефона. Большими
пальцы обеих рук слегка
нажмите на заднюю крышку
и сдвиньте ее вверх от
объектива камеры.

я
а

2 Вставьте SIM-карту в
держатель SIM-карты.
Убедитесь, что карта
установлена позолоченными
контактами вниз.

тор

я
ты
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Знакомство с телефоном
3 В ставьте аккумулятор на
свое место, выровняв
позолоченные контакты
на телефоне и батарее,
затем слегка нажмите на
аккумулятор, пока он со
щелчком не встанет на место.

ПРИМЕЧАНИЕ! Если телефон
не подсоединяется к сети
при установке SIM-карты
и включении, обратитесь
к поставщику услуг связи
для получения подробных
сведений о названии точки
подключения.

Зарядка аккумулятора
телефона

4 У становите обратно заднюю
крышку телефона и задвиньте
ее вниз до щелчка защелки.

Откройте крышку разъема
для подключения зарядного
устройства, расположенную
на боковой стороне телефона
GT540. Подключите зарядное
устройство к телефону и розетке
электросети. Телефон GT540
должен заряжаться до тех пор,
пока вы не увидите .
ПРИМЕЧАНИЕ: При первом
использовании аккумулятор
необходимо зарядить полностью,
чтобы продлить срок его службы.

26
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ПРИМЕЧАНИЕ: GT540 оснащен
встроенной антенной. Будьте
осторожны, не повредите заднюю
поверхность устройства, это может
привести к ухудшению его работы.

2О
 ткройте заглушку слота
и вставьте карту памяти в
слот. Убедитесь, что карта
расположена позолоченными
контактами вниз.

Установка карты памяти
Для сохранения дополнительных
мультимедийных файлов,
таких как снимки, сделанные с
помощью встроенной камеры,
необходимо установить карту
памяти в телефон.
Чтобы установить карту памяти:
1 Перед установкой или
снятием карты памяти
следует выключить телефон.
Снимите заднюю крышку.
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Знакомство с телефоном
3 Закройте заглушку слота.

ВНИМАНИЕ!
Не вставляйте и не извлекайте
карту памяти, когда телефон
включен, так как это может
привести к поломке карты
или телефона, и повреждению
данных на карте памяти.

Форматирование карты
памяти
При необходимости
форматирования карты
памяти, выполните следующие
действия.

ПРИМЕЧАНИЕ: При
форматировании карты памяти
все файлы с нее удаляются.

1Н
 а основном экране,
коснитесь вкладки
Приложения , чтобы
открыть меню приложений.
2 Прокрутите меню и коснитесь
Настройки.
3 Прокрутите список и выберите
Карта SD и память
телефона > Извлечь
карту SD.
4 Коснитесь Форматировать
карту SD.
5 Если установлена комбинация
разблокировки экрана,
введите свою комбинацию.
Карта будет отформатирована,
и ее можно будет
использовать.

28
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Основной экран
Советы по работе с
сенсорным экраном.
Ниже приводится несколько
советов для навигации по
пунктам меню вашего телефона.
Касание - Для выбора меню/
опции или открытия выбранного
приложения, коснитесь его.
Касание и удержание - Для
перемещения выбранного
объекта, коснитесь и
удерживайте его.
Прокрутка - Для просмотра
списка или перемещения по
экрану, коснитесь экрана и
медленно проведите по нему
вверх/вниз не отпуская.
Быстрая прокрутка - Для
просмотра списка или быстрого
перемещения по экрану,
коснитесь экрана, быстро
проведите по нему вверх/вниз
и отпустите.
ПРИМЕЧАНИЕ:
•Ч
 тобы выбрать пункт меню,
коснитесь этого значка.
• Не нажимайте слишком
сильно. Сенсорный экран очень
чувствителен и распознает
даже легкие прикосновения.
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•К
 асайтесь необходимых

элементов кончиком пальца.
Будьте осторожны, чтобы не
коснуться других элементов.

Блокировка и
разблокировка экрана
Е сли телефон GT540 не
используется, отображается
основной экран.
Если телефон не используется
на протяжении некоторого
времени, то основной или
другой экран, который вы
просматривали, заменяется
экраном блокировки и гаснет
в целях сохранения заряда
аккумулятора. Для приведения
телефона в рабочее состояние,
нажмите клавишу Питание.
Появляется экран блокировки.
Коснитесь значка блокировки и
перетащите палец вправо, чтобы
разблокировать основной экран.
Открывается последний экран, с
которым вы работали.
ПРИМЕЧАНИЕ: Программы,
открытые при установке шаблона,
могут продолжить работу при
переводе устройства в режим
блокировки. Рекомендуется
29
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Основной экран
закрыть все программы перед
входом в режим блокировки
во избежание затрат на
использование услуг (включая
телефонные разговоры, доступ
к веб-страницам и передачу
данных).

ПРИМЕЧАНИЕ: Изображения
на экране могут отличаться в
зависимости от поставщика услуг
мобильной связи.

СОВЕТ!
Установка шаблона
разблокировки
Соединив несколько точек
(не менее четырех), можно
нарисовать свой собственный
шаблон разблокировки.
Установка шаблона приводит
к блокировке экрана телефона.
Чтобы снять блокировку,
нарисуйте установленный шаблон
на экране телефона.

Пользовательский интерфейс
основывается на двух типах
основных экранов: Экран LG и
Экран Android.
Вы можете установить
избранный основной экран по
умолчанию.
При необходимости изменения
настроек основного экрана по
умолчанию, выберите Выбор
экрана в меню приложений.

Использование
основного экрана
Коснитесь вкладки
Приложения в нижней части
экрана.
Вы можете увидеть приложения
Экрана LG или Экрана Android.

Выберите основной
экран по умолчанию

Экран LG
На основном экране LG
располагаются пять панелей.
Для просмотра основных
экранов просто проведите
пальцем по дисплею телефона
вправо или влево.
Также вы можете настроить
каждую панель с помощью
виджетов, которые являются
клавишами быстрого доступа
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к избранным приложениям и
папкам.
СОВЕТ!
Маленькие точки на вкладке
приложений в нижней части
экрана указывают на панель,
которую вы просматриваете в
данный момент.
•Н
 а основном экране LG можно

увидеть клавиши быстрого
доступа в нижней части экрана.
Клавиши быстрого доступа,
расположенные на основном
экране, обеспечивают
быстрый и удобный доступ к
наиболее часто используемым
функциям.
Коснитесь значка Набор
номера, чтобы отобразить
сенсорную панель набора
номера и осуществить вызов.
Коснитесь значка
Сообщение, чтобы получить
доступ к меню сообщений.
Здесь вы можете создать новое
сообщение.
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Коснитесь значка
Приложения, чтобы открыть
меню приложений.
Коснитесь и сдвиньте экран
вверх или вниз, чтобы
посмотреть все приложения.

Экран Android

Для просмотра основных
экранов просто проведите
пальцем по дисплею телефона
вправо или влево. Также вы
можете настроить каждую
панель с помощью виджетов,
которые являются клавишами
быстрого доступа к избранным
приложениям и папкам.
•К
 оснитесь значка
Приложения , чтобы
открыть меню приложений.
Коснитесь и сдвиньте экран
вверх или вниз, чтобы
посмотреть все приложения.
Для того, чтобы вернуться на
домашнюю страницу во время
открытия и просмотра меню
приложений, коснитесь значка
Домой
.
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Основной экран
Добавление виджетов
на основной экран

5Н
 а основном экране появится
значок новой папки.
Перетащите его на нужное
Основной экран можно настроить,
место определенной панели и
добавляя на него клавиши быстрого
уберите палец с экрана.
доступа, виджеты или папки. Для
Чтобы
удалить значок
повышения удобства пользования
приложения с основного экрана:
телефоном, добавьте избранные
1 Коснитесь и удерживайте
виджеты на основной экран.
значок. Значок Приложения
ПРИМЕЧАНИЕ: Основные
изменится на значок Корзина.
экраны LG и Android
2
Перетащите и отпустите значок
обеспечивают эту функцию. Чтобы
приложения в значок Корзина.
добавить нужный значок на
основной экран:

1Н
 а основном экране, коснитесь
клавиши Меню затем
выберите Добавить.
2 В меню Добавить на
главный экран, коснитесь
типа элемента, который
необходимо добавить.
3 Например, выберите Папки
из списка и коснитесь этого
элемента.
4 Выберите необходимый
элемент из списка и коснитесь
его.

Переход к недавно
использованному
приложению
1 К оснитесь и удерживайте
клавишу основного
экрана. На экране появится
всплывающее меню со
значками приложений,
которые недавно
использовались.
2 Коснитесь значка, чтобы
открыть приложение. Либо,
коснитесь клавиши Назад ,
чтобы возвратиться в текущее
приложение.
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Панель уведомлений
Панель уведомлений
располагается в верхней
части экрана. Коснитесь и
откройте панель уведомлений
движением пальца вниз. На
основном экране, коснитесь
клавиши Меню и выберите
Уведомления. На этой панели
можно проверить состояние
соединений Wi-Fi и Bluetooth, а
также другие уведомления.

Просмотр строки
состояния
Строка состояния использует
различные значки для
отображения различной
информации телефона,
такой как сила сигнала,
новые сообщения и уровень
заряда аккумулятора, а также
активность соединений
Bluetooth или передачи данных.
Ниже приведена таблица,
содержащая описание значков,
которые могут отображаться в
строке состояния.
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[Строка состояния]
Значок Описание
Нет SIM-карты
Сигнал отсутствует
Подключение к сети
Wi-Fi активно
Подключена проводная
гарнитура
Переадресация вызовов
Удержание вызова
Громкая связь включена
Телефонный микрофон
выключен
Пропущ. вызов
Bluetooth включен
Подключение к устройству
Bluetooth выполнено
33
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Основной экран
Значок Описание
Системное
предупреждение
Оповещение установлено
Новая голосовая почта
Режим полета

Значок Описание
Загрузка данных
Пересылка данных
GPS вкл.
Получение данных о
местоположении от GPS

Беззвучный режим

еще 2 уведомления не
показаны

Режим вибрации

Выполняется вызов

SD карта не установлена

Выполняется
синхронизация

Аккумулятор полностью
заряжен

Загрузка окончена

Идет зарядка
аккумулятора

Новое сообщение G-Mail

Вход. данные

Новый Google talk
Сообщение

Исх. данные

Новое сообщение

Вход. и исх. данные

Композиция
воспроизводится.

Телефон подключен к
ПК через USB-кабель

Предстоящее событие

34
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Экранная клавиатура
Текст также можно вводить с
помощью экранной клавиатуры.
Экранная клавиатура
автоматически отображается,
когда требуется ввести текст. Для
того, чтобы открыть экранную
клавиатуру вручную, просто
коснитесь текстового поля, в
которое требуется ввести текст.

Использование
клавиатуры и Ввод
текста
Коснитесь для
переключения включения
нижнего и верхнего
регистра. Коснитесь для
ввода заглавной буквы.
Следующая введенная
буква будет заглавной.
Коснитесь дважды для
перехода в режим верхнего
регистра. Зеленый свет
круговой подсветки кнопки
означает, что режим
верхнего регистра включен
для ввода ряда символов.
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Оранжевый свет означает,
что режим верхнего
регистра включен для
ввода одного символа.
коснитесь для ввода
пробела.
коснитесь,
чтобы

включить или выключить
режим предиктивного
ввода XT9.
коснитесь для просмотра
меню настроек. Выберите
Настройки редактирования,
Раскладки клавиатуры, Язык
ввода, Пользовательский
словарь и Способ ввода.
коснитесь
чтобы свернуть

экранную клавиатуру.
коснитесь,
чтобы удалить

предыдущий символ.
коснитесь для
переключения между
цифровой и символьной
клавиатурой
коснитесь для создания
новой строки в текстовом
поле.
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Основной экран
Предиктивный режим
XT9
Экранная клавиатура оснащена
предиктивным режимом для
быстрого и точного ввода.
Предиктивный режим XT9
использует встроенный словарь
для распознания слов на
основе последовательности
нажимаемых клавиш. Просто
нажимайте цифровые клавиши,
соответствующие вводимым
буквам. Словарь распознает
слово после ввода всех букв.

Цифровой режим 123
Данный режим позволяет
быстрее вводить в текстовое
сообщение цифры (к примеру,
номер телефона). Коснитесь
кнопок с нужными цифрами,
перед тем как вручную вернуться
в нужный режим ввода.

специальные символы
французского или испанского
языков, например, "é".
После того, как будет удалена
соответствующая клавиша
алфавита, последовательно
нажимайте ту же клавишу
до появления специального
символа, который требуется
ввести.

Пример
Для ввода “é” нажмите и
удерживайте клавишу “e”.
После того, как символ “e”
исчезнет, последовательно
нажимайте клавишу “e“, пока
на экране не появится клавиша
“é”. Ввод специальных символов
производится непрерывным
нажатием буквенной клавиши.

Ввод букв с диакритикой
Если в качестве языка ввода
выбран французский или
испанский, то можно вводить
36
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Создание учетной записи Google
При первом открытии
приложения Google на телефоне,
вам потребуется осуществить вход
в учетную запись электронной
почты Google Mail. При отсутствии
учетной записи Google, вам будет
предложено ее создать.

Создание учетной
записи Google
1Н
 а основном экране,
коснитесь вкладки
Приложения чтобы открыть
меню приложений.
2 Коснитесь Gmail, затем
коснитесь Далее>Создать,
чтобы запустить мастер
установки Почты Google,
и настройте параметры
электронной почты.
3 Коснитесь текстового поля,
чтобы открыть сенсорную
клавиатуру, и введите свое
имя и имя пользователя для
учетной записи Google. При
вводе текста, вы можете
перейти к следующему
текстовому полю, коснувшись
Далее на клавиатуре.
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4П
 о окончании ввода своего
имени и имени пользователя,
коснитесь Далее. Телефон
связывается с серверами
Google и проверяет доступность
имени пользователя.
5 В ведите, а затем повторите
ввод своего пароля. Далее,
следуя инструкциям, наберите
требуемую дополнительную
информацию об учетной
записи. Подождите, пока сервер
создаст для вас учетную запись.

Вход в учетную запись Google
1 В ведите свой адрес
электронной почт ы и пароль,
затем коснитесь Войти.
Подождите выполнения входа.
2 После выполнения процедуры
входа, у вас появляется
возможность использования
электронной почты Gmail и
получения преимуществ служб
Google с собственного телефона.
3 После настройки учетной
записи Google на телефоне,
аппарат автоматически
синхронизируется с учетной
37
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Создание учетной записи Google
записью электронной
почты Google в Интернете.
(Функция зависит от настроек
синхронизации.)
После создания и активации
аккаунта Google вы можете
пользоваться приложениями
Google Mail, Google Calendar,
Android Market и Google Map;
загрузить данные приложения
можно из приложения Маркет.
Важное примечание!
• Большинство приложений,
таких как Календарь,
работают только с первой из
добавленных учетных записей
Google. Если на телефоне
планируется использовать
несколько учетных записей
Google, сначала следует
выполнить вход в учетную
запись, которая будет
использоваться с этими
приложениями. Контакты,
сообщения электронной
почты, события календаря
и другие сетевые данные
этих приложений и служб
синхронизируются с телефоном
при входе в учетную запись.
Если вход в учетную запись

Google не выполнен в
процессе установки, вам
будет предложено войти в
систему или создать учетную
запись Google при первом
запуске приложения, которое
предусматривает эту процедуру
(например, при запуске Gmail
или Android Market).
• Е сли вы хотите использовать
функцию резервного
копирования для переноса
настроек телефона, работающего
с операционной системой
Android или более новой
системой, на этот телефон, вы
должны войти в свою учетную
запись Google при выполнении
установки. Если вход будет
выполнен по завершении
установки, настройки не будут
восстановлены.
• При использовании
корпоративной учетной записи,
предоставленной вашей
компанией или организацией,
уточните у ИТ-департамента
наличие специальных
инструкций по входу в эту
учетную запись.
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Вызовы
Выполнение вызова
1 К оснитесь
чтобы открыть
клавиатуру.
2 Наберите номер на
клавиатуре. Чтобы удалить
цифру, коснитесь значок
Очистить
.
3 Коснитесь значка Вызов
чтобы выполнить вызов.
4 Для завершения вызова
коснитесь Завершить или
нажмите клавишу Завершить
.
СОВЕТ! Чтобы ввести + для
совершения международных
звонков, нажмите и
удерживайте
.

Вызов контактов
1 К оснитесь значка
Контакты чтобы открыть свои
контакты.
2 Прокрутите список контактов
или коснитесь Поиск и
введите первую букву
нужного контакта.
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3Н
 аходясь в списке, коснитесь
контакта, которому хотите
позвонить, а затем выберите
нужный номер, если у
контакта их несколько.

Ответ или отклонение
вызова
При поступлении вызова,
нажмите клавишу Вызов
для ответа. Также вы можете
перетащить значок Вызов
вправо.
Для отклонения входящего
вызова нажмите клавишу
Завершить.
СОВЕТ! При поступлении
входящего вызова, коснитесь
и сдвиньте значок бесшумного
режима
влево, если
вы хотите переключиться в
бесшумный режим.
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Вызовы
Регулировка громкости
во время разговора по
телефону
Для регулировки громкости во
время разговора по телефону
пользуйтесь клавишей
регулировки громкости с левой
стороны телефона.

Выполнение второго вызова
1 В о время телефонного
разговора коснитесь .
2 Наберите номер или выберите
контакт, необходимый для
совершения вызова.
3 Коснитесь значка Вызов
чтобы выполнить телефонное
соединение.
4 Оба вызова будут отображены
на экране вызова. Будет
активирована блокировка и
удержание первого активного
вызова.
5 Коснитесь
чтобы
переключиться между
вызовами.

ПРИМЕЧАНИЕ: Коснитесь
для выполнения конференцвызова.

6Д
 ля завершения активных
вызовов нажмите
Завершить вызов.
ПРИМЕЧАНИЕ: За каждый
совершенный вызов с вас
снимается плата.

Просмотр журналов
вызовов
На основном экране, коснитесь
Вызов затем выберите Журнал
вызовов.
Ознакомьтесь с полным
списком исходящих, входящих,
пропущенных и голосовых вызовов.
СОВЕТ! Коснитесь
любой записи журнала, чтобы
просмотреть дату, время и
продолжительность звонка.
СОВЕТ! Коснитесь Меню,
затем коснитесь Очистить
журнал вызовов, чтобы
удалить записи о вызовах.
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Настройки вызова
Вы можете настроить такие
параметры, как переадресация
вызова, отложенный вызов и
другие специальные функции,
предлагаемые поставщиком
услуг связи.
1 На основном экране,
коснитесь вкладки
Приложения , чтобы
открыть меню приложений.
2 Прокрутите меню и коснитесь
Настройки.
3 Коснитесь Настройки
вызовов и выберите
параметры, которые
необходимо изменить.
< Разрешенные номера >
Выберите чтобы включить и
составить список номеров, на
которые можно совершить
вызов. Потребуется ввести код
PIN2, который можно узнать
у оператора. В результате
с вашего телефона можно
будет вызвать только номера,
входящие в список номеров
фиксированного набора.
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< Голосовая почта >
настройка номера голосовой
почты.
Служба голосовой почты позволяет выбрать услугу
голосовой почты оператора или
иную услугу, такую как Google
Voice.
Настройки голосовой
почты - Если вы используете
услугу голосовой почты
оператора, эта опция
позволяет ввести телефонный
номер, используемый для
прослушивания голосовой
почты и управления голосовыми
сообщениями.
< Другие настройки
вызовов >
Сообщения с извинениями При отклонении вызова можно
быстро послать сообщение,
используя эту функцию. Эта
функция может быть полезна
при ответе на сообщение в ходе
совещания.
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Вызовы
Переадресация вызова –
настройки параметров
переадресации вызовов.
Выберите Переадресовывать
всегда, если занято, если
нет ответа, или если не
доступен. Затем введите
номер, на который будет
выполняться переадресация.
ПРИМЕЧАНИЕ: За
переадресацию с вас снимается
плата. Свяжитесь с поставщиком
услуг для получения подробных
сведений.

Запрет вызовов – указание
условий, при которых следует
запрещать вызовы. Введите
пароль запрета вызовов.
Уточните у оператора
доступность данной услуги.
Стоимость – Просмотр
стоимости совершенных
вызовов. (Эта услуга
зависима от сети, некоторые
операторы сотовой связи ее не
поддерживают.)

Продолжительность –
Просмотр длительности
всех вызовов, в том числе
исходящих, принятых и
последнего вызова.
Дополнительные настройки –
Данное меню позволяет
изменять следующие настройки:
АОН : Выберите, будет ли
ваш номер отображаться при
исходящем вызове.
Параллельный вызов :
Если функция активирована,
телефон будет уведомлять
вас о поступающих во время
разговора вызовах. (Зависит
от вашего оператора сотовой
связи.)
Выбрать линию :
возможность выбора
телефонной линии (зависит от
оператора SIM).

42
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Контакты
Вы можете добавлять контакты
на телефон и синхронизировать
их с контактами учетной записи
Google или другими контактами,
которые поддерживают
синхронизацию контактов.

Поиск контакта
1 Н а основном экране, коснитесь
Контакты, чтобы открыть
контакты.
2 Коснитесь Поиск и введите
имя контакта с помощью
клавиатуры.

Добавление нового
контакта
1Н
 а домашнем экране
нажмите клавишу Отправить
и коснитесь значка
, чтобы
Набор номера
открыть клавиатуру.
Введите новый номер абонента,
а затем коснитесь клавиши
Меню , коснитесь Добавить
в контакты, а затем Создать
новый контакт.
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2 Ч тобы добавить изображение
новому контакту, коснитесь
. Можно добавить
сохраненный снимок или
сделать новый.
3 Выберите тип контакта, из
Телефон, SIM и Google.
4 Коснитесь категории
информации о контакте и
введите подробности своего
контакта.
5 Коснитесь Готово, чтобы
сохранить контакт.

Быстрый набор
Телефон позволяет назначить
клавиши быстрого набора часто
вызываемым контактам.
1 Коснитесь в списке контактов
клавиши Меню и выберите
Еще > Быстрый набор.
2 Голосовая почта уже
настроена на быстрый набор
клавишей "1". Вы не можете
это изменить. Выберите
любую другую клавишу, чтобы
назначить ее для быстрого
набора номера.
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Контакты
3О
 ткроется список контактов.
Выберите контакт, которому
следует присвоить данный
номер быстрого набора,
коснувшись его один раз.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для удаления
контакта быстрого набора номера
из списка нажмите и удерживайте
назначенный контакт.
В появившемся окне коснитесь
Удалить, а затем выберите OK.

Избранные контакты
Можно классифицировать часто
вызываемые контакты как
избранные.
Чтобы добавить контакт в
избранные:
1 На основном экране,
коснитесь Контакты, чтобы
открыть контакты.
2 Коснитесь контакта, чтобы
просмотреть подробности.
3 Коснитесь звездочки справа
от имени контакта. Звездочка
окрашивается в желтый цвет.

Чтобы удалить контакт из
списка избранного:
1 На основном экране,
коснитесь Контакты, чтобы
открыть контакты.
2 Коснитесь вкладки
Избранное и выберите
контакт, чтобы посмотреть
подробности.
3 Коснитесь желтой звездочки
справа от имени контакта.
Звездочка окашивается в
серый цвет и удаляется из
избранного.
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Отправка сообщений/электронной почты
Сообщения
В модели GT540 функции SMS
и MMS доступны в одном
понятном и удобном меню.

Отправка сообщений
1 К оснитесь значка
Сообщения на основном
экране, и коснитесь Новое
сообщение, чтобы открыть
пустое сообщение.
2 Введите номер мобильного
телефона в поле Кому.
При введении телефонного
номера появляются
соответствующие контакты.
Вы можете коснуться
предлагаемого имени
или продолжить ввод
телефонного номера. Вы
можете добавить сразу
несколько адресатов.
ПРИМЕЧАНИЕ: За отправку
текстового сообщения каждому
отдельному адресату с вас
снимается плата.
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3 К оснитесь поля сообщения
ниже, чтобы начать ввод
сообщения.
4 Коснитесь клавиши Меню,
чтобы открыть меню
параметров. Выберите один
из следующих параметров
Добавить тему, Вставить
смайлик, Все цепочки,
Отменить, Прикрепить
файл (Изображения,
Видео или Звук), и
Просмотреть, Заменить,
Удалить, Отправить.
5 Коснитесь Отправить , чтобы
отправить сообщение.
6 Открывается окно сообщения,
с сообщением после вашего
имени. Ответы появляются
на экране. При просмотре и
отправке дополнительных
сообщений создается
переписка.
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Отправка сообщений/электронной почты
ВНИМАНИЕ!
Ограничение длиной в 160
символов может меняться в
разных странах в зависимости
от способа кодировки SMSсообщения.
ВНИМАНИЕ!
При добавлении в SMSсообщение изображений,
видео или звуков оно будет
автоматически преобразовано в
MMS-сообщение, которое будет
оплачиваться соответственно.
ПРИМЕЧАНИЕ: При получении
SMS во время вызова, сигнал
не подается, но будет показан в
строке уведомления.

В виде переписки
Сообщения (SMS, MMS),
которыми вы обмениваетесь
с другими пользователями,
могут отображаться в
хронологическом порядке, для
удобного просмотра переписки.

ПРИМЕЧАНИЕ: При отправке
сообщения MMS, уведомления о
доставке не будет, но вы сможете
увидеть значок
.

Использование смайликов
Оживите свои сообщения
смайликами.
При составлении нового
сообщения, коснитесь клавиши
Меню, затем выберите
Вставить смайлик.

Изменение настроек
сообщений
В телефоне GT540 настройки
сообщений уже заданы ,
поэтому у вас есть возможность
отправлять сообщения
немедленно. Настройки можно
изменить в соответствии с
собственными предпочтениями.
Коснитесь значка Сообщения
на основном экране, затем
нажмите клавишу Меню.
Коснитесь значка Настройки.
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< Настройки хранения >
Удалять старые – коснитесь,
чтобы отметить галочкой и
удалить с телефона цепочку
старых сообщений, если Предел
количества SMS или MMS
превышен. Снимите галочку,
чтобы оставить все сообщения
сохраненными.
Предел количества SMS –
коснитесь, чтобы установить
количество сообщений в
цепочке текстовых сообщений.
Предел количества MMS –
коснитесь, чтобы установить
количество сообщений в
цепочке мультимедийных
сообщений.
< Настройки SMS >
Отчеты о доставке –
настройка получения
подтверждений о доставке
сообщения.
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Управление сообщениями
на SIM-карте – Управление,
сообщениями, которые хранятся
на вашей SIM-карте.
Период действия – Выбор
продолжительности хранения
сообщений в центре сообщений.
SMS центр – введение
подробностей о центре
обработки сообщений.
< Настройки MMS >
Отчеты о доставке –
укажите, следует ли
запрашивать уведомление о
доставке.
Разрешить отчеты о
доставке – выберите,
чтобы разрешить отправку
подтверждения о прочтении
сообщения.
Отчет о прочтении – укажите,
следует ли запрашивать
уведомление о прочтении
каждого отправленного
сообщения.
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Отправка сообщений/электронной почты
Разрешить отчеты о
прочтении – выберите,
чтобы разрешить отправку
подтверждения о прочтении
отчета о доставке.
Автополучение – выбирается
для автоматической загрузки
сообщений.
Автополучение в роуминге
– Выберите для автоматической
загрузки сообщений в роуминге.
Установить приоритет –
выбор уровня приоритета MMS.
Период действия – выбор
периода хранения сообщения в
центре сообщений.
Режим создания
Ограниченный: В этом
режиме ограничивается размер
вложения MMS.
Уведомление: В этом
режиме пользователь
получает предупреждение
при превышении допустимого
размера вложения MMS.

Свободно: В этом режиме
клиент MMS разрешает
пользователю добавлять в
сообщение любое содержимое.
Получить рекламу разрешение на получение
рекламных сообщений.
< Сервисное сообщение >
выберите для получения или
блокировки служебных сообщений.
< Настройки уведомлений >
выберите для отображения
уведомлений о сообщениях в
строке состояния. Также, в этом
пункте меню можно выбрать
мелодию звонка и включить
вибрацию для уведомления о
новых сообщениях.
< Настройки инфо-сообщений >
выберите получение,
блокирование, просмотр или
редактирование каналов
для получения сервисных
сообщений (сообщений сотового
вещания). Также можно выбрать
язык сервисных сообщений.
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Настройка электронной
почты
Оставайтесь на связи в пути,
используя GT540 для сообщений
электронной почты. Можно
быстро и легко настроить
учетную запись POP3 или IMAP4.
1 На основном экране,
коснитесь вкладки
Приложения , затем
коснитесь Эл. почта, чтобы
открыть приложение. Можно
также коснуться значка
электронной почты на
основном экране, чтобы
получить прямой доступ к
приложению.
2 Если учетная запись не
настроена, запустите мастер
настройки электронной
почты.
СОВЕТ! Если учетная запись
электронной почты настроена,
мастер не включается
автоматически.
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Отправка сообщений
электронной почты с помощью
новой учетной записи
1 К оснитесь значка Эл. почта,
на основном экране, затем
коснитесь клавиши Меню
- Написать, чтобы открыть
новое пустое сообщение.
2 Введите адрес получателя,
затем напишите
сообщение. Кроме этого,
можно прикрепить
файлы различного типа:
изображения, видео или
аудио и документы разных
форматов.
3 Коснитесь Отправить чтобы
отправить сообщение по
электронной почте.
СОВЕТ! При подключении
по Wi-Fi получение и
отправка электронных писем
выполняется с помощью WiFi-соединения.
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Отправка сообщений/электронной почты
Получение сообщений
эл. почты

Изменение настроек
электронной почты

Проверять почту можно
вручную или автоматически.
Чтобы проверить эл. почту
вручную, выполните следующие
действия:
1 Коснитесь значка Эл. почта
на основном экране.
2 Затем коснитесь учетной
записи, которую вы хотите
использовать.
3 Выберите Обновить
после этого телефон GT540
соединится с учетной записью
электронной почты и загрузит
новые сообщения.

Настройки электронной
почты можно изменить в
соответствии с собственными
предпочтениями.
1 Коснитесь значка Эл. почта
на основном экране, затем
коснитесь нужной учетной
записи.
2 Коснитесь клавиши Меню,
чтобы открыть меню
параметров, и коснитесь
Настройка.
3 У вас есть возможность
изменения следующих
параметров: Настройка
аккаунта, Общие
настройки, Опции
доставки, и Сообщениеспам.
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Социальные сети
Социальные сети
При использовании телефона
у вас есть возможность
полноценной работы в
социальных сетях и управления
собственным микроблогом в
онлайн-сообществах. Вы можете
обновлять текущее состояние и
проверять состояние друзей в
режиме реального времени.
При отсутствии учетной записи,
посетить указанные сайты и
настроить соответствующие
учетные записи.
ПРИМЕЧАНИЕ: При
использовании неавтономных
сервисов можно понести
дополнительные расходы. Узнайте
о расценках у оператора сети.

Добавление учетной
записи к телефону
1Н
 а основном экране,
коснитесь вкладки
Приложения , чтобы
открыть меню приложений.
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2 В ыберите необходимое
приложение SNS.
3 Введите адрес электронной
почты и пароль,
установленные для
сообщества, затем коснитесь
Вход.
4 Подождите, пока ваша
учетная запись пройдет
процедуру проверки.
5 При касании своего
сообщества, можно
увидеть текущее состояние
сообщества социальной сети.
СОВЕТ! При добавлении виджета
социальной сети на основной
экран телефона, виджет покажет
ваше состояние при поступлении
обновлений из социальной сети
на телефон. Не выполняя входа
в приложение, получайте все
обновления, записи и снимки
— одновременно, все вместе и
своевременно.

Также, коснувшись виджета,
вы можете напрямую зайти в
сообщество социальной сети.
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Социальные сети
Просмотр и обновление
состояния
1 В ыберите сообщество, в
которое вы хотите войти.
2 У вас есть возможность
просмотра текущего статуса
сообщества в социальной
сети.
3 Обновить текущее состояние
можно с помощью
комментариев или загрузки
фотографий.
ПРИМЕЧАНИЕ: данная услуга
предоставляется в зависимости от
сетевых служб.

