Č E S K Y
SLOVENSKY
ENGLISH
Všeobecné dotazy
<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>
810 555 810
* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Všeobecné otázky
<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>
0850 111 154
* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

Uživatelská příručka
Návod na používanie telefónu
User Guide

LG-A100
P/NO : MFL67206613 (1.0)

www.lg.com

LG- A100 Uživatelská
příručka k telefonu
Tato příručka vám pomůže při používání vašeho nového mobilního
telefonu. Poskytne vám užitečná vysvětlení funkcí telefonu.
Určitý obsah této příručky nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu.
Závisí to na softwaru telefonu nebo na poskytovateli služeb.
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Informace o telefonu
Osvětlení
Sluchátko
Obrazovka displeje
Kontextové klávesy
Každá z těchto kláves
provádí funkci uvedenou
textem na displeji přímo
nad ní.
Klávesa Odeslat
Můžete zadávat
telefonního čísla a přijímat
hovory.

Navigační klávesy
Poskytují rychlý přístup
k funkcím telefonu.
(nahoru) : Kontakty
(dolů) : Zámek
klávesnice
(vlevo) : Posílání zpráv
(vpravo) : Osvětlení
Klávesa Konec/Napájení
Umožňuje zapnout nebo
vypnout telefon, ukončit
hovory nebo se vrátit do
pohotovostního režimu.
Alfanumerické klávesy
Ve většině případů se
alfanumerické klávesy
používají k zadávání čísel
nebo znaků.
Otvor pro poutko

Konektor sluchátek /
Port pro nabíječku
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Instalace karty SIM a dobíjení baterie
Instalace karty SIM

Obrázky

Po přihlášení do mobilní telefonní
sítě získáte zásuvnou kartu SIM
s načtenými údaji týkajícími se
přihlášení, mimo jiné kódem PIN
a informacemi o dostupných
doplňkových službách.
Důležité!
› Malá karta SIM a její kontakty se
snadno poškodí poškrábáním
nebo ohnutím, proto s ní,
například při vkládání a vyjímání,
manipulujte opatrně. Všechny
karty SIM udržujte mimo dosah
dětí.
› podporuje pouze karty SIM 2G

1 Otevřete kryt baterie
2 Vyjměte baterii
3 Vložte kartu SIM
4 Vložte baterii
5 Zavřete kryt baterie
6 Nabijte baterii

VAROVÁNÍ: Nevyjímejte baterii,
pokud je telefon zapnutý. Mohlo
by dojít k poškození telefonu.
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Zobrazení informací
Oblasti ikon
Oblast textu a grafiky
Menu

Kontakty

Indikace kontextových kláves

Zobrazované ikony
Indikuje sílu signálu sítě.
Indikuje úroveň nabití baterie.
Indikuje nové textové zprávy.
Indikuje nové hlasové zprávy.
Indikuje nastavení budíku.
Indikuje nastavení profilu Všeobecný.
Indikuje nastavení profilu Tichý.
Indikuje nastavení profilu Venku.
Indikuje nastavení profilu Sluchátka.
Indikuje, že jsou všechny hovory přesměrovány na jiné číslo.
Indikuje, že je na telefonu nastaven letový režim.
Indikuje nové plány.
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Menu a možnosti

Zad

Telefon nabízí sadu funkcí, které umožňují jeho přizpůsobení vašim
potřebám. Tyto funkce jsou uspořádány v menu a podmenu a jsou
přístupné pomocí levého a pravého kontextového tlačítka. Popisek
nacházející se těsně nad kontextovými tlačítky na obrazovce displeje
indikuje jejich aktuální funkci.

Alfan
musít
nebo

Meto

Ind
Menu

Do dostupného menu
přejdete stisknutím levé
kontextové klávesy.

Kontakty

Do seznamu kontaktů lze
přejít stisknutím pravé
kontextové klávesy.

Reži

V edit
zadat
kláve
porov
příslu
režim

Zap

Telefo
Napá
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Zadávání textu
Alfanumerické znaky můžete zadávat pomocí klávesnice telefonu. Text
musíte zadávat například při ukládání jmen do Kontaktů, při psaní zpráv
nebo vytváření plánovaných událostí v kalendáři. Stisknutím klávesy
změníte režimy.
Metoda zadávání je zobrazena v pravém horním rohu telefonu.
Indikátor

Funkce (Inteligentní režim – čeština)
Číslice
Zadávání znaků Abc vícenásobným
klepnutím
Zadávání znaků abc vícenásobným
klepnutím
Zadávání znaků ABC vícenásobným
klepnutím

Režim T9
V editoru stiskněte možnost „Nastavit T9“. Tento režim vám umožňuje
zadat slova jediným stisknutím klávesy pro každé písmeno. Každé
klávese klávesnice je přiřazeno více písmen. Režim T9 automaticky
porovnává sekvenci vašich stisků kláves s interním slovníkem a určí
příslušné slovo. Počet stisků tak může být mnohem nižší než s tradičním
režimem ABC.

Zapínání a vypínání telefonu
Telefon můžete zapnout a vypnout stisknutím nebo podržením klávesy
Napájení.
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Uskutečnění hovoru
1 Zadejte číslo na klávesnici.
2 Stisknutím klávesy
zahájíte hovor.
3 Chcete-li hovor ukončit, stiskněte klávesu .
TIP! Chcete-li zadat znak + pro mezinárodní hovory, stiskněte a podržte
klávesu 0.

Uskutečnění hovoru z Kontaktů
1 Stisknutím klávesy (nahoru) otevřete adresář.
2 Na klávesnici zadejte první písmeno kontaktu, kterému chcete zavolat.
3 Kontakty můžete procházet pomocí navigačních kláves nahoru a dolů.
K procházení jejich různých čísel použijte navigační klávesy vlevo
a vpravo.
4 Stisknutím klávesy
zahájíte hovor.

Příjem a odmítnutí hovoru
Když telefon zvoní, přijměte hovor stisknutím možnosti Potvrdit nebo
stisknutím klávesy . Když telefon zvoní, můžete vyzvánění vypnout
výběrem možnosti Tichý. Tato funkce je užitečná, pokud například
zapomenete nastavit profil Tichý před zahájením schůzky.
Příchozí hovor odmítnete stisknutím klávesy
nebo výběrem
možnosti Odmítnout.

TIP! Nastavení telefonu lze změnit tak, aby bylo možné odpovídat na příchozí
hovory různými způsoby. Stiskněte možnost Menu, vyberte položku Nastavení a
možnost Hovor. Vyberte možnost Režim odpovědi a vyberte některou z položek
Libovolná klávesa nebo Pouze klávesa Odeslat.
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• Libovolná klávesa – hovor lze přijmout stisknutím libovolné klávesy.
• Pouze klávesa Odeslat – hovor lze přijmout pouze stisknutím klávesy
Odeslat.

Změna nastavení hovoru
Menu lze nastavit v závislosti na hovoru. Stiskněte možnost Menu,
vyberte položku Nastavení a možnost Hovor.
•P
 řesměrování hovoru – výběr způsobů přesměrovávání hovorů.
• Další hovor na lince – výběr aktivního nebo zrušení čekajícího hovoru.