Удаление учетных
записей с телефона
1 В ыберите Приложения >
Настройки > Настройки
аккаунтов и синхронизации.
2 Выберите учетную запись,
которую вы хотите удалить,
затем коснитесь Удалить
учетную запись.
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Камера
Использование видоискателя
Яркость – определяет то, насколько светлым или темным
будет изображение. Сдвиньте ползунок индикатора яркости в
сторону “-” для и затемнения изображения или в сторону “+” для
осветления изображения.
Масштаб – приблизить или удалить изображение. Вы также
можете производить указанные действия при помощи боковых
клавиш регулировки громкости.
Галерея –Данная функция
позволяет просматривать
сделанные снимки, находясь
в режиме фотосъемки. Просто
коснитесь значка, и галерея
отобразится на экране.
Фотосъемка
Режим видео – Переместите
Настройки – коснитесь значка, значок вниз, чтобы перейти в
чтобы открыть меню параметров. режим записи видео.
См. Расширенные настройки.
Размер изображения – Коснитесь значка для выбора размера
изображения из доступных вариантов: 3M (2048x1536), 2M
(1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).
Фокусировка – коснитесь этого значка для выбора
параметров меню. См. Режим фокусировки.
СОВЕТ! Можно скрыть все клавиши быстрого доступа, чтобы очистить
экран видоискателя. Для этого коснитесь один раз центра окна видоискателя.
Чтобы отобразить клавиши быстрого доступа, коснитесь экрана еще раз.
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Камера
ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы сделать
снимок, сначала вставьте карту
памяти. Без карты памяти вы не
сможете сохранить сделанный
вами снимок.

Отслеживание лица –
При активации функции
Отслеживание лица, происходит
автоматическое определение и
фокусировка на лица.

СОВЕТ! Можно скрыть все
клавиши быстрого доступа, чтобы
очистить экран видоискателя.
Для этого коснитесь один раз
центра окна видоискателя. Чтобы
отобразить клавиши быстрого
доступа, коснитесь экрана еще раз.

ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме
Отслеживание лица зум не
поддерживается.

Режим фокусировки.

1Н
 ажмите и удерживайте
клавишу камеры на правой
стороне телефона.
2 Расположите телефон
горизонтально и направьте
объектив в направлении
объекта съемки.
3 Слегка нажмите кнопку спуска
затвора. В центре экрана
видоискателя отобразится
рамка фокусировки.
4 Разместите телефон таким
образом, чтобы объект
съемки находился в рамке
фокусировки.

У вас есть возможность
выбора следующих режимов
фокусировки:
Автофокус – автоматическая
фокусировка.
Макро – этот режим позволяет
выполнять съемку на очень
близком расстоянии. Если при
попытке сделать снимок на
близком расстоянии метки
фокусировки имеют красный
цвет, попробуйте установить
для режима "Макро" значение
"Вкл.".

Вручную – ручная наводка на
резкость

Быстрая съемка
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5 З еленый цвет рамки
фокусировки обозначает
фокусирование на объекте.
6 Нажмите и удерживайте
кнопку спуска затвора.

Когда фотография будет
сделана
Полученная фотография
появится на экране.
Отправить Коснитесь, чтобы
отправить фотографию
с помощью Bluetooth,
Email, Gmail,
Сообщения, или SNS.
ПРИМЕЧАНИЕ: При загрузке
сообщений MMS в роуминге
возможно начисление
дополнительной оплаты.
Использовать
как

Коснитесь, чтобы
использовать
изображение в
качестве Значка
контакта или Фонового
изображения.
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Коснитесь, чтобы
изменить имя
выбранного
изображения.
Редактировать Коснитесь, чтобы
редактировать
изображение с
помощью различных
инструментов.
Коснитесь, чтобы
просмотреть галерею
сохраненных фотографий.
Коснитесь, чтобы удалить
изображение.
Коснитесь, чтобы сразу
же продолжить съемку.
Текущее фото будет
сохранено.
Коснитесь для возврата в
предыдущее меню.

Переименовать
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Камера
Расширенные настройки
В окне видоискателя,
коснитесь
чтобы открыть
все параметры расширенных
настроек.
Изменить настройки камеры
можно с помощью колеса
прокрутки. После выбора этого
параметра, коснитесь клавиши
Назад.
Качество изображения –
Выберите Отличное,
Хорошее, или Обычное.
Чем выше уровень качества,
тем более четкой будет
сделанная фотография.
При этом увеличивается ее
размер, в результате чего
в памяти телефона можно
сохранить меньшее количество
фотографий.
Баланс белого – Выберите
Авто, Накал, Солнечно,
Флуоресцент и Облачно.

Режим съемки – выберите
Обычный режим, Серийная
съемка, Авто панорама,
Красивое лицо, Установка
рамки, Арт-съемка, и
Определение улыбки.
Таймер – таймер автоспуска
позволяет установить задержку
срабатывания затвора после
нажатия кнопки спуска.
Выберите Выкл, 3 секунды,
5 секунд, или 10 секунд.
Используйте эту функцию, если
хотите сфотографироваться
вместе со всеми.
ISO – ISO определяет
чувствительность оптического
датчика камеры. Чем
выше ISO, тем выше
светочувствительность камеры.
Выберите значение ISO Авто,
100, 200, и 400.
Сюжетные программы –
Выберите Авто, Портрет,
Ландшафт, Спорт, и Ночь и
Закат.

56

T540 MR_CIS_Russia_1.0_1004.ind56 56

2010.10.4 5:42:38 PM

Цветовые эффекты –
Выберите цветовой тон для
нового снимка.
После завершения выбора
закройте меню цветового
тона, выбрав клавишу Назад.
После этого можно продолжать
съемку.
ПРИМЕЧАНИЕ: Цветное
фото можно преобразовать в
черно-белое или в сепию, однако
невозможно выполнить обратное
преобразование.

Снимок сразу – Выберите
один из вариантов - Вкл., Выкл.
или Удержать. При выборе
параметра Вкл., сделанный
снимок будет отображаться на
экране в течение 1 секунды, а
затем камера вернется в режим
съемки.
Сетка – Выберите Выкл., 2x2,
или 3x3.
Звук затвора – Выберите один
из четырех вариантов звука
затвора.
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Привязка к месту –
активируйте для использования
вашим телефоном функций
привязки к месту. Делайте
снимки, где бы вы не
находились, и привязывайте их
к месту съемки. Если загрузить
снимки с привязкой к месту
в блог, поддерживающий
эту функцию, вы сможете
просматривать снимки,
отображенные на карте.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данная
функция доступна только при
работающем приемнике GPS.
Скрыть значки – скрытие
значков настройки камеры
автоматически или вручную.
Обнаружение моргания –
Выберите Вкл., чтобы
проверить, закрыты ли глаза
перед срабатыванием затвора
камеры.
Сброс – восстановление всех
параметров по умолчанию
камеры.
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Камера
СОВЕТ! При выходе из
режима камеры все значения
параметров, кроме размера и
качества изображения, будут
восстановлены по умолчанию.
Потребуется выполнить сброс
всех значений параметров, не
установленных по умолчанию,
например цветовой тон
и ISO. Проверьте данные
значения, прежде чем сделать
следующий снимок.

Просмотр сохраненных
фотографий
1 В режиме камеры
можно получить доступ к
сохраненным фотографиям.
Просто коснитесь , и на
экране появится галерея
ваших фотографий.

СОВЕТ! Меню настроек
отображается в окне
видоискателя поверх картинки,
так что, при изменении
эффектов цвета или качества
изображения можно
предварительно просмотреть
полученный результат на
изображении в фоновом
режиме за элементами меню
настроек.
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Видеокамера
Использование видоискателя
 ркость – определяет то, насколько светлым или темным
Я
будет изображение. Сдвиньте ползунок индикатора яркости в
сторону “-” для и затемнения изображения или в сторону “+” для
осветления изображения.
Масштаб – приблизить или удалить изображение. Вы также
можете производить указанные действия при помощи боковых
клавиш регулировки громкости. Работа данной функции зависит
от размера изображения.

Настройки – коснитесь
значка, чтобы открыть
меню параметров. См.
Расширенные настройки.

Галерея – данная функция
позволяет просматривать
сделанные клипы, находясь в
режиме записи видео. Просто
коснитесь значка, и галерея
отобразится на экране.
Режим видео –
переместите значок вверх,
чтобы перейти в режим
фотокамеры.
Начать запись

Размер видео – выбор размера видеофайла: VGA, QVGA, QCIF.
Сюжетные программы – установка режима записи в
зависимости от внешних условий. Выберите Авто, Портрет,
Ландшафт, Спорт, Закат и Ночь.
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Видеокамера
Простая видеосъемка
1Н
 ажмите и удерживайте
клавишу камеры на правой
стороне телефона.
2 Затем, переключите на .
3 На экране отобразится окно
видоискателя.
4 Поверните телефон
горизонтально и направьте
объектив на объект съемки.
5 Нажмите кнопку спуска
затвора один раз, чтобы
начать запись.
6 З апись. Отобразится внизу
экрана видоискателя вместе
с таймером, отображающим
время видеозаписи.
7 Коснитесь для остановки
записи.

После видеосъемки
На экране появится статичное
изображение, представляющее
собой снятый видеоклип.

Отправить

К оснитесь, чтобы
отправить видео по
Bluetooth, Email, Gmail,
или Сообщения.

ПРИМЕЧАНИЕ: При загрузке
сообщений MMS в роуминге
возможно начисление
дополнительной платы.

К оснитесь, чтобы
воспроизвести видео.
Переименовать Коснитесь, чтобы
изменить название
выбранной фотографии.
Редактировать Коснитесь, чтобы
использовать
изображение в
качестве обоев.
К оснитесь, чтобы просмотреть
видеоклипы и изображения,
сохраненные в галерее.
Коснитесь, чтобы удалить
снятый видеоклип;
для подтверждения
удаления коснитесь Да.
Снова отобразится окно
видоискателя.

Воспроизвести

60

T540 MR_CIS_Russia_1.0_1004.ind60 60

2010.10.4 5:42:40 PM

Коснитесь, чтобы снять новый
видеоклип. При этом текущий
видеоролик будет сохранен.
Коснитесь для возврата в
предыдущее меню.

Расширенные настройки
В окне видоискателя коснитесь
для доступа ко всем
дополнительным настройкам.
Параметры видео камеры
можно регулировать с помощью
колеса прокрутки. После выбора
этого параметра, коснитесь
клавиши Назад.
Цветовые эффекты –
выберите цветовой тон, чтобы
применить к изображению.
Баланс белого –
этот параметр гарантирует
реалистичность цветопередачи
видеоклипа. Чтобы настроить
автоматическую регулировку
баланса белого, необходимо
указать условия освещения.
Выберите Авто, Накал,
Солнечно, Флуоресцент и
Облачно.
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Длительность – установка
длительности видеоклипа.
Выберите Обычный и
MMS, чтобы ограничить
максимальный размер
отправляемых MMS-сообщений.
СОВЕТ! Если выбрать
продолжительность MMS,
качество изображения
будет установлено как QCIF,
что позволит снять более
длительный видеоклип.

Голос – выберите Без звука ,
чтобы записать видеоклип без звука.
Скрыть значки – скрытие
значков меню камеры
автоматически или вручную.
Записанное видео –
Выберите один из параметров
- Вкл., Выкл. или Удержать.
При выборе Вкл., после показа
экрана записанного видеоклипа
в течение 1 секунды,
происходит переход в режим
предварительного просмотра.
Сброс – сброс всех настроек
видеокамеры.
61

2010.10.4 5:42:40 PM

Видеокамера
СОВЕТ! Цветной видеоклип
можно преобразовать в чернобелый или в сепию, однако,
невозможно выполнить
преобразование в обратном
порядке.

Просмотр записанных
видео
1 В окне видоискателя
коснитесь .
2 На экране отобразится меню
галереи.
3 Коснитесь один раз
видеоклипа, чтобы вынести
его на передний план галереи.
Воспроизведение начнется
автоматически.
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Фото и видео
Просмотр фото и видео
1 К оснитесь на экране
предварительного просмотра
камеры.
2 На экране отобразится меню
галереи.
3 Коснитесь видеоклипа или
фотографии, чтобы открыть их
в полноэкранном режиме.
СОВЕТ! Проведите
пальцем влево или вправо
для просмотра других
фотоснимков и видеоклипов.

Настройка громкости
во время просмотра
видео.
Для регулировки громкости при
воспроизведении видеоклипа
используйте клавиши громкости
на левой стороне телефона.
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Установка фотографии в
качестве обоев
1О
 ткройте фотографию,
которую нужно установить в
качестве обоев, коснувшись
ее.
2 Коснитесь клавиши Меню,
чтобы открыть меню
параметров.
3 Коснитесь Установить как , затем
коснитесь Обои.

Редактирование фото
Имеется целый ряд
инструментов для работы с
фотографиями, добавления к
ним элементов и улучшения их
внешнего вида.
1 Откройте фото, которое
необходимо отредактировать,
затем нажмите клавишу
Меню.
2 Коснитесь Редактировать,
чтобы изменить фотографию:
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Фото и видео
Поворот и Переворот
– поверните или
переверните
фотографию для
развлечения или
улучшения.
Кадрирование
–

Кадрирование
фотографии. Выберите
квадратную или круглую
область кадрирования и
перемещайте палец по
экрану, чтобы выделить
нужную область.
Настройка
–

эта функция дает
возможность
настроить выбранное
изображение, используя
автоматический цвет,
яркость и т.д.
Эффект – коснитесь,
чтобы применить
цветовые эффекты к
фотографии.
Рамка – добавление
рамок к фотографии.

Т екст – добавление
текста к фотографии.
Клипарт – добавление
клипарта к фотографии.
Блокнот для
рисования –
рисование на
фотографии от руки.
Выберите толщину
линии из четырех
вариантов и нужный
цвет.
Штамп – украшение
фотографии штампами.
Выберите нужный
штамп и коснитесь
фотографии в том месте,
куда его необходимо
поместить.
И
 зменение размера
– изменение размера
фотографии.
Сохранение изменений,
внесенных в
фотографии.
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У даление изменений
фотографии.

Вращение фотографии
1Н
 а экране редактирования,
коснитесь .
2  Поворот на 90° против
часовой стрелки
3  Поворот на 90° по
часовой стрелке
4  Переворот в
вертикальной плоскости
5  Переворот в
горизонтальной плоскости

Добавление текста на
фото
1Н
 а экране редактирования,
коснитесь
.
2 Выберите цвет текста, а затем
форму облачка.
3 Введите текст с помощью
клавиатуры, затем коснитесь
ОК.
4 Перенесите текст, коснувшись
его и перетащив его в нужное
место.
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Добавление эффекта в
фото
1Н
 а экране редактирования,
коснитесь
.
2 К фотографии можно
применить любой из
различных параметров.
3 Чтобы отменить эффект,
просто коснитесь
.

Кадрирование
фотографии
1Н
 а экране редактирования,
коснитесь
.
2 Выберите форму области
кадрирования фотографии.
3 Перемещайте рамку по тому
участку фотографии, который
собираетесь кадрировать.
Переместите выбранную
область с помощью
перетаскивания.
4 Сделав нужный выбор,
коснитесь Готово.
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Фото и видео
Настройка вашей
фотографии
1Н
 а экране редактирования,
коснитесь
. Для настройки
фотографии по своему вкусу
воспользуйтесь панелью
инструментов настройки.
2  Выберите для
автоматической настройки.
3  Выберите для сравнения
до и после настройки.
4  Настройте яркость и
контраст фотографии.
5  Настройте светлые и
темные области.
6  Настройте цветовой
баланс фотографии.
7  Настройте насыщенность
фотографии.
8  Настройте резкость
фотографии.
9
Шумоподавление.

Добавление рамок
1Н
 а экране редактирования,
коснитесь
.
2 Коснитесь
или
для
выбора рамки.
3 Коснитесь
, чтобы
просмотреть всю рамку.

Добавление клипарта
1 К оснитесь
на экране
редактирования.
2 Коснитесь
, затем
выберите клипарт.
3 Настройте размер клипарта.
4 Поверните клипарт с
помощью
и
.

Использование
блокнота для рисования
1 К оснитесь
на экране
редактирования.
2 Коснитесь
для выбора
формы.
3 Также задайте цвет и толщину
линии.
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4Н
 арисованное изображение
можно стереть с помощью
.

Добавление штампов
1 К оснитесь
на экране
редактирования.
2 Коснитесь
для просмотра
доступных штампов.
3 Коснитесь экрана, в котором
нужно разместить штамп на
фотографии в нужном месте.
4Н
 астройте цвет с помощью
.

Изменение размера
1 К оснитесь
на экране
редактирования.
2 П рокрутите строку для
изменения размера фотографии.
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Редактирование видео
Имеются функции
редактирования видео для
формата MPEG4.

Обрезка видео
1 В ыберите Редактировать , затем
выберите
.
2 К оснитесь . Затем
установите новые границы
записи. Коснитесь ОК и
значок Далее.
3 Коснитесь Готово или
коснитесь
, чтобы
вернуться в галерею и не
применять изменения.

Выбор эффекта
перехода
1 В ыберите эффект перехода
и коснитесь
для
предварительного просмотра.
2 Коснитесь
и перетащите
ползунок для настройки
длительности перехода.
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Фото и видео
3 К оснитесь Готово, чтобы
сохранить переход. Коснитесь
Применить только
чтобы применить только
текущий выбранный переход.
Выберите Применить
для всех чтобы применить
текущий выбранный переход
ко всем файлам видеоклипов
на раскадровке.

Добавление субтитров
1О
 ткройте редактируемый
видеоклип.
2 Выберите Редактировать , затем
выберите , чтобы добавить
субтитры к видеоклипу.
3 Коснитесь , затем
поставьте воспроизведение
на паузу для установки
начальной точки для вывода
текста.
4 Введите текст с помощью
клавиатуры, затем коснитесь
Готово.

5 К оснитесь области экрана, где
необходимо отобразить текст,
затем коснитесь ОК.
6 Нажмите Сохранить.
Замените существующий
файл или сохраните как
новый файл.
7 Повторите эти шаги, чтобы
добавить больше текста.

Добавление эффекта
редактирования
1О
 ткройте редактируемый
видеоклип.
2 Выберите Редактировать , затем
выберите
.
3 Выберите эффект,
добавляемый к фотографии.

Сохранение кадра в
качестве изображения
Сохранение кадра из
видеоклипа.
1 Откройте редактируемый
видеоклип.
2 Выберите Редактировать , затем и
выберите
.
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3 В оспроизведите видеоклип,
затем коснитесь
для захвата кадра во
время воспроизведения
видеоклипа.
4 Кадр сохраняется на
телефоне в качестве файла
изображения.

Добавление дубляжа к
видео
1О
 ткройте редактируемый
видеоклип.
2 Выберите Редактировать , затем
выберите
.
3 Коснитесь . Откроется
список звуковых файлов.
Выберите дорожку, которую
необходимо добавить в
видеоклип.
4 Исходная аудиозапись в
видеоклипе будет стерта.
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5 Е сли продолжительность
аудиозаписи меньше
продолжительности
видеоклипа, укажите частоту
воспроизведения: Один раз
или Повторить.
6 Замените существующий
файл или сохраните как
новый файл.
7 Или можно записать новый
файл и вставить живой
дубляж, коснувшись
.
8 Коснитесь Готово, чтобы
сохранить текущий дубляж.
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Мультимедиа
Для быстрого доступа к файлам
мультимедиа (фотографии и
видеоклипы) их можно хранить
на карте памяти.
Коснитесь вкладки
Приложения, затем выберите
Галерея. Можно открыть
список панелей каталогов,
в которых хранятся файлы
мультимедиа.
ПРИМЕЧАНИЕ:
проверьте, вставлена ли в
телефон карта памяти для
хранения фотографий и доступа
ко всем вашим изображениям.
Без карты памяти
просматривать или сохранять
фотографии или видеозаписи на
телефоне невозможно.

В программе предусмотрено
шесть панелей каталогов, см.
рисунок ниже.
Все
: выводятся все
изображения и видеоклипы.

Любимое
: При касании
и удерживании пальца на
фотографии или видеоклипе
появляется экран параметров,
который допускает отмечать
фотографии в качестве
избранных. Строка Любимое
отображает избранные
фотографии и видеоклипы.
Камера
: отображение
всех фотографии.
Изображение
:
отображение всех изображение.
Видео
: отображение всех
видеоклипов.
Метки
: Как и в строке
Избранное, некоторые
фотографии можно помечать.
В данной строке отображаются
фотографии и видеоклипы с
меткам.
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Просмотр в виде
раскадровки
Галерея GT540 обеспечивает
режим просмотра фотографий
и видеоклипов в виде
раскадровки. С левой стороны
экрана, отображается дата
съемки фотографий от
старых к новым. При выборе
определенной даты все
фотографии группируются на
белом фоне.

Параметры изображения
Выберите фотографию, затем
коснитесь и удерживайте ее
для просмотра доступных
параметров.

Отправка фотографии
1Д
 ля отправки фотографии
просто коснитесь и
удерживайте нужную
фотографию.
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2 В ыберите Отправить.
Выберите способ отправки
- Bluetooth, Email, Gmail,
Сообщения или SNS.
3 При выборе Email или
Сообщения, видеоклип
будет прикреплен к
сообщению, после чего вы
можете писать и отправлять
сообщения обычным
образом.
СОВЕТ!
Если в телефоне установлен
аккаунт социальной сети,
вы можете отправить фото
непосредственно в сеть.

Отправка видеоклипа
1Д
 ля отправки видеоклипа
просто коснитесь и
удерживайте нужный
видеоклип.
2 Выберите Отправить.
Выберите способ отправки
- Bluetooth, Email, Gmail,
Сообщения или SNS.
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Мультимедиа
3П
 ри выборе Email или
Сообщения, видеоклип
будет прикреплен к
сообщению, после чего вы
можете писать и отправлять
сообщения обычным
образом.

Использование
изображения
Вы можете использовать
изображения в качестве обоев
или фотографии звонящего
абонента.
1 Коснитесь и удерживайте
фотографию, затем выберите
Установить как.
2 Выберите Значок контакта
или Установить обои.

Создание слайд-шоу
Если вы хотите просмотреть
изображения на телефоне,
можно создать слайд-шоу. Это
избавит вас от необходимости
открывать и закрывать каждое
изображение в отдельности.

1 К оснитесь и удерживайте
фотографию, затем выберите
Слайд-шоу.

Свойства фотографии
У вас есть возможность
просмотра сведений об
изображении, таких как Имя,
Дата, Время, Разрешение,
Размер, Тип, и Метка.
1 Коснитесь и удерживайте
фотографию, затем выберите
Детали.

Медиапроигрыватель
В папке Медиапроигрыватель
отображается список
загруженных и записанных
на телефон аудиозаписей и
видеоклипов.
Просмотр видео
1 В приложении
Медиапроигрыватель
выберите Видео.
2 Выберите видеоклип для
воспроизведения и коснитесь
его.
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СОВЕТ! GT540 поддерживает
форматы видео DivX,
гарантируя возможность
просмотра огромного
количества видео.

Также в приложении
Медиапроигрыватель можно
выбрать меню Музыка.

Редактор видео
1Н
 а основном экране,
коснитесь вкладки
Приложения и выберите
Редактор видео .

Окно раскадровки
1

2

У становка фоновой
музыки – добавление
музыкального файла
в раскадровку или
изменение звука.
И
 мпортирование
файлов – добавление
файлов в раскадровку.
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3

У правление
видеозаписями –
управление
добавленными
файлами. При
отсутствии добавленных
файлов, данная кнопка
выключается.
4
Предварительный
просмотр –
предварительный
просмотр созданных
видеозаписей.
5
Сохранение –
сохранение сделанной
видеозаписи.
6
Д
 обавить Текст –
добавление текста к
раскадровке.
Для редактирования видео
необходимо коснуться
.
– коснитесь, чтобы выбрать
все файлы.
– коснитесь, чтобы
отменить выбор всех
файлов.
73

2010.10.4 5:42:53 PM

Мультимедиа
к оснитесь, чтобы перейти к
следующему этапу.

Музыкальное видео
1П
 ролистайте влево/вправо,
чтобы проверить разные
стили. Для параметра
Музыкальное видео,
можно выбрать только
фотографии.
– Вернуться к
экрануРедактор
видео.
– отображение названия
стиля и его описания.
– предварительный
просмотр стиля.
– коснитесь, чтобы
выбрать фотографии.
2 После выбора фотографий,
коснитесь
чтобы перейти
к следующему этапу.
3 Коснитесь
чтобы выбрать
все фотографии, затем
коснитесь
.

4 В ыберите музыкальный
файл и установите в качестве
фоновой музыки.
5 добавьте название фильма
с помощью клавиатуры и
сохраните его.
6 Коснитесь
, чтобы
воспроизвести видеозапись
целиком.
7 Коснитесь
, чтобы
сохранить созданную
видеозапись.

Автоматическое
редактирование
Есть три типа шаблонов:
Портрет, Ландшафт, и
Движущиеся объекты.
1 Коснитесь
, затем выберите
видеозапись. Перейдите к
следующему шагу.
2 Коснитесь
чтобы
просмотреть видеозапись.
3 Коснитесь
чтобы
сохранить файл.
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Доступ к играм
Вы также можете загрузить
игры из интернет-магазина.
Нажмите кнопку "Запуск" для
запуска игры или приложения.
ПРИМЕЧАНИЕ: при загрузке
платных игр и приложений
возможно начисление
дополнительной оплаты.
ПРИМЕЧАНИЕ: установка Javaигр и приложений доступна только
через Интернет.

Передача файлов с
помощью устройства
хранения USB.
Чтобы передать файлы с
помощью USB-устройств:
1 Подсоедините телефон GT540
к ПК с помощью USB-кабеля.
2 Если драйвер для платформы
LG Android не установлен на
ПК, выполните изменение
настроек вручную.
Нажмите Настройки
> Карта памяти SD и
память телефона >
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Активировать режим
устройства хранения
данных.
3 Коснитесь Включить USBнакопитель.
4 У вас есть возможность
просмотра содержимого
устройства хранения большой
емкости на ПК и передачи
файлов.
ПРИМЕЧАНИЕ: В первую очередь
нужно установить карту Micro
SD. Использование устройства
хранения USB невозможно без
карты Micro SD.
ПРИМЕЧАНИЕ: если драйвер для
платформы LG Android установлен,
то на экране сразу же отобразится
сообщение: "Включить USBнакопитель".

Музыка
Ваш LG GT540 оснащен
встроенным музыкальным
проигрывателем, который
позволяет прослушивать
любимую музыку. Чтобы
75
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Мультимедиа
получить доступ к
музыкальному проигрывателю,
откройте приложения и
выберите меню Музыка.
Исполнители – Просмотр
музыкальной коллекции по
исполнителям.
Альбомы – Просмотр
музыкальной коллекции по
альбомам.
Композиции – содержит все
песни, доступные на телефоне.
Плейлисты – содержит
все созданные вами списки
воспроизведения.

Воспроизведение
аудиофайлов

5 К оснитесь
для перехода к
следующей песне.
6 Коснитесь
, чтобы
вернуться к началу
композиции. Дважды
коснитесь
для перехода к
предыдущей композиции.
Чтобы настроить громкость
во время прослушивания,
воспользуйтесь кнопками
регулировки громкости на
левой боковой панели телефона.
Коснитесь и удерживайте
любую песню в списке
воспроизведения.
Будут доступны функции
Воспроизвести, Добавить в
плейлист, Удалить, и Поиск .

1Н
 а основном экране,
коснитесь вкладки
Приложения и выберите
Музыка.
2 Коснитесь Композиции.
3 Выберите аудиофайл.
4 Коснитесь
для приостановки
воспроизведения.

Для воспроизведения или
копирования музыки может
потребоваться разрешение или
лицензия.

ПРИМЕЧАНИЕ: некоторые
композиции могут быть
защищены авторскими правами в
соответствии с международными
положениями и внутренними
законами об авторских правах.
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В некоторых странах местное
законодательство запрещает
частное копирование
материалов, защищенных
авторским правом. Прежде
чем загружать или копировать
файлы, пожалуйста,
ознакомьтесь с положениями
местного законодательства
относительно использования
подобных материалов.

Прослушивание радио
Ваш телефон GT540
оснащен встроенным FMрадиоприемником, который
позволяет слушать любимые
радиостанции в удобное время.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для
прослушивания радио необходимо
подключить наушники. Вставьте их
в разъем для наушников.
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Автопоиск каналов
Радиостанции на телефоне
можно настраивать как
вручную, так и автоматически.
После настройки
станции сохраняются под
определенными номерами,
таким образом, их не требуется
каждый раз заново настраивать.
Телефон позволяет сохранить до
48 станций.
Чтобы выполнить
автоматическую настройку
1 На основном экране, коснитесь
вкладки Приложения и
выберите Радио.
2 Коснитесь клавиши Меню.
3 Коснитесь Автопоиск.
Каналы будут найдены и
автоматически сохранены
под соответствующими
номерами.
ПРИМЕЧАНИЕ:станции также
можно настраивать вручную
с помощью колеса прокрутки,
отображенного рядом с частотой
радиостанции.
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Мультимедиа
Сбросить каналы
1Н
 а основном экране, коснитесь
вкладки Приложения и
выберите Радио.
2 В ыберите Сбросить канал,
чтобы изменить текущий канал
или Сбросить все каналы,
чтобы удалить все каналы.

Прослушивание радио
1Н
 а основном экране,
коснитесь вкладки
Приложения и выберите
Радио.
2 Коснитесь номер канала,
который вы бы хотели
прослушать.
СОВЕТ! Для улучшения
приема удлините шнур
гарнитуры, который служит
антенной для радио.
Осторожно!
Подключение гарнитуры, не
разработанной специально
для данного телефона, может
повлиять на качество приема.
78
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Приложения Google
1 С начала создайте учетную
запись Google. Введите имя
пользователя и пароль.
2 После входа в систему
данные о контактах,
электронных адресах и
календаре в учетной записи
Google будут автоматически
синхронизированы с
телефоном GT540.

Карты Google
Вы можете проверить свое
текущее местонахождение, а
также ситуацию на дорогах и
узнать о том, как добраться
до пункта назначения. GT540
должен быть подключен к Wi-Fi
или 3G/GPRS.
ПРИМЕЧАНИЕ: карты Google
существуют не для всех городов
и стран.
Коснитесь клавиши Меню
для использования параметров:
Поиск
– Введите место
поиска.
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Маршруты
– Позволит
получить указания по выбору
маршрута для требуемого
пункта назначения. Коснитесь
для ввода данных Выберите
Контакты, Точка на карте или
Мое текущее местоположение.
Слои
– Выбор режима
просмотра: Пробки, Спутник
или Рельеф. Коснитесь пункта
Локатор, чтобы отобразить
местоположение пользователей,
занесенных в список контактов
учетной записи Google.
Мое местоположение
–
Отметьте свое текущее
местоположение на карте.
Запустить локатор
–
Поделитесь своим
местоположением с друзьями
и Google.
Еще
– Очистите карту,
найдите Избранные пункты и
выполните другие действия.
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Приложения Google
ПРИМЕЧАНИЕ: в режиме
Просмотр улицы для
определения местоположения,
коснитесь Меню, затем коснитесь
Режим компаса, чтобы
включить режим компаса.

Приложение Маркет
Из интернет-магазина можно
загрузить полезные приложения
и игры. Если вы устанавливаете
приложения и игры из интернетмагазина, они будут доступны в
меню вашего телефона GT540.
Вы можете получить сведения
о загруженном приложении,
коснувшись вкладки Загрузки.
Вы можете ознакомиться
с комментариями других
пользователей или разместить
собственные комментарии о
приложении.
1 Выберите категорию для
просмотра.
2 Выберите приложение для
установки.

ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы
закончить игру, используйте
клавиши Основной экран
или Назад. Будет выполнен
возврат на основной экран.
Либо воспользуйтесь клавишей
Меню игры.