Prohlížení historie hovorů
Můžete zobrazit záznam všech hovorů, zmeškaných, odchozích
a přijatých hovorů a trvání hovorů. Číslo a jméno (pokud jsou k dispozici)
se zobrazí spolu s datem a časem uskutečnění hovoru. Lze zobrazit
i počet volání. Stiskněte možnost Menu a vyberte položku Historie
hovorů.
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Přehled funkcí
Zprávy
Zprávy
1 Stiskněte možnost Menu, vyberte položku Zprávy a zvolte možnost
Nová zpráva.
2 Otevře se editor nové zprávy. Výchozím nastavením editoru zpráv je
režim SMS.
3 Zadejte zprávu pomocí prediktivního režimu T9 nebo pomocí ručního
režimu Abc nebo režimu 123. Režimy zadávání textu můžete přepínat
stisknutím klávesy .
4 Stisknutím položky Volby a volbou možnosti Vložit přidáte Symbol,
Šablona, Kontakt, Vizitka.
5 Stiskněte možnost Odeslat.
6 Zadejte telefonní číslo nebo stiskněte položku Volby a výběrem
možnosti Kontakty nebo Seznam posledních otevřete seznam
kontaktů.
7 Stiskněte položku Volby a vyberte možnost Odeslat.
• Přijaté – na příchozí zprávu budete upozorněni. Rovněž bude uložena
do této složky.
• Koncepty – toto menu obsahuje uložené zprávy.
• K odeslání – pomocí tohoto menu můžete zobrazit zprávy, které
budou odeslány nebo jejichž odeslání se nezdařilo.
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• Odesláno – pomocí tohoto menu můžete zobrazit zprávy, které již byly
odeslány, včetně času a obsahu.
• Poslech hlasové pošty – toto menu umožňuje rychlý přístup k hlasové
poště.
• Informační zprávy – zprávy informační služby jsou textové zprávy
doručené sítí do vašeho přístroje.
• Šablony – v seznamu jsou předdefinované zprávy. Můžete prohlížet a
upravit šablony zpráv nebo vytvořit nové zprávy.
• Nastavení – toto menu umožňuje nastavit funkce vašeho
poskytovatele služeb.
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Ve svých kontaktech můžete vyhledat konkrétní kontakt.
1 Stiskněte možnost Kontakty a vyberte položku Hledat, vyberte
možnost Kontakty na obrazovce Menu nebo stiskněte klávesu
(pravá kontextová klávesa ) na pohotovostní obrazovce.
2 Na klávesnici zadejte první písmeno kontaktu, kterému chcete zavolat.
3 Kontakty můžete procházet pomocí navigačních kláves Nahoru
a Dolů. K procházení jejich různých čísel použijte navigační klávesy
vlevo a vpravo.
• Hledat – v telefonním seznamu můžete vyhledat konkrétní kontakty.
• Nový kontakt – pomocí tohoto menu můžete přidávat záznamy do
telefonního seznamu.
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• Rychlé volby – kontakty lze přiřadit ke všem klávesám mezi 2 a 9.
• Kopírovat vše – můžete zkopírovat všechny záznamy z karty SIM do
paměti telefonu nebo z paměti telefonu do paměti karty SIM.
• Smazat vše – můžete smazat všechny záznamy z karty SIM nebo
z paměti telefonu.
• Stav paměti – můžete zkontrolovat stav využití paměti na kartě SIM
nebo v telefonu.
• Informace
› Čísla volání asist. služby – přístup do seznamu čísel asistenční
služby přiřazených poskytovatelem služeb.
› Vlastní číslo – na kartu SIM si můžete uložit i vlastní telefonní čísla
a kontrolovat je.
› Vizitka – umožňuje uložit a upravovat vaši vizitku obsahující vaše
jméno, mobilní telefon, telefon domů, telefon do zaměstnání
a e-mailovou adresu a můžete ji poslat ve zprávě.

Historie hovorů

Můžete zobrazit záznam všech hovorů, zmeškaných, odchozích
a přijatých hovorů a trvání hovorů. Číslo a jméno (pokud jsou k dispozici)
se zobrazí spolu s datem a časem uskutečnění hovoru. Lze zobrazit i
počet volání.
• Všechny hovory – zobrazí seznamy všech tří typů dosavadních hovorů
(Přijaté/Odchozí/Zmeškané hovory).
• Zmeškané hovory – tato možnost umožňuje zobrazení posledních
20 nepřijatých hovorů.
•V
 olané – tato možnost umožňuje zobrazení posledních 20 odchozích
hovorů (uskutečněných nebo neuskutečněných).
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• Přijaté – tato možnost umožňuje zobrazení posledních 20 příchozích
hovorů.
• Trvání hovoru – zde je možné zobrazit dobu trvání příchozích a
odchozích hovorů.

Hry

Telefon LG-A100 je dodáván s předem načtenou hrou, která vás zabaví
ve volném čase. Stiskněte možnost Menu a vyberte položku Hry.

Profily

Profil můžete změnit výběrem z možností Normální, Tichý, Venku, Letový
režim a Sluchátka.
•V
 šsobecný – po nastavení tohoto profilu se na pohotovostní obrazovce
zobrazí indikátor .
• Tichý – vyzvánění je vypnuté a jsou aktivovány vibrace. Po nastavení
tohoto profilu se na pohotovostní obrazovce zobrazí indikátor .
• Venku – toto je výchozí profil. Hlasitost vyzvánění a tónu kláves
je nastavena na maximum. Po nastavení tohoto profilu se na
pohotovostní obrazovce zobrazí indikátor .
• Letový režim – po nastavení tohoto profilu se na pohotovostní
obrazovce zobrazí indikátor
.
• Sluchátka – jsou-li k telefonu připojena sluchátka, zobrazí se na
pohotovostní obrazovce telefonu indikátor . Můžete změnit typ
ohlášení příchozího hovoru, vyzvánění, hlasitost vyzvánění, typ
upozornění na zprávu, tón zprávy, hlasitost tónu zprávy, tóny kláves,
hlasitost kláves, hlasitost efektů a hlasitost vypínání a zapínání.
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Nástroje

•O
 světení – zapněte nebo vypněte Osvětlení přímo podržením pravé
navigační klávesy.
• Kalkulačka – obsahuje standardní funkce jako sčítání, odčítání,
násobení a dělení.
• Stopky – pomocí této možnosti lze využít funkci stopek.
• Převodník jednotek – pomocí této funkce můžete provádět převody
jednotek.
• Světový čas – umožňuje určení aktuálního času v jiném časovém
pásmu nebo zemi.

Organizér

•B
 udík – můžete nastavit až 3 různé časy buzení.
•P
 oznámka – zde můžete zadat vlastní poznámky.

Kalendář

Po vstupu do tohoto menu se zobrazí Kalendář. Na aktuálním datu
se nachází čtvercový kurzor. Kurzor můžete přesunout na jiné datum
pomocí navigačních tlačítek.
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Nastavení

• Datum a čas – můžete nastavit funkce související s datem a časem.
• Jazyk – můžete změnit jazyk zobrazovaných textů v telefonu. Tato
změna ovlivní také režimy zadávání textu.
• Zobrazeni – můžete upravit nastavení displeje telefonu.
• Hovor – menu lze nastavit v závislosti na hovoru.
•A
 utomatické zamknutí kláves – umožňuje automaticky uzamknout
klávesnici na pohotovostní obrazovce.
• Zabezpečení – v tomto menu můžete nastavit zabezpečení telefonu.
› Požadavek kódu PIN – zvolte, zda má být při zapnutí telefonu
požadován kód PIN.
› Zámek telefonu – zvolte bezpečnostní kód pro uzamčení telefonu:
Při zapnutí, Při změně SIM nebo Ihned.
› Blokování hovoru – zvolte heslo blokování všech odchozích
hovorů, mezinárodních odchozích hovorů, mezinárodních odchozích
roamingových hovorů, všech příchozích hovorů nebo příchozích
roamingových hovorů.
› Pevná volba čísla – volbou kódu PIN2 pro povolení pevně daných
čísel lze omezit možnost volání pouze na telefonní čísla uvedená
v kontaktech.
› Změnit kódy – změní následující kódy: Bezpečnostní kód, kód PIN
nebo kód PIN2.
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• Úspora energie – pokud nastavíte hodnotu Vždy zapnuto, šetříte tak
energii baterie v době, kdy telefon nepoužíváte. Tuto položku zvolte,
pokud chcete přepnout nastavení úspory energie na jednu z možností
Vždy zapnuto, Jen v noci nebo Vyp.
• Výběr sítě – síť, která se registruje, můžete vybrat automaticky nebo
ručně.
• Původní nastavení – pomocí možnosti Obnovit můžete obnovit
tovární nastavení. Tuto funkci můžete aktivovat pouze po zadání
bezpečnostního kódu. Jeho výchozí hodnota je „0000“.
• Stav paměti – můžete kontrolovat volné místo a využití paměti pro
jednotlivá úložiště.

16

N

Přečtě
být ne
v této

U

•	V let
•	Ned
•	Nep
paliv
výbu
•	Pro s
nabí
•	Když
by d
telef
•	Tele
Obs
•	Nen
•	Tele

tak
te,
ností

bo

o

Návod pro bezpečné a efektivní použití
Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Nedodržování těchto pokynů může
být nebezpečné nebo nezákonné. Podrobnější informace naleznete
v této příručce.

UPOZORNĚNÍ

•	V letadle musí být mobilní telefony vždy vypnuté.
•	Nedržte telefon v ruce, když řídíte.
•	Nepoužívejte mobilní telefon v blízkosti benzínových stanic, skladů
paliv, chemických výrobních zařízení nebo v prostorech s nebezpečím
výbuchu.
•	Pro svou bezpečnost používejte POUZE určené ORIGINÁLNÍ baterie a
nabíječky.
•	Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokrýma rukama. Mohlo
by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození
telefonu.
•	Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí.
Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko spolknutí.
•	Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
•	Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
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Návod pro bezpečné a efektivní použití (Pokračování)
VÝSTRAHA

•	Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy.
Nepoužívejte ho například v nemocnicích, protože by mohl ovlivnit
citlivé lékařské přístroje.
•	V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto
byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní
telefon.
•	Používejte pouze ORIGINÁLNÍ příslušenství, abyste nezpůsobili
poškození svého telefonu.
•	Všechny rádiové vysílače způsobují riziko rušení s elektronikou
umístěnou v bezprostřední blízkosti. Menší rušení může ovlivnit
televizory, rádia, počítače atd.
•	Baterie by se měly likvidovat v souladu s patřičnými právními předpisy.
•	Nerozebírejte telefon ani baterii.

Vystavení energii rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení
(SAR)
Mobilní telefon LG-A100 byl navržen tak, aby vyhověl příslušným
bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám.
Tyto požadavky jsou založeny na odborných směrnicích, jež zahrnují
bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem osobám bez ohledu
na věk a zdraví.
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Návod pro bezpečné a efektivní použití (Pokračování)
•	Ve směrnicích o vystavení rádiovému záření se používá jednotka
měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR
jsou prováděny pomocí standardizované metody tak, že telefon
vysílá se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných
frekvenčních pásmech.
•	I když mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů
telefonů LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily patřičné
směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.
•	Doporučený limit SAR mezinárodní komisí pro ochranu před
neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na deset (10)
gramů tkáně.
•	Nejvyšší hodnota SAR tohoto modelu, testovaného DASY4 pro použití u
ucha je 0,974 W/kg (10 g) a při nošení na těle je 0,653 W/kg (10 g).
•	Informace o údajích SAR pro obyvatele zemí/oblastí, které přijaly
limit SAR doporučený organizací Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE), který je v průměru 1,6 W/kg na jeden (1) gram tkáně.
Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení neionizujícímu
záření, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn
nejméně 1,5 cm od těla. Pokud je přístroj umístěn v obalu, na sponě na
opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové
součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto
pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší
osoby neionizujícímu záření.
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Návod pro bezpečné a efektivní použití (Pokračování)
Péče o výrobek a jeho údržba
UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny
pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli
jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky
vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.
•	Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odneste
kvalifikovanému servisnímu technikovi.
•	Udržujte výrobek mimo dosah elektrických zařízení, jako jsou například
televizory, rádia a osobní počítače.
•	Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory
nebo vařiče.
•	Zabezpečte přístroj před pádem.
•	Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
•	V případě zakrytí obalem nebo vinylovým obalem může dojít
k poškození vrstvy laku.
•	Povrch jednotky čistěte suchým hadříkem. (Nepoužívejte rozpouštědla,
jako je benzen, ředidlo nebo alkohol.)
•	Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
•	Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může
ovlivnit informace na magnetických proužcích.
•	Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. V opačném případě může
dojít k poškození telefonu.
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Návod pro bezpečné a efektivní použití (Pokračování)
•	Nevystavujte telefon působení kapalin ani vlhkosti.
•	Příslušenství, jako například sluchátka, používejte opatrně. Netiskněte
zbytečně anténu.

Efektivní používání telefonu
Elektronická zařízení

Všechny mobilní telefony jsou citlivé na rušení, což může ovlivnit výkon.
•	Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských
zařízení. Neumísťujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například
do náprsní kapsy.
•	Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
•	Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi
mobilním telefonem a kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení
možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm. Proto používejte telefon
na uchu opačném ke straně, na které se nachází kardiostimulátor, a
nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se použití
bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého
poskytovatele léčebné péče.

může
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Návod pro bezpečné a efektivní použití (Pokračování)
Bezpečnost na silnici

Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů při
řízení v dané oblasti.
•	Během řízení nedržte telefon v ruce.
• Věnujte plnou pozornost řízení.
• Používejte sadu handsfree, pokud je k dispozici.
•	Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
•	Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla,
například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
•	Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumisťujte na něj žádné
překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového
zařízení. Může dojít k jeho selhání nebo vážnému zranění z důvodu
nesprávného fungování.
Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost
nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je
zvláště důležité v blízkosti silnic.

Zabraňte poškození sluchu

Při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku může dojít k poškození
sluchu. Doporučujeme proto přístroj nezapínat nebo nevypínat
v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při
poslechu hudby i při hovorech.
Poznámka: Nadměrný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu
sluchu.
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Návod pro bezpečné a efektivní použití (Pokračování)
Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce.
Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

•	Telefon nepoužívejte v místě tankování paliv. Nepoužívejte telefon
v blízkosti paliv nebo chemikálií.
•	Nepřevážejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní
materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a
příslušenství.

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.
•	Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
•	Bez svolení posádky jej v letadle nepoužívejte.

Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí.
Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko spolknutí.

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto
byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní
telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.
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Návod pro bezpečné a efektivní použití (Pokračování)
Informace a péče o baterii

•	Před nabíjením není nutné baterii zcela vybít. Na rozdíl od jiných
systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit
výkon baterie.
•	Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou
navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
•	Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
•	Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
•	Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterie
může projít stovkami nabíjecích cyklů, než je nutné ji vyměnit.
•	Nabijte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte
tak maximální výkon.
•	Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte
v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
•	Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou
teplotou. Může to snížit výkon baterie.
•	V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
•	Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to
možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.
•	Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované
servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
•	Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte
tak zbytečnému odběru energie.
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Likvidace starých
zařízení

1. P okud je u výrobku uveden
symbol pojízdného
kontejneru v přeškrtnutém
poli, znamená to, že se na
výrobek vztahuje směrnice
Evropské unie č. 2002/96/
EC.
2. Všechny elektrické a
elektronické výrobky
likvidujte odděleně od
běžného komunálního
odpadu prostřednictvím
sběrných zařízení zřízených
za tímto účelem vládou
nebo místní samosprávou.
3. Správný způsob likvidace
starého elektrického
spotřebiče pomáhá zamezit
možným negativním vlivům
na životní prostředí a zdraví.
4. Bližší informace o likvidaci
starého spotřebiče získáte
u místní samosprávy, ve
sběrném zařízení nebo
v obchodě, ve kterém jste
výrobek zakoupili.