Почта Google
Электронная почта Gmail
настраивается при первой
настройке телефона. В
зависимости от параметров
синхронизации аккаунт
Gmail на вашем телефоне
будет автоматически
синхронизирован с учетной
записью на сайте Gmail в
Интернете. По умолчанию, вы
будете видеть папку входящих
сообщений.
Нажмите клавишу Меню и
коснитесь Обновить, чтобы
отправить или получить
новые письма, а также
синхронизировать почтовый
ящик на телефоне с учетной
записью Gmail в Интернете.
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С помощью клавиши Меню
вы можете создать
сообщение электронной почты,
Добавить учетную запись,
Перейти к меткам, выполнить
Поиск и открыть вкладку
Дополнительно.

Google Talk
Google Talk – это программа
для мгновенного обмена
сообщениями от Google. Она
позволяет вам общаться с
другими пользователями
программы Google Talk.
Коснитесь клавиши Menu
и проверьте доступные
параметры.
Все друзья
– Приглашение
всех друзей для общения.
Добавить друга
–
Отправка приглашения в чат.
Поиск
– Поиск чатов,
содержащих введенные вами
слова или фразы.
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Выйти
– Выход из чата.
Коснувшись значка Разговор
на домашнем экране, вы
автоматически войдете в
учетную запись, если опция
Автоматический вход включена.
Параметры
– Настройка
индикатора или оповещений.
и т.д.
Подробнее
– Здесь вы
можете закрыть все чаты и
просмотреть список Приглашения
и Заблокированных
пользователей.
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Инструменты
Будильник
1Н
 а домашнем экране
коснитесь вкладки
Приложения и выберите Часы.
При запуске приложения
Часы на домашнем экране
отображаются дата и время.
2 Чтобы добавить новое
оповещение, коснитесь
значка Будильник
в
нижней части экрана Часы.
Коснитесь существующего
оповещения для изменения
времени и прочих атрибутов,
или же коснитесь Новое
оповещение для добавления
нового.
3 Коснитесь , чтобы
включить будильник и
установите время, когда вы
хотите, чтобы он сработал.
После того как вы зададите
время, GT540 покажет вам,
сколько осталось времени до
срабатывания будильника.

4 У становите Повторить, Сигнал
звонка или Вибрация, затем
добавьте Имя для добавления
названия оповещения.
Коснитесь Готово.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для изменения
параметров оповещения
коснитесь клавиши Меню на
экране Часы, затем коснитесь
Параметры.

Калькулятор
1Н
 а основном экране,
коснитесь вкладки
Приложения и выберите
Калькулятор.
2 Касайтесь цифровых клавиш
для ввода цифр.
3 Для простых вычислений
коснитесь необходимой
функции (+, –, х или ÷),
после чего выберите =.
4 Д ля более сложных вычислений,
нажмите клавишу Меню,
коснитесь Расширенная
панель и выберите sin, cos,
tan, log, и т.д..
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Добавление события в
календарь
1Н
 а основном экране,
коснитесь вкладки
Приложения и выберите
Календарь.
2 Чтобы использовать
Календарь, вам необходимо
создать учетную запись Google.
3 В ыберите дату, для которой
необходимо добавить событие.
4 Нажмите клавишу Меню
и коснитесь Новое
мероприятие.
5 Коснитесь Что и введите
название события. Отметьте
дату и введите время начала
события. Ниже вы также
можете указать время и дату
окончания события.
6 Также коснитесь Гдe и
введите место проведения.
7 Если вы хотите добавить
к событию примечание,
коснитесь Описание и
наберите текст.
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8 Е сли вы хотите, чтобы
будильник срабатывал
не один раз, выберите
Повторение, и при
необходимости установите
Напоминания.
9 Коснитесь Сохранить,
чтобы сохранить событие
в календаре. Цветным
квадратом в календаре
будут помечены все дни,
для которых имеются
сохраненные события.
Сигнал оповещения будет
срабатывать в соответствии
с указанным временем
начала события. Это поможет
действовать в соответствии с
намеченным расписанием.

Изменение вида
календаря по умолчанию
1Н
 а основном экране,
коснитесь вкладки
Приложения и выберите
Календарь. Коснитесь
клавиши Меню.
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Инструменты
2 В ыберите вид календаря день, неделю или месяц.

Приложение Quickoffice
Quickoffice дает возможность
просматривать документы,
но функция редактирования
недоступна. Существует
поддержка файлов PDF, Text,
Microsoft Word/Excel/PowerPoint.
1 На домашнем экране
коснитесь вкладки
Приложения и выберите
Quickoffice.
2 Выберите Карта памяти.
Отобразится список файлов
и папок.
3 При выборе параметра
Последние документы,
вы сможете просмотреть
документы, с которыми
недавно работали.
4 Коснитесь и удерживайте
какой-либо файл, после
чего появятся параметры
Переименовать, Свойства, и
Удалить.

5 В ыберите файл. затем
коснитесь клавиши Меню
для просмотра параметров
Открыть, Поиск, Свойства,
Обновить, О программе и
Справка. В зависимости
от типа файла имеются
дополнительные параметры.
PDF: Переход на страницу,
Подогнать страницу, Одна
страница, По ширине
страницы
DOC/TXT: Поиск
XLS: Таблица – сводный
или полномасштабный вид
таблицы.

Диктофон
Используйте диктофон для
записи голосовых заметок и
других звуковых файлов.

Запись звука или голоса
1Н
 а основном экране,
коснитесь вкладки
Приложения и выберите
Диктофон.
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2 К оснитесь
, чтобы начать
запись.
3 Коснитесь
, чтобы
завершить запись.
4 К оснитесь клавиши Меню ,
затем выберите Установить
как, чтобы установить
Сигнал телефона или Сигнал
оповещения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Коснитесь
Перейти к списку, чтобы открыть
все записи диктофона.

Отправка записей
диктофона
1П
 о окончании записи вы
может отправить файл,
коснувшись Отправить.
2 Выберите Bluetooth, Email,
Gmail, или Сообщения. При
выборе Email, Gmail, или
Сообщения, запись будет
прикреплена к сообщению,
после чего вы можете писать
и отправлять сообщения
обычным образом.
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Интернет
Браузер
Браузер открывает
широкие возможности
высокоскоростного
полноцветного мира игр,
музыки, новостей, спорта,
развлечений, а также многого
другого, прямо с мобильного
телефона. Где бы вы ни были и
чем бы ни увлекались.

Подключение к Интернету
1Н
 а основном экране, коснитесь
вкладки Приложения и
выберите Браузер.
2 Будет выполнено
перемещение на веб-сайт.
ПРИМЕЧАНИЕ: При подключении
к услуге и загрузке содержимого
начисляется дополнительная
оплата. Узнайте о расценках у
вашего оператора сети.

Функции браузера
Коснитесь клавиши Меню,
чтобы просмотреть параметры.

Н
 овое окно – Откроется
новое окно.
З акладки – Добавить/
показать Закладку, показать
Самые посещаемые вебсайты и Историю.
О
 кна – Показать все
открытые окна.
О
 бновить – Коснитесь,
чтобы обновить вебстраницу.
Еще
• Добавить закладку –
Добавляет текущую
веб-страницу в список
закладок.
• Найти на странице –
Поиск введенных слов на
странице.
• Выбрать текст –
коснитесь и выделите
строки, которые хотите
скопировать. Вы можете
встявить их в любое поле
для ввода.
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• Загрузки – Отображение
истории загрузок.
• Отправить страницу –
отправка страницы по
Email или в сообщении.
• Информация о
странице – отображение
информации о странице.
• Настройки –
установка настроек
браузера.Работа с

закладками

Для простого и быстрого доступа
к избранным веб-сайтам можно
добавлять закладки и сохранять
веб-страницы.
1 На основном экране,
коснитесь вкладки
Приложения и выберите
Браузер.
2 Выберите Меню, затем
выберите Закладки.
На экране отобразится список
закладок.
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3 В ыберите Добавить
закладку, затем введите
название закладки и ее URLадрес.
4 Коснитесь Сохранить.
Закладка отобразится в
списке закладок.
5 Чтобы перейти к закладке,
просто коснитесь ее, а затем
коснитесь Открыть. Будет
выполнено подключение
к сохраненной в закладках
странице.

Изменение параметров
браузера
Выберите Меню, затем
выберите Дополнительно >
Настройки.
Вы можете настроить
параметры страницы (размер
шрифта, кодировку), изменить
домашнюю страницу,
отрегулировать свойства
кэш-памяти и cookie-файлов,
настройки безопасности и т.д.
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Настройки
На основном экране, коснитесь
вкладки Приложения, затем
прокрутите список и коснитесь
Настройки.

Управление
беспроводной связью
В данном разделе можно
настроить параметры Wi-Fi и
Bluetooth. Кроме того, здесь
можно настроить мобильные
сети и активировать Режим
полета.
Режим полета – в данном
режиме все беспроводные
соединения будут отключены.
Wi-Fi – коснитесь, чтобы
активировать функцию Wi-Fi
для подсоединения к доступной
сети Wi-Fi.
Настройки Wi-Fi – настройка
оповещений сети или
добавление новой сети Wi-Fi.
Экран расширенных настроек
Wi-Fi доступен из экрана
настроек Wi-Fi. Коснитесь
клавиши Меню затем
коснитесь Дополнительно.

Bluetooth – коснитесь, чтобы
активировать функцию Bluetooth
для подсоединения к доступным
устройствам Bluetooth.
Настройки Bluetooth –
присвоение имени устройству и
настройка свойств видимости,
параметров поиска других
устройств. Или же проверьте
список устройств Bluetooth,
настроенных ранее и
обнаруженных при последнем
поиске устройств Bluetooth.
Настройки VPN
– Отображается список
Виртуальных частных сетей
(VPN), настроенных ранее.
Позволяет добавлять различные
виды VPN.
Мобильная сеть –
включение мобильной сети.
Настройки мобильной
связи – Установка параметров
для роуминга, режима сети и
операторов, имен точек доступа
(APN) и выполнение других
настроек.
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Звук и экран
< Настройки звука >
Беззвучный режим –
Позволяет перевести все
сигналы в беззвучный режим
(включая сигналы звонков
и оповещений), исключая
воспроизводимые аудио и
видеозаписи и установленные
сигналы будильника.
(Беззвучный режим для
медиафайлов и сигналов
будильника устанавливается в
соответствующих приложениях).
Громкость звонка –
Позволяет регулировать
громкость входящих вызовов и
оповещений. Если вы отменили
выбор опции использования
одинаковой громкости для
всех звонков и оповещений,
настройте каждый сигнал
отдельно.
Громкость мультимедиа –
Позволяет регулировать
громкость для музыки и видео.
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Мелодия звонка телефона –
Данная опция позволяет задать
сигнал входящего звонка по
умолчанию.
Виброзвонок – Данная
опция позволяет устанавливать
вибросигнал при получении
входящего вызова, независимо
от установленного сигнала
вызова и настроек громкости.
Мелодия уведомления –
Данная опция позволяет
задать сигнал оповещения по
умолчанию.
Звук при нажатии – Данная
опция позволяет воспроизводить
сигнал при нажатии клавиш.
Звук при выборе –
Данная опция позволяет
воспроизводить сигнал при
нажатии клавиш, значков и других
элементов, реагирующих на касание.
Виброотклик – Данная
опция позволяет настраивать
вибрацию при нажатии
клавиши Меню, клавиши Назад,
и выполнять другие операции.

89

2010.10.4 5:43:1 PM

Настройки
Оповещение карты SD –
Данная опция позволяет
воспроизводить сигнал при
получении оповещений карты
SD.
< Настройки экрана >
Ориентация – Данная опция
позволяет переключаться
между горизонтальным и
вертикальным режимом, когда
вы поворачиваете телефон по
горизонтали или вертикали.
Анимация – Данная опция
позволяет анимировать
переходы с экрана на экран.
Яркость – регулировка
яркости экрана.
Время до отключения
экрана – Данная опция
позволяет настраивать задержку
перед полным выключением
экрана. Для оптимизации
работы аккумулятора следует
установить как можно
меньший таймаут подсветки,
одновременно не мешающий
использованию телефона.

< Настройки сенсорного
экрана >
Калибровка сенсорного
экрана – сброс параметров
сенсорного экрана для удобного
использования.

Безопасность и
местоположение
Использовать
беспроводные сети –
При выборе данной
опции, Ваш телефон будет
определять приблизительное
местоположение с помощью WiFi и/или сотовых сетей.
Исп. GPS-спутники –
При активации данной
опции, определение Вашего
местоположения возможно с
точностью до улицы.
< Комбинация
разблокировки экрана >
Задать комбинацию
разблокировки –
выбор комбинации
разблокировки для защиты
телефона. Открытие нескольких
экранов, которые ознакомят
вас с составлением комбинации
разблокировки экрана.
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Комбинация обязательна –
Снимите флажок, чтобы
отключить использование
шаблона разблокировки для
снятия блокировки экрана.
Для отключения этой функции
потребуется предоставить
текущий шаблон.
Использовать видимую
комбинацию – Данная опция
позволяет сделать шаблон видимым
при разблокировке телефона.
Использовать тактильный
отклик – Данная опция
включает режим краткой
вибрации при касании каждой
точки во время рисования
шаблона разблокировки.
Использование функции
Комбинация разблокировки
1 Для начала изучите
краткую инструкцию по
использованию данной
функции.
2 После просмотра подсказки,
создайте Вашу собственную
комбинацию разблокировки
экрана.
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< Блокировка SIM-карты >
установка параметров
блокирования SIM-карты или
изменение PIN-кода.
< Пароли >
отображение пароля при
наборе.
Хранилище
регистрационных данных
< Хранилище
регистрационных данных >
Использовать безопасные
регистрационные данные –
Установите флажок, чтобы
разрешить приложениям доступ
к зашифрованному хранилищу
телефона, в котором содержатся
защищенные сертификаты и
связанные с ними пароли, а
также другие учетные данные.
Хранилище учетных данных
используется для установки
некоторых VPN и Wi-Fiсоединений. Если пароль для
хранилища учетных данных не
установлен, эта настройка будет
затенена.
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Настройки
Установка с SIM-карты –
Позволяет установить
зашифрованные сертификаты с
карты microSD.
Установить пароль –
Позволяет установить или сменить
пароль для безопасного хранилища
учетных данных. Пароль должен
содержать не менее 8 символов.

Настройки приложений
Неизвестные источники –
Разрешает установку
приложений, приобретенных
на веб-сайтах, по электронной
почте и другим способом,
отличным от приобретения
через Android Market.

Управление приложениями –
настройки и удаление
установленных приложений.
Работающие программы –
Позволяет просмотреть
список открытых служб и
приложений и управлять ими.
Эта опция отображает сведения
о процессах, выполняемых
каждой службой, и о расходе
памяти на выполнение каждого
процесса.
Разработка – настройка
функций для улучшения
работы приложений, например,
отладка USB, режим постоянной
активности или имитация
местонахождения.

ВНИМАНИЕ!
Для защиты телефона и
личных данных следует
загружать приложения только
из проверенных источников,
таких как Android Market.

92

T540 MR_CIS_Russia_1.0_1004.ind92 92

2010.10.4 5:43:1 PM

Настройки аккаунтов и
синхронизации

< Общие настройки
синхронизации >
Фоновый режим –
Разрешает приложению
синхронизировать данные
в фоновом режиме вне
зависимости от того,
используется приложение в
настоящий момент или нет.
Отключение этого параметра
позволит продлить срок
службы аккумулятора и снизит
интенсивность операций
по обмену данными (но не
остановит их выполнение).
Авто-синхронизация –
Разрешает приложениям
выполнять синхронизацию,
отправлять и получать данные
по собственному расписанию.
< Управление аккаунтами >
Список всех учетных записей
Google и других учетных
записей, добавленных в
телефон.
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При нажатии учетной записи в
этом окне откроется новое окно
учетной записи.

Конфиденциальность
< местоположение >
Мое местоположение –
Позволяет включить текущее
местоположение при
выполнении поиска Google и
использовании других услуг,
предоставляемых компанией
Google. При выборе этой опции
потребуется дать согласие
на появившийся запрос о
предоставлении компании
Google разрешения на
использование данных о вашем
местоположении при работе
этих услуг.
< Личные данные >
Восстановление заводских
настроек – Стирает все
личные данные из внутреннего
хранилища телефона, включая
сведения об учетной записи
Google, о других учетных
93
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Настройки
записях, о данных и настройках
системы и приложений, а также
сведения о всех загруженных
приложениях.
Сброс настроек телефона
не приведет к удалению
загруженных обновлений
системного ПО и файлов,
содержащихся на карте microSD,
таких как музыка и фотографии.
После сброса настроек появится
запрос на предоставление
информации, которая уже
предоставлялась при первом
запуске системы Android.

Карта SD и память
телефона
< Режим USB-соединения >
Только устройство хранения
данных – Телефон можно
использовать в качестве
устройства хранения данных,
если карта памяти установлена.
Параметр Только устройство
хранения данных можно
установить в качестве параметра,
используемого по умолчанию в
режиме USB-соединения.

< Карта SD >
информация об общем
объеме памяти и о наличии
свободного места. Коснитесь
Извлечь карту памяти SD
для безопасного извлечения.
Отформатируйте карту памяти
SD при необходимости.
Перед форматированием
карты microSD ее необходимо
отключить.
< Хранение в памяти
телефона >
проверка наличия свободного
места. Приводит информацию
о встроенной памяти телефона,
используемой операционной
системой, системными
компонентами, приложениями
(включая загруженные), а также
постоянно используемыми и
временными данными этих
приложений.
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Поиск
Настройки поиска используются
для конфигурации поиска в Google,
Поля быстрого поиска, а также
данных на телефоне, которые вы
хотите включить в поиск.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в телефоне
не установлен синтезатор речи,
доступны только настройки
Установка голосовых данных.

Дата и время

Используйте параметры Язык и
клавиатура для выбора языка и
региона для текста в телефоне, а
также для настройки экранной
клавиатуры, включая слова,
добавленные в словарь.

Используйте параметры
Дата и время для настройки
предпочтительного отображения
даты. Также вы можете
использовать эти параметры для
установки времени и часового
пояса, и для определения
текущего времени с помощью
сотовой связи.

Доступ

О телефоне

Язык и клавиатура

Настройки доступа используются
для конфигурации устройств,
установленных на телефоне.

Просмотр информации о
модели и проверка версии ПО,
установленного на телефоне.

Преобразование текста
в речь
настройки функции
преобразования текста в речь
используются для конфигурации
синтезатора речи Android для
приложений, которые могут им
пользоваться.
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Wi-Fi
С технологией Wi-Fi вы можете
использовать высокоскоростной
доступ к сети Интернет в зоне
обслуживания беспроводной
точкой доступа (AP).
Насладитесь беспроводным
подключением к Интернету с WiFi без дополнительной платы.
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Если вы находитесь вне зоны
доступности Wi-Fi и выбираете 3Gсоединение, могут последовать
непредвиденные расходы.
• если телефон перешел в
спящий режим во время Wi-Fiсоединения, соединение будет
отключено автоматически.
В этом случае, если телефон
имеет доступ к данным 3G, может
последовать автоматическая
установка подключения к сети
3G, в результате чего последуют
непредвиденные расходы.
• GT540 поддерживает системы
безопасности WEP и WPA/WPA2PSK. Если поставщик услуг
Wi-Fi или сетевой администратор
использует WEP шифрование
для обеспечения безопасности
сети, введите ключ WEP во
всплывающем окне. Если

шифрование не используется,
данное всплывающее окно не
появляется. Вы можете узнать
ключ у поставщика услуг Wi-Fi
или сетевого администратора.

1. Как настроить Wi-Fi

1 К оснитесь Приложение
> Параметры >
Беспроводные сети, затем
включите Wi-Fi.
2 Поиск точки доступа (AP)
– Поиск точки доступа,
к которому может
подключиться устройство.
3 Соединение с точкой доступа
(АР)
– Подключается к нужной
AP, указанной в списке
поиска AP.
– Если AP использует шифрование
WEP или WPA/WPA2-PSK,
введите ключ безопасности.

2. Поддержка сетевого
Wi-Fi профиля

1П
 оддержка сетевого Wi-Fi
профиля (как подключаться к
часто используемым AP или
скрытым AP)
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1) Если AP не появляется в
списке поиска, вы можете
подсоединиться к ней,
сохранив ее как профиль.
2) Сохранение часто
используемых AP в виде
профиля упрощает ввод
ключа безопасности при
подключении к AP с данным
типом режима безопасности.
3) Если AP не поддерживает
DHCP, вы можете
подключиться к AP
с использованием
статического IP адреса.
2 Описание каждого поля
профиля Wi-Fi.
1) Сетевое имя: SSID (ID)
2) Тип режима безопасности:
поддержка WEP, WPA/
WPA2-PSK.
3) Ключ безопасности:
сохраняет ключ
безопасности.
4) Параметры IP/DNS:
позволяет задать значение
Автоматический/
Статический в зависимости
от того, поддерживает ли
AP режим DHCP.
Для значения Статический
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введите в поле значения
IP адреса и адреса
сервера DNS, которые
будут использоваться со
статическим IP адресом
при подключении.
3 Как сохранять профиль Wi-Fi
1) Выберите Добавить
сетевой профиль Wi-Fi в
меню Сети Wi-Fi, затем
укажите имя сети SSID и
режим безопасности.
2) После подключения к
AP в соответствующем
режиме безопасности
профиль будет сохранен
автоматически.

3. К ак получить MAC-адрес
Для настройки соединения с
некоторыми беспроводными
сетями, в которых используется
MAC-фильтр, может потребоваться
ввод MAC-адреса вашего GT540 в
маршрутизатор.
MAC-адрес можно найти в следующем
пользовательском интерфейсе:
Коснитесь Приложение >
Параметры > Беспроводные
сети > Параметры Wi-Fi, затем
коснитесь клавиши Меню и выберите
Расширенные > MAC Адрес.
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Обновление программного обеспечения
Обновление
программного
обеспечения
Программа обновления ПО
мобильного телефона LG
Более подробную информацию
по установке и использованию
данной программы можно
найти в Интернете на сайте
http://update.lgmobile.com и
http://www.lg.com, выберите
регион, страну и язык, щелкните
“Поддержка” →”Поддержка
мобильного телефона”
→“Скачать”.
Данная функция позволяет вам,
не посещая наш сервисный
центр, быстро и удобно
обновлять из Интернета до
последней версии программное
обеспечение телефона.
Поскольку программа
обновления ПО требует полного
вашего участия в течение всего
процесса обновления, убедитесь,
что вы ознакомились со всеми
инструкциями и примечаниями,

которые даются на каждом
шаге процесса обновления,
перед тем, как перейти к
следующему шагу. Запомните,
что отсоединение USB-кабеля
или аккумуляторной батареи
телефона в процессе обновления
программного обеспечения
может привести к серьезной
поломке вашего мобильного
телефона. Поскольку
производитель не несет
ответственность в случае потери
данных в процессе обновления,
рекомендуется на всякий случай
заранее создать резервные
копии для всех важных данных.

DivX Mobile
Информация о видеоформате
DIVX: DivX® — это цифровой
видеоформат, созданный
компанией DivX, Inc. Данное
устройство является официально
сертифицированным DivX и
поддерживает видео DivX.
Более подробную информацию,
а также программы для
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преобразования файлов в
видеоформат DivX можно найти
на сайте www.divx.com.
ИНФОРМАЦИЯ О DIVX ВИДЕО ПО
ЗАПРОСУ: чтобы воспроизводить
контент DivX Видео по
запросу (VOD) данное DivX®сертифицированное устройство
необходимо зарегистрировать.
Для генерирования кода
регистрации найдите раздел
DivX VOD в меню настройки
устройства. Перейдите на
веб-сайт vod.divx.com с
этим кодом, чтобы завершить
регистрацию и узнать больше о
DivX VOD.
Сертифицировано для
воспроизведения видео
DivX® с разрешением до
320x240
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Аксессуары
Вашему мобильному телефону подходит целый ряд разнообразных
аксессуаров, которые вы можете приобрести по отдельности.
Вы можете подобрать аксессуары необходимые для общения
именно вам. Подробные сведения об их наличии можно получить
у местного представителя. (Описанные ниже аксессуары
могут не входить в комплект поставки и приобретаться
дополнительно.)
Зарядное
устройство

Аккумулятор

Наушники

Кабель
передачи
данных
Служит для
соединения
GT540 и ПК.
Руководство
пользователя
Дополнительная
информация о
телефоне GT540.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG.
• Несоблюдение данного условия может аннулировать гарантию на
данное устройство.
• В разных регионах в комплект поставки входят разные аксессуары.
100
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ь

Рабочая температура
Макс.: +55°C (эксплуатация), +45°C (зарядка)
Мин: -10°C

на

ры.
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Устранение неисправностей
В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут
возникнуть при эксплуатации телефона. При возникновении
некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику
услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устранить
самостоятельно.
Сообщение

Возможные
причины

Возможные решения

Ошибка SIM

В телефоне нет
SIM-карты или
она установлена
неправильно.

Убедитесь в правильности установки
SIM-карты.

Нет
соединения с
сетью

Слабый сигнал.
Вне зоны сети
GSM.

Перейдите к окну или выйдите на
открытое пространство. Сверьтесь с
картой покрытия поставщика услуг.

Коды не
совпадают

При
необходимости
изменить код
безопасности
новый код
необходимо
подтвердить,
введя его
повторно.

Обратитесь к поставщику услуг.

Невозможно
настроить
функцию

Не
поддерживается
поставщиком
услуг или
требуется
регистрация.

Обратитесь к поставщику услуг.
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Сообщение

Возможные
причины

Возможные решения

Вызовы
недоступны

Ошибка набора
номера
Вставлена новая
SIM-карта.
Достигнут предел
зарядки

Новая сеть не авторизована. Узнайте,
не появились ли новые ограничения.
Обратитесь к поставщику услуг или
сбросьте ограничения с помощью кода
PIN 2.

Телефон не
включается.

Недостаточно
время нажатия
на кнопку On/Off
(Вкл./Выкл.).
Аккумулятор
разряжен.
Загрязнены
контакты
аккумулятора.
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Нажмите и удерживайте кнопку On/Off
(Вкл./Выкл.) в течение не менее 2
секунд.
Оставьте телефон подключенным
к зарядному устройству на более
длительный срок.
Очистите контакты.
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Устранение неисправностей
Сообщение

Возможные
причины
Аккумулятор
полностью
разряжен.
Недопустимая
температура.
Проблемы с
контактами.

Ошибка
зарядки

Нет выходного
напряжения.
Зарядное
устройство
повреждено.
Недопустимое
зарядное
устройство.

Возможные решения

Зарядите аккумулятор.
Убедитесь, что температура
окружающего воздуха нормальная,
немного подождите и зарядите снова.
Проверьте источник питания и
подключение кабеля питания к телефону.
Проверьте контакты аккумулятора и при
необходимости очистите их.
Подключите устройство к другой розетке
или проверьте наличие напряжения.
Если зарядное устройство не включается,
замените его.
Используйте только оригинальные
аксессуары LG.
Замените аккумулятор.

Аккумулятор
поврежден.
Сигнал сети
отсутствует

Слишком слабый
сигнал.

Подключение к другому поставщику
услуг будет выполнено автоматически.

Номер не
разрешен

Включена
функция
фиксированного
набора.

Проверьте настройки.

104
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Информация об импортере
1) Импортер в Россию: Общество с ограниченной

ответственностью “ЛГ Электроникс
РУС”, 143100, Московская обл., Рузский
район, г.Руза, ул.Солнцева,9
2) Импортер в Казахстан: LG Electronics in Almaty, Kazakhstan
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GT540 Посібник користувача
- УКРАЇНСЬКА

• Окремі частини цього посібника
можуть не стосуватися вашого
телефону, залежно від програмного
забезпечення пристрою та
постачальника послуг.
• Цей телефон не рекомендується для
використання особами з вадами
зору, враховуючи наявність у ньому
сенсорної клавіатури.
• © Компанія LG Electronics, Inc., 2010.
Усі права застережено. LG і логотип
LG є зареєстрованими товарними
знаками корпорації LG Group та
її відповідних представництв. Усі
інші товарні знаки є власністю їхніх
відповідних власників.
• Google™, логотип Google, Google
Maps™, Gmail™, YouTube™, Google
Talk™, Android™ та Android Market™
є товарними знаками корпорації
Google, Inc.
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Вітаємо з придбанням високотехнологічного
та компактного телефону GT540, який
увібрав у себе найновішу технологію
цифрового мобільного зв'язку.

Правила утилізації вашого апарата

1 Якщо на пристрої є наклейка з цим перекресленим
зображенням смітника, на виріб поширюється дія
Європейської Директиви 2002/96/ЕС.
2 Усі електричні та електронні вироби слід утилізувати
окремо від побутового сміття у спеціальних місцях,
визначених урядом або місцевою владою.
3 Правильна утилізація вашого старого апарата
дозволить уникнути ймовірного негативного впливу
на довкілля та здоров'я людей.
4 За детальнішою інформацією щодо утилізації старого
апарата зверніться у місцевий орган вивозу сміття,
службу вивозу сміття або в магазин, де було придбано
цей апарат.
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Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання
Перегляньте цю коротку
інструкцію. Недотримання
викладених у ній вказівок
може бути небезпечним або
протизаконним.

Випромінювання
радіочастотної енергії
Інформація щодо впливу
радіохвиль та коефіцієнта
питомого поглинання (SAR)
Цю модель мобільного
телефону GT540 розроблено
відповідно до вимог безпеки
щодо радіочастотного
випромінювання. Ці вимоги
базуються на наукових
рекомендаціях, у яких
наведено норми безпечного
впливу радіохвиль на всіх осіб,
незалежно від віку та стану
здоров'я.
• У різних моделях телефонів LG
можуть бути різні рівні SAR,
однак усі вони відповідають
вказівкам щодо рівня
випромінювання радіохвиль.
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• Граничне значення коефіцієнта

SAR, рекомендоване
Міжнародною комісією з
захисту від неіонізуючої
радіації (ICNIRP), становить
2 Вт/кг, розподілених на 10 г
тканини організму.
• Дані SAR наведено для
мешканців країн та регіонів,
які прийняли рекомендовану
Інститутом електричної та
електронної інженерії (IEEE)
межу SAR, що дорівнює 1,6 Вт/
кг на 1 г тканини організму.
• Найвищий рівень SAR для цієї
моделі, який було отримано під
час тестування за DASY4, біля
вуха становить 1,23 Вт/кг (10 г)
і, якщо телефон знаходиться на
тілі, 1,39 Вт/кг (10 г).
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Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання
Догляд та технічне
обслуговування

• Не піддавайте телефон

механічній вібрації чи ударам.

• Вимикайте телефон у місцях,

де заборонено користуватись
мобільними телефонами.
Використовуйте акумулятори,
Наприклад, не використовуйте
зарядні пристрої та аксесуари,
телефон у лікарнях, оскільки
рекомендовані для цієї моделі
він може впливати на роботу
телефону. Використання будьмедичного обладнання.
яких інших типів пристроїв
• Не беріть телефон мокрими
може бути небезпечним та
руками під час зарядження.
призвести до втрати гарантії
Це може призвести до
на телефон.
ураження струмом та сильного
пошкодження телефону.
• Не заряджайте телефон біля
• Не розбирайте даний
легкозаймистих матеріалів,
апарат. При потребі ремонту
оскільки під час заряджання
зверніться до кваліфікованого
телефон може нагрітися і
майстра.
спричинити пожежу.
• Не тримайте прилад поблизу
• Для чищення зовнішньої
поверхні пристрою
електроприладів, таких як
використовуйте суху тканину
телевізор, радіо чи персональні
(заборонено використовувати
комп'ютери.
розчинники, зокрема бензол
• Тримайте цей апарат на відстані
і спирт).
від джерел тепла, наприклад,
• Не кладіть телефон під
обігрівачів або кухонних плит.
час зарядження на м'яку
• Не кидайте телефон.
поверхню.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
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• Телефон слід заряджати у

добре провітрюваному місці.
• Не піддавайте пристрій
надмірному впливу диму чи
пилу.
• Не тримайте телефон
поблизу кредитних карток
або транспортних квитків,
оскільки він може впливати на
інформацію, що зберігається на
магнітних стрічках.
• Не стукайте по екрану
гострими предметами,
оскільки це може пошкодити
телефон.
• Оберігайте телефон від рідини
та вологи.
• Слід обережно користуватися
такими аксесуарами, як
навушники. Не торкайтесь до
антени без необхідності.