Likvidace použitých
baterií/akumulátorů

1. Pokud je u baterií/
akumulátorů daného
výrobku uveden symbol
pojízdného kontejneru
v přeškrtnutém poli,
znamená to, že se na ně
vztahuje směrnice Evropské
unie č. 2006/66/EC.
2. Tento symbol může být
kombinován s chemickými
značkami rtuti (Hg),
kadmia (Cd) nebo olova (Pb),
pokud baterie obsahuje více
než 0,0005 % rtuti, 0,002 %
kadmia nebo 0,004 % olova.
3. Všechny baterie/
akumulátory by měly být
likvidovány odděleně od
běžného komunálního
odpadu prostřednictvím
sběrných zařízení zřízených
za tímto účelem vládou
nebo místní samosprávou.
4. Správný způsob likvidace
starých baterií/akumulátorů
pomáhá zamezit možným
negativním vlivům na
životní prostředí a zdraví
zvířat a lidí.
5. Bližší informace o likvidaci
starých baterií/akumulátorů
získáte u místní samosprávy,
ve sběrném zařízení nebo
v obchodě, ve kterém jste
výrobek zakoupili.
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Řešení problémů

Ř

Problém

Možné řešení

Prob

Telefon nelze zapnout

Vytáhněte baterii a vložte ji znovu do
telefonu. Poté zapněte telefon stisknutím
klávesy Napájení.
Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor
nabíjení na displeji.
Otřete kontakty pro nabíjení na telefonu i
na baterii čistým, měkkým hadříkem.

Zapo
telef
Zade

Vybitá baterie
Baterie se nenabíjí
správně nebo se telefon
občas sám vypne
Zkracuje se provozní
doba baterie

Chyba nabíjení – teplota
je mimo rozsah
Chyba nabíjení – špatná
nabíječka
Chyba nabíjení – vadná
baterie
Chyba nabíjení – během
nabíjení se nezobrazuje
ikona baterie
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Krátká doba provozu baterie může být
způsobena uživatelským prostředím,
velkým množstvím hovorů nebo slabým
signálem.
Zkontrolujte, zda je okolní teplota vhodná,
chvíli vyčkejte a pak pokračujte v nabíjení.
Používejte pouze originální příslušenství
LG.
Vyměňte baterii.
Baterie je vybitá nebo nebyla dlouho
používána. Než se na displeji zobrazí ikona
baterie, může to chvíli trvat.

Ztrát

Zada
neby

ím

ui

Řešení problémů (Pokračování)
Problém

Možné řešení

Zapomenutý kód
telefonu nebo heslo
Zadejte kód PUK

Výchozí kód telefonu je „0000“.

Ztráta sítě

m

dná,
ení.
ví

Zadali jste číslo, ale
nebylo vytočeno

Třikrát po sobě byl zadán nesprávný kód
PIN a telefon je momentálně zablokovaný.
Zadejte kód PUK dodaný poskytovatelem
služeb.
Můžete se nacházet v oblasti se slabým
signálem. Přesuňte se a zkuste to znovu.
Pokoušíte se o přístup k možnosti,
kterou nemáte u poskytovatele služeb
předplacenou. Další informace vám
poskytne poskytovatel služeb.
Ujistěte se, že jste stiskli klávesu Odeslat.
Ujistěte se, že máte přístup ke správné
službě sítě.
Ujistěte se, že nemáte nastavenou službu
blokování odchozích hovorů.
Ujistěte se, že jste zadali správné předčíslí.

ona
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Řešení problémů (Pokračování)
Problém

Nelze se vám dovolat

Možné řešení

Ujistěte se, že je telefon zapnutý. Stiskněte
klávesu Odeslat a podržte ji déle než
jednu sekundu. Ujistěte se, že máte přístup
ke službě sítě. Ujistěte se, že nemáte
nastavenou službu blokování odchozích
hovorů.
Volající vás neslyší
Ujistěte se, že máte vypnutý reproduktor.
Ujistěte se, že držíte telefon dostatečně
blízko úst. Mikrofon je umístěn ve spodní
části telefonu.
Nízká kvalita hlasu
Zkontrolujte indikátor síly signálu na
hovoru
displeji. Počet proužků indikuje sílu signálu.
Zkuste telefon přemístit nebo ho posunout
blíže k oknu, pokud jste uvnitř budovy.
Po vyvolání kontaktu se Použijte funkci Hledání v telefonním
nevytočí číslo
seznamu a ujistěte se, že je číslo správně
uložené. Dle potřeby číslo znovu uložte.
Pokud vám výše uvedené Zapište si číslo modelu mobilního telefonu
pokyny nepomohly
a srozumitelný popis problému. Požádejte
problém vyřešit
o pomoc prodejce, u kterého jste telefon
zakoupili, nebo se obraťte na servisní
centrum společnosti LG.
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Příslušenství
K vašemu telefonu existuje řada příslušenství. Tyto možnosti lze vybrat
podle vašich osobních požadavků na komunikaci.
Standardní baterie

Cestovní adaptér
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Poznámka
›	Vždy používejte originální příslušenství LG. Jinak může dojít ke zrušení
záruky.
›	V některých regionech můžete obdržet jiné příslušenství. Máte-li
dotazy, obraťte se na místní servisní společnost nebo prodejce.

Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí,
ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním
a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené
změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám
ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko. Tyto případné rozdíly způsobené
vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou
vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se
na ně poskytnutá záruka.
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Technická data
Okolní teploty
› Maximální: +55 °C (vybíjení)
+45 °C (nabíjení)
› Minimální: -10 °C
Declaration of Conformity
Suppliers Details
Name
LG Electronics Inc
Address
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
Product Details
Product Name
GSM 900 / DCS 1800 Dual band Terminal Equipment
Model Name
LG-A100, LG-A180, LG-A180b
Trade Name
LG
Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006, IEC 62209-2:2010
EN 60950-1:2006+A11:2009

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

Declaration
I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above
mentioned standards and Directives
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Issued Date

Doo Haeng Lee / Director

01. Feb. 2011

Signature of representative

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon LG-A100 je ve shodě se
základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.].
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LG- A100 Návod na
používanie telefónu
Tento návod vám pomôže zoznámiť sa s funkciami vášho nového
mobilného telefónu. Poskytne vám užitočné vysvetlenia funkcií
dostupných vo vašom telefóne.
Niektoré časti tejto príručky sa môžu odlišovať od vášho telefónu v
závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služby.
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Zoznámte sa so svojím telefónom
Osvetlenie
Slúchadlo
Obrazovka displeja
Kontextové tlačidlá
Každé z týchto tlačidiel
vykonáva funkcie, ktoré
označuje text zobrazený
na displeji priamo nad
nimi.
Tlačidlo Odoslať
Môžete vytáčať
telefónne číslo a prijímať
prichádzajúce hovory.

Navigačné tlačidlá
Používajú sa na rýchly
prístup k funkciám telefónu.
(nahor): Kontakty
(nadol): Zámok
klávesnice
(vľavo): Správy
(vpravo): Osvetlenie
Tlačidlo Koniec/Zapnúť
Umožňuje vám vypnutie
alebo zapnutie telefónu,
ukončenie hovorov alebo
návrat do pohotovostného
režimu.
Alfanumerické tlačidlá
Po väčšinu času sa
numerické tlačidlá
používajú na zadávanie
čísel alebo znakov.
Otvor na remienok na
ruku
Konektor na slúchadlá /
port na nabíjačku
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Inštalácia SIM karty a nabíjanie batérie
Inštalácia SIM karty
Keď sa stanete klientom
príslušnej mobilnej siete, bude
vám poskytnutá zasúvateľná
karta SIM, na ktorej budú uložené
vaše prihlasovacie údaje, ako
je kód PIN, všetky dostupné
voliteľné služby a množstvo iných
údajov.
Dôležité!
› Z asúvateľná karta SIM a jej
obsah sa môže poškriabaním
alebo ohnutím ľahko poškodiť,
preto buďte pri manipulácii s
kartou, hlavne pri jej vkladaní
alebo vyberaní, veľmi opatrní.
Všetky karty SIM udržujte mimo
dosahu detí.

› podporované len karty 2G SIM
Obrázky
1 Otvorte kryt batérie
2 Vyberte batériu
3 Vložte kartu SIM
4 Vložte batériu
5 Zatvorte kryt batérie
6 Nabite batériu

VÝSTRAHA: Batériu nevyberajte,
keď je telefón zapnutý. Mohli by
ste ho tým poškodiť.
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Info

Ponuka

Ikon

Informácie na displeji

IM

ajte,
by

Oblasti ikon
Textová a grafická oblasť
Ponuka Kontakty

Označenia kontextových tlačidiel

Ikony na obrazovke
Zobrazuje silu signálu siete.
Signalizuje úroveň nabitia batérie.
Signalizuje novú textovú správu.
Signalizuje novú hlasovú správu.
Signalizuje, že je nastavený budík.
Signalizuje, že telefón je používa profil Všeobecné.
Signalizuje, že telefón je nastavený do tichého režimu.
Signalizuje, že telefón je nastavený do hlasného režimu pre
použitie vonku.
Signalizuje, že telefón je nastavený na používanie slúchadiel.
Signalizuje, že všetky hovory sú presmerované na iné číslo.
Signalizuje, že telefón je v Režime počas letu.
Označuje nový rozvrh(y).
5

Menu a Voľby

Zad

Váš telefón ponúka súbor funkcií, ktoré vám umožňujú upraviť ho
podľa vašich predstáv. Tieto funkcie sa nachádzajú v ponukách a
podponukách, ktoré sú dostupné pomocou ľavého alebo pravého
kontextového tlačidla. Označenie nachádzajúce sa v spodnej časti
obrazovky displeja priamo nad kontextovými tlačidlami označuje ich
aktuálnu funkciu.

Pomo
Zadáv
písan
chcet
Metó

Ponuka

Ind

Kontakty

Reži
Stlačením ľavého
kontextového tlačidla získate
prístup do menu, ktoré je k
dispozícii.

Stlačením pravého
kontextového tlačidla získate
prístup k položke Kontakty.

V edit
Zap. T
pre ka
viace
vnúto
mene

Zap

Telefó
vypín
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h
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Zadávanie textu
Pomocou klávesnice telefónu môžete zadávať alfanumerické znaky.
Zadávanie textu je potrebné napríklad pri ukladaní mien do Kontaktov,
písaní správy alebo pri vytváraní plánovaných udalostí v kalendári. Ak
chcete zmeniť režim, stlačte tlačidlo
.
Metóda vstupu je zobrazená v pravom hornom rohu telefónu.
Indikátor

Funkcia (anglický inteligentný režim)
Numerický režim
Multidotykový Abc
Multidotykový abc
Multidotykový ABC

Režim T9
V editore stlačte položku Voľby, vyberte možnosť „Nastaviť T9“ a potom
Zap. Tento režim umožňuje zadávanie slov iba jedným stlačením klávesy
pre každé písmeno. Každé tlačidlo na klávesnici ovláda zadávanie
viacerých písmen. Režim T9 automaticky porovnáva stlačené klávesy s
vnútorným lingvistickým slovníkom a určuje správne slovo, čím vyžaduje
menej stlačení tlačidiel ako tradičný režim písania ABC.

Zapnutie a vypnutie vášho telefónu.
Telefón môžete zapnúť a vypnúť stlačením alebo podržaním tlačidla
vypínača.
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Uskutočnenie hovoru
1 Vyťukajte číslo na klávesnici.
2 Stlačením tlačidla
uskutočníte hovor.
3 Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo .
TIP! Ak chcete pri uskutočňovaní medzinárodného hovoru zadať znak +,
stlačte a podržte 0.

Uskutočnenie hovoru z kontaktov
1 Stlačením tlačidla (nahor) otvorte adresár.
2 Pomocou klávesnice zadajte prvé písmeno kontaktu, ktorému chcete
volať.
3 Na posúvanie v kontaktoch používajte navigačné tlačidlá nahor
a nadol. A na posúvanie po rôznych číslach kontaktov používajte
navigačné tlačidlá doľava a doprava.
4 Stlačením tlačidla
uskutočníte hovor.

Prijatie a odmietnutie hovoru
Ak telefón vyzváňa, stlačením položky Prijať alebo tlačidla
prijmete
hovor. Kým telefón vyzváňa, stlačením tlačidla Tichý stlmíte zvonenie. Je
to veľmi praktické napríklad na stretnutí v prípade, že ste zabudli zmeniť
svoj profil na Tichý.
Prichádzajúci hovor môžete odmietnuť stlačením tlačidla
alebo
zvolením možnosti Odmietnuť.
TIP! K dispozícii máte možnosť zmeniť nastavenie, akým spôsobom telefón prijíma
hovory. Stlačte tlačidlo Ponuka, vyberte Nastavenia a zvoľte možnosť Hovor.
Zvoľte položku Režim odpovedania a vyberte z možností Ktorékoľvek tlačidlo
alebo Len tlačidlo Odoslať.
8
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• Ktorékoľvek tlačidlo – môžete prijať hovor stlačením ktoréhokoľvek
tlačidla.
• Len tlačidlo Odoslať – môžete prijať hovor len stlačením tlačidla
Odoslať.

Zmena nastavení hovorov
Môžete nastaviť menu týkajúce sa hovoru. Stlačte tlačidlo Ponuka,
vyberte položku Nastavenie a zvoľte možnosť Hovor.
•P
 resmerovanie hovoru – vyberte spôsoby presmerovania hovorov.
• Čakajúci hovor – vyberte aktívny alebo zrušte čakajúci hovor.

Kontrola histórie hovorov
Môžete skontrolovať záznam všetkých, neprijatých, uskutočnených,
prijatých hovorov a ich trvanie. Číslo a meno (ak je k dispozícii) je
zobrazené spolu s dátumom a časom, kedy bol hovor uskutočnený.
Tiež sa dá zobraziť počet, koľkokrát ste volali. Stlačte tlačidlo Ponuka
a vyberte možnosť História hovorov.

mete
ie. Je
meniť

rijíma
r.
dlo
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Rýchly popis funkcií
Správy
Odoslanie správy
1 Stlačte tlačidlo Ponuka, vyberte položku Správy a vyberte možnosť
Nová správa.
2 Otvorí sa editor novej správy. Predvolené nastavenie editora správ je
režim SMS.
3 Zadajte svoju správu pomocou prediktívneho režimu písania T9,
režimu Abc ručne alebo režimu 123. Režimy zadávania textu môžete
prepínať stlačením tlačidla .
4 Stlačte Voľby a výberom možnosti Vložiť pridajte Symbol, Šablóna,
Kontakt, Vizitka.
5 Stlačte tlačidlo Odoslať.
6 Zadajte telefónne číslo alebo stlačte položku Voľby a vyberte
možnosť Kontakty alebo Zoznam posledných, čím otvoríte zoznam
kontaktov.
7 Stlačte položku Voľby a zvoľte Odoslať.
• Prijaté – keď dostanete správu, zobrazí sa upozornenie. Tiež sa sem
správa uloží.
• Koncepty – Táto ponuka zobrazuje správu, ktorú ste uložili.
• Na odoslanie – Táto ponuka umožňuje zobrazenie správy, ktorú sa
chystáte odoslať alebo ktorú sa nepodarilo odoslať.
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• Odoslané – Táto ponuka umožňuje zobrazenie správ, ktoré už boli
odoslané, vrátane času a obsahu.
• Vypočuť hlasovú poštu – Táto ponuka vám umožňuje rýchly prístup k
vašej schránke hlasovej pošty.
• Informačné správy – Informačné správy služieb sú textové správy,
ktoré posiela do vášho telefónu sieť.
• Šablóny – V zozname sa nachádzajú preddefinované správy. Môžete
zobrazovať a upravovať šablóny správ alebo vytvárať nové správy.
• Nastavenia – Táto ponuka umožňuje nastaviť funkcie vášho
poskytovateľa sieťových služieb.