Ефективне
використання телефону
Електронні пристрої
• Усі мобільні телефони можуть
створювати радіоперешкоди,
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які можуть негативно впливати
на роботу інших приладів.
• Забороняється
використовувати мобільний
телефон поблизу медичного
обладнання без дозволу на
це. Не розташовуйте телефон
поблизу кардіостимулятора,
наприклад, у нагрудній кишені.
• Мобільні телефони можуть
спричиняти перешкоди в
роботі слухових апаратів.
Мобільний телефон може бути
причиною незначних перешкод
у роботі телевізорів, радіо,
комп'ютерів тощо.

Безпека під час
керування автомобілем
Ознайомтесь із законами та
правилами щодо використання
мобільних телефонів під час
керування транспортом у
вашому регіоні.
• Не розмовляйте по телефону
під час їзди.
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Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання
• Усю увагу слід зосереджувати

на керуванні автомобілем.
• При можливості
використовуйте комплект
"Вільні руки".
• З'їдьте з проїзної частини
та припаркуйтесь перед
здійсненням дзвінка чи для
відповіді на вхідний дзвінок,
якщо цього вимагають умови
управління автомобілем.
• Радіочастотна енергія може
впливати на деякі електронні
системи автотранспортного
засобу, наприклад на
стереосистему та обладнання
безпеки.
• Якщо ваш автомобіль
обладнаний подушкою
безпеки, не заслоняйте її
вбудованим чи портативним
радіообладнанням. Внаслідок
цього подушка безпеки може
спрацювати неефективно, що
може спричинити серйозне
травмування водія чи
пасажирів.

• Якщо ви слухаєте музику на

ходу, радимо встановлювати
поміркований рівень гучності,
щоб чути інші звуки навколо
вас. Це особливо важливо під
час пересування біля дороги.

Запобігання ризикам
пошкодження слуху
Можна пошкодити слух, якщо
довгий час використовуєте
телефон із високим рівнем
гучності. Радимо не вмикати і
не вимикати телефон біля вуха.
Крім цього, варто налаштувати
гучність музики та дзвінків на
поміркований рівень.
ПРИМІТКА: Надмірний

рівень гучності та тиск
навушників можуть
спричинити втрату слуху.

Скляні деталі
Деякі деталі вашого мобільного
телефону зроблені зі скла. При
падінні на тверду поверхню
або при сильному ударі

10
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мобільного телефону це скло
може тріснути. Якщо скло
тріснуло, не торкайтесь до нього
та не намагайтесь його зняти.
Не користуйтеся мобільним
апаратом, поки уповноважений
постачальник послуг не проведе
заміну скла.

Район проведення
вибухових робіт
Не використовуйте телефон
у районі, де проводяться
вибухові роботи. Необхідно
дотримуватись відповідних
обмежень, правил та законів.

Потенційно
вибухонебезпечне
середовище
• Не використовуйте телефон на

автозаправних станціях.

• Не використовуйте телефон

поблизу пального або хімічних
речовин.
• Заборонено перевозити
чи зберігати займисті гази,
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рідини чи вибухові речовини
у відділенні автомобіля, у
якому знаходиться мобільний
телефон і аксесуари до нього.

У літаку
Бездротові пристрої можуть
спричинити перешкоди в роботі
авіаційного обладнання.
• Перед посадкою на літак
вимкніть ваш телефон або
увімкніть режим "У літаку".
• Навіть до чи після злету не
використовуйте телефон на
борту літака без дозволу
екіпажу.

Діти
Зберігайте телефон у
недоступному для маленьких
дітей місці. Його дрібні деталі в
разі від'єднання та потрапляння
в дихальні шляхи можуть
спричинити задушення.

11

2010.10.4 5:10:10 PM

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання
Екстрені виклики
Екстрені виклики можуть
бути недоступними в деяких
мережах мобільного зв'язку.
Тому для здійснення екстрених
викликів не слід покладатись
тільки на мобільний телефон.
Для отримання детальнішої
інформації зверніться до
свого постачальника послуг
мобільного зв'язку.

Використання та догляд
за акумулятором
• Вам не потрібно повністю

розряджати акумулятор перед
його зарядженням. На відміну
від інших типів акумуляторів,
цей не має ефекту пам'яті,
який може негативно впливати
на роботу акумулятора.
• Використовуйте тільки
акумулятори та зарядні
пристрої компанії LG. Зарядні
пристрої LG розроблено для
забезпечення максимального
терміну роботи акумулятора.

• Не розбирайте та не

закорочуйте акумулятор.

• Металеві контакти

акумуляторного блоку повинні
бути чистими.
• Замініть акумулятор, якщо він
більше не забезпечує належну
роботу телефону. Акумулятор
можна заряджати сотні разів,
поки не виникне необхідність у
його заміні.
• Якщо акумулятор не
використовується на протязі
тривалого періоду часу, його
необхідно зарядити, щоб
збільшити термін експлуатації.
• Не піддавайте зарядний
пристрій впливові прямих
сонячних променів і не
використовуйте його в
умовах підвищеної вологості,
наприклад у ванній кімнаті.

12
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• Заборонено залишати

акумулятор в гарячому чи
холодному приміщенні, це
може призвести до погіршення
робочих характеристик
акумулятора.
• Якщо на зміну встановлено
акумулятор невідповідного
типу, існує ризик вибуху.
• Утилізуйте використані
акумулятори згідно з
інструкціями виробника.
Якщо можливо, здавайте
їх на спеціальну переробку.
Не утилізуйте акумулятор як
побутове сміття.
• Якщо необхідно замінити
акумулятор, зверніться по
допомогу до найближчого
уповноваженого пункту
обслуговування або дилера LG
Electronics.
• Завжди вимикайте зарядний
пристрій з розетки після
повної зарядки телефону, щоб
уникнути зайвого споживання
енергії зарядним пристроєм.
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• Фактичний ресурс акумулятора

залежить від конфігурації
мережі, налаштувань
телефону, типу використання,
акумулятора та умов
навколишнього середовища.
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Важливе повідомлення
Перш ніж віднести телефон
в центр обслуговування чи
телефонувати представнику
центру обслуговування, слід
перевірити, чи проблеми,
які виникли з телефоном, не
згадано в цьому розділі.

1. Пам'ять телефону
Якщо у пам'яті телефону
залишилося менше, ніж 10%
вільного місця, телефон не може
отримати нове повідомлення.
Слід перевірити пам'ять
телефону та видалити певні
дані, наприклад програми або
повідомлення, щоб звільнити
місце.
Керування програмами
1. На головному екрані
натисніть вкладку
Програми і виберіть
пункт Налаштування>
Програми> Керування
програмами.
2. Коли з'явиться список усіх
програм, перейдіть до
програми, яку слід видалити.

3. Натисніть Видалити і
торкніться кнопки OK, щоб
видалити потрібну програму.

2. Оптимізація заряду
акумулятора
Ресурс акумулятора можна
збільшити між заряджаннями,
вимикаючи функції, які
не потрібні активними у
фоновому режимі. Також
можна проконтролювати,
як програми та системні
ресурси використовують заряд
акумулятора.
Щоб подовжити тривалість
роботи акумулятора:
- Вимкніть радіоз'єднання, які
не використовуються. Якщо
функції Wi-Fi, Bluetooth або GPS
не використовуються, вимкніть
їх за допомогою пункту
"Налаштування".
- Зменшіть рівень яскравості
екрана і встановіть менше
значення часу очікування
екрана.
- Якщо функція автоматичної
синхронізації пошти Google,

14
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календаря, контактів та інших
програм не потрібна, вимкніть
її.
- Окремі завантажені програми
можуть скорочувати ресурс
акумулятора. Такі програми,
а також всі відповідні дані та
налаштування слід видалити з
телефону.
Щоб перевірити рівень
заряду акумулятора:
1. На головному екрані
натисніть вкладку
Програми і виберіть пункт
Налаштування> Про
телефон> Стан.
2. У верхній частині екрана
можна побачити стан
акумулятора (заряджання,
розряджання) та його рівень
(у відсотках від повного
заряду).
Для перевірки та контролю
функцій, для яких
використовується заряд
акумулятора:
1. На головному екрані
натисніть вкладку
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Програми і виберіть пункт
Налаштування> Про
телефон> Використання
акумулятора.
2. У верхній частині екрана
з'явиться час використання
акумулятора. Буде вказано
тривалість використання з
часу останнього підключення
до джерела живлення
або найтриваліше останнє
використання акумулятора.
В основній частині екрана
з'явиться список програм
чи послуг, для яких
використовується заряд
акумулятора, починаючи із
найбільшого значення.

3. Встановлення
операційної системи з
відкритим кодом
Встановлення на телефон
операційної системи з
відкритим кодом замість
наданої виробником може
призвести до неправильної
роботи телефону.
15
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Важливе повідомлення
УВАГА! У разі
встановлення та
використання операційної
системи, наданої стороннім
виробником, на телефон
більше не поширюється дія
гарантії.
УВАГА! Щоб захистити
телефон і особисті дані,
завантажуйте програми
лише із надійних джерел,
наприклад, із Android
Market. У разі неналежного
встановлення окремих
програм це може вплинути
на справну роботу телефону
або спричинити виникнення
серйозних несправностей.
Такі програми, а також
всі відповідні дані та
налаштування слід видалити
з телефону.

4. Використання
шаблону
розблокування
Для захисту телефону
слід встановити шаблон
розблокування. Відкриється
послідовність екранів з
інформацією про шаблон
розблокування екрана.
УВАГА! Застереження
щодо використання
шаблону блокування.
Дуже важливо пам'ятати
встановлений шаблон
розблокування. Якщо
5 разів використати
неправильний шаблон,
користуватися телефоном
буде неможливо. Після 5
спроб розблокувати шаблон
можна натиснути пункт
Забув шаблон і скористатися
для розблокування телефону
даними облікового запису
в Google.
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Якщо у вас немає облікового
запису Google, його не створено
на телефоні, або ж ви забули його,
можна скористатися функцією
Загальне скидання.

5. Використання
функцій Безпечний
режим і Загальне
скидання
Використання функції
Безпечний режим
*Щоб відновити
роботу телефону після
несправності
1. Вимкніть телефон і
перезавантажте його. Під
час відновлення живлення
телефону натисніть та
утримуйте кнопку головного
екрана, коли відкриється
журнал Android. Телефон
перезавантажиться аж
до головного екрана, у
нижньому лівому куті
відобразиться індикація
"безпечний режим".
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2. В
 иберіть пункт
Налаштування>
Програми>Керування
програмами і оберіть
потрібну програму, після
чого клацніть піктограму
Видалити.
3. Після видалення програми
вимкніть телефон і
перезавантажте його.
* Використання функції
загального скидання
(Відновлення заводських
налаштувань)
Якщо первинний стан не
відновлюється після таких дій,
скористайтеся функцією Загальне
скидання, щоб відновити
початковий стан телефону.
Коли телефон увімкнеться і
з'явиться екран блокування,
натисніть та утримуйте одночасно
кнопки збільшення гучності +
головного екрана + пошуку
(протягом п'яти секунд). Коли
з'явиться спливний екран,
натисніть OK, щоб скинути
налаштування телефону.
Слід пам'ятати, що після
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Важливе повідомлення
використання функції Загальне
скидання всі дані та програми на
телефоні буде остаточно видалено
без можливості відновлення.

УВАГА!
Усі програми та дані
користувача буде видалено.
Перш ніж використовувати
функцію Загальне
скидання, слід обов'язково
зробити резервну копію всіх
важливих даних.

6. Під'єднання до мереж
Wi-Fi
Щоб використовувати функцію
Wi-Fi у телефоні, слід отримати
доступ до точки бездротового
доступу або "гарячої точки".
Деякі точки доступу відкриті, і
до них під'єднатися просто. Інші
ж приховані або передбачають
інші функції безпеки, тому
слід відповідно налаштувати
телефон, щоб під'єднатися до
них.

Вимкніть Wi-Fi, якщо не
користуєтеся цією функцією,
щоб подовжити термін роботи
акумулятора.
Щоб вимкнути Wi-Fi і
підключитися до мережі
Wi-Fi
1. На головному екрані
натисніть вкладку
Програми і виберіть
пункт Налаштування>
Бездротові елементи
керування>
Налаштування Wi-Fi.
2. Щоб увімкнути її, натисніть
Wi-Fi, і почніть пошук мереж
Wi-Fi.
- Відкриється список мереж
Wi-Fi. Захищені мережі
позначено піктограмою
блокування.
3. Щоб під'єднатися до мережі,
торкніться потрібної.
- Якщо доступ до мережі
відкритий, з'явиться
запит про підтвердження
підключення до мережі,

18
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натиснувши кнопку
Під'єднання.
- Якщо мережа захищена,
з'явиться запит про
введення паролю або інших
ввірчих даних. (Детальнішу
інформацію можна
отримати у свого оператора
мережі).
4. Панель Стан відображає
піктограми, які повідомляють
про стан Wi-Fi.

7. Користування картою
microSD
Зображення, а також музичні
файли та відеофайли можна
зберігати лише на зовнішньому
накопичувачі.
Перш ніж користуватися
вбудованою камерою, слід
спочатку встановити в телефон
карту пам'яті micro SD.
Якщо карту пам'яті не
встановити, буде неможливо
зберігати зроблені знімки та
зняті відеоматеріали.
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ПРИМІТКА: Програми можна
зберігати лише у внутрішній
пам'яті телефону.

УВАГА!
Не встановлюйте та не
виймайте карти пам'яті,
коли телефон увімкнено.
Це може пошкодити карту
пам'яті та телефон, а також
дані, збережені на карті
пам'яті. Щоб безпечно
вийняти карту пам’яті,
виберіть Програми
> Налаштування >
SD-картка і пам’ять
телефону > Від’єднати
SD-картку.

8. Відкривання та
перемикання
програм
Android спрощує виконання
кількох завдань, оскільки
відкриті програми продовжують
працювати, навіть якщо
відкрити іншу програму.
19
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Важливе повідомлення
Немає потреби закривати
одну програму, перш ніж
відкрити іншу. Використання та
перемикання
кількох відкритих програм.
Android дає змогу користуватися
всіма програмами, закривати
та запускати їх відповідно до
потреби, це дозволяє уникнути
зайвого витрачання ресурсу
акумулятора неактивними
програмами.
Щоб закрити програму, яка
використовується:
1. На головному екрані
натисніть вкладку
Програми і виберіть
пункт Налаштування>
Програми> Керування
програмами.
2. Перейдіть до потрібної
програми і виберіть пункт
Примусово зупинити, щоб
зупинити її роботу.

9. Під'єднання телефону
до комп'ютера через
USB
ПРИМІТКА: Встановлення
програмного забезпечення
LG PC Suite на комп’ютер
Щоб мати можливість
синхронізувати телефон із
комп’ютером за допомогою
USB-кабелю, на комп’ютері
необхідно встановити програму
LG PC suite. Цю програму можна
завантажити з веб-сайту
компанії LG (http://ua.lge.com)
перейдіть за адресою (http://
ua.lge.com) виберіть Мобільні
телефони- Всі телефони.
На сторінці що відкриється
натисніть на ссилку Завантажити
програму для синхронізації
телефона з ПК.

20
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LG PC SUITE
Програма LG PC Suite IV
допомагає під’єднати
мобільний телефон до ПК
за допомогою USB-кабелю
та користуватися деякими
функціями мобільного
телефону на ПК.
Основні функції LG PC
Suite IV
- зручне створення,
редагування і видалення
даних телефону;
- синхронізація даних ПК
і телефону (Контакти,
Календар/Завдання);
- передавання мультимедійних
файлів (фотографій,
відео, музики) простим
перетягуванням із
комп’ютера на телефон, і
навпаки;
- передавання повідомлень із
телефону на комп’ютер;
- використання телефону як
модему;
- оновлення програмного
забезпечення без втрати
збережених даних.
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GT540 не підтримує такі
функції:
- підключення до ПК через
Bluetooth
- функція LG Air Sync
(синхронізація з
мережею, R-Click)
- OSP (On Screen Phone
- телефон на екрані
комп’ютера)
- список завдань у
календарі
- нотатки
- електронна пошта
- програми Java
Посібник користувача для
PC Suite IV доступний у меню
довідки після встановлення
PC Suite IV.
Щоб перенести файли за
допомогою пристроїв USB,
виконайте подані далі дії.
1. Вставте у телефон карту
пам’яті microSD (якщо вона
попередньо не вставлена).
21
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Важливе повідомлення
2. Перед під’єднанням USBкабелю перевірте, чи на
телефоні активовано режим
Лише зовнішній накопичувач.
(В меню програм виберіть
Настройки > SD-картка і
пам’ять телефону і позначте
поле Лише зовнішній
накопичувач).
3. Щоб підключити телефон
до порту USB комп'ютера,
скористайтеся кабелем
USB, який входить до
комплекту телефону.
З'явиться повідомлення про
під'єднання USB.
4. Відкрийте секцію
Повідомлення і клацніть
пункт USB-з'єднання.
5. Натисніть Під'єднати, щоб
підтвердити передачу файлів
між картою пам'яті microSD
телефону і комп'ютера.
Коли буде під'єднано
накопичувач USB, з'явиться
відповідне повідомлення.
Карту пам'яті телефону microSD
встановлено як дисковод
комп'ютера. Тепер можна

копіювати файли з карти пам'яті
microSD і на неї.
ПРИМІТКА:
Щоб скористатися картою
пам'яті microSD на телефоні ще
раз, потрібно відкрити секцію
Повідомлення і натиснути пункт
Вимкнути накопичувач USB.

Під час цих дій доступ до
карти microSD з телефону
відсутній, відтак неможливо
користуватися програмами, які
використовують карту microSD,
наприклад, Камера, Галерея та
Музика.
Щоб відключити телефон від
комп'ютера, уважно виконайте
вказівки на моніторі комп'ютера
із видалення карти microSD і
належним чином від'єднайте
пристрої USB, щоб попередити
втрату даних на карті.
1. Видаліть карту microSD з
комп'ютера.
2. Відкрийте секцію
Повідомлення і клацніть
пункт Вимкнути USBнакопичувач.
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3. У вікні, яке відкриється,
натисніть Вимкнути.

10. Завісанння екрана
Якщо екран не реагує на
команди користувача або
зависає, вийміть батарею,
знову вставте її та увімкніть
телефон. Якщо це не допоможе,
зверніться у сервісний центр.

11. П
 еренесення файлів
за допомогою
пристроїв зовнішньої
пам'яті USB
Щоб перенести файли за
допомогою пристроїв USB:
1. За допомогою USB-кабелю
підключіть GT540 до
комп'ютера.
2. Якщо на комп'ютері не
встановлено драйвер
платформи LG Android,
вам доведеться змінити
параметри вручну. Виберіть
пункти Налаштування
> SD- картка і пам'ять
телефону > Увімкнути
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лише зовнішній
накопичувач.
3. Торкніться пункту
Увімкнути накопичувач
USB.
4. Вміст накопичувача
можна переглядати на ПК і
переносити файли.
ПРИМІТКА: Спершу необхідно
вставити картку micro SD. Без
картки microSD використовувати
зовнішній накопичувач USB
неможливо.
ПРИМІТКА: Якщо на комп'ютері
встановлено драйвер
платформи LG Android, на екрані
одразу відобразиться спливне
вікно "Увімкнути накопичувач
USB".
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Ознайомлення з телефоном
Щоб увімкнути телефон, натисніть і утримуйте клавішу живлення
упродовж 3 секунд. Щоб вимкнути телефон, натисніть і утримуйте
клавішу живлення упродовж 3 секунд та торкніться пункту Вимк.
Клавіша меню
- Дозволяє відкрити
меню програми і
перевірити доступні
параметри.
Клавіша дзвінка
- Дозволяє набирати
номер телефону
і відповідати на
вхідні дзвінки.
Клавіша
головного
екрана
- Дозволяє
повернутися до
головного екрана з
будь-якого екрана.

Мікрофон

Динамік
Клавіша
повернення
назад
- Дозволяє
повернутися до
попереднього
екрана.
Клавіша
завершення
дзвінка/живлення/
блокування
- Завершує або
відхиляє дзвінок.
- Вмикає і вимикає
телефон у разі
її натиснення та
утримування.
- Вимикає екран і
блокує.

ПОРАДА! Вибираючи певну програму для перегляду доступних
параметрів, натискайте клавішу Меню.
ПОРАДА! Якщо під час користування телефоном виникають збої або
він не вмикається, вийміть батарею, знову вставте її та через 5 секунд
увімкніть телефон.

24
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Клавіші гучності
- На головному екрані:
налаштування гучності
дзвінка.
- Під час дзвінка:
налаштування гучності
динаміка.
- Під час відтворення
музики: настройка гучності
відтворення.
Гніздо
стереонавушників

Об'єктив
камери
Гніздо
для карти
пам'яті
microSD

Роз'єм для зарядного
пристрою, мікрокабелю USB
Клавіша пошуку
- Пошук інформації в
Інтернеті та вмісту
телефону.
Клавіша камери
- Прямий перехід у меню
камери при натисканні
та притриманні цієї
клавіші.

Задня
кришка
Акумулятор
Гніздо для
SIM-карти

Роз'єм для зарядного
Клавіша камери
пристрою, мікроКлавіша пошуку
кабелю USB
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Ознайомлення з телефоном
Встановлення SIMкарти та зарядження
акумулятора
Перед тим як користуватися
телефоном, його потрібно
налаштувати. Як вставити SIMкарту та акумулятор:
1 Повернувши телефон задньою
панеллю до себе, зніміть
задню кришку. Щоб зняти
задню кришку, великими
пальцями міцно притисніть
її з обох боків і посуньте до
об'єктива камери.

2 В ставте SIM-карту в тримач
SIM-карти. Карту слід
вставляти золотистими
контактами донизу.

3 В ставте акумулятор,
вирівнюючи золотисті контакти
на телефоні та акумуляторі,
після чого легенько притисніть
акумулятор до фіксації.
26
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Зарядження телефону

4 В становіть задню кришку
телефону та посуньте її, доки
вона не клацне на своє місце.

УВАГА! Якщо телефон не
під'єднується до мережі після
встановлення SIM-карти та
його увімкнення, зверніться
до постачальника послуг
для отримання детальної
інформації про назву його
точки доступу.

T540 MR_CIS_Ukraina_1.0_1004.in27 27

Відсуньте кришку зарядного
гнізда, що знаходиться на
бічній панелі GT540. Підключіть
зарядний пристрій та увімкніть
його в електричну розетку.
GT540 потрібно заряджати, поки
не відобразиться індикація .
ПРИМІТКА: Для покращення
ресурсу акумулятора його слід
спочатку повністю зарядити.

ПРИМІТКА: Телефон GT540
має внутрішню антену. Будьте
обережні, щоб не подряпати і не
пошкодити цю зону на задній
панелі, оскільки це призведе до
погіршення роботи телефону.
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Ознайомлення з телефоном
Встановлення карти
пам'яті
Для зберігання додаткових
мультимедійних файлів,
наприклад знімків, знятих за
допомогою вбудованої камери,
потрібно вставити в телефон
карту пам'яті.
Як вставити карту пам'яті:
1 Перед тим як встановлювати
або виймати карту пам'яті,
вимкніть телефон. Зніміть
задню кришку.

3 Закрийте захисну заглушку.

2 В ідкрийте захисну заглушку
і вставте карту пам'яті в
гніздо. Карту слід вставляти
золотистими контактами донизу.

28
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УВАГА!
Не встановлюйте та не
виймайте карти пам'яті, коли
телефон увімкнено. Це може
пошкодити карту пам'яті
та телефон, а також дані,
збережені на карті пам'яті.

Форматування карти
пам'яті
Ваша карта пам'яті вже може
бути відформатованою. Якщо це
не так, слід її відформатувати,
перш ніж починати
використовувати
ПРИМІТКА: Під час
форматування карти всі файли
на ній буде видалено.
1 На головному екрані виберіть
вкладку Програми, щоб
відкрити меню програм.
2 Прокрутіть по пункту
Налаштування і виберіть
його.
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3П
 рокрутіть меню і торкніться
пункту SD-картка і пам’ять
телефону > Форматувати
SD-картку.
4Н
 атисніть пункт Від'єднати
SD-картку, після чого
підтвердьте свій вибір.
5 Якщо ви попередньо
встановили шаблон
блокування, введіть
його і виберіть пункт
Форматувати. Ваша карта
буде відформатована та
готова для використання.
ПРИМІТКА: Якщо на карті
пам'яті є файли, структура
папки може змінитися після
форматування, оскільки усі
файли буде видалено.
ПОРАДА!
Якщо картка пам’яті
використовується, для
форматування потрібно виконати
описані нижче дії.
Торкніться почергово пунктів
Програми > Налаштування >
SD- картка і пам’ять телефону
> Від'єднати SD-картку та
виберіть пункт Від’єднати.
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Головний екран
Поради щодо
використання
сенсорного екрана
Ось деякі поради стосовно
користуванням меню телефону.
Доторк – щоб вибрати пункт
меню або запустити програму,
торкніться відповідного напису
або піктограми.
Доторк і утримання – щоб
відкрити меню параметрів
або захопити об’єкт для
пересування, торкніться
піктограми і утримуйте її.
Проведення – щоб повільно
прокрутити список або
перемістити об’єкт, ведіть по
сенсорному екрану.
Мазок – щоб швидко
прокрутити список або
перемістити об’єкт, зробіть
мазок (швидко проведіть по
сенсорному екрану і відпустіть).
ПРИМІТКА:
•Щ
 об вибрати елемент,
натисніть в центрі піктограми.

• Не натискайте надто сильно,

оскільки сенсорний екран є
достатньо чутливим до легкого
дотику.
•Н
 атискайте потрібний пункт
кінчиком пальця. Будьте
обережні, щоб не натиснути
на будь-які інші клавіші поряд
із ним.

Ввімкнення та вимкнення
блокування екрана
Якщо GT540 не
використовується, його екран
автоматично блокується. Якщо
телефон не використовується
деякий період часу, головний
екран або інший екран, який
ви переглядаєте, блокується і
гасне для збереження ресурсу
акумулятора.
Для активації телефону
натисніть клавішу живлення.
Відображатиметься
заблокований екран. Натисніть
піктограму блокування і
посуньте пальцем вправо для
розблокування головного
екрана. Відкриється екран, який
ви нещодавно переглядали.
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ПРИМІТКА: Якщо під час
налаштування шаблону
розблокування працюють певні
програми, вони продовжать
працювати у режимі
блокування. Радимо перед
активацією режиму блокування
закрити всі увімкнені програми,
щоб уникнути зайвої тарифікації
(напр. завершити телефонний
дзвінок, скасувати доступ до
Інтернету та обмін даними).
ПОРАДА! Встановлення
шаблону розблокування
Шаблон розблокування
створюється шляхом з’єднання
чотирьох або більше точок у
вибраний вами спосіб. Після
застосування шаблону екран
телефону заблоковується. Щоб
розблокувати телефон, на екрані
слід повторно намалювати
попередньо застосований
шаблон.

Робота з головним екраном
Виберіть вкладку Програми
внизу екрана.
Тепер можна переглянути всі
встановлені програми.
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ПРИМІТКА: Деякі піктограми
екрана можуть різнитися
залежно від оператора
мобільного зв'язку.

Вибір головного екрана
за замовчуванням
Інтерфейс користувача
передбачає два види головного
екрана: Екран LG та Головний
екран Android.
Вибраний екран можна
встановити як головний екран
за замовчуванням.
Щоб змінити налаштування
головного екрана за
замовчуванням, виберіть у
меню програм пункт Вибір
екрана.

Екран LG
Для перегляду панелей просто
пересувайте пальцем вліво або
вправо.
Кожну панель можна також
налаштувати на власний розсуд,
додаючи віджети, - ярлики
основних програм і папок.
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Головний екран
ПОРАДА!
Малі точки на вкладці програми
внизу екрана вказують на те, яку
панель ви переглядаєте.
• Внизу на екрані Екран
LG доступні швидкі
клавіші. Швидкі клавіші
забезпечують простий доступ
одним натисненням до
найпопулярніших функцій.
Натискайте піктограму
Телефон для
відображення сенсорної
клавіатури, за допомогою
якої можна здійснити
виклик.
Натискайте піктограму
Повідомлення для
переходу до меню обміну
повідомленнями.
Тут можна створити нове
повідомлення.
Натискайте піктограму
Програми для
відкривання меню
програм.
Для перегляду списку

програм просто натисніть
і посуньте пальцем вгору
або вниз екрана.

Головний екран Android
Головний екран Android має
3 панелі. Для перегляду панелей
просто пересувайте пальцем
вліво або вправо. Кожну панель
можна також налаштувати
на власний розсуд, додаючи
віджети, - ярлики основних
програм і папок.
•Н
 атисніть піктограму
Програми , щоб відкрити
меню програм. Для перегляду
списку програм просто
натисніть і посуньте пальцем
вгору або вниз екрана. Під
час перегляду меню програм
для повернення до головного
екрана можна натиснути
піктограму Дім .
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Додавання віджетів до
головного екрана

5Н
 а головному екрані
з'явиться нова піктограма
папки. Перетягніть її у
Головний екран можна
потрібне місце на вибраній
налаштувати на власний розсуд,
панелі та заберіть палець від
додаючи ярлики, віджети
екрана.
або папки. Для зручнішого
використання телефону додайте Як видалити піктограму
програми з головного екрана:
вибрані віджети до головного
екрана.
1 Натисніть та утримуйте
цю піктограму.
ПРИМІТКА: Цю функцію
Піктограма Програми
пропонують Екран LG та
відображатиметься як
Головний екран Android. Як
піктограма Кошик.
додати потрібну піктограму до
головного екрана:
2 Перетягніть піктограму
Програми на піктограму
1 На головному екрані натисніть
Кошик.
клавішу меню, відкрийте
вкладку Параметри і
Повернення
виберіть пункт Додати.
до програми,
2 У меню Додати на
яка нещодавно
головний екран виберіть
використовувалася
тип пункту, який потрібно
1 Натисніть та утримуйте
додати.
клавішу головного екрана.
3 Наприклад, виберіть зі списку
На екрані з'явиться
пункт Папки і натисніть його.
вікно з піктограмами
4 Виберіть зі списку пункт
програм, які нещодавно
Контакти з номерами
використовувалися.
телефонів і натисніть його.
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Головний екран
2Н
 атисніть піктограму
потрібної програми, щоб її
відкрити. Або ж натисніть
клавішу повернення назад
для повернення до поточної
програми.

Висувна панель
сповіщень
Висувна панель сповіщень
знаходиться вгорі екрана.
Натисніть і пальцем посуньте
висувну панель сповіщень
донизу. На головному екрані
натисніть клавішу меню і
виберіть пункт Сповіщення.
Тут можна перевірити стан
Wi-Fi і Bluetooth, а також інші
повідомлення.

Перегляд панелі стану
На панелі стану відображаються
різні піктограми стану телефону,
наприклад потужність
сигналу, нові повідомлення,
ресурс акумулятора, а також
інформація про активність
Bluetooth та підключення даних.

Нижче наведено таблицю з
поясненням піктограм, які
можна побачити на панелі стану.
[Панель стану]
Піктограма Опис
Немає SIM-карти
Немає сигналу
Встановлено з’єднання
з Wi-Fi.
Підключено гарнітуру
Переадресація дзвінків
Утримування дзвінків
Увімкнено
гучномовець.
Вимкнено мікрофон
телефону.
Пропущений дзвінок
Увімкнено Bluetooth.
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Піктограма Опис
Встановлено з’єднання
із пристроєм Bluetooth.
Системне попередження
Встановлено будильник.
Нове голосове повідомлення
Активовано режим “У
літаку”.
Вимкнено дзвінок.
Активовано віброрежим.
SD-картка відсутня
Акумулятор повністю
заряджено
Акумулятор
заряджається
Отримання даних

Піктограма Опис
Встановлено з’єднання
з ПК за допомогою
USB-кабелю.
Виконується
завантаження даних
на телефон.
Виконується
завантаження даних в
Інтернет.
Увімкнено GPS.
Отримання даних про
розташування від
системи GPS.
Ще 2 сповіщення не
відображено
Активний виклик
Дані синхронізуються

Передавання даних

Завантаження
завершено

Отримання та
передавання даних

Нове повідомлення
G-Mail
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Головний екран
Піктограма Опис
Нове повідомлення
Google Talk
Повідомлення
Нове повідомлення
Пісня відтворюється
Запланована подія

Екранна клавіатура
Вводити текст можна також за
допомогою екранної клавіатури.
У режимі введення тексту
екранна клавіатура автоматично
з’являється на дисплеї.