,

Kontakty

osť

v je

nam

m

a

Môžete vyhľadávať kontakty vo svojich Kontaktoch.
1 Stlačte položku Kontakty a zvoľte možnosť Hľadať, na obrazovke
Menu vyberte možnosť Kontakty alebo stlačte tlačidlo (pravé
kontextové tlačidlo) na obrazovke pohotovostného režimu.
2 Pomocou klávesnice zadajte prvé písmeno kontaktu, ktorému chcete
volať.
3 Na posúvanie v kontaktoch používajte navigačné tlačidlá nahor
a nadol. Na posúvanie po rôznych číslach kontaktov používajte
navigačné tlačidlá doľava a doprava.
• Hľadať – Môžete vyhľadávať kontakty vo vašom telefónnom zozname.
• Nový kontakt – Pomocou tejto ponuky môžete pridať záznam do
telefónneho zoznamu.
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• Rýchle Voľ by – Priraďte kontakty k tlačidlám 2 až 9.
• Kopírovať všetko – Môžete skopírovať všetky záznamy z pamäte karty
SIM do pamäte telefónu a tiež z pamäte telefónu do pamäte karty SIM.
• Odstrániť všetky – Môžete vymazať všetky záznamy uložené v pamäti
karty SIM alebo v pamäti telefónu.
• Stav pamäte – Môžete skontrolovať stav pamäte karty SIM a telefónu.
• Informácie
› Servisné čísla – Bezpečný prístup k zoznamu servisných služieb
priradených poskytovateľom služieb.
› Vlastné číslo – Môžete uložiť a skontrolovať svoje vlastné čísla na
karte SIM.
› Vizitka – Môžete uložiť a skontrolovať svoju vizitku obsahujúcu
informácie vrátane vášho mena, čísla mobilného telefónu, domácej
adresy, zamestnania a e-mailu a odoslať ju ako súčasť správy.

História hovorov

Môžete skontrolovať záznam všetkých, neprijatých, uskutočnených,
prijatých hovorov a ich trvanie. Číslo a meno (ak je k dispozícii) je
zobrazené spolu s dátumom a časom, kedy bol hovor uskutočnený. Tiež
sa dá zobraziť počet, koľkokrát ste volali.
• Všetky hovory – Zobrazí zoznamy všetkých troch typov
(Prichádzajúce/Volané/Neprijaté hovory) podľa času.
• Neprijaté hovory – Táto možnosť vám umožní zobraziť posledných 20
neprijatých hovorov.
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• Volané čísla – Táto možnosť vám umožní zobraziť posledných 20
odchádzajúcich hovorov (volané čísla alebo pokusy o hovory).
•P
 rijaté hovory – Táto možnosť vám umožní zobraziť posledných 20
prichádzajúcich hovorov.
• Trvanie hovoru – Umožňuje zobraziť trvanie prichádzajúcich a
odchádzajúcich hovorov.

Hry

Telefón LG-A100 obsahuje vopred nainštalovanú hru, ktorá vám umožnia
zabaviť sa vo voľnom čase. Stlačte položku Ponuka a vyberte možnosť
Hry.

Profily

Ak chcete zmeniť svoj profil a vyberte z možností Všeobecný, Tichý,
Vonku, Režim počas letu a Slúchadlá.
•V
 šeobecné – Po nastavení tohto profilu sa na pohotovostnej obrazovke
zobrazí indikátor .
• Tichý – Tón zvonenia je vypnutý a aktivovaná je funkcia vibrovania.
Po nastavení tohto profilu sa na pohotovostnej obrazovke zobrazí
indikátor .
• Vonku – Toto je predvolený profil. Hlasitosť vyzváňania a hlasitosť tónu
tlačidiel sú nastavené na maximum. Po nastavení tohto profilu sa na
pohotovostnej obrazovke zobrazí indikátor .
• Režim počas letu – Po nastavení tohto profilu sa na pohotovostnej
obrazovke zobrazí indikátor
.
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• Slúchadlá – Po pripojení slúchadiel k telefónu sa na pohotovostnej
obrazovke zobrazí indikátor . Môžete si prispôsobiť typ upozornenia
na hovor, tóny zvonenia, hlasitosť zvonenia, typ hlásenia správy, tóny
správ, hlasitosť správy, tóny klávesnice, hlasitosť tlačidiel, hlasitosť
zvukového efektu a hlasitosť pri zapnutí/vypnutí.

Nástroje

• Osvetlenie – Osvetlenie zapnete/vypnete priamo podržaním pravého
navigačného tlačidla.
• Kalkulačka – Zahŕňa štandardné funkcie ako je sčítanie, odčítanie,
násobenie a delenie.
• Stopky – Táto možnosť vám umožňuje využívať funkciu stopiek.
• Prevodník jednotiek – Funkcia slúži na prevod medzi požadovanými
jednotkami.
• Svetový čas – Umožňuje určenie aktuálneho času v inom časovom
pásme alebo krajine.

Organizér

•B
 udíky – Môžete nastaviť až 3 budíky, ktoré sa spustia v určených
časoch.
•P
 oznámka – Sem si môžete zapísať svoje vlastné poznámky.

Kalendár

Po vstupe do tohto menu sa zobrazí kalendár. Na aktuálnom dátume
sa nachádza štvorcový kurzor. Kurzor môžete premiestniť na iný dátum
pomocou navigačných tlačidiel.
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Nastavenia

• Dátum a čas – Môžete nastaviť funkcie týkajúce sa dátumu a času.
• Jazyk – Môžete nastaviť jazyk textov zobrazených na displeji telefónu.
Táto zmena ovplyvní aj jazyk režimov zadávania.
• Zobraziť – Môžete zmeniť nastavenia displeja telefónu.
• Hovor – Môžete nastaviť ponuku podľa hovoru.
•A
 ut. uzamknutie klávesnice – automatické uzamknutie klávesnice pri
obrazovke pohotovostného režimu.
• Bezpečnosť – Táto ponuka vám umožňuje nastaviť zabezpečenie
telefónu.
› Kód PIN – vyberte, či bude pri zapnutí telefónu požadované zadanie
kódu PIN.
› Zámok telefónu – vyberte bezpečnostný kód uzamknutia telefónu:
Ak je zapnutý, Pri výmene SIM karty alebo Okamžite.
› Blokovanie hovorov – vyberte blokovacie heslo pre všetky
odchádzajúce hovory, odchádzajúce medzinárodné, odchádzajúce
medzinárodné počas roamingu, všetky prichádzajúce hovory alebo
prichádzajúce počas roamingu.
› Pevne vytáčané číslo – výber kódu PIN2 na aktiváciu pevne
vytáčaného čísla vám umožní obmedziť hovory len na čísla uložené v
Kontaktoch.
› Zmeniť kódy – môžete zmeniť bezpečnostný kód, kód PIN alebo kód
PIN2.
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• Úspora energie – Ak nastavíte možnosť Vždy zapnuté, môžete ušetriť
energiu batérie v prípade, že telefón nepoužívate. Vyberte, či chcete
nastavenia úspory energie prepnúť na možnosť Vždy zapnuté, Len v
noci alebo Vyp..
• Výber siete – Môžete vybrať sieť, ktorá sa automaticky alebo manuálne
zaregistruje.
• Obnoviť nastavenia – Na obnovu nastavení z výroby použite možnosť
Obnoviť. Na aktiváciu tejto funkcie potrebujete bezpečnostný kód.
Predvolené číslo kódu je „0000“.
• Stav pamäte – Môžete skontrolovať voľnú kapacitu pamäte a využitie
pamäte každého priečinka.
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Pokyny na bezpečné a účinné používanie
Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodržiavanie týchto pokynov môže
byť nebezpečné alebo protizákonné. Ďalšie podrobnosti nájdete v tomto
návode.