Використання
клавіатури та введення
тексту
використовується
для зміни верхнього
і нижнього регістрів.
Торкніться її, щоб ввести
велику літеру. Наступна
натиснута вами літера
відобразиться великою.

Щоб ввести весь текст
великими буквами
торкніться цієї клавіші двічі.
Кольоровий кружечок
на цій клавіші вказує або
на те, чи верхній регістр
застосовується для всього
тексту (зелений) чи
лише для однієї літери
(помаранчевий).
Клавіша пробілу
використовується для
встановлення проміжків
між словами.
в икористовується для
увімкнення та вимкнення
режиму передбачення
тексту XT9.
в икористовується для
відображення меню
налаштувань. Це меню
містить такі параметри:
Налаштування редактора,
Типи клавіатури, Мова
написання, Словник
користувача і Спосіб введення.
використовуються для
перемикання режимів
введення цифр та символів.
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в икористовується для
видалення попереднього
символу.
використовується для
відображення або
приховання екранної
клавіатури.
використовується для
переходу в новий рядок у
полі для введення тексту.

Режим передбачення
тексту XT9
Для швидкого і зручного
введення повідомлень
екранна клавіатура забезпечує
можливість передбачення
тексту. Режим передбачення
тексту XT9 використовує
вбудований у пам’ять телефону
словник для розпізнавання слів
на основі послідовності набору
клавіш користувачем. Просто
натискайте клавіші з цифрами,
що відповідають літерам, а
словник передбачить слово, яке
ви хочете вжити.
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Режим 123
Цей режим дозволяє швидше
вводити цифри в текстовому
повідомленні (наприклад номер
телефону). Натисніть клавіші, що
відповідають потрібним цифрам,
а потім вручну перейдіть у
відповідний режим введення тексту.

Введення літер із
діакритичними знаками
Якщо для текстового вводу було
обрано французьку або іспанську
мову, ви можете вводити спеціальні
символи цих мов (наприклад, "а").
Коли відповідний символ літери
зникне, натискайте ту саму клавішу,
поки не побачите потрібну літеру.

Приклад
Щоб ввести "а", натисніть та
утримуйте клавішу "a".
Коли літера "a" зникне,
натискайте клавішу "a", поки на
екрані не з'явиться літера "ä".
Вводьте спеціальні символи,
натискаючи літеру кілька разів.
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Налаштування облікового запису Google
Якщо ви вперше відкриваєте
програму Google на телефоні,
потрібно буде увійти в систему
за допомогою облікового запису
Google Mail. Якщо у вас немає
облікового запису Google,
з'явиться запит щодо його
створення.

Створення облікового
запису Google
1Н
 а головному екрані виберіть
вкладку Програми, щоб
відкрити меню програм.
2 Натисніть пункт Gmail та
Далі>Створити для запуску
майстра настройки Google
Mail і налаштування.
3 Натисніть текстове поле, щоб
відкрити сенсорну клавіатуру,
і введіть своє ім'я та ім'я
користувача для облікового
запису Google. Вводячи текст,
переходити до наступного
текстового поля можна за
допомогою клавіші Далі на
клавіатурі.

4 В вівши ім'я та ім'я
користувача, натисніть
Далі. Телефон під'єднується
до серверів Google і
перевіряє доступність імені
користувача.
5 Двічі введіть пароль. Потім
виконайте вказівки та
введіть потрібну і додаткову
інформацію про обліковий
запис. Зачекайте, поки не
буде створено облікового
запису.

Вхід у систему
1 В ведіть адресу електронної
пошти і пароль, після чого
натисніть пункт Увійти.
Зачекайте, поки не буде
виконано вхід у систему.
2 Після входу в систему можна
користуватися поштою
Gmail та сервісами Google на
телефоні.
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3П
 ісля налаштування
облікового запису Google
на телефоні телефон буде
автоматично синхронізовано
з обліковим записом Google
в Інтернеті. (Це залежить від
налаштувань синхронізації).
Увійшовши у свій обліковий
запис, ви зможете
користуватися поштою Google,
календарем, маркетом та
картами Google; завантажувати
програми з Android Market;
зберігати резервні копії своїх
налаштувань на серверах
Google та користуватися іншими
сервісами Google зі свого
телефону.
Важлива інформація!
• Деякі програми, наприклад
календар, працюють
лише з тим обліковим
записом Google, який ви
зареєстрували на телефоні
першим. Якщо ви плануєте
використовувати на телефоні
кілька облікових записів
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Google, перед використанням
такої програми увійдіть до
першого зареєстрованого вами
облікового запису Google. Після
входу до облікового запису
ваші контакти, повідомлення
пошти Gmail, записи
календаря та інші збережені
в цих програмах чи службах
відомості буде синхронізовано
з вашим телефоном. Якщо під
час налаштування програми,
яка передбачає використання
облікового запису Google,
як-от Gmail або Android
Market, ви не увійдете до
облікового запису Google,
то під час першого запуску
програми відобразиться запит
активувати або створити
обліковий запис Google.
• Якщо ви бажаєте скористатися
функцією резервного
копіювання для відновлення
на цьому телефоні параметрів
іншого телефону, на якому
використовувалась операційна
система Android або новішої
39
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Налаштування облікового запису Google
версії, вам необхідно увійти
до облікового запису Google
просто зараз у процесі
налаштування. Якщо цього
не зробити під час процедури
налаштування, відновити
встановлені вами параметри
буде неможливо.
• Якщо ви користуєтесь
корпоративним обліковим
записом вашої компанії,
то ваш відділ IT може
встановлювати додаткові
вимоги щодо входу до такого
облікового запису.
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Дзвінки
Здійснення дзвінка
1Н
 атисніть , щоб відкрити
клавіатуру.
2 Введіть за допомогою
клавіатури номер. Щоб стерти
цифру, натисніть піктограму
Очистити
.
3 Щоб здійснити дзвінок,
натисніть піктограму Виклик
.
4 Щоб завершити виклик,
торкніться пункту Завершити
або натисніть клавішу
завершення виклику
.
ПОРАДА! Щоби ввести “+”
для здійснення міжнародних
викликів, натисніть та
утримуйте
.

Дзвінок на ваші контакти
1Н
 атисніть
щоб відкрити
контакти.
2 Прокрутіть список контактів
або введіть перші літери
потрібного контакту,
натиснувши пункт Пошук.
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3 У списку натисніть на
потрібний контакт та виберіть
номер, якщо в контакту є
більше, ніж один номер
телефону.

Відповідь на дзвінок та
відхилення дзвінка
Коли телефон дзвонить,
натисніть клавішу надсилання,
щоб відповісти. Також це можна
зробити шляхом перетягування
піктограми Відповісти
вправо.
Щоб відхилити вхідний дзвінок,
натисніть клавішу завершення
дзвінка.
ПОРАДА! Коли телефон
дзвонить, натисніть і посуньте
піктограму беззвучного
режиму
вліво для переходу
в тихий режим.
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Дзвінки
Настройка гучності
дзвінка
Щоб налаштувати гучність під
час дзвінка, використовуйте
клавіші вгору та вниз на лівій
бічній панелі телефону.

Здійснення другого
виклику
1П
 ід час першого дзвінка
натисніть
.
2 Наберіть потрібний номер
або виберіть його у списку
контактів
3 Щоб здійснити виклик,
натисніть піктограму Виклик
.
4 Обидва виклики
відображатимуться на
екрані викликів. Перший
дзвінок буде заблоковано
та переведено в режим
утримування.
5 Щоб перейти від одного
дзвінка до іншого, натисніть
.
42
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ПРИМІТКА: Для встановлення
конференц-зв’язку можна
скористатися піктограмою
.
6 Щоб завершити активні
виклики, натисніть пункт
Завершити виклик.
Якщо активного виклику
немає, це призведе до
завершення виклику,
який утримується. Щоб
завершити всі дзвінки
одночасно, торкніться клавіші
Меню і виберіть пункт
Завершити виклик.
ПРИМІТКА: Оплата стягується
за кожен виконаний виклик
відповідно до вашого тарифного
плану.

Перегляд журналу
дзвінків
На головному екрані натисніть
клавішу надсилання і виберіть
пункт Журнал викликів.
Перегляньте весь список
набраних, отриманих,
пропущених і голосових
дзвінків.
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ПОРАДА! Натисніть
будь-який запис у списку
дзвінків для перегляду дати,
часу та тривалості дзвінка.
ПОРАДА! Натисніть
Меню та Очистити журнал
викликів для видалення всіх
записів.

Налаштування викликів
Для викликів можна
встановити такі налаштування,
як переадресація виклику,
очікування виклику та інші
спеціальні налаштування, які
пропонуються постачальником
послуг.
1 На головному екрані виберіть
вкладку Програми, щоб
відкрити меню програм.
2 Прокрутіть по пункту
Налаштування і виберіть
його.
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3Н
 атисніть пункт
Налаштування викликів
і виберіть пункти для
налаштування.
< Номери фіксованого
набору >
дозволяє відкрити та скласти
обмежений список номерів,
на які можна телефонувати з
цього телефону. Знадобиться
код PIN2, який можна дізнатися
в оператора. З вашого телефону
можна буде здійснювати дзвінки
тільки на номери, включені в
список номерів фіксованого
набору.
<Голосова пошта >
встановлення номера голосової
пошти.
Послуга голосової пошти –
дає змогу вибрати скриньку
голосової пошти, що надається
оператором, або іншою
службою, наприклад Google
Voice.
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Дзвінки
Параметри голосової
пошти – якщо ви
користуєтеся скринькою
голосової пошти, наданою
вашим оператором, цей
пункт передбачає можливість
введення номера телефону, що
використовуватиметься вами
для прослуховування голосових
повідомлень і керування ними.
< Інші параметри викликів >
Повідомлення з
вибаченнями – у разі
відхилення виклику ця функція
дає вам змогу негайно надіслати
повідомлення з поясненням.
Це зручно, якщо потрібно
відповісти на повідомлення під
час зустрічі.
Переадресація виклику –
налаштування способу
переадресації викликів під
час розмови, якщо немає
відповіді тощо. Можна вибрати
такі варіанти: Завжди
переадресовувати,
Переадресовувати,

якщо лінія зайнята,
Переадресовувати, якщо
немає відповіді або
Переадресовувати, якщо
поза зоною досяжності.
Введіть номер для
переадресації.
ПРИМІТКА: За переадресацію
дзвінків знімається додаткова
оплата. Детальнішу інформацію
можна отримати у свого
оператора мобільного зв'язку.
Заборона дзвінків –
дозволяє налаштувати заборону
певних дзвінків. Введіть пароль
заборони дзвінків.
Перевірте, чи ваш оператор
мережі підтримує дану послугу.
Вартість викликів – перегляд
вартості дзвінків. (Ця послуга
залежить від мережі; певні
оператори не надають її.)
Тривалість виклику –
перегляд тривалості усіх
дзвінків, включаючи всі, вихідні,
вхідні та останні дзвінки.
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Додаткові налаштування
викликів – зміна таких
налаштувань:
Ідентифікатор абонента :
відображення або приховування
номера під час здійснення
виклику;
Очікування виклику :
якщо увімкнути послугу
очікування виклику, телефон
повідомлятиме про новий
вхідний дзвінок, коли ви
розмовлятимете по телефону;
Залежить від вашого оператора
мережі.
Вибрати лінію : вибір лінії.
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Контакти
Контакти на телефоні можна
додавати та синхронізувати їх із
контактами облікового запису
Google чи іншими обліковими
записами з підтримкою
синхронізації контактів.

Пошук контакту
1 Н а головному екрані натисніть
пункт Контакти, щоб відкрити
контакти.
2 Натисніть пункт Пошук і за
допомогою клавіатури введіть
ім'я контакту.

Додавання нового
контакту
1Щ
 об відобразити на екрані
клавіатуру, на головному
екрані натисніть клавішу
Надіслати
і торкніться
піктограми Телефон
.
Введіть новий телефонний
номер, після цього торкніться
клавіші Меню і виберіть
пункт Додати до контактів або
Створити новий контакт.

2 Я кщо ви бажаєте додати
зображення до нового
контакту, натисніть .
Можна скористатися
збереженим зображенням
або зробити нове.
3 Виберіть контакт з-поміж
збережених на телефоні,
SIM-карті або в обліковому
записі Google.
4 Натисніть текстове поле, щоб
відкрити сенсорну клавіатуру,
та введіть ім'я нового
контакту.
5 Натисніть потрібну категорію
інформації про контакт і
введіть детальну інформацію
про нього.
6 Щоб зберегти контакт,
натисніть Готово.

Швидкий набір
Абоненту, якому ви часто
телефонуєте, можна призначити
номер швидкого набору.
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1 В ідобразивши список
контактів, натисніть клавішу
Меню і виберіть пункти
Додатково > Номери
швидкого набору.
2 За клавішею 1 закріплено
швидкий набір голосової
пошти. Ви не можете це
змінити. Натисніть будь-яку
іншу цифру для присвоєння їй
номера швидкого набору.
3 Відкриється ваш список
контактів. Виберіть контакт,
якому потрібно присвоїти
номер швидкого набору,
натиснувши один раз його
номер телефону.
ПРИМІТКА: Щоб видалити
контакт зі списку номерів
швидкого набору, натисніть
і утримуйте цей контакт.
У спливному вікні, яке
відобразиться, виберіть пункти
Видалити та OK.

Вибрані контакти
Часто використовувані контакти
можна позначити як вибрані.
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Як додати контакт до списку
вибраного:
1 На головному екрані натисніть
пункт Контакти, щоб
відкрити контакти.
2 Натисніть контакт для
перегляду детальної
інформації про нього.
3 Натисніть зірочку праворуч
від імені контакту. Зірочку
буде виділено жовтим
кольором.
Як видалити контакт зі
списку вибраного:
1 На головному екрані натисніть
пункт Контакти, щоб
відкрити контакти.
2 Натисніть вкладку Вибрані
і виберіть контакт для
перегляду детальної
інформації про нього.
3 Натисніть жовту зірочку
праворуч від імені контакту.
Зірочку буде виділено сірим
кольором, а контакт видалено
зі списку вибраного.
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Обмін повідомленнями/електронна пошта
Обмін повідомленнями

3Щ
 об написати повідомлення,
натисніть вікно повідомлення
внизу.
4 Щоб відкрити меню
параметрів, натисніть клавішу
Надсилання повідомлення
меню. Виберіть один із
варіантів: Додати тему,
1 На головному екрані
Долучити, Надіслати,
натисніть піктограму
Вставити смайлик,
Обмін повідомленнями,
Видалити потік, Усі потоки
після чого натисніть пункт
та Додати до контактів.
Нове повідомлення,
щоб відкрити порожнє
5 Щоб надіслати повідомлення,
повідомлення.
натисніть пункт Надіслати.
2 У полі Кому введіть номер
6 Відкриється екран із
мобільного телефону. Під час
повідомленням після вашого
введення номера телефону
імені. На екрані з'являться
з'являються відповідні
відповіді. Під час перегляду
контакти. Можна натиснути
і надсилання додаткових
номер отримувача або
повідомлень створюється
продовжити вводити номер.
потік повідомлень.
Ви можете додати декілька
контактів.
УВАГА! обмеження
у 160 символів може
ПРИМІТКА: З вас буде
бути різним, залежно від
зніматись оплата за текстове
кодування SMS в тій чи іншій
повідомлення кожній
країні.
особі, якій ви надсилаєте
повідомлення.
У GT540 передбачено одне
інтуїтивне та просте меню для
користування SMS і MMS.
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УВАГА! Якщо до
SMS-повідомлення додати
зображення, відео або звук,
таке повідомлення буде
автоматично перетворено
в MMS-повідомлення, що
відповідно вплине і на оплату.

ПРИМІТКА: Коли під
час виклику приходить
повідомлення, сигналу не буде,
проте ви побачите його на
індикаторній панелі.

Адресна скринька
Повідомлення (SMS, MMS),
написані або отримані від іншої
особи, можна відображати у
хронологічному порядку, що
дає змогу зручно переглядати
бесіду.
ПРИМІТКА: Під час надсилання
MMS-повідомлення ви не
отримаєте звіт про доставку,
натомість побачите піктограму
.
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Використання смайликів
Оживіть повідомлення за
допомогою смайликів.
Під час написання нового
повідомлення натисніть
клавішу меню і виберіть пункт
Вставити смайлик.

Зміна налаштувань SMS
Параметри повідомлень
телефону GT540 заздалегідь
налаштовані так, що
повідомлення можна надсилати
одразу. Ви можете змінити
налаштування відповідно до
власних уподобань.
На головному екрані
натисніть піктограму Обмін
повідомленнями, а
потім натисніть клавішу
меню. Натисніть пункт
Налаштування.

Зміна налаштувань
повідомлень
Параметри повідомлень
телефону GT540 заздалегідь
налаштовані так, що
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Обмін повідомленнями/електронна пошта
повідомлення можна надсилати
одразу. Ви можете змінити
налаштування відповідно до
власних уподобань.
На головному екрані
натисніть піктограму Обмін
повідомленнями, а
потім натисніть клавішу
меню. Натисніть пункт
Налаштування.
< Параметри зберігання
повідомлень>
Видаляти старі
повідомлення – торкніться
цього пункту, щоб позначити
його галочкою і дозволити таким
чином стирання найдавніших
повідомлень у міру досягнення
ліміту текстових повідомлень
або ліміту мультимедійних
повідомлень. Зніміть
галочку, щоб зберігати на
телефоні необмежений обсяг
повідомлень.
Ліміт текстових
повідомлень –
використовується для
встановлення максимальної

кількості повідомлень, які
зберігаються в межах однієї
теми.
Ліміт мультимедійних
повідомлень –
використовується для
встановлення максимальної
кількості мультимедійних
повідомлень, які зберігаються в
межах однієї теми.
< Зміна налаштувань SMS >
Звіт про доставку –
отримання підтвердження про
доставку повідомлень.
Впорядкувати
повідомлення, збережені
на SIM-картці –
впорядкування повідомлень,
збережених на SIM-карті.
Період чинності –
вибір тривалості зберігання
повідомлень у центрі
повідомлень.
Центр текстових
повідомлень – введення
детальної інформації про центр
повідомлень.
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< Зміна налаштувань MMS >
Звіт про доставку – запит
звіту про доставку.
Дозволити звіти про
доставку – використовується
для активації функції
підтвердження доставки
надісланих повідомлень.
Звіт про прочитання – запит
звіту про прочитання усіх
повідомлень, які ви надсилаєте.
Дозволити звіти про
прочитання –
використовується для
увімкнення функції
підтвердження прочитання
надісланих повідомлень.
Автоматичне завантаження
– увімкніть, щоб автоматично
завантажувати повідомлення.
Автоматичне завантаження
у роумінгу – завантаження
повідомлень у роумінгу.
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Встановити пріоритет –
вибір рівня пріоритетності MMSповідомлень.
Період чинності –
вибір тривалості зберігання
повідомлення у центрі
повідомлень.
Режим створення
Обмежений: у цьому режимі
пристрій обмежує розмір
вкладання в ММС.
Попередження. У цьому
режимі користувач отримує
попередження про те що
перевищено допустимий розмір
ММС.
Вільний: у цьому режимі
отримувач дозволяє
користувачу додавати до
повідомлення будь-який вміст.
Отримувати рекламні
оголошення – отримання
рекламних оголошень.
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Обмін повідомленнями/електронна пошта
< Зміна інших параметрів >
Сервісне повідомлення –
отримання чи заборона
отримання сервісних
повідомлень.
Налаштування сповіщень –
увімкніть, щоб на панелі стану
відображалися сповіщення про
повідомлення. Також виберіть
рингтон та увімкніть вібрацію,
які повідомлятимуть про нові
повідомлення.
Інформаційні Сервісні
налаштування – отримання,
блокування, перегляд
або редагування каналів
отримання інформаційних
сервісних повідомлень (СВповідомлення). Також виберіть
мову для інформаційних
сервісних повідомлень.

Як налаштувати
електронну пошту
Залишайтеся в дорозі на зв'язку,
надсилаючи повідомлення
електронної пошти за
допомогою GT540. Можна
швидко і просто налаштувати
обліковий запис електронної
пошти POP3 або IMAP4.
1 На головному екрані натисніть
вкладку Програми та
пункт Email, щоб відкрити
контакти. Або ж на головному
екрані натисніть пункт Ел.
пошта для безпосереднього
доступу.
2 Якщо обліковий запис ел.
пошти не налаштовано,
запустіть майстер
налаштування ел. пошти.
ПОРАДА! Якщо обліковий
запис ел. пошти вже
настроєно, майстер не
запускається автоматично.
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Надсилання електронної Приймання електронної
пошти з використанням пошти
облікового запису
Перевіряти обліковий запис на
1Н
 а головному екрані натисніть
піктограму Email, після чого
натисніть пункт Створити,
щоб відкрити нове порожнє
повідомлення.
2 Введіть адресу отримувача
та напишіть своє
повідомлення. Можна
також долучати зображення,
відео, аудіофайли та файли
документів у різних форматах.
3 Щоб надіслати повідомлення
електронної пошти, натисніть
пункт Надіслати.
ПОРАДА! Під час активного
Wi-Fi-з'єднання повідомлення
ел. пошти надсилаються та
приймаються через Wi-Fi.
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наявність нових повідомлень
можна автоматично або вручну.
Для перевірки вручну виконайте
подані далі дії.
1 На головному екрані натисніть
піктограму Email.
2 Потім виберіть обліковий
запис, який буде
використовуватися.
3 Виберіть пункт Оновити,
GT540 підключиться до
вашого облікового запису
електронної пошти та прийме
нові повідомлення.

Зміна налаштувань
облікового запису
електронної пошти
Електронну пошту можна
налаштувати відповідно до своїх
потреб.
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Обмін повідомленнями/електронна пошта
1Н
 а головному екрані натисніть
піктограму Email і виберіть
потрібний обліковий запис.
2 За допомогою клавіші
меню відкрийте меню
параметрів і натисніть пункт
Налаштування.
3 Можна налаштувати такі
параметри: Налаштування
облікового запису,
Загальні налаштування,
Параметри завантаження
і Спам-повідомлення.
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Соціальні мережі
Соціальні мережі
Завдяки телефону можна
користуватися соціальними
мережами і керувати мікроблогами в Інтернет-спільнотах.
Можна оновлювати свій
поточний статус і переглядати
оновлення статусів друзів у
режимі реального часу.
Якщо у вас немає облікового
запису, можна відвідати вебсайт відповідної мережі та
налаштувати його.
УВАГА! За використання
онлайн-послуг може зніматись
додаткова оплата. Перевірте
вартість послуг з передачі даних
у оператора мережі.

Додавання облікового
запису до телефону
1Н
 а головному екрані виберіть
вкладку Програми, щоб
відкрити меню програм.
2 Виберіть потрібну соціальну
мережу.
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3 В ведіть адресу електронної
пошти і пароль, які
використовуються для
спільноти, та натисніть пункт
Увійти.
4 Зачекайте, поки не буде
перевірено обліковий запис.
5 Якщо натиснути соціальну
мережу, можна переглянути її
поточний статус.
ПОРАДА! Якщо до головного
екрана додати віджет соціальної
мережі, він показуватиме
ваш статус у разі оновлення
телефону з Інтернету. Не входячи
в систему, одночасно і постійно
отримуйте оновлення, нові
публікації та фотографії членів
спільноти.
Перейти до спільноти можна
також, просто натиснувши
віджет.
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Обмін повідомленнями/електронна пошта
Перегляд та оновлення
статусу
1 В иберіть спільноту для
переходу.
2 Можна переглянути поточний
статус спільноти.
3 Ви можете оновлювати свій
статус, додаючи коментарі
або фото.
ПРИМІТКА: Ця послуга
залежить від послуг мережі.

Видалення облікових
записів із телефону
1 В иберіть Програми
> Налаштування >
Параметри облікового
запису та синхронізації.
2 Виберіть обліковий запис,
який потрібно видалити, та
торкніться пункту Видалити
обліковий запис.
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Камера
Використання видошукача
Яскравість – регулювання рівня освітлення зображення.
Пересувайте індикатор яскравості вздовж панелі до позначки
“-” для нижчого рівня освітлення ображення або “+” для вищого
рівня освітлення зображення.
Масштабування – збільшення або зменшення. Можна також
користуватися кнопками регулювання гучності.

Налаштування –
натискайте цю піктограму для
відкривання меню параметрів.
Дивіться розділ Використання
розширених настройок.

Галерея – доступ до
збережених фотографій з
режиму камери. Просто
натисніть, і на екрані
з'явиться галерея знімків.
Фотозйомка
Режим відео – натискайте
цю піктограму для переходу
в режим відео.

Розмір – Торкніться цього пункту, щоб вибрати розмір
фотографій (у пікселах). Можна вибрати одне з перелічених
значень розміру фото: 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M
(1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).
Фокусування – натискайте цю піктограму для вибору
меню параметрів. Див. розділ "Використання режиму
фокусування".
ПРИМІТКА: Перш ніж фотографувати, потрібно встановити карту
пам'яті. Якщо не вставити карту пам'яті, зберегти фотографію буде
неможливо.
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Камера
ПОРАДА! Ви можете закрити
всі опції, щоб очистити екран
видошукача. Просто натисніть
один раз по центру видошукача.
Для повернення опцій натисніть
на екран ще раз.

Використання режиму
фокусування
Для режиму фокусування
доступні такі параметри:
Автофокус – автоматичне
фокусування камери.
Макро – режим Макро
дозволяє робити знімки з
надзвичайно малої відстані.
Якщо ви намагаєтесь зробити
знімок з малої відстані, але
рамка фокусування залишається
червоною, спробуйте увімкнути
режим "Макро".
Вияв обличчя – Якщо
увімкнути режим виявлення
обличчя, під час зйомки камера
автоматично розпізнаватиме
обличчя та налаштовуватиме
фокус на них.

ПРИМІТКА: Функція
масштабування недоступна в
режимі вияву обличчя.
Вручну – фокусування камери
вручну.

Швидка фотозйомка
1Н
 атисніть та утримуйте
клавішу камери, розташовану
праворуч на телефоні.
2 Утримуючи телефон
горизонтально, наведіть
об'єктив на об'єкт зйомки.
3 Легко натисніть на кнопку
зйомки і в центрі екрану
видошукача з'явиться рамка
фокусування.
4 Розташуйте телефон таким
чином, щоб ви бачили об'єкт
зйомки у рамці фокусування.
5 Коли рамка фокусування
стане зеленою, це означає,
що камера сфокусувалась на
об'єкті.
6 Натисніть кнопку зйомки та
притримайте її.
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Після зйомки
Записаний знімок появиться на
екрані.
Надіслати Торкніться цього
пункту, щоб надіслати
фотографію через
Bluetooth, Еmail, Gmail,
Обмін повідомленнями
або Соціальна мережа.
ПРИМІТКА: У разі
завантаження MMSповідомлень у роумінгу може
зніматися додаткова плата.
Встановити як Торкніться, щоб
використати
зображення як
зображення контакту
або шпалер.
Перейменувати Натисніть, щоб
редагувати назву
вибраного зображення.
Редаг. Натисніть, щоб
редагувати зображення
різноманітними
інструментами.
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 атисніть, щоб переглянути
Н
галерею збережених
знімків.
Натисніть, щоб видалити
зображення.
Натисніть, щоб одразу ж
зняти інше зображення.
Поточний знімок буде
збережений.
Натисніть, щоб повернутись
до попереднього меню.

Використання
розширених параметрів
На екрані видошукача натисніть
, щоб відкрити додаткові
параметри.
Настройте параметри
відеокамери, повертаючи
коліщатко. Вибравши параметр,
натисніть клавішу Назад.
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Камера
Якість зображення –
вибирайте один із таких
варіантів, як Високоякісний,
Якісний або Звичайний. Чим
вища якість, тим чіткішим буде
знімок. Однак, внаслідок цього
збільшується розмір файлу,
а це означає, що ви зможете
зберегти менше відеозаписів у
пам'яті телефону.
Баланс білого – вибирайте
один із таких варіантів, як Aвто,
Лампа розжарювання,
Сонячно, Флуоресцентна
лампа та Хмарно.
Режим зйомки – Можна
вибрати режими Звичайний,
Безперервна зйомка, Портретна
зйомка, Зйомка з рамкою,
Панорамна зйомка, Мистецький
знімок та Виявлення посмішки.
Таймер – таймер автоспуску
дозволяє встановити затримку
між натисненням кнопки
зйомки та самою зйомкою.
Вибирайте один із таких
варіантів, як Вимк., 3 секунди,

5 секунд або 10 секунд. Ця
функція дуже зручна, якщо ви
бажаєте теж бути на знімку.
ISO – параметр ISO визначає
чутливість оптичної матриці.
Чим більше значення ISO,
тим чутливіша камера. Ця
функція корисна під час
зйомки в темноті, якщо
неможливо використовувати
спалах. Виберіть значення ISO
Автомат., 100, 200 та 400.
Сюжетний режим–
вибирайте один із таких
варіантів, як Автомат.,
Портрет, Пейзаж, Спорт і
Ніч.
Колірний ефект – вибір
кольору нової фотографії.
Зробивши вибір, закрийте меню
тону кольору за допомогою
клавіші Назад. Тепер можна
зробити фотознімок.
ПРИМІТКА: Можна змінити
кольорове зображення на
чорно-біле або в стилі "сепія",
проте зробити кольоровим
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чорно-біле зображення або
зображення в стилі "сепія"
неможливо.
Зняте зображення –
Можна вибрати значення
Увімк., Утримувати та Вимк.
Якщо вибрати значення Увімк.,
фотографія відображатиметься
протягом 1 секунди після
зйомки, а потім екран
повертатиметься в режим
видошукача.
Екран із сіткою – вибирайте
один із таких варіантів, як Вимк.,
2x2 або 3x3.
Звук затвору – вибирайте
один із чотирьох звуків затвору.
Геомітки – використання
послуг телефону залежно від
місця розташування. Робіть
знімки та прив'язуйте їх до
місця зйомки. При завантаженні
зображень із мітками у блог,
що підтримує геомітки, можна
переглядати знімки на карті.
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ПРИМІТКА: Ця функція
доступна, лише якщо увімкнено
GPS.
Сховати піктограми –
приховування піктограм
налаштування камери вручну
або автоматично.
Виявлення моргання –
вибирайте пункт Увімк. для
виявлення моргання очей під
час зйомки.
Відновити – відновлення
всіх стандартних налаштувань
камери.
ПОРАДА! Після виходу
із режиму камери всі
налаштування, окрім розміру
та якості зображення,
повертаються до значень
за замовчуванням. Усі
нестандартні налаштування,
наприклад тон кольору та
ISO, слід скинути. Перевірте їх
перед наступною зйомкою.
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Камера
ПОРАДА! Меню налаштувань
накладається на видошукач,
і, якщо ви зміните елементи
кольору чи якості зображення,
ви зможете побачити зміну
зображення в перегляді після
меню настройок.