VAROVANIE

•	Mobilné telefóny musia byť v lietadle vždy vypnuté.
•	Nedržte telefón v ruke počas šoférovania.
•	Nepoužívajte svoj telefón v blízkosti čerpacích staníc, skladov paliva,
chemických tovární alebo na miestach trhacích prác.
•	Pre svoju vlastnú bezpečnosť používajte LEN určené ORIGINÁLNE
batérie a nabíjačky.
•	Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by
to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo vážne poškodenie telefónu.
•	Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí.
Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť riziko
udusenia.
•	Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
•	Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
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Pokyny pre bezpečné a účinné používanie (Pokračovanie)
VÝSTRAHA

•	V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón
napríklad nepoužívajte v nemocniciach, pretože by mohol ovplyvniť
citlivé zdravotnícke vybavenie.
•	Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach.
Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od
mobilného telefónu.
•	Iba používaním ORIGINÁLNEHO príslušenstva predídete poškodeniu
telefónu.
•	Všetky rádiové vysielače predstavujú riziko rušenia elektroniky, ak sú
v jej tesnej blízkosti. Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV
prijímače, rádiá, počítače atď.
•	Batérie sa musia likvidovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
•	Nerozoberajte telefón ani batériu.

Vystavenie účinkom rádiofrekvenčnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vĺn a špecifická rýchlosť pohltenia
(SAR)
Tento model mobilného telefónu LG-A100 bol navrhnutý tak, aby
spĺňal platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia účinkom
rádiových vĺn. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých záveroch
vrátane bezpečnostných limitov zabezpečujúcich bezpečnosť všetkých
osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.
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Pokyny pre bezpečné a účinné používanie (Pokračovanie)
•	Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku,
ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohltenia (Specific Absorption
Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú pomocou štandardnej metódy
s telefónom, ktorý vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu
vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.
•	Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu
odlišovať, všetky sú skonštruované tak, aby spĺňali príslušné smernice o
vystavení účinkom rádiových vĺn.
•	Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred
neionizujúcim žiarením je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na
desať (10) gramov tkaniva.
•	Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania
DASY4 je 0,974 W/kg (10 g) pre použitie pri uchu a 0,653 W/kg (10 g) pri
nosení na tele.
•	Informácie s údajmi SAR pre obyvateľov krajín/oblastí, ktoré prijali
obmedzenie SAR odporúčané Inštitútom elektrických a elektronických
inžinierov (IEEE), je priemerne 1,6 W/kg na jeden (1) gram tkaniva.
Tento prístroj spĺňa právne predpisy na vyžarovanie neionizujícímu
žiarenia, ak je používaný v normálnej polohe pri uchu alebo je
umiestnený najmenej 1,5 cm od tela. Ak je prístroj umiestnený v obale,
na spone na opasoku alebo v držiaku na tele, nesmie takýto doplnok
obsahovať kovové súčasti a mal by byť umiestnený aspoň 1,5 cm od tela.
Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť prekročenie príslušných
limitov neionizujúceho žiarenia.
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Pokyny pre bezpečné a účinné používanie (Pokračovanie)
Starostlivosť o telefón a jeho údržba
VAROVANIE

Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené pre tento
konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť
oprávnenie na používanie alebo záruku , ktoré sú platné pre telefón , a
môže byť nebezpečné.
•	Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému
servisnému technikovi.
•	Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako
televízory, rádiá alebo osobné počítače.
•	Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo
sporáky.
•	Zabráňte pádu telefónu na zem.
•	Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
•	Povrchová úprava telefónu sa môže poškodiť v prípade vloženia
prístroja do drsného alebo vinylového obalu.
•	Na čistenie vonkajšej časti jednotky používajte suchú handričku.
(Nepoužívajte rozpúšťadlá, napríklad benzén, riedidlo ani alkohol.)
•	Nevystavujte prístroj nadmernému dymu ani prachu.
•	Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných
lístkov, lebo môže pôsobiť na informácie na magnetických pásoch.
•	Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, inak sa môže telefón
poškodiť.
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Pokyny pre bezpečné a účinné používanie (Pokračovanie)
•	Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
•	Príslušenstvo (ako napr. slúchadlo) používajte opatrne. Nestláčajte
anténu, ak to nie je nevyhnutné.

Efektívna prevádzka telefónu
Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať
vplyv na ich výkon.
•	Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskych prístrojov bez
toho, aby ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti
kardiostimulátorov, t.j. do náprsného vrecka.
•	Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
•	Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá,
počítače atď.

Kardiostimulátor

Aby sa predišlo možnému rušeniu kardiostimulátora, minimálna
vzdialenosť medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom
odporúčaná výrobcami kardiostimulátorov je 15 cm. Používajte
preto telefón pri uchu na opačnej strane, než na ktorej sa nachádza
kardiostimulátor, a nenoste telefón v náprsnom vrecku. Ďalšie informácie
týkajúce sa použitia bezdrôtového prístroja s kardiostimulátorom získate
od svojho ošetrujúceho lekára.
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Pokyny pre bezpečné a účinné používanie (Pokračovanie)
Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov platné
v krajine, v ktorej jazdíte.
•	Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
• Šoférovaniu venujte úplnú pozornosť.
• Ak je to možné, používajte súpravu na telefonovanie bez pomoci rúk
(handsfree).
•	Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor,
ak to vyžadujú jazdné podmienky.
•	Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické
systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či
bezpečnostný systém.
•	Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným
ani prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by spôsobiť nesprávnu
činnosť systému a vážne zranenie.
Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú
na primeranú úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Toto je
obzvlášť dôležité v blízkosti ciest.

Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste po dlhšiu dobu vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť
váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani
nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť
hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.
Poznámka: Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel môžu
spôsobiť stratu sluchu.
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Pokyny pre bezpečné a účinné používanie (Pokračovanie)
Výbušné prostredie

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

Prostredie s rizikom výbuchu

•	Nepoužívajte telefón na čerpacích staniciach. Nepoužívajte telefón v
blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
•	Neprevážajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné
materiály v rovnakom priestore ako mobilný telefón a jeho
príslušenstvo.