Перегляд збережених
фотографій
1Д
 оступ до збережених
фотознімків можливий у
режимі камери. Просто
натисніть і на екрані
з'явиться галерея знімків.
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Відеокамера
Використання видошукача
Яскравість – регулювання рівня освітлення зображення.
Пересувайте індикатор яскравості вздовж панелі до позначки
“-” для нижчого рівня освітлення ображення або “+” для
вищого рівня освітлення зображення.
Масштабування – збільшення або зменшення. Можна також
користуватися кнопками регулювання гучності. Перед початком
відеозйомки можна відрегулювати наближення. Під час запису
відео наблизити об’єкт або віддалити план неможливо.
Галерея – доступ до
збережених фотографій із
режиму камери. Просто
натисніть, і на екрані
з'явиться галерея знімків.
Режим відео –
натискайте цю піктограму
для переходу в режим
камери.
Розпочати запис

Налаштування –
натискайте цю піктограму
для відкривання меню
параметрів. Дивіться
розділ Використання
розширених настройок.
Розмір відео – Торкніться цього пункту, щоб вибрати розмір
кадру відео (в пікселах). Можна вибрати одне з перелічених
значень розміру відеозображення: VGA (640x480), QVGA
(320x240) або QCIF (176x144).
Сюжетний режим – налаштування камери відповідно до
умов зйомки Вибирайте один із таких пунктів, як Автомат.,
Портрет, Пейзаж, Спорт, Захід сонця і Ніч.
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Відеокамера
Швидка відеозйомка
1Н
 атисніть та утримуйте
клавішу камери, розташовану
праворуч на телефоні.
2 Потім перейдіть до .
3 На дисплеї відобразиться
екран видошукача.
4 Тримаючи телефон
горизонтально, спрямуйте
об'єктив на об'єкт
відеозйомки.
5 Натисніть один раз кнопку
зйомки для початку
відеозапису.
6 В низу видошукача
відобразиться напис Запис
із таймером, що показує
тривалість відеозапису.
7 Натисніть на екрані, щоб
зупинити запис.

Після зйомки відео
Знімок, який буде представляти
вашу відеозйомку, появиться
на екрані.

Т оркніться цього
пункту, щоб надіслати
відео через Bluetooth,
Еmail, Gmail або Обмін
повідомленнями.
ПРИМІТКА: У разі
завантаження повідомлень
MMS у роумінгу може зніматися
додаткова плата.
Відт Натисніть для
відтворення
відеозапису.
Перейменувати Натисніть для
редагування назви
вибраного відеозапису.
Редаг. Натисніть для
використання
відеозапису як шпалер.
Т оркніться цього пункту, щоб
запустити медіапрогравач
і переглянути збережені
відео.
Натисніть для видалення
щойно записаного відео та
підтвердьте, натиснувши
Так. Після цього знову
відкриється екран
видошукача.
Надіслати
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Натисніть для зйомки
наступного відео.
Поточний відеозапис буде
збережений.
Натисніть, щоб повернутись
до попереднього меню.

Використання
розширених параметрів
У видошукачі натисніть
і відкрийте всі додаткові
параметри.
Налаштуйте параметри
відеокамери, повертаючи
коліщатко. Вибравши потрібний
параметр, натисніть клавішу
повернення назад.
Колірний ефект – вибір
кольору для нового перегляду.
Баланс білого – реалістичне
відображення білого кольору
на відеозаписах. Щоб увімкнути
камеру для налаштування
правильного балансу білого, вам
потрібно буде визначити стан
освітлення. Можливі значення:
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Авто, Лампа розжарювання,
Сонячно, Флуоресцентна
лампа та Хмарно.
Тривалість - визначте
максимальну тривалість
відеозапису. Виберіть
Звичайний або MMS, щоб
обмежити максимальний
розмір для надсилання у
повідомленні MMS.
ПОРАДА! Якщо вибрати
режим зйомки для MMS,
буде встановлено розмір
зображення QCIF, що дає
змогу знімати відео більшої
тривалості.

Звукозапис – вибирайте пункт
Вимкнути звук для запису
відео без звуку.
Сховати піктограми –
приховування піктограм меню
камери автоматично або вручну.
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Відеокамера
Записане відео – Можна
вибрати значення Увімк.,
Утримувати та Вимк. якщо після
появи екрана з відеозаписом на
1 секунду вибрати пункт Увімк.,
телефон відразу перейде в
режим попереднього перегляду
відеозапису.
Скинути – відновлює всі
початкові налаштування
відеокамери.

Перегляд збереженого
відео
1Н
 а видошукачі натисніть .
2 На екрані відобразиться ваша
галерея.
3 Натисніть один раз на
відеозапис, щоб вивести його
перед галереєю. Відтворення
розпочинається автоматично.

ПОРАДА! Ви можете змінити
кольорове зображення у
чорно-біле або в стилі "сепія",
проте не можете зробити
кольоровим чорно-біле
зображення або зображення в
стилі "сепія".
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Фотографії та відеозаписи
Перегляд фото і відео
1Н
 атисніть у вікні
попереднього перегляду
камери.
2 На екрані відобразиться ваша
галерея.
3 Натисніть на піктограму відео
чи фото, щоб відкрити його.
ПОРАДА! Клацніть зліва
чи справа, щоб побачити інші
фото та відео.

Регулювання гучності
під час перегляду відео
Щоб відрегулювати гучність
відео під час відтворення,
скористайтеся клавішами
гучності зліва на телефоні.

Встановлення знімка як
шпалери
1Н
 атисніть на знімок, який
ви хочете встановити як
шпалери, щоб відкрити його.
2 Натисніть на екран, щоб
відкрити меню Опції.
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3 Торкніться піктограми
Використати як , потім натисніть
пункт Встановити
шпалери.

Редагування знімків

Телефон дозволяє виконувати
над фотографіями різноманітні
дії, змінювати їх, додавати різні
елементи та просто робити
яскравішими.
1 Відкрийте фотографію, яку
потрібно відредагувати, та
натисніть клавішу меню.
2 Щоб змінити фотографію,
натисніть пункт Редагувати:
Повернути та
обернути – обертання
фотографії для розваги
або кращого вигляду.
О
 брізати – обрізування
фотографії. Виберіть
квадратну чи круглу
форму вирізання і
рухом пальця на екрані
виберіть площу.

67

2010.10.4 5:10:27 PM

Фотографії та відеозаписи
Налаштування –
налаштування
зображення
за допомогою
автоматичних функцій
кольору, яскравості
тощо.
Е фект – застосування
ефектів до фотографії.
Р
 амка – додавання
рамки до фотографії.
Т екст – додавання
тексту до фотографії.
Г рафічний файл –
додавання графічного
файлу до фотографії.
П
 анель малювання –
малювання на
фотографії від руки.
Виберіть один із
чотирьох варіантів
товщини лінії, а тоді
виберіть потрібний
колір.

Штамп – додавання
штампів до фотографії.
Виберіть один із
декількох штампів
та знімок, де його
розмістити.
Змінити розмір –
зміна розміру
фотографії.
Збереження змін,
внесених на знімки.
Видалення змін,
внесених до фотографії.

Поворот фотографії
1Н
 а екрані редагування
натисніть .
Поворот на 90° проти
2
годинникової стрілки
Поворот на 90° за
3
годинниковою стрілкою
4
Обертання вертикально
Обертання
5
горизонтально
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Додавання тексту на
знімок
1Н
 а екрані редагування
натисніть
.
2 Виберіть колір тексту, потім
виберіть форму текстової
кульки.
3 Введіть за допомогою
клавіатури текст та натисніть
Готово.
4 Перемістіть текст, натиснувши
на нього та переміщуючи у
потрібне місце.

Додавання ефектів до
фотографії
1Н
 а екрані редагування
натисніть
.
2 Ви можете застосувати
до знімка різноманітні
параметри.
3 Щоб скасувати ефект, просто
натисніть
.
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Обрізання знімка
1Н
 а екрані редагування
натисніть .
2 Виберіть форму вирізання
знімка.
3 Розтягніть рамку на тій
площі, яку треба вирізати.
Перетягніть вибрану область.
4 Завершивши виділення,
натисніть Готово.

Налаштування фото
1Н
 а екрані редагування
натисніть . За допомогою
панелі інструментів
налаштування налаштуйте
знімок відповідно до власних
уподобань.
2  Виберіть, щоб
автоматично здійснити
налаштування.
3  Виберіть, щоб порівняти
вигляд до налаштування та
після.
4  Регулювання яскравості
та контрастності фотографії.
69

2010.10.4 5:10:28 PM

Фотографії та відеозаписи
5  Регулювання висвітлень
та тіней.
6  Балансування кольору
фотографії.
7  Регулювання насиченості
фотографії.
8  Регулювання чіткості
фотографії.
9
Зниження рівня шуму

Додавання рамок
1Н
 а екрані редагування
натисніть .
2 Щоб вибрати рамку, натисніть
або .
3 Натисніть , щоб перевірити
рамку загалом.

Додавання графічного
файлу
1Н
 атисніть
на екрані
редагування.
2 Натисніть
, потім виберіть
графічний файл.
3 Відрегулюйте розмір
графічного файлу.

4П
 оверніть графічний файл за
допомогою
та
.

Використання панелі
малювання
1Н
 атисніть
на екрані
редагування.
2 Натисніть
, щоб вибрати
форму.
3 Також встановіть колір і
товщину.
4 Додане зображення можна
видалити, натиснувши
.

Додавання штампів
1Н
 атисніть
на екрані
редагування.
2 Натисніть
, щоб
переглянути доступні штампи.
3 Торкніться екрану в місці, де
потрібно встановити штамп
на фото.
4Н
 алаштуйте колір за
допомогою
.
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Зміна розміру
1Н
 атисніть
на екрані
редагування.
2 Перетягніть повзунок, щоб
змінити розмір знімка.

Редагування відео
Функції редагування відео
доступні для відео у форматі
MPEG-4.

Обрізання довжини
відеозапису
1 В иберіть Редаг. , потім
виберіть
.
2 Натисніть . Після цього
встановіть нові точки початку
і закінчення. Торкніться
пункту OK, а потім Далі.
3 Натисніть Готово або
натисніть , щоб
повернутися до галереї і
скасувати зміни.

Вибір стилю переходу
1 В иберіть стиль переходу
і натисніть
для
попереднього перегляду.
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2Н
 атисніть , потім
перетягніть повзунок, щоб
установити тривалість
3 Щоб зберегти перехід,
натисніть пункт Готово.
Натисніть пункт
Застосувати, щоб
застосувати тільки вибраний
стиль переходу. Виберіть
пункт Застосувати до усіх,
щоб застосувати вибраний
стиль переходу до усіх
відеофайлів у розкадровці.

Додавання субтитрів
1 В ідкрийте відео для
редагування.
2 Виберіть Редаг. , потім
натисніть , щоб додати
субтитри до відео.
3 Натисніть , потім зупиніть
відтворення, щоб визначити
початкову точку появи тексту.
4 Натисніть пункт Початок,
потім виберіть стиль тексту.
Введіть за допомогою
клавіатури текст та натисніть
Готово.
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Фотографії та відеозаписи
5Н
 атисніть ділянку на екрані,
де повинен відображатись
текст, та натисніть Готово.
6 Замініть існуючий файл або
збережіть його як новий файл.
7 Повторіть ці кроки, щоб
накласти інший текст на
відеозапис.

Додавання ефектів
редагування
1 В ідкрийте відео для
редагування.
2 Виберіть Редаг. та
.
3 Виберіть ефект, який буде
додано до фотографії.

Захоплення кадру
Дає змогу робити знімок з відео.
1 Відкрийте відео для
редагування.
2 Виберіть Редаг. та
.
3 Відтворіть відео, потім
натисніть , щоб зробити
знімок під час відтворення.

4 К адр буде збережено як
файл із фотографією в пам'яті
телефону.

Додавання дубляжу до
відео
1 В ідкрийте відео для
редагування.
2 Виберіть Редаг. , потім
виберіть .
3 Натисніть . Відкриється
папка Мої звуки. Виберіть
запис, який потрібно додати
до відео.
4 Оригінальну звукову доріжку
відеозапису буде видалено.
5 Якщо запис звуку коротший
за відеозапис, виберіть, чи
відтворювати його Один раз,
чи Повторити.
6 Замініть існуючий файл або
збережіть його як новий файл.
7 Також можна записати
новий файл і вставити живий
дубляж, натиснувши .
8 Щоб зберегти поточний
дубляж, натисніть пункт
Готово.
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Мультимедія
Мультимедійні файли можна
зберігати на карті пам'яті, щоб
мати постійний доступ до усіх
файлів зображень та відео.
Натисніть вкладку Програми
і виберіть пункт Галерея. Ви
можете відкрити список папок,
в яких зберігаються всі ваші
мультимедійні файли.
ПРИМІТКА: Для
збереження фотографій
та отримання доступу до
усіх знімків у телефон слід
встановити карту пам'яті.
Без карти пам'яті телефон
не відображатиме жодних
фотографій або відеофайлів.

Нижче наведено шість папок.
Усі
: відображення всіх
фотографій та відео.
Вибрані
: якщо натиснути
та утримувати фотографію
або відео, з'явиться екран
параметрів, який дозволяє
позначити таку фотографію як
вибрану. На панелі Вибране
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відображатимуться усі вибрані
фотографії та відео.
Камера
: відображення
всього фотографій.
зображення
:
відображення всього
зображення.
Відео
: відображення
всього відео.
Позначення
: як і на
панелі Вибране, тут можна
позначати фотографії. У
цій панелі відображаються
позначені знімки та відеофайли.

Часовий перегляд
Галерея GT540 дає змогу
переглядати фотографії та відео
в часовому режимі. Ліворуч на
екрані буде відображатися дата,
коли було зроблено фотографії,
починаючи з найдавнішої. Якщо
вибрати певну дату, всі знімки,
зроблені того дня, будуть
виділені в групу на білому тлі.
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Мультимедія
Меню Зображення

Надсилання відеофайлу

Виберіть фотографію, потім
натисніть та утримуйте її, щоб
побачити доступні параметри.

1Щ
 об надіслати відеофайл,
натисніть та утримуйте його.
2 Виберіть пункт Надіслати.
Виберіть спосіб надсилання:
Bluetooth, Email, Gmail,
Повідомлення або Соціальна
мережа.
3 пошта або Обмін
повідомленнями.
Якщо обрати Email або
Обмін повідомленнями,
відеофайл буде долучено до
повідомлення, після чого
можна написати та надіслати
повідомлення у звичайному
порядку.

Надсилання знімків
1Щ
 об надіслати фотографію,
натисніть та утримуйте її.
2 Виберіть пункт Надіслати.
Виберіть спосіб надсилання:
Bluetooth, Email, Gmail,
Повідомлення або Соціальна
мережа.
3 Якщо обрати Email або
Обмін повідомленнями,
відеофайл буде долучено до
повідомлення, після чого
можна написати та надіслати
повідомлення у звичайному
порядку.
ПОРАДА!

Якщо ви зареєстровані у
соціальних мережах, ви можете
надсилати фотографії зі свого
телефону, налаштувавши
доступ до облікового запису на
телефоні.

Використання
зображення
Виберіть зображення, щоб
використати їх як шпалери або
для ідентифікації абонентів.
1 Натисніть та утримуйте
фотографію, потім виберіть
пункт Встановити як.
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2 В иберіть пункт Зображення
контакту або Шпалери.

Створення показу
слайдів
Для перегляду зображень на
телефоні можна створити слайдшоу, уникнувши постійного
відкривання та закривання
окремих зображень.
1 Натисніть та утримуйте
фотографію, потім виберіть
пункт Показ слайдів.

Перевірка фотографії
Можна переглядати детальну
інформацію про фотографію,
а саме назву, дату, час,
роздільну здатність,
розмір, тип та мітку.
1 Натисніть та утримуйте
фотографію, потім виберіть
пункт Деталі.
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Програвач Media Player
Папка Media Player містить
список відеофайлів, які було
завантажено або записано в
пам'ять телефону.
Перегляд відео
1 Виберіть пункт Media Player у
вкладці Мультимедія.
2 Торкніться пункту Відео та
виберіть відеофайл для
відтворення.
ПОРАДА! Телефон GT540
підтримує відтворення
відео DivX для забезпечення
максимально якісного
відображення вмісту.

Торкніться пункту Музика та
виберіть музичний файл для
відтворення.
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Мультимедія
Редактор відео

Щоб відредагувати відео, слід
.
1Н
 а головному екрані натисніть спочатку натиснути
– натисніть, щоб вибрати
вкладку Програми і виберіть
усі файли, проте їх
пункт Редактор відео .
кількість не повинна
перевищувати 32.
Розкадровка
– натисніть, щоб скасувати
1  В становити ФМ –
виділення всіх файлів.
додавання фонової музики до
розкадровки або зміна звуку. 25/32 – номер вибраного файлу.
2
І мпортувати файли –
Натисніть, щоб перейти до
додавання медіафайлів
наступної дії.
до розкадровки. Можна
додати максимум 32
Музичний фільм
медіафайли.
1 Пересуньте пальцем ліворуч
3
М
 енеджер кліпів –
і праворуч, щоб переглянути
керування доданими
різні стилі. Для музичного
медіафайлами.
фільму можна вибирати
Якщо медіафайли не
лише фотографії.
додавалися, кнопка буде
– повернення до екрана
неактивною.
Редактор відео.
4
Попередній перегляд
– попередній перегляд
– відображення назви та
створеного відеофайлу.
опису стилю.
5
Зберегти – збереження
– попередній перегляд
створеного відеофайлу.
стилю.
6
Д
 одати текст –
– вибір фотографій.
додавання текстової
рамки до розкадровки.
76
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2 Вибравши знімки, натисніть
, щоб перейти до наступної
дії.
3 Натисніть
, щоб вибрати
всі фотографії, після чого
натисніть .
4 Виберіть музику і встановіть її
як фонову.
5 За допомогою клавіатури
додайте назву фільму і
збережіть його.
6 Натисніть , щоб відтворити
готовий відеофайл.
7 Натисніть
, щоб зберегти
створений відеофайл.

Автоматичне вирізання
Існує три шаблони стилів:
Портрет, Пейзаж і Рухомі
об'єкти.
1 Натисніть
і виберіть відео.
Перейдіть до наступної дії.
2 Натисніть , щоб виконати
попередній перегляд
відеофайлу.
3 Натисніть , щоб зберегти
файл.
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Запуск гри
1 Т елефон GT540 пропонує
кілька ігор. Більше ігор можна
завантажити з Market.
2 Натисніть кнопку Запуск, щоб
запустити гру або програму.
ПРИМІТКА: За користування
послугою для завантаження
платних ігор або програм може
стягуватися додаткова плата.
ПРИМІТКА: Встановлення Javaігор і програм можливе лише з
мережі Інтернет.

Перенесення файлів за
допомогою пристроїв
зовнішньої пам'яті USB
Щоб перенести файли за
допомогою пристроїв USB:
1 За допомогою USB-кабелю
підключіть GT540 до
комп'ютера.
2 Якщо на комп'ютері не
встановлено драйвер
платформи LG Android,
вам доведеться змінити
параметри вручну. Виберіть
77
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Мультимедія
пункти Налаштування
> SD- картка і пам'ять
телефону > Увімкнути
лише зовнішній
накопичувач.
3 Торкніться пункту Увімкнути
накопичувач USB.
4 Вміст накопичувача
можна переглядати на ПК і
переносити файли.
ПРИМІТКА: Спершу необхідно
вставити картку micro SD. Без
картки microSD використовувати
зовнішній накопичувач USB
неможливо.
ПРИМІТКА: Якщо на комп'ютері
встановлено драйвер платформи
LG Android, на екрані одразу
відобразиться спливне вікно
"Увімкнути накопичувач USB".

Музика
Телефон GT540 має вбудований
музичний програвач, який
дозволяє слухати улюблені
композиції. Щоб відкрити
музичний програвач, натисніть
Музика.

Виконавці – переглядайте
вашу музичну колекцію за
виконавцями.
Альбоми – переглядайте
вашу музичну колекцію за
альбомами.
Пісні – тут містяться усі пісні,
збережені на вашому телефоні.
Добірки музики – містить
створені добірки музики.

Відтворення пісні
1Н
 а головному екрані натисніть
вкладку Програми і виберіть
пункт Музика.
2 Натисніть пункт Пісні.
3 Виберіть пісню для
відтворення.
4 Натисніть
, щоб зупинити
пісню.
5 Натисніть
для переходу
до наступної пісні.
6 Натисніть
для повернення
до першої частини пісні. Двічі
торкніться кнопки
. щоб
повернутися до попередньої
пісні.
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Для регулювання гучності під
час прослуховування музики
натискайте клавіші регулювання
гучності вгору та вниз, що на
лівій бічній панелі телефону.
Натисніть та утримуйте будь-яку
пісню у списку. Відобразяться
параметри Відтворити,
Додати до добірки музики,
Видалити і Пошук.
ПРИМІТКА: Авторське право
на музичні файли може бути
захищено міжнародними
угодами та національними
законами про захист
авторського права.
Тому для відтворення або
копіювання музики може
знадобитися відповідний дозвіл
або ліцензія.
Національні закони деяких
країн забороняють приватне
копіювання матеріалів,
захищених авторським правом.
Перш ніж завантажувати або
копіювати файл, перевірте
національні закони відповідної
країни, які стосуються
використання такого матеріалу.
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Використання радіо
Телефон GT540 має вбудоване
FM-радіо, що дозволяє
прослуховувати улюблені
радіостанції під час руху.
ПРИМІТКА: Для
прослуховування радіо слід
підключити навушники.
Підключіть їх до гнізда
навушників.

Пошук радіостанцій
Пошук радіостанцій можна
здійснювати вручну або
автоматично. Їх буде збережено
під відповідними номерами
каналів, тому налаштовувати
станції повторно немає потреби.
У телефоні можна зберегти до
48 каналів.
Автоматичне налаштування
1 На головному екрані натисніть
вкладку програми і виберіть
пункт FM-радіо.
2 Натисніть клавішу меню.
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Мультимедія
3Н
 атисніть пункти
Автосканування і
Так. Присвойте знайдені
станції номерам каналів
за допомогою функцій
Встановити, Пропустити
або Зупинити.
ПРИМІТКА: Також можна
налаштувати станцію вручну,
використовуючи коліщатко, що
біля радіочастоти.

Повторне налаштування
каналів
1Н
 а головному екрані натисніть
вкладку програми і виберіть
пункт FM-радіо.
2 Виберіть пункт
Автосканування, щоб
скинути поточний канал, або
пункт Скинути всі канали,
щоб скинути всі канали.

2Н
 атисніть номер каналу
станції, яку б ви хотіли
прослухати.
ПОРАДА! Для
покращення радіоприйому
розтягніть шнур навушників,
який виконує роль
радіоантени.
УВАГА! Якщо підключити
гарнітуру, яка не передбачена
спеціально для прийому
радіосигналів, це може
призвести до погіршення
прийому.

Прослуховування радіо
1Н
 а головному екрані натисніть
вкладку програми і виберіть
пункт FM-радіо.
80
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Програми Google
1 С початку слід налаштувати
обліковий запис Google.
Введіть своє ім'я користувача
та пароль.
2 Після входу в систему
контакти, електронну пошту
та календар в обліковому
записі Google буде
автоматично синхронізовано
з телефоном GT540.

Карти Google
Знайдіть своє поточне місце
перебування та стан дорожнього
руку, а також вказівки щодо
того, як дістатися до потрібної
точки призначення. Телефон
GT540 слід підключити до Wi-Fi
або 3G/GPRS.
ПРИМІТКА: На картах Google
відображені не всі міста та
країни.
Щоб скористатися цими
параметрами, торкніться
клавіші Меню :
Пошук
– використовується
для введення об’єкта для
пошуку.

T540 MR_CIS_Ukraina_1.0_1004.in81 81

Напрямки
– дає змогу
переглянути маршрут до
вказаного об’єкта. Торкніться,
щоб ввести потрібні дані.
Виберіть Контакти, Точка
на карті або Моє поточне
місцезнаходження.
Шари
– Перегляд
можна змінити з “Трафік” на
“Супутник” чи “Земля”. Натисніть
“Широта”, тоді відобразиться
розташування контактів із
облікового запису Google.
Моє поточне
місцезнаходження
–
показує на карті місце вашого
перебування.
Приєднатися до Latitude
– обмін даними про
розташування з вибраними
друзями та системою Google.
Додатково
– очищення
карти для пошуку позначених
зірочкою об’єктів та ін.
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Програми Google
ПРИМІТКА: Шукаючи певне
місце на вулиці за допомогою
функції Огляд вулиці,
натисніть Меню і виберіть
пункт Режим компаса, щоб
увімкнути режим компаса.

Android Market
Android Market дає змогу
завантажувати корисні
програми та ігри. Після
встановлення програми та ігри,
завантажені з Android Market,
відображатимуться у меню GT540.
Перевірити завантажену
програму можна за допомогою
вкладки Завантаження.
Ви можете переглянути
коментарі інших користувачів та
додати свої.
Виберіть категорію в розділі
“Програми та ігри”, щоб
переглянути її вміст.
1 Виберіть категорію, щоб
виконати пошук вмісту.
2 Виберіть програму для
встановлення.

ПРИМІТКА: Якщо потрібно
закінчити гру, скористайтеся
клавішею головного екрана
або повернення назад.
З'явиться головний екран. Також
можна скористатися клавішею
меню у самій грі.

Google Mail
Google Mail налаштовується
під час першого налаштування
телефону. Залежно від
налаштувань синхронізації
Google Mail на телефоні
автоматично синхронізується з
обліковим записом Google Mail у
мережі. Стандартним виглядом
Google Mail є список вхідних
повідомлень.
Натисніть клавішу меню,
а потім - пункт Оновити,
щоб надіслати або отримати
нові листи та синхронізувати
електронну пошту зі своїм
обліковим записом Google Mail
у мережі. За допомогою клавіші
Меню можна створити
електронне повідомлення або
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скористатися параметрами
Додати обліковий запис,
Перейти до ярликів, Пошук і
Додатково.

Google Talk
Google Talk - це програма обміну
миттєвими повідомленнями
Google. Вона дає змогу
спілкуватися з іншими людьми,
які також користуються
програмою Google Talk.
Торкніться клавіші Меню ,
щоб переглянути доступні
параметри.
Усі друзі
– дає змогу
запросити всіх друзів до
спілкування в чаті.
Додати друга
–
використовується для
надсилання запрошення.
Пошук
– пошук введеного
слова в межах певного чату.
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Вихід
– використовується
для виходу з чату. Якщо на
головному екрані торкнутися
піктограми Чат, за умови
активації параметра Увійти
автоматично вхід у систему буде
виконано автоматично.
Параметри
–
налаштування індикаторів і
сповіщень. тощо.
Додатково
– дає змогу
закрити всі чати і переглянути
списки запрошень і
заблокованих користувачів.
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Утиліти
Налаштування
будильника
1Н
 а головному екрані виберіть
вкладку Програми і в ній
пункт Годинник. Програма
налаштування годинника
відкриється відображенням
часу та дати на головному
екрані.
2 Якщо потрібно додати новий
будильник, торкніться
піктограми будильника
внизу екрана програми
Годинник. Щоб змінити час та
інші параметри будильника,
торкніться наявних даних
або виберіть пункт Додати
будильник, щоб створити
новий.
3 Натисніть
щоб увімкнути
будильник, і встановіть час,
коли він повинен подати
сигнал. Коли час встановлено,
GT540 повідомить, скільки
часу залишилося до сигналу.
4 Налаштуйте параметри
Повтор, Рингтон або Вібрація і

скористайтеся пунктом Ярлик,
щоб дати назву будильнику.
Натисніть Готово.
ПРИМІТКА: Щоб змінити
параметри будильника, на
екрані програми Годинник
торкніться клавіш Меню та
Параметри.

Використання
калькулятора
1Н
 а головному екрані натисніть
вкладку Програми і виберіть
пункт Калькулятор.
2 Натискайте цифрові клавіші
для введення цифр.
3 Для виконання простих
обчислень виберіть необхідну
функцію (+, –, ×, ÷), а після
неї натисніть =.
4 Для складніших обчислень
натисніть клавішу меню,
виберіть пункт Додаткова
панель, де можна вибрати
такі функції, як sin, cos, tan,
log тощо.
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Додавання події до
календаря

8 З а потреби можна повторно
встановити увімкнення
будильника, вибравши
1 На головному екрані натисніть
пункти Повторення і
вкладку Програми і виберіть
Нагадування.
пункт Календар.
9 Щоб зберегти подію в
2 Щоб мати змогу
календарі, натисніть пункт
користуватися календарем,
Зберегти. Кольоровий
слід спочатку створити
квадрат в календарі позначає
обліковий запис Google.
усі дати, для яких було
збережено події. Коли подія
3 Виберіть дату, до якої
розпочнеться, прозвучить
потрібно додати подію.
сигнал. Це допоможе
4 Натисніть клавішу меню і
організувати свій час.
виберіть пункт Нова подія.
5 Натисніть пункт Що і введіть
Зміна вигляду
назву події. Перевірте дату і
календаря за
введіть потрібний час початку замовчуванням
події. У нижніх полях дати та
1 На головному екрані натисніть
часу вкажіть час і дату, коли
вкладку Програми і виберіть
подія завершиться.
пункт Календар. Натисніть
6 Після цього натисніть пункт
клавішу меню.
Де і вкажіть місце.
2 Виберіть перегляд календаря
7 Якщо ви бажаєте додати до
для певного дня, тижня або
події нотатки, натисніть пункт
місяця.
Опис і введіть докладні
відомості.
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Утиліти
Quickoffice
Програма Quickoffice дає змогу
переглядати документи, однак
функції редагування при цьому
недоступні. Програма підтримує
формати PDF, Text, Microsoft
Word/Excel/PowerPoint.
На головному екрані виберіть
вкладку Програми і в ній пункт
Quickoffice.
1 Виберіть пункт Карта
пам'яті. Ви побачите список
файлів і папок.
2 Якщо вибрати пункт Останні
документи, з'являться
файли, які ви нещодавно
переглядали.
3 Натисніть та утримуйте
будь-який файл. З'являться
параметри Перейменувати,
Властивості та Видалити.
4 Виберіть потрібний файл і
торкніться клавіші Меню ,
щоб відобразити параметри
Відкрити, Пошук, Параметри,
Оновити, Про програму
та Довідка. Залежно від

виду файлу, можуть бути
доступними інші параметри.
PDF: перейти на сторінку, За
сторінкою, За шириною
DOC/TXT: пошук
XLS: робочий аркуш
- виберіть пункт Перегляд
опису або Повний перегляд.

Диктофон
За допомогою диктофона можна
записувати голосові нотатки чи
інші звуки.

Запис звуку чи голосу
1Н
 а головному екрані натисніть
вкладку Програми і виберіть
пункт Диктофон.
2 Натисніть
, щоб
розпочати запис.
3 Натисніть
, щоб
завершити запис.
4 Торкніться клавіші Меню і
виберіть пункт “Встановити
як”, щоб налаштувати
мелодію як Рингтон телефону
або Рингтон сповіщення.
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ПРИМІТКА: Щоб перейти до
альбому, торкніться пункту
Перейти до списку. Можна
прослуховувати збережені
записи.

Надсилання голосового
запису
1П
 ісля завершення запису
можна надіслати аудіозапис,
натиснувши Надіслати.
2 Виберіть спосіб надсилання:
Bluetooth, Ел. пошта, пошта
Google або Повідомлення.
Якщо вибрати пункт Ел.
пошта, пошта Google чи
Повідомлення, голосовий
запис буде додано до
повідомлення, яке
надсилається у звичному
порядку.
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Інтернет
Браузер
Браузер пропонує швидкий
повноколірний світ ігор,
музики, новин, спорту, розваг
та не тільки безпосередньо на
вашому телефоні. Де б ви не
були та що б ви не робили.

Доступ до Інтернету
1Н
 а головному екрані натисніть
вкладку Програми і виберіть
пункт Браузер.
2 Ви перейдете на веб-сайт.
ПРИМІТКА: За підключення
до цих послуг і завантаження
вмісту стягується додаткова
плата. Перевірте вартість послуг
з передачі даних у оператора
мережі.

Користування
параметрами
Щоб переглянути параметри,
натисніть клавішу меню.
Н
 ове вікно – дає змогу
відкрити нове вікно.

З акладки –
використовується для
додавання/перегляду
закладок, перегляду
найбільш відвідуваного
сайту та історії переглядів.
В
 ікно – використовується
для відображення всіх
відкритих вікон.
О
 новити –
використовується для
оновлення відкритої вебсторінки.
Інше
•Д
 одати до закладок –
використовується для
додавання поточної сторінки
до закладок.
• Пошук на сторінці –
забезпечує виділення слів у
міру введення літер.
• Виділити текст –
натиснення і виділення
рядків, які потрібно
скопіювати. Їх можна
вставити у будь-яке вікно
для вводу.
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• Інформація про сторінку
– відображення інформації
про сторінку.
• Надіслати сторінку –
використовується для
надсилання адреси вебсторінки електронною
поштою, текстовим
повідомленням або в межах
соціальної мережі.
• Завантаження –
відображення історії
завантажень.
• Налаштування –
налаштування параметрів
браузера.