V lietadle

ným
rávnu

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.
•	Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla vypnite svoj mobilný telefón.
•	Bez povolenia posádky ho v lietadle nepoužívajte.

avenú

Deti

ť
i
itosť

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí.
Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť riziko
udusenia.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach.
Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od
mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa
služieb.
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Pokyny pre bezpečné a účinné používanie (Pokračovanie)
Informácie o batérii a údržba

•	Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od
iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny
pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
•	Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté
tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
•	Nerozoberajte a neskratujte batérie.
•	Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
•	Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie
môže byť až niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.
•	Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej
použiteľnosť.
•	Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu ani
vysokej vlhkosti, ako napr. v kúpeľni.
•	Batériu nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože by
sa tým mohol zhoršiť jej výkon.
•	V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo
výbuchu.
•	Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu. Ak je to možné,
recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
•	Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho
autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG
Electronics.
•	Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky,
aby sa predišlo zbytočnej spotrebe energie spôsobenej nabíjačkou.
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Likvidácia starého
prístroja

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

Likvidácia použitých
batérií/akumulátorov

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

Možné riešenie

Telefón sa nedá zapnúť Vyberte batériu a vložte ju znova. Potom
zapnite telefón tlačidlom vypínača.
Batéria je vybitá
Nabite batériu. Skontrolujte indikátor
nabíjania na displeji.
Batéria sa nenabíja
Čistou a jemnou tkaninou utrite nabíjacie
správne alebo sa
kontakty na telefóne a batérii.
telefón niekedy
samočinne vypne
Doba výdrže batérie sa Ak je doba výdrže batérie krátka, môže to byť
skracuje
spôsobené prostredím používania, vysokým
počtom hovorov alebo slabým signálom.
Chyba nabíjania Uistite sa, že okolitá teplota je správna, chvíľu
teplota je mimo rozsah počkajte a potom ju znovu nabite.
Chyba nabíjania Používajte len originálne príslušenstvo
nesprávna nabíjačka
spoločnosti LG.
Chyba nabíjania Vymeňte batériu.
porucha batérie
Chyba nabíjania Batéria je vybitá alebo sa dlho nepoužívala.
počas nabíjania sa
Môže chvíľu trvať, kým sa na obrazovke
nezobrazuje ikona
zobrazí ikona batérie.
batérie
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Riešenie problémov (Pokračovanie)
Problém

Možné riešenie

Zabudol(-la) som kód
telefónu alebo heslo
Zadajte kód PUK

Predvolený kód telefónu je „0000“.

Strata siete

o byť
ým

hvíľu

Zadané číslo sa
nevytočilo

Kód PIN ste trikrát po sebe zadali nesprávne
a telefón je teraz zablokovaný. Zadajte kód
PUK od poskytovateľa služby.
Môžete sa nachádzať v oblasti so slabým
signálom. Presuňte sa na iné miesto a skúste
znova. Pokúšate sa získať prístup k možnosti,
ktorú nemáte u poskytovateľa služby
predplatenú. Ďalšie informácie získate od
svojho poskytovateľa služby.
Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo Odoslať.
Uistite sa, že ste pripojení k správnej sieťovej
službe.
Uistite sa, že ste nenastavili možnosť
blokovania odchádzajúcich hovorov.
Uistite sa, že ste zadali kód oblasti.

la.
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Riešenie problémov (Pokračovanie)
Problém

Volajúci sa vám
nemôže dovolať

Možné riešenie

Uistite sa, že je telefón zapnutý. Na viac ako
jednu sekundu stlačte tlačidlo Odoslať.
Uistite sa, že máte prístup k sieťovej službe.
Uistite sa, že ste nenastavili možnosť
blokovania odchádzajúcich hovorov.
Volajúci nepočuje, čo
Skontrolujte, či ste vypli reproduktor.
hovoríte
Skontrolujte, či držíte telefón dostatočne
blízko pri ústach. Tlačidlo mikrofónu sa
nachádza na spodnej strane telefónu.
Hlasová kvalita hovoru Skontrolujte indikátor intenzity signálu na
je nízka
displeji. Počet paličiek signalizuje intenzitu
signálu. Skúste mierne pohnúť telefónom. Ak
sa nachádzate v budove, skúste sa presunúť
k oknu.
Keď vyvoláte číslo
Pomocou funkcie vyhľadávania v telefónnom
kontaktu, nedôjde k
zozname si overte, či bolo číslo uložené
vytočeniu žiadneho
správne. V prípade potreby znovu uložte
čísla
číslo.
Ak vám vyššie uvedené Poznačte si číslo modelu vášho mobilného
postupy nepomôžu
telefónu a zrozumiteľne popíšte povahu
vyriešiť váš problém
problému. Obráťte sa na predajcu telefónu
alebo servisné stredisko LG a žiadajte o
pomoc.
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Príslušenstvo
K mobilnému telefónu je k dispozícii rozličné príslušenstvo. Tieto
doplnky si možno vyberať podľa svojich osobných komunikačných
potrieb.
Bežná batéria

Cestovný adaptér

Poznámka
›	Vždy požívajte originálne príslušenstvo LG. Porušenie tohto
odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
›	Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od oblasti, kde sa nachádzate.
Ďalšie informácie vám poskytne miestna servisná spoločnosť alebo
zástupca výrobcu.
Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií,
ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho
ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke. Tieto prípadné
rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie
vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto
prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu,
ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv
zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.
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Technické údaje
Teploty okolia
› Max.: +55 °C (vybíjanie)
+45 °C (nabíjanie)
› Min: -10 °C
Declaration of Conformity
Suppliers Details
Name
LG Electronics Inc
Address
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
Product Details
Product Name
GSM 900 / DCS 1800 Dual band Terminal Equipment
Model Name
LG-A100, LG-A180, LG-A180b
Trade Name
LG
Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006, IEC 62209-2:2010
EN 60950-1:2006+A11:2009

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

Declaration
I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above
mentioned standards and Directives
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
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01. Feb. 2011

LG- A100 USER GUIDE
This guide will help you to understand your new mobile phone. It will
provide you with useful explanations of the features on your phone.
Some of the contents of this manual may differ from your phone
depending on the phone software or your service provider.

Getting to know your phone
Earpiece
Display screen
Soft keys
Each of these keys
performs the functions
indicated by the text on
the display immediately
above them.
Send key
You can dial a phone
number and answer
incoming calls.

Inst
Torch
Navigation keys
Use for quick access to
phone functions.
(up) : Contacts
(down) : Keypad Lock
(left) : Messaging
(right) : Torch
End/Power key
Allows you to power the
phone on or off, end calls,
or return to Standby mode.
Alphanumeric keys
Most of the time, the
numeric keys are used
to input numbers or
characters.
Hand Strap Hole

Earphone jack /
Charger port

2

Insta

When
phon
with a
loade
detail
optio
many
Impo
› The
cont
by sc
care
or re
card
child
› only

o

ock

he
alls,
mode.

Installing the SIM Card and Charging the Battery
Installing the SIM Card
When you subscribe to a mobile
phone network, you are provided
with a plug-in SIM card which is
loaded with your subscription
details, such as your PIN, any
optional services available and
many others.
Important!
› The plug-in SIM card and its
contacts can easily be damaged
by scratches or bending, so be
careful when handling, inserting
or removing the card. Keep all SIM
cards out of the reach of small
children.
› only 2G SIM supported

Illustrations

1 Open battery cover
2 Remove the battery
3 Insert your SIM
4 Insert the battery
5 Close the battery cover
6 Charge your battery

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

1

2

3

4

5

6

3

Menu and Options

Ent

Your phone offers a set of functions that allow you to customise it. These
functions are arranged in menus and sub-menus, which are accessed via
the left and right soft keys. The label at the bottom of the display screen
immediately above the soft keys indicates their current function.

You c
chang

Menu

Contacts

T9 M

This m
Each
mode
dictio
keyst
The in

Ind
Press the left soft key to
access the available menu.

Press the right soft key
to access contacts.

Turn

You c
key.
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Entering Text
You can enter alphanumeric characters via the phone’s keypad. To
change modes, press the
key.

T9 Mode
This mode allows you to enter words with only one keystroke per letter.
Each key on the keypad is associated with more than one letter. T9
mode automatically compares your keystrokes with an internal linguistic
dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer
keystrokes than the traditional ABC mode.
The input method is displayed in the upper right corner of your phone.
Indicator

Function (English Smart mode)
Numeric
Multitap