Додавання закладок і
доступ до них
Щоб швидко та легко отримати
доступ до улюблених вебсторінок, можна додати
закладки і таким чином
зберегти веб-сторінки.
1 На головному екрані натисніть
вкладку Програми і виберіть
пункт Браузер.
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2 В иберіть Меню та Інше >
Закладки.
На екрані з'явиться список
закладок.
3 Виберіть пункт Додати
закладки і введіть назву
закладки та її URL-адресу.
4 Торкніться кнопки Готово.
Закладка з'явиться у списку
закладок.
5 Для доступу до закладки
просто натисніть закладку,
а тоді натисніть пункт
Під'єднання. Відкриється
закладена сторінка.

Зміна налаштувань веббраузера
Виберіть Меню та Інше >
Налаштування.
Можна змінити вигляд
сторінки (наприклад,
розмір та кодування тексту),
головну сторінку, керувати
кешем, файлами cookie,
налаштуваннями безпеки і т.п.
89
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Налаштування
На головному екрані натисніть
вкладку Програми і виберіть
пункт Налаштування.

Бездротові елементи
керування
Тут можна керувати
з'єднаннями Wi-Fi і Bluetooth.
Крім того, можна встановити
параметри мобільних мереж і
режим У літаку.
Режим У літаку – після
налаштування режиму У літаку
усі бездротові з'єднання буде
вимкнено.
Wi-Fi – Торкніться прапорця:
буде ввімкнено модуль Wi-Fi
для підключення до наявних
мереж Wi-Fi.
Налаштування Wi-Fi –
налаштування мережевого
повідомлення або додавання
мережі Wi-Fi. Екран із
додатковими налаштуваннями
Wi-Fi можна відкрити з
основного екрана налаштування
Wi-Fi. Торкніться клавіші Меню
і виберіть пункт Додатково.

Bluetooth – Торкніться
прапорця: буде ввімкнено
модуль Bluetooth для
підключення до інших
пристроїв, обладнаних
інтерфейсом Bluetooth.
Налаштування Bluetooth –
встановлення назви пристрою,
налаштування видимості та
пошук інших пристроїв. Або
перегляньте список попередньо
налаштованих пристроїв
Bluetooth, а також пристроїв
Bluetooth, виявлених телефоном
під час останнього сканування.
Параметри VPN – дає змогу
переглянути список попередньо
налаштованих мереж VPN
(Virtual Private Network віртуальна приватна мережа).
Дозволяє додавати різного роду
мережі VPN.
Мобільна мережа –
увімкнення мобільної мережі.
Налаштування стільникової
мережі – встановлення
параметрів для роумінгу, мереж
і точок доступу.
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Звуки і дисплей
< Налаштування звуку>
Тихий режим – Дає змогу
вимкнути всі звуки (разом
із рингтонами дзвінків і
сповіщень), за винятком
музики, відео та налаштованого
будильника. (Вимкнення звуку
для мультимедійних файлів
і будильника здійснюється у
відповідних програмах).
Гучність дзвінка –
Дає змогу налаштувати гучність
рингтону вхідного дзвінка та
сповіщення. Якщо зняти галочку
для параметра використання
однакової гучності рингтону для
дзвінків і сповіщень, то гучність
обох рингтонів можна буде
налаштувати окремо.
Гучність мультимедійного
файлу – Дає змогу
налаштувати гучність для
музики та відео.
Рингтон телефону –
Дає змогу налаштувати
стандартний рингтон вхідного
виклику.
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Вібрація телефону –
Дає змогу увімкнути
віброрежим для вхідних
викликів, незалежно від
параметрів рингтону та його
гучності.
Рингтон сповіщення –
Дає змогу налаштувати
стандартний рингтон
сповіщення.
Чутний тональний набір –
Дає змогу налаштувати
відтворення тонів клавіатури під
час набирання номерів.
Звуковий супровід вибору –
Дає змогу налаштувати
відтворення звуків під час
торкання кнопок, піктограм та
інших елементів екрана, що
реагують на дотик.
Хептика – дає змогу
налаштувати телефон на
незначну вібрацію під час
торкання клавіш Меню, Назад і
виконання інших дій.
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Налаштування
Сповіщення SD-картки –
Дає змогу налаштувати
відтворення звуків під час
отримання сповіщень картки
microSD.
< Параметри дисплея >
Орієнтація – Дає змогу
налаштувати орієнтацію на
автоматичний перехід від
альбомного до книжкового
режиму під час горизонтального
та вертикального обертання
телефону відповідно.
Анімація – Дає змогу
налаштувати анімовані
переходи між екранами.
Яскравість – налаштування
яскравості екрана.
Час очікування екрана
вичерпано – Дає змогу
налаштувати час затримки
перед автоматичним
вимкненням екрана. Для
збільшення тривалості роботи
батареї використовуйте
максимально короткий час
затримки.

< Настройки дотику >
Калібрування дотику
– скидання налаштувань екрана
для простого використання.

Безпека і передача
даних про
місцезнаходження
< Мої ресурси для
визначення розташування >
Використовувати
бездротові мережі –
якщо вибрати прапорець
Використовувати бездротові
мережі, ваше розташування
визначатиметься приблизно
за допомогою мереж Wi-Fi та
мобільних телефонних мереж.
Увімкнути прийом сигналу
супутників GPS – якщо
вибрати прапорець Увімкнути
прийом сигналу супутників
GPS, ваше розташування
визначатиметься з точністю до
вулиці.
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< Налаштувати шаблон
розблокування >
встановлення шаблону
розблокування для захисту
телефону. YЗамість шаблону
можна використовувати
PIN-код, пароль або не
використовувати жодних засобів
захисту.
Вимагати введення
шаблону – зніміть галочку для
скасування вимоги введення
шаблону розблокування екрана.
Для скасування цього параметра
необхідно намалювати
попередньо встановлений
шаблон.
Використовувати
візуальний шаблон –
дозволяє встановити видимість
шаблону розблокування.
Використовувати
тактильну реакцію – дає
змогу налаштувати телефон
на незначну вібрацію під
час торкання точок шаблону
розблокування.
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Блокування екрана за
допомогою шаблону
1 Під час першого
використання цієї функції
з’явиться короткий
навчальний ролик про
створення шаблону
розблокування.
2 Вам потрібно буде
намалювати свій власний
шаблон, а потім повторити
його ще раз.
У подальшому для
ввімкнення телефону або
активації екрана потрібно
буде намалювати шаблон
розблокування.
< Блокування SIM-картки >
налаштування блокування
SIM-карти або зміна PIN-коду
SIM-карти.
< Паролі >
відображення пароля під час
його введення.
93
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Налаштування
< Сховище реєстраційних
даних >
Безпека облікових даних –
встановіть галочку, щоб
надати програмам доступ
до зашифрованих у телефоні
сертифікатів безпеки,
відповідних паролів та інших
облікових даних. Сховище
облікових даних потрібне для
конфігурації певних видів
мереж VPN і з’єднань Wi-Fi.
Якщо ви не встановили пароль
для сховища облікових даних,
цей параметр неактивний.
Встановити з SD – Дає змогу
встановити зашифровані
сертифікати з картки microSD.
Встановити пароль – Дає
змогу встановити або змінити
пароль для сховища облікових
даних. Пароль має містити не
менше 8 символів.
Очистити сховище –
використовується для видалення
всіх сертифікатів безпеки та
відповідних облікових даних і
скасування пароля для сховища
облікових даних.
94
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Програми
Невідомі джерела –
Забезпечує можливість
встановлення програм із вебсайтів, електронної пошти
та інших розташувань, аніж
Android Market.
УВАГА!
Щоб захистити телефон і
особисті дані, завантажуйте
програми лише з надійних
джерел, наприклад із Android
Market.
Швидкий запуск –
налаштування гарячих клавіш
для запуску програм. Виберіть,
щоб переглянути стандартні
програми швидкого запуску
та встановити інші програми
швидкого запуску.
Керування програмами –
керування і видалення
встановлених програм.
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Активні сервіси: дає змогу
переглядати та контролювати
увімкнені сервіси та програми.
Цей параметр відображає
процеси, необхідні для роботи
кожної з активних програм, і
обсяг використання пам’яті при
цьому.
Розробка – встановлення
параметрів для розробки
програм, наприклад
"Налагодження USB", "Зберігати
активний режим" та "Дозволити
симуляцію даних про
розташування".

Синхронізація даних
<Загальні налаштування >
Фонові дані – дає змогу
програмам синхронізувати дані
у фоновому режимі, незалежно
від того, чи здійснюється
активне використання цих
програм. Дезактивація цього
параметра заощаджує ресурс
батареї і зменшує обсяг (але
не призупиняє) використання
даних.
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Автоматична синхронізація
– дає змогу програмам
синхронізувати, надсилати та
отримувати дані відповідно до їх
власного розкладу.
< Керування >
Список облікових записів Google
та інших зареєстрованих на
телефоні облікових записів.
Якщо торкнутися облікового
запис у цьому списку,
відкриється його індивідуальний
екран.

Конфіденційність
< Розташування >
Використовувати дані мого
місцезнаходження –
забезпечує можливість
застосування даних про
місцезнаходження користувача
під час використання
пошукової системи Google
або інших служб Google. У разі
активації цього параметра
відображається запит щодо
того, чи дозволяєте ви системі
Google використовувати дані
95
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Налаштування
про ваше місцезнаходження під
час надання певних послуг.
< Особисті дані >
Відновлення заводських
налаштувань – передбачає
стирання всіх особистих
даних користувача з пам’яті
телефону, зокрема даних
облікового запису Google
та інших облікових записів,
даних і налаштувань
програм і системи, а також
всіх завантажень. Скидання
налаштувань телефону не
стирає завантажених оновлень
системного програмного
забезпечення та файлів,
збережених на картці microSD,
таких як музика чи фото. У разі
скидання налаштувань телефону
в такий спосіб відображається
запит повторно ввести ту саму
інформацію, яку ви вводили під
час першого запуску системи
Android.SD-картка і пам'ять
телефону

< Режим USB-з’єднання >
Лише зовнішній
накопичувач – телефон
можна використовувати як
зовнішній накопичувач лише
тоді, коли в нього вставлено
карту пам’яті. Параметр Лише
зовнішній накопичувач можна
встановити як стандартний для
режиму USB-з’єднання.
< SD-картка >
перевірка загального та вільного
об'єму пам'яті. Щоб здійснити
безпечне видалення карти
пам'яті, натисніть Від'єднати
SD-картку для безпечного
виймання. У разі потреби
виконайте форматування SDкартки. Щоб відформатувати
картку microSD, її необхідно
вийняти з телефону.
< Внутрішня пам'ять
телефону >
Перевірка вільного об'єму
пам'яті. Зазначає обсяг
внутрішньої пам’яті телефону,
який використовується
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операційною системою, її
компоненти, перелік програм
(разом із завантаженими) та їх
постійні і тимчасові дані.

Пошук
використання параметрів
пошуку для налаштування
пошуку в системі Google,
швидкого пошуку та введення
даних, збережених на телефоні,
які потрібно знайти.

Регіональні параметри
і текст
Скористайтеся меню Мова і
клавіатура, щоб вибрати мову
і регіон для тексту на телефоні,
екранної клавіатури та словника
включно з доданими до нього
словами.

Можливості доступу
використання параметрів
доступу для налаштування
модулів доступу, встановлених
на телефоні.
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Мовний синтез
використання параметрів
перетворення тексту в
мовлення, щоб налаштувати
синтезатор перетворення
тексту в мовлення Android для
відповідних програм.
ПРИМІТКА: Якщо на телефоні
не встановлено дані синтезатора
мовлення, доступний лише
параметр Встановити голосові
дані.

Дата і час
Для налаштування параметрів
відображення дати
скористайтеся меню Дата і
час. Цим меню можна також
скористатися для самостійного
налаштування часу та часового
поясу замість автоматичного
отримання даних від мережі
мобільного зв’язку.

Про телефон
Перегляд юридичних відомостей
і перевірка стану та версії
програмного забезпечення
телефону.
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Wi-Fi
Завдяки Wi-Fi ви
можете користуватися
високошвидкісним Інтернетом
у межах бездротової точки
доступу (AP).
Із Wi-Fi ви матимете змогу
оцінити переваги бездротового
Інтернету без здійснення
додаткової оплати.
ПРИМІТКА.
• Якщо ви перебуваєте поза
зоною покриття Wi-Fi і
користуєтесь зв’язком 3G, це
може передбачати додаткову
тарифікацію.
• Якщо під час з’єднання Wi-Fi
телефон перейде в режим
очікування, зв’язок Wi-Fi
автоматично буде вимкнено.
У такому разі, якщо телефон
має доступ до даних 3G,
він може автоматично
перемкнутися на мережу
3G, що у свою чергу може
передбачати додаткову
тарифікацію).

• Телефон GT540 підтримує
протоколи безпеки WEP і
WPA/WPA2-PSK. Якщо ваш
провайдер послуги Wi-Fi
або адміністратор мережі
встановив шифрування з
метою мережної безпеки,
тоді вам потрібно буде
ввести ключ шифрування
у виринаючому вікні. Якщо
шифрування не встановлене,
тоді це виринаюче вікно не
буде відображатись. Ви можете
отримати ключ від провайдера
послуг Wi-Fi або адміністратора
мережі.

1. Як настроїти Wi-Fi
1 В иберіть Програми
> Налаштування >
Бездротові мережі та
активуйте зв’язок Wi-Fi.
2 Пошук АР (Точка доступу)
– Здійснює пошук
точки доступу для
підключення.
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3П
 ідключення до точки
доступу
– Підключення до потрібної
точки доступу, що
знаходиться в списку
знайдених точок.
– Якщо точка доступу є
захищеного типу WEP або
WPA/WPA2-PSK, введіть
код захисту.

2. Підтримка мережного
профілю Wi-Fi
1П
 ідтримка профілю Wi-Fi
(як підключитись до часто
використовуваних або
прихованих точок доступу)
1) Якщо точка доступу не
відображається у списку,
ви можете підключитись
до неї, зберігши її як
профіль.
2) Збереження часто
використовуваних точок
доступу у вигляді профілів
спрощує введення
коду захисту під час

T540 MR_CIS_Ukraina_1.0_1004.in99 99

підключення до точки
доступу із відповідним
типом захисту.
3) Якщо AP не підтримує
DHCP, ви можете
підключитись до АР за
допомогою статичної IPадреси.
2 Опис усіх полів у профілі Wi-Fi.
1) Назва мережі: SSID (ID)
2) Тип захисту: підтримка
WEP і WPA/WPA2-PSK.
3) Код захисту: зберігає код
захисту.
4) Налаштування IP/DNS: дає
змогу встановити значення
Автоматична або Статична,
залежно від того, чи точка
доступу підтримує DHCP.
Для статичної введіть IPадресу та DNS-сервер для
використання статичної IPадреси при підключенні.
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Wi-Fi
3 Я к зберегти профіль Wi-Fi
1) Виберіть меню Додати
мережу Wi-Fi внизу в
пункті Мережі Wi-Fi,
введіть SSID і Тип захисту.
2) Після підключення
до точки доступу з
таким типом захисту
профіль буде збережено
автоматично.

Виберіть Програми
> Налаштування >
Бездротові мережі >
Параметри Wi-Fi, торкніться
клавіші Меню і виберіть
Додатково > MAC-адреса.

3. Як отримати MACадресу
Для підключення в деяких
бездротових мережах із
MAC-фільтром, можливо,
потрібно буде ввести MACадресу телефону GT540 у
маршрутизатор.
МАС-адресу можна знайти
у такому користувацькому
інтерфейсі:
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Оновлення програмного забезпечення
Оновлення програмного DivX Mobile
забезпечення телефону ІНФОРМАЦІЯ ПРО DIVX
Оновлення програмного
забезпечення телефону LG з
Інтернету
Докладнішу інформацію про
використання цієї функції можна
отримати на веб-сайті http://
update.lgmobile.com або http://
www.lg.com/common/index.
jsp → (виберіть країну) →
Поддержка.
Ця функція дозволяє зручно
оновити вбудоване програмне
забезпечення телефону до
найновішої версії через Інтернет
без відвідування сервісного
центру.
Програма оновлення
вбудованого програмного
забезпечення телефону вимагає
уважного стеження за процесом
оновлення, тому виконуйте
усі інструкції та примітки, що
відображатимуться на кожному
етапі процесу оновлення.
Пам’ятайте, що виймання USBкабелю для передачі даних
або батареї під час оновлення
може призвести до серйозного
пошкодження вашого
мобільного телефону.
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VIDEO. DivX® - це цифровий
відеоформат, створений
компанією DivX, Inc.
Ваш телефон є офіційно
сертифікованим DivXпристроєм, що відтворює DivXвідео. Щоб отримати докладнішу
інформацію та дізнатися про
програмне забезпечення для
конвертування файлів у формат
DivX video, відвідайте сайт
www.divx.com.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО DIVX
VIDEO-ON-DEMAND. Цей
сертифікований пристрій DivX
Certified® слід зареєструвати,
щоб мати змогу відтворювати
вміст DivX Video-on-Demand
(VOD). Для генерування
реєстраційного коду виберіть
розділ DivX VOD у меню
налаштування пристрою.
Перейдіть з цим кодом на сайт
vod.divx.com, щоб завершити
процес реєстрації та дізнатися
більше про DivX VOD.
Сертифікація DivX для
відтворення відео DivX® до
320 x 240
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Аксесуари
Для вашого мобільного телефону передбачено багато різноманітних
аксесуарів, які можна придбати окремо. Обирайте їх відповідно
до особистих потреб спілкування. Проконсультуйтеся з місцевим
продавцем щодо їх наявності у продажі. (Описані нижче
аксесуари можуть не входити до комплекту).
Зарядний
пристрій

Кабель для
передачі
даних
Під'єднання
GT540 до
комп'ютера.

Акумулятор

Стереогарнітура

Посібник
користувача
Дізнайтеся
більше про
GT540.

ПРИМІТКА:
• Завжди використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG.
• Нехтування цим може призвести до скасування гарантії.
• Аксесуари можуть відрізнятись у різних регіонах.
102
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Робоча температура
Макс.: +55°C (використання), +45°C (заряджання)
Мін.: -10°C
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Усунення несправностей
У цьому розділі перелічено деякі несправності, що можуть
виникнути під час використання телефону. Для усунення деяких
несправностей доведеться звернутись до постачальника послуг, але
більшість можна виправити самостійно.
Повідомлення

Ймовірні
причини

Ймовірні вирішення

Помилка
SIM-карти

У телефон не
вставлена
SIM-карта
або вставлена
неправильно.

Упевніться, що SIM-карта вставлена
правильно.

Відсутня
мережа

Слабкий сигнал.
Ви знаходитесь за
межами покриття
GSM-мережі.

Підійдіть до вікна або вийдіть на вулицю.
Перевірте карту покриття провайдера
послуг.

Коди не
співпадають

Щоб змінити код
захисту, потрібно
підтвердити
новий код,
увівши його
знову.

Зверніться до свого постачальника
послуг.

Неможливо
встановити
функцію

Не підтримується
постачальником
послуг або
потрібна
реєстрація.

Зверніться до свого постачальника
послуг.
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Повідомлення

Ймовірні
причини

Ймовірні вирішення

Дзвінки
недоступні

Помилка набору
Вставлено нову
SIM-карту або
досягнуто ліміт
вартості дзвінків

Нова мережа не авторизована. Перевірте
нові обмеження. Зверніться до
постачальника послуг або скиньте ліміт
за допомогою PIN 2.

Не вдається
увімкнути
телефон.

Клавішу
Увімк./Вимк.
було натиснуто
недостатньо
довго.
Акумулятор
розряджений.
Забруднились
контакти
акумулятора.
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Натисніть та утримуйте клавішу Увімк./
Вимк. понад 2 секунди.
Підключіть зарядний пристрій на
довший час.
Почистіть контакти.
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Усунення несправностей
Повідомлення

Ймовірні
причини

Ймовірні вирішення

Акумулятор
повністю
розрядився.
Неприпустима
температура
використання.

Зарядіть акумулятор.

Проблема з
контактами.
Помилка
зарядження

Немає напруги в
мережі.
Несправний
зарядний
пристрій.
Невідповідний
зарядний
пристрій.
Несправний
акумулятор.

Перевірте відповідність температури в
приміщенні, зачекайте кілька хвилин, а
тоді відновіть заряджання.
Перевірте наявність струму та
підключення до телефону. Перевірте
контакти акумулятора і почистіть їх за
потреби.
Підключіть до іншої електричної розетки
або перевірте напругу.
Якщо зарядний пристрій не нагрівається,
замініть його.
Використовуйте тільки оригінальні
аксесуари LG.
Замініть акумулятор.

Телефон
втрачає
мережу

Надто слабкий
сигнал.

Виконайте автоматичне переключення
на іншого провайдера послуг.

Номер
заборонений

Увімкнено
функцію
фіксованого
набору номерів.

Перевірте настройки.
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Україна обмеження на наявність небезпечних речовин
Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо
обмеженного використання небезпечних.
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GT540 Жылдам анықтамалық
нұсқаулық - Қазақша
Осы нұсқаулық жаңа ұялы телефоныңызды түсінуге
көмектеседі. Ол сізге телефондағы мүмкіндіктердің пайдалы
түсіндірмелерін береді.
• Осы нұсқаулықтың кейбір
мазмұны телефоныңыздың
бағдарламалық құралына
немесе қызмет провайдеріне
байланысты телефоныңызға
қолданылмауы мүмкін.
• Бұл телефон сенсорлы экран
пернетақтасы болғасын көру
қабілеті шектеулі адамдар үшін
ұсынылмайды.
• Copyright ©2010 LG Electronics,
Inc. Барлық құқықтары
қорғалған. LG және LG logo —
LG Group компаниясының және
оның ұйымдарының тіркелген
сауда белгілері. Барлық басқа
сауда белгілері тиісті иелерінің
меншігі болып табылады.
• Google™, Google logo,
Google Maps™, Google
Mail™, YouTube™, Google
Talk™, Android™ және
Android Market™ — Google,
Inc компаниясының сауда
белгілері.
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Телефонмен танысу
Телефонды қосу үшін, Қуат пернесін 3 секунд басып
ұстап тұрыңыз.
Телефонды өшіру үшін Қуат пернесін 3 секунд басып
ұстап тұрыңыз және Қуатты өшірупернесін түртіңіз.
Гарнитура
Артқа түймесі

Мәзір түймесі
- Бағдарлама
мәзірін ашады
және қол жетімді
опцияларды
тексереді.

- Алдыңғы экранға
оралады.
Аяқтау/қуат/
құлыптау түймесі

Жіберу түймесі
- Телефон нөмірін
теріп, кіріс
қоңырауына
жауап береді.
Негізгі түйме
- Кез келген
экраннан негізгі
экранға оралады.

Микрофон

- Қоңырауды
аяқтайды немесе
қабылдамайды.
- Түймені
басып, ұстап
тұру арқылы
телефонды
қосады және
өшіреді.
- Экранды және
құлыптарды
өшіреді.

КЕҢЕС! Қолданбаны түртіп, қол жетімді опцияларын
тексеру үшін Мәзір пернесін түртіңіз.
КЕҢЕС! Телефонды пайдалану барысында қате
пайда болса немесе оны қосалмасаңыз, батареясын
алыңыз, қайта орнатыңыз және 5 секундтан соң
қосыңыз.
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ранға

месі

месе
ды.

е

не

Дыбыс деңгейінің
түймелері
- Негізгі экранда:
қоңырау дыбысын
басқарады.
- Қоңырау барысында:
құлақаспап дыбысын
басқарады.
- Ән ойнап жатқанда:
ылғи дыбыс деңгейін
басқарады.

Зарядтағыш, шағын
USB кабелін қосу
ұясы
Іздеу түймесі
- Телефонда веб пен
мазмұнды іздеу.
Камера түймесі
- Түймені басып тұру
арқылы камера
мәзіріне тікелей
өтіңіз.

Стерео
құлақаспабын
қосу ұясы

Артқы
жағы

Камера
линзасы

Батарея
microSD жад
картасының
саңылауы
Зарядтағыш,
шағын USB
кабелін қосу ұясы Іздеу түймесі

T540 MR_CIS_Kazakhstan_1.0_10043 3

SIM карта
саңылауы
Камера түймесі
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Телефонмен танысу
Негізгі экранды
пайдалану

Экранның төменгі
жағындағы Қосымшалар
қойындысын басыңыз.
Барлық орнатылған
бағдарламаларды қарай
аласыз.
ЕСКЕРТПЕ: Кейбір
экран суреттері телефон
провайдеріне байланысты
әр түрлі болуы мүмкін.

Әдепкі негізгі экранды
таңдау

Пайдаланушы интерфейсі
негізгі экранның екі түріне
негізделген: LG меню
және Android меню.
Таңдаулы негізгі экранды
әдепкі орната аласыз.
Егер әдепкі негізгі
параметрлерді
өзгерту керек болса,
бағдарламалар мәзірінен
ұй таңдауы түймесін
басыңыз

Негізгі экранға
виджеттерді қосу

Төте жолдар, виджеттер
немесе қалталар
қосу арқылы негізгі
экранды реттей аласыз.
Телефонды ыңғайлы
пайдалану үшін негізгі
экранда таңдаулы
виджеттерді қосыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: LG меню
және Android меню осы
мүмкіндікті береді. Негізгі
экранға керек белгішені
қосу:
1 Негізгі экранда Мәзір
түймесін түртіп,
Опциялар қойындысын
ашыңыз және Қосу
тармағын таңдаңыз.
2 Негізгі экранға қосу
мәзірінде қосу керек
элемент түрін басыңыз.
3 Мысалы, тізімнен
Қалталар тармағын
таңдап, оны басыңыз.
4 Тізімнен Телефон
нөмірлері бар
контактілер тармағын
таңдап, оны басыңыз.
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5 Н
 егізгі экранда жаңа
қалта белгішесін
көресіз. Оны тақтадағы
керек орындарға сүйреп
апарып, басып тұрған
саусағыңызды экраннан
алыңыз.
КЕҢЕС! Негізгі экранға
қолданба белгішесін
қосу үшін, негізгі бетке
қосқыңыз келген
қолданбаны түртіп ұстап
тұрыңыз.
Негізгі экраннан
бағдарлама белгішесін
шығару:
1 Сол белгішені басып,
ұстап тұрыңыз.
Қосымшалар белгішесі
Себет
белгішесімен
өзгереді.
2 Бағдарлама белгішесін
Себет
белгішесіне
сүйреп, салыңыз.
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Соңғы пайдаланылған
бағдарламаға оралу

1 Н
 егізгі түймесін
басып, ұстап тұрыңыз.
Бейнебет соңғы
пайдаланылған
бағдарламалар
белгішелерімен
қалқымалы терезені
көрсетеді.
2 Бағдарламаны ашу
үшін, белгішені
басыңыз. Немесе
ағымдағы бағдарламаға
оралу үшін, Артқа
түймесін басыңыз.

Google есептік
жазбасын орнату

Телефонда Google
бағдарламасын бірінші
рет ашқан кезде
бар Google есептік
жазбасымен кіру талап
етіледі. Егер Google
есептік жазбасы болмаса,
есептік жазба жасау
ұсынылады.
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Телефонмен танысу
Google есептік
жазбасын жасау

1 Н
 егізгі экранда
бағдарламалар мәзірін
ашу үшін, Қосымшалар
түймесін басыңыз.
2 Google поштасын
орнату шеберін іске
қосу үшін Gmail
тармағын басып,
Келесі>Жасау тармағын
басыңыз.
3 Сенсорлы
пернетақтаны ашу
үшін мәтін өрісін
басып, Google есептік
жазбасы үшін атыңыз
бен пайдаланушы
атыңызды енгізіңіз.
Мәтінді енгізген кезде
пернетақтадағы Келесі
тармағын басып, келесі
мәтін өрісіне жылжуға
болады.
4 Атыңыз бен
пайдаланушы
атыңызды енгізуді
аяқтаған кезде Келесі
тармағын басыңыз.
Телефон Google
серверлерімен
байланыс орнатып,

пайдаланушы атының
қол жетімділігін
тексереді.
5. Кілт сөзді енгізіп, қайта
енгізіңіз. Содан кейін,
нұсқауларды орындап,
есептік жазбасының
міндетті мен қосымша
мәліметтерін енгізіңіз.
Сервердің есептік
жазба жасауын күтіңіз.

Google есептік
жазбасына кіру

1 Э
 лектрондық пошта
мекенжайы мен
кілтсөзді енгізіп, Кіру
тармағын басыңыз.
Кіруді күтіңіз.
2 Жүйеге кіргеннен кейін
телефоныңызда Google
поштасын пайдаланып,
Google қызметтерінің
артықшылықтарын
көріңіз.
3 Телефоныңызда Google
есептік жазбасын
орнатқаннан кейін,
телефон вебтегі Google
есептік жазбасымен
автоматты түрде
қадамдастырылады.
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(Бұл қадамдастыру
параметрлеріне
байланысты.)
Жүйеге кіргеннен кейін
телефоныңыздағы Google
Mail, Google Calendar,
Android Market және
Google Map мүмкіндіктерін
пайдалана аласыз;
Android Market ішінен
бағдарламаларды жүктей
аласыз; параметрлердің
сақтық көшірмесін Google
серверлеріне сақтай
аласыз және басқа
Google қызметтерінің
артықшылықтарын
пайдалана аласыз.
Маңызды ескерту!
•К
 үнтізбе сияқты кейбір
қолданбалар сіз қосқан
тек бірінші Google
есептік жазбасымен
жұмыс істейді. Егер
телефонмен бір Google
есептік жазбасынан
көп қолдануды
жоспарласаңыз,
алдымен дәл сол
пайдаланғыңыз
келген қолданбаға
жазылғаныңызды
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тексеріңіз. Жазылған
кезде, сіздің
контактілеріңіз, Gmail
хабарламаларыңыз,
Күнтізбе оқиғалары және
вебтегі осы қолданбалар
мен қызметтердің
басқа ақпараттары
телефонмен
қадамдастырылады.
Егер Google
есептік жазбасына
жазылмасаңыз,
орнату кезінде Google
есептік жазбасына
жазылу немесе жасау
туралы кеңес беріледі,
қолданбаны бірінші
рет бастағанда біреуін
керек етеді:Gmail немесе
Android Market.
•Е
 гер сіз осы телефонға
басқа телефоннан
Android әрекеттік
жүйесін немесе кейінгі
нұсқасын орындаған
параметрлерді
қалпына келтіру
үшін, сақтық көшірме
жасау мүмкіндігін
пайдаланғыңыз
келсе, қазір орнату
кезінде Google есептік
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Телефонмен танысу
жазбасына жазылуыңыз
керек. Егер сіз
орнатпаның аяқталуын
күтсеңіз, параметрлер
қайта қалпына
келтірілмейді.
•Е
 гер сізде компания
немесе басқа ұйым
арқылы қауымдық
есептік жазба
болса, Ақпараттық
технологиялар бөлімінде
осы есептік жазбаға
жазылу туралы арнайы
нұсқаyлар болу керек.
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Камера
Көрініс іздегішпен танысу
 арықтық – Бұл суретке түсетін күн сәулесінің мөлшерін
Ж
анықтап, басқарады. Жарықтық көрсеткішін тақта
бойымен сырғытыңыз, сурет жарықтығын азайту үшін “-”
алға немесе сурет жарықтығын көбейту үшін “+” алға.
Масштаб – Ұлғайту немесе кішірейту. Немесе бүйірлік
дыбыс деңгейін реттеу түймелерін пайдалана аласыз.
Жиынтық –Бұл камера
режимінде сақталған
суреттерге қол жеткізуге
мүмкіндік береді.
Бассаңыз болғаны,
жиынтық экранда
көрінеді.
Суретке түсіру

Параметрлер
Бейне режимі – Бейне
– Параметрлер мәзірін
режиміне ауысу үшін
ашу үшін осы белгішені
осы белгішені төмен
басыңыз. Қосымша
сырғытыңыз.
параметрлерді пайдалану
тармағын қараңыз.
Сурет өлшемі – Түсіретін сурет өлшемін (нүктелермен)
орнату үшін басыңыз. Сан опцияларынан нүкте
мәнін таңдаңыз: 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M
(1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).
Кезелім – Параметрлер мәзірін ашу үшін осы
белгішені басыңыз. Кезелім режимін пайдалану
тармағын қараңыз.

Ескертпе: Суретке түсіру үшін, алдымен жад картасын
салу керек. Жад картасын салмай түсірген суретті
сақтай алмайсыз.
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Бейне камера
Көрініс іздегішпен танысу
Жарықтық – Бұл суретке түсетін күн сәулесінің
мөлшерін анықтап, басқарады. Жарықтық көрсеткішін
тақта бойымен сырғытыңыз, сурет жарықтығын азайту
үшін “-” алға немесе сурет жарықтығын көбейту үшін
“+” алға.
Масштаб – Ұлғайту немесе кішірейту. Немесе бүйірлік
дыбыс деңгейін реттеу түймелерін пайдалана аласыз.
Бейне жазуды бастау алдында масштаб мүмкіндігін
пайдалана аласыз. Жазу барысында масштаб
мүмкіндігін басқара алмайсыз.
Жиынтық –Бұл
бейнекамера режимінде
сақталған суреттерге
қол жеткізуге мүмкіндік
береді. Бассаңыз
болғаны, жиынтық
экранда көрінеді.
Камера режимі – Камера
режиміне ауысу үшін
осы белгішені жоғары
сырғытыңыз.
Жазуды бастау

10

Параметрлер
– Параметрлер мәзірін
ашу үшін осы белгішені
басыңыз. Қосымша
параметрлерді пайдалану
тармағын қараңыз.
Бейне өлшемі – Жазатын бейне өлшемін
(нүктелермен) орнату үшін басыңыз. Бейнесурет
өлшемін таңдаңыз: VGA (640x480), QVGA (320x240)
немесе QCIF (176x144).
Сахна режимі – Ортаға реттеу үшін камераны
орнатыңыз. Авто, Кітаптық, Альбомдық, Спорт, Бату
және Түн таңдаңыз.
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Маңызды ескерту
Телефонды қызметке
апару алдында немесе
қызмет өкіліне хабарласу
алдында осы бөлімде
сипатталған ақаулықтар
орын алғанын тексеріңіз.

1. Телефон жады

Телефон жадында қол
жетімді бос орын 10%
аз болса,телефон жаңа
хабарды қабылдай
алмайды. Қосымша
жадты қол жетімді ету
үшін, телефон жадын
тексеріп, бағдарламалар
немесе хабарлар сияқты
кейбір деректерді жою
қажет.
Бағдарламаны басқару
1. Негізгі экранда
Қосымшалар
қойындысын
басып, Баптаулар>
Қосымшалар>
Қолданбаларды
басқару тармағын
басыңыз.
2. Барлық бағдарламалар
шыққан кезде жою
керек бағдарламаға
өтіп, оны таңдаңыз.
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3. Бағдарламаны жою
үшін, Жою тармағын
басып, OK түймесін
басыңыз.

2. Батареяның
жарамдылық
мерзімін
оңтайландыру

Фонда ұдайы іске қосу
қажет емес мүмкіндіктерді
өшіріп, зарядтау уақыты
арасында батареяның
жарамдылық мерзімін
кеңейте аласыз. Әрі
бағдарламалар мен
жүйелік ресурстардың
батарея қуатын
пайдалануын бақылай
аласыз.
Батареяның жарамдылық
мерзімін кеңейту
- Пайдаланылмайтын
радио байланыстарын
өшіріңіз. Егер WiFi, Bluetooth немесе
GPS мүмкіндіктерін
пайдаланбасаңыз,
оларды өшіру
үшін Параметрлер
бағдарламасын
падаланыңыз.
11
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Маңызды ескерту
- Экран жарықтығын
азайтып, экранды күту
уақытын қысқартыңыз.
- Егер қажет
болмаса, Google
поштасы, Күнтізбе,
Контактілер мен
басқа бағдарламалар
үшін автоматты
қадамдастыруды
өшіріңіз.
- Кейбір жүктелген
бағдарламалар
батареяның
жарамдылық
мерзіміне әсер етуі
мүмкін. Телефоннан
сол бағдарламалар
мен деректері мен
параметрлерінің бәрін
жою қажет.
Батарея зарядының
деңгейін тексеру
1. Негізгі экранда
Қосымшалар
қойындысын басып,
Баптаулар> Телефон
ақпараты> Мәртебе
тармағын басыңыз.
2. Батарея күйі
(зарядталуда,
заряды төмендеуде)

мен деңгейі (толық
зарядталу пайызы)
экранның үстіңгі
жағында көрсетіледі.
Батареяны пайдаланатын
бағдарламаларды
бақылау және басқару
1. Негізгі экранда
Қосымшалар
қойындысын басып,
Баптаулар> Телефон
ақпараты> Батарея
кондануы тармағын
басыңыз.
2. Экранның үстіңгі
жағында батареяны
пайдалану уақыты
көрсетіледі. Қуат көзіне
соңғы қосылған уақыт
немесе егер қуат
көзіне қосылған болса,
батарея қуатымен
соңғы жұмыс істеу
ұзақтығы. Экранның
негізгі мәтінінде
батарея қуатын
ең аздан ең көпке
дейін пайдаланған
бағдарламалар немесе
қызметтер көрсетіледі.

12
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3. Тегін амалдық
жүйені орнату

Телефонның өндірушісі
берген амалдық жүйенің
орнына тегін амалдық
жүйе орнатылса, телефон
бұзылуы мүмкін.
ЕСКЕРТУ! Егер
телефонның өндірушісі
берген амалдық
жүйенің орнына
тегін амалдық жүйе
орнатылса, телефонға
кепілдік берілмейді.
ЕСКЕРТУ!
Телефонды және жеке
деректерді қорғау үшін
бағдарламаларды
Android Market сияқты
сенімді көздерден
ғана жүктеңіз. Егер
кейбір бағдарламалар
телефоныңызға дұрыс
орнатылмаса, телефон
жұмысы қалыпты
болмауы мүмкін немесе
қате орын алған болуы
мүмкін. Телефоннан
сол бағдарламалар
мен деректері мен
параметрлерінің бәрін
жою қажет.
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4. Құлпын ашу үлгісін
пайдалану

Телефонды қорғау үшін
құлпын ашу үлгісін
орнатыңыз. Экран
құлпын ашу үлгісін салу
қадамдарын көрсететін
экрандар жиынын ашады.
ЕСКЕРТУ!
Құлыптау үлгісін
пайдалану барысында
орындау керек сақтық
шаралары.
Орнатылған құлпын
ашу үлігсін есте
сақтау өте маңызды.
Құлып үлгісі 5 рет қате
енгізілсе, телефонды
қолдану мүмкін
болмайды. Құлпын ашу
5 рет енгізу әрекетінен
кейін Үлгіні ұмыту
опциясын басып,
телефон құлпын ашу
үшін Google есептік
жазбасы мәліметтерін
пайдалануға болады.
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Маңызды ескерту
Егер Google есептік
жазбасы болмаса,
телефоныңызда Google
есептік жазбасын
жасамасаңыз немесе
оны ұмытып қалсаңыз,
Қалпына келтіру
тармағын пайдалана
аласыз.

5. Қауіпсіздік режимін
және Қалпына
келтіру тармағын
пайдалану

Қауіпсіздік режимін
пайдалану
*Телефонды ақаулы
күйінен қалпына келтіру
1. Телефонды өшіріп,
қайта қосыңыз.
Телефон қайта
қосылған кезде Android
жұрналы көрсетілу
барысында Негізгі
түймесін басып, ұстап
тұрыңыз. Телефон
негізгі экран ашылғанға
дейін қосылады
және төменгі сол жақ
бұрышта "қауіпсіздік
режимін" көрсетеді.

2. Б
 аптаулар>
Қосымшалар>
Қолданбаларды
басқару тармағын
басыңыз, бағдарламаны
таңдап, Жою белгішесін
басыңыз.
3. Бағдарламаны
жойғаннан кейін
телефонды өшіріп,
қайта қосыңыз.
* Қалпына келтіруді
пайдалану (Зауыт
параметрлерін қалпына
келтіру)
Егер бұл бастапқы шартты
қалпына келтірмесе,
телефонды іске қосу
үшін Қалпына келтіру
тармағын пайдаланыңыз.
Телефон қосылып,
құлыптау экраны
көрсетілген кезде дыбыс
деңгейін көтеру + Негізгі
+ Іздеу түймелерін бәрін
бір уақытта басып, ұстап
тұрыңыз (бес секунд
ішінде). Қалқымалы
терезе көрсетілген кезде
телефонды қалпына
келтіру үшін OK түймесін
басыңыз.

14
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Қалпына келтіруді
орындағаннан
кейін телефондағы
барлық деректер мен
бағдарламалардың
өшіріліп,
қайтарылмайтынын
ескеріңіз.
ЕСКЕРТУ!
Егер қалпына келтіруді
орындасаңыз,
барлық пайдаланушы
бағдарламалары мен
деректері жойылады.
Қалпына келтіру
алдында маңызды
деректердің сақтық
көшірмесін жасаңыз.

6. Wi-Fi желілеріне
қосылу

Телефонда Wi-Fi
пайдалану үшін сымсыз
кіру нүктесіне немесе
“hotspot” қол жеткізесіз.
Кейбір кіру нүктелері
ашық болады және
оларға қосыла аласыз.
Басқалары жасырын
болады немесе басқа
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қауіпсіздік мүмкіндіктерін
орындайды, сондықтан
оларға қосылу үшін,
телефонды реттеу керек.
Батареяның жарамдылық
мерзімін кеңейту үшін
пайдаланбаған кезде WiFi өшіріңіз.
Wi-Fi қосып, Wi-Fi
желісіне қосылу
1. Негізгі экранда
Қосымшалар
қойындысын басып,
Баптаулар> Сымсыз
басқару тетіктері> Wi-Fi
баптаулары тармағын
басыңыз.
2. Қосу үшін Wi-Fi басып,
қол жетімді Wi-Fi
желілерін тексеруді
бастаңыз.
- Қол жетімді Wi-Fi
желілерінің тізімі
көрсетіледі. Қауіпсіз
етілген желілер құлып
белгішесімен көрсетіледі.
3. Қосылу үшін желіні
басыңыз.
- Егер желі ашық болса,
Қосылу тармағын басып,
желіге қосылуды растау
ұсынылады.
15
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Маңызды ескерту
- Егер желі қауіпсіз
етілсе, кілтсөзді немесе
басқа мандаттарды
енгізу ұсынылады.
(Мәліметтерді желі
әкімшісінен сұраңыз.)
4. Күй жолағы Wi-Fi күйін
көрсететін белгішелерді
көрсетеді.

7. microSD картасын
пайдалану

Музыка мен бейне
файлдармен суреттерді
тек сыртқы жадқа сақтауға
болады.
Орнатылған камераны
пайдалану алдында
алдымен шағын SD жад
картасын телефонға салу
керек.
Жад картасын салмай
түсірген суреттер мен
бейнелерді сақтай
алмайсыз.
ЕСКЕРТПЕ:
Бағдарламаларды
телефонның тек ішкі
жадына сақтауға болады.

ЕСКЕРТУ!
Телефон қосулы кезде
жад картасын салмаңыз
немесе шығармаңыз.
Әйтпесе, телефон
мен жад картасы
зақымдалуы мүмкін
және жад картасына
сақталған деректер
бүлінуі мүмкін. Жад
картасын қауіпсіз
ауыстыру үшін, келесіні
таңдаңыз: Қолданбалар
> Параметрлер >
SD картасы және
телефонның сақтау
орны > SD картасын
шығарып алу.

8. Бағдарламаларды
ашу және қосу

Android арқылы бірнеше
тапсырмалар оңай, себебі
басқа бағдарламаны
ашқанның өзінде ашық
бағдарламалар қосылып
тұра береді. Басқа
бағдарламаны ашпай
бағдарламадан шығу
қажет емес. Пайдалану
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және қосу бірнеше
ашық бағдарлама
арасында. Android
әрбір бағдарламаны
басқарады, күтудегі
бағдарламалардың
қажетсіз ресурстарды
пайдаланбауы үшін
оларды қажет болса
тоқтатып, іске қосады.
Бағдарламаны
тоқтату үшін, мынаны
пайдаланасыз
1. Негізгі экранда
Қосымшалар
қойындысын
басып, Баптаулар>
Қосымшалар>
Қолданбаларды
басқару тармағын
басыңыз.
2. Қажетті бағдарламаға
өтіп, оны тоқтату
үшін Күшпен тоқтату
тармағын басыңыз. 
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9. Телефонды
компьютерге USB
ұясы арқылы қосу

Ескертпе: компьютерге
LG PC suite
бағдарламасын орнату
Телефонды USB кабелі
арқылы компьютермен
қадамдастыру үшін,
компьютерге LG PC suite
бағдарламасын орнату
керек. Бұл бағдарламаны
(http://www.lg.com) LG
веб-бетінен қотаруыңыз
мүмкін. Бағдарламаны
орнату және пайдалану
туралы қосымша ақпарат
алу үшін (http://www.
lg.com) LG веб-бетіне
кіріңіз.
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Маңызды ескерту
LG PC SUITE
LG PC Suite IV —
телефон функцияларын
компьютерде пайдалану
үшін USB деректер
байланыс кабелі арқылы
ұялы телефонды
компьютерге қосуға
мүмкіндік беретін
бағдарлама.
LG PC Suite IV
бағдарламасының
басты функциялары
- Телефон деректерін
ыңғайлы жасау, өңдеу
және жою
- Компьютерден және
телефоннан деректерді
қадамдастыру
Контактілер, Күнтізбе/
Тапсырма)
- Компьютермен телефон
арасында қарапайым
сүйреп әкелу арқылы
(Фотосурет, Бейне,
Музыка) мультимедия
файлдарын
тасымалдау ыңғайлы
- Хабарламаларды
телефоннан
компьютерге
тасымалдау
- Телефонды модем
ретінде пайдалану
- S/W деректерді
жоғалтусыз жаңарту

GT540 құрылғысы
мыналарды
қолдамайды:
- Bluetooth арқылы
компьютерге қосылу
- LG Air Sync (Web
Sync, R-Click)
- OSP (Экрандық
телефон)
- Күнтізбедегі Істер
- Жазба
- Электрондық пошта
- Java қолданбасы
PC Suite IV
пайдаланушы
нұсқаулығы PC Suite IV
орнатылғаннан кейін,
«Анықтама» мәзірінде
пайда болады.
USB құрылғыларын
қолданып файлдарды
тасымалдау:
1. MicroSD жад
картаңызды телефонға
орнатыңыз. (Ол
телефонға бұрын
салынған болуы
мүмкін.)
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2. USB деректер кабелін
жалғамас бұрын,
телефонда Тек
жалпы жад режимі
қосылғанын тексеріңіз.
(Қолданбалар мәзірінде
Параметрлер→SD
картасы мен телефон
жады тармағын
таңдап, Тек жалпы жад
терезесіне құсбелгі
қойыңыз.)
3. Телефонды
компьютердегі USB
портына қосу үшін,
телефонмен бірге
жеткізілген USB кабелін
пайдаланыңыз. USB
қосылғаны туралы
ескерту аласыз.
4. Ескерту тармағын
ашып, USB қосылған
түймесін басыңыз.
5. Телефонның microSD
картасы мен компьютер
арасында файлдарды
тасымалдауды растау
үшін Орнату тармағын
басыңыз.
Телефон USB жады
ретінде қосылған
кезде ескерту аласыз.
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Телефонның microSD
картасы компьютердің
дискісі ретінде
орнатылған. Қазір
файлдарды microSD
картасына және оннан
көшіре аласыз.
КЕҢЕС! Телефонда
microSD картасын қайта
пайдалану үшін Ескерту
тармағын ашып, "USB
жадын өшіру" түймесін
басыңыз.
Осы уақыт ішінде
телефоннан microSD
картасына қол жеткізе
алмайсыз, себебі
Камера, Галерея мен
Музыка сияқты microSD
картасын пайдаланатын
бағдарламаларды
пайдалана алмайсыз.
Телефонды компьютерден
ажырату үшін картадағы
мәліметтерді жоғалтпас
үшін microSD картасын
шығарып алып, USB
құрылғыларын дұрыс
ажырату үшін компьютер
нұсқауларын мұқият
орындаңыз.
19
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Маңызды ескерту
1. Компьютердегі microSD
картасын шығарып
алыңыз.
2. Ескерту тармағын
ашып, USB сақтау
құрылғысын өшіру
түймесі басыңыз.
3. Ашылатын тілқатысуда
Өшіру түймесін
басыңыз.

10. Деректер
байланысын
пайдаланған кезде
экран құлпын ашу

11. Экран қатып
қалғанда

Егер пайдаланушының
енгізуіне телефон жауап
бермесе немесе экран
қатып қалса: батареяны
алыңыз, қайтадан
салыңыз және телефонды
қосыңыз.
Егер әліде істемесе,
қызмет көрсету
орталығына
хабарласыңыз.

Деректер байланысын
пайдаланған кезде
белгілі бір уақыт ішінде
басылмаса, дисплей
қараяды. СКД экранын
қосу үшін оны бассаңыз
болғаны.
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GT540 Quick Reference Guide
- English
This guide will help you understand your new mobile phone.
It will provide you with useful explanations of features on your
phone.

• Some of the contents of this manual

may not apply to your phone
depending on your phone’s software
or your service provider.
• This handset is not recommended
for the visually impaired because of
its touch-screen keypad.
• Copyright ©2010 LG Electronics,
Inc. All rights reserved. LG and the
LG logo are registered trademarks
of LG Group and its related entities.
All other trademarks are the
property of their respective owners.
• Google™, the Google logo,
Google Maps™, Google Mail™,
YouTube™, Google Talk™,
Android™, and Android Market™
are trademarks of Google, Inc.
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Getting to know your phone
To turn on the phone, press and hold the Power key for 3 seconds.
To turn off the phone, press the Power key for 3 seconds and touch
Power Off.
Menu key
- Opens application
menu and check
what options are
available.

Earpiece

Send key
- Dials a phone
number and
answers incoming
calls.

End/Power/Lock
key
- Ends or rejects
a call.
- Powers your
phone on/off by
pressing and
holding the key.
- Turns off the
screen and
locks.

Home key
- Returns to home
screen from any
screen.

Back key
- Returns to the
previous screen.

Microphone

TIP! Touch the Menu key whenever you tap an application to
check what options are available.
TIP! If your phone has errors when you use it or you can not turn it
on, remove battery, install it again and turn it on after 5 seconds.
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Volume keys
- On the home screen:
controls ringer volume.
- During a call: controls your
earpiece volume.
- When playing a track:
controls volume
continuously.

Charger, micro USB
cable connector
Search key
- Search the web and
contents in your phone.
Camera key
- Go to the camera menu
directly by pressing and
holding the key.

Stereo
earphone
connector

Back cover

Camera lens

microSD
memory
card slot
Charger, micro USB
cable connector
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Battery
SIM card
slot
Camera key
Search key
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Getting to know your phone
Using your home screen
Simply swipe your finger to the
left or right to view them. You
can also customise each panel
with widgets, shortcuts which
are shortcuts to your favourite
applications, folders and
wallpapers.
NOTE: Some screen images may
be different depending on your
phone provider.

Select your default home
screen
The user interface is based on
two types of home screens: LG
Home and Android Home.
You can set your favorite home
screen as the default.
If you want to change the default
home settings, choose Home
selector from the applications
menu.

Adding widgets to your
home screen
You can customise your home
screen by adding shortcuts,
widgets, or folders to it. For more
convenience using your phone,
add your favorite widgets on the
home screen.
NOTE: LG Home and Android
Home provide this function.
To add an desired icon to your
home screen:
1 On the home screen, touch
Menu key
and open the
Options tab, then select Add.
2 On the Add to Home screen
menu, touch the type of item
you want to add.
3 For example, select Folders
from the list and tap it.
4 Select Contacts with phone
numbers from the list and
tap it.
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5 Y ou will see a new folder’s
icon on the home screen.
Drag it to the desired
locations on the desired panel
and release your finger from
the screen.
To remove an application icon
from the home screen:
1 Touch and hold that icon.
The Applications icon will
be change as the Trash icon
.
2 Drag and draw an application
icon to the Trash icon
.

Getting back to a
recently used application
1 T ouch and hold the Home
key. The screen will show
you a pop up with icons of
applications that you've used
recently.
2 Touch an icon to open its
application. Or, touch Back
key to return to the current
application.

T540 MR_QRG_E_Open_1.1_101223.i5 5

Google Account Set-up
The first time you open the
Google application on your
phone, you will be required to
sign in with your existing Google
account. If you do not have a
Google account, you’re prompted
to create one.

Creating your Google
account
1 O
 n the home screen, touch
Applications tab to open the
applications menu.
2 Tap Gmail, and tap
Next>Create to start the
Google Mail set up wizard
then set it up.
3 Touch a text field to open the
touch keyboard, and enter
your name and username for
your Google account. When
you entering the text, you
can move to the next text
field by touching Next on the
keyboard.
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Getting to know your phone
4 W
 hen you’re finished to
input name and username,
tap Next. Your phone is
communicating with Google
servers and checking
username availability.
5 Enter and reenter your
password. Then follow
the instructions and enter
the required and optional
information about the account.
Wait to see the server create
your account.

Signing in your Google
account

3 O
 nce you have set up your
Google account on your
phone, your phone will be
automatically synchronised
with your Google account on
the web. (It depends on your
synchronization settings.)
After sign in, you can use
Google Mail, Google Calendar,
Android Market and Google Map;
download applications from
Android Market; back up your
settings to Google servers; and
take advantage of other Google
services on your phone.

1 E nter your e-mail address and
password, then tap Sign in.
Wait for signing in.
2 After sign in, you can
use Google Mail and take
advantages of Google services
on your phone.
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Camera
Getting to know the viewfinder
 rightness – This defines and controls of the amount of sunlight
B
entering the image. Slide the brightness indicator along the bar,
towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a
higher brightness image.
Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side
volume keys.
Gallery – This enables you
to access your saved photos
from within the camera mode.
Simply touch, and your gallery
will appear on the screen.
Taking a photo
Video mode – Slide down this
Settings – Touch this icon to open icon to switch to video mode.
the settings menu. See Using the
advanced settings.
Image size – Touch to set the size (in pixels) of the picture
you take. Select a pixel value from the numerical options: 3M
(2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480),
QVGA (320x240).
Focus – Touch this icon to select the options menu. See Using
the focus mode.
NOTE: You need to insert a memory card first to take a picture. Without
inserting a memory card, you will not be able to save the picture you had
taken.
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Video camera
Getting to know the viewfinder
Brightness – This defines and controls of the amount of sunlight
entering the image. Slide the brightness indicator along the bar,
towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a
higher brightness image.
Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side
volume keys. Before starting record a video, you can use the
zoom function. You can not control the zoom function during
recording.

Settings – Touch this icon to
open the settings menu. See
Using the advanced settings.

Gallery – This enables you
to access your saved photos
from within the video camera
mode. Simply touch, and your
gallery will appear on the
screen.
Camera mode – Slide up
this icon to switch to camera
mode.
Start recording

Video size – Touch to set the size (in pixels) of the video you
record. Choose your video image size from VGA (640x480), QVGA
(320x240) or QCIF (176x144).
Scene mode – Set the camera to adjust to the environment.
Choose from Auto, Portrait, Landscape, Sports, Sunset and
Night.
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Important notice
Please check to see if any
problems you have encountered
with your phone are described
in this section, before taking the
phone in for service or calling a
service representative.

2. Optimising Battery Life

You can extend your battery's
life between charges by turning
off features that you don't
need to run constantly in the
background. You can also
monitor how applications and
1. Phone memory
system resources consume
battery power.
When available space on your
phone memory is less than 10%, To extend the life of your
battery
your phone can not receive
the new message. You need
- Turn off radio communications
to check your phone memory
that you aren't using. If you
and delete some data such as
aren't using Wi-Fi, Bluetooth,
applications or messages to
or GPS, use the Settings
make more memory available.
application to turn them off.
To manage the application
- Turn down screen brightness
and set a shorter screen
1. On the home screen, touch
timeout.
Applications tab and select
- If you don't need them, turn off
Settings> Applications>
automatic syncing for Google
Manage applications.
Mail, Calendar, Contacts, and
2. When all applications
other applications.
appear, scroll and select
- Some applications you've
the application you want to
downloaded may cause your
uninstall.
battery's life. You will need to
3. Tap Uninstall and touch OK
uninstall those applications and
to uninstall application you
all of its data and settings from
desired.
the phone.
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Important notice
To check the battery charge
level
1. On the home screen, touch
Applications tab and select
Settings> About phone>
Status.
2. The battery status (charging,
discharging) and level (as a
percentage of fully charged)
are displayed at the top of the
screen.
To monitor and control what
uses the battery
1. On the home screen, touch
Applications tab and select
Settings> About phone>
Battery use.
2. The top of the screen displays
battery usage time. Either how
long since last connected to a
power source or, if connected
to a power source, how long
you were last running on
battery power. The body of the
screen lists applications or
services using battery power
from greatest amount to least.

3. Installing an Open
Source OS
If you install an open source
OS on your phone, and do not
use the OS provided by the
manufacturer, this may cause
your phone to malfunction.
WARNING: If you install and
use an OS other than the one
provided by the manufacturer,
your phone is no longer
covered by the warranty.
WARNING: To protect your
phone and personal data,
download applications only
from trusted sources, such
as Android Market. If some
applications are not properly
installed on your phone, your
phone may not work normally
or a serious error can be
occurred. You will need to
uninstall those applications
and all of its data and settings
from the phone.

10
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4. Using Unlock pattern
Set unlock pattern to secure your
phone. Opens a set of screens
that guide you through drawing a
screen unlock pattern.
WARNING:
Precautions to take when
using the Pattern Lock
It is very important that you
remember the unlock pattern
you set. You will not be able to
access your phone if you use
an incorrect pattern 5 times.
After attempting the unlock
pattern 5 times, you can touch
the Forget Pattern Option
and use your Google account
information to unlock your
phone.
If you do not have Google
account, you don't create the
Google account on the phone,
or you forget it, you can use Hard
Reset.
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5. Using Safe Mode and
Hard Reset
Using Safe mode
*To recover from malfunction
state of your phone
1. Turn off your phone and
reboot. While your phone is
powering back on, press and
hold the Home key during
Android log is displayed. Your
phone will boot all the way to
the main screen and display
"safe mode" in lower left
corner.
2. Select Settings>
Applications>Manage
applications, and choose the
application then select an
Uninstall icon.
3. After uninstalling the
application, turn off and
reboot your phone.
* Using Hard Reset (Factory Reset)
If it does not restore to the original
condition, use Hard Reset to
initialise your phone.
When your phone turns on and
the lock screen displays, press
and hold the volume up + Home
+ Search keys all at the same time
11
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Important notice
(for five seconds). When the pop
up screen is shown, choose OK to
reset your phone.
Please note, after you perform
Hard Reset, all your data and
applications on your phone will be
erased and cannot be reversed.
WARNING:
If you perform Hard Reset,
all user applications and
user data will be deleted.
Please remember to back
up any important data before
performing Hard Reset.

6. Connecting to Wi-Fi
networks
To use Wi-Fi on your phone,
you access a wireless access
point, or “hotspot.” Some access
points are open and you can
simply connect to them. Others
are hidden or implement other
security features, so you must
configure your phone so it can
connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using
it, to extend the life of your battery.
To turn Wi-Fi on and connect to
a Wi-Fi network
1. On the home screen, touch
Applications tab and select
Settings> Wireless controls>
Wi-Fi settings.
2. Touch Wi-Fi to turn it on and
begin scan for available Wi-Fi
networks.
- List of available Wi-Fi
networks is displayed.
Secured networks are
indicated by a lock icon.
3. Touch a network to connect
to it.
- If the network is open, you
are prompted to confirm
that you want to connect
to that network by touching
Connect.
- If the network is secured,
you're prompted to enter
a password or other
credentials. (Ask your network
administrator for details.)
4. The Status bar displays icons
that indicate Wi-Fi status.

12
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7. Using a microSD card
Pictures, along with Music and
Video files, can only be saved to
external memory.
Before using the built-in camera,
you need to insert a micro SD
memory card to your phone first.
Without inserting a memory
card, you will not be able to
save pictures and video you had
taken.
NOTE: Applications can only be
saved to the phone's internal
memory.
WARNING:
Do not insert or remove
the memory card when the
phone is on. Otherwise, it may
damage the memory card as
well as your phone, and the
data stored on the memory
card may be corrupted. To
remove the memory card
safety, please select Settings>
SD Card&phone storage >
Unmount SD card.
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8. Opening and Switching
Applications
Multi-tasking is easy with
Android because open
applications keep running
even when you open another
application. There’s no need
to quit an application before
opening another. Use and
switch among several open
applications. Android manages
each application, stopping and
starting them as needed, to
ensure that idle applications
don’t consume resources
unnecessarily.
To stop the application you use
1. On the home screen, touch
Applications tab and select
Settings> Applications>
Manage applications.
2. Scroll to the desire application
and touch Force stop to stop
using it.

13
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Important notice
9. C
 onnecting your phone
to a computer via USB
NOTE: Installing the LG PC suite
on your PC
To synchronise your phone via
USB cable with your PC, you
need to install the LG PC suite
program on your PC. You can
download this program from the
LG website (http://www.lg.com).
Go to http://www.lg.com and
select your region, country &
language. Visit the LG website
for more information on installing
and using the program.

LG PC SUITE
The LG PC Suite IV is a
program that helps you
connect your mobile phone
to a PC using a USB data
communication cable, so that
you can use the functions of
the mobile phone on your PC.
Major Functions of the LG
PC Suite IV
- Create, edit and delete
phone data conveniently
- Synchronise data from
a PC & phone (contacts,
calendar/task)
- Transfer multimedia files
(photo, video, music)
conveniently with a simple
drag & drop between a PC
and phone
- Transfer the messages from
a phone to a PC
- Use your phone as a Modem
- S/W update without loosing
your data

14
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GT540 does not support:
- PC connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync,
R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- E-mail
- Java Application
User’s guide for PC Suite IV is
in Help menu after install PC
Suite IV.
To transfer files using USB
devices:
1. Install your microSD card on
your phone. ( It may already
be inserted on your phone.)
2. Before connecting the USB
data cable, make sure that
the Mass storage only mode
is enabled on your phone. (On
the applications menu, choose
Settings > SD card & phone
storage, then select Mass
storage only check box.)
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3. Use the USB cable with
your phone to connect the
phone to a USB port on your
computer. You receive a
notification that the USB is
connected.
4. Open the notification drawer
and touch USB connected.
5. Touch Mount to confirm
that you want to transfer
files between your phone’s
microSD card and the
computer.
When the phone is connected
as USB storage, you receive
a notification. You phone’s
microSD card is mounted as a
drive on your computer. You can
now copy files to and from the
microSD card.
NOTE: When uninstalling PC
Suite IV, USB and Bluetooth
Drivers are not automatically
removed. Therefore, they must
be uninstalled manually.

15
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Important notice
TIP! To use a microSD card on
you phone again, you need to
open the notification drawer and
touch Turn off USB storage.
During this time, you can’t
access the microSD card from
your phone, so you can’t use
applications that rely on the
microSD card, such as camera,
gallery and music functions.
To disconnect your phone from
the computer, carefully follow
your computer’s instructions
to disconnect USB devices
correctly, to avoid losing
information on the card.
1. Safely disconnect the USB
device on your computer.
2. Open the notification drawer
and touch Turn off USB
storage.
3. Touch Turn off in the dialog
that opens.

10. Unlock screen
when using data
connection
Your display will go dark if
untouched for a period of time
when using data connection. To
turn on your LCD screen, just
touch it.

11. When screen freezes
If the phone does not respond to
user input or the screen freezes:
remove the battery, insert it
again and power on the phone.
If it still does not work, please
contact to the service centre.

16
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Ukraine Restriction of Hazardous Substances
The equipment complies with requirements of the Technical
Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous
substances in electrical and electronic equipment.
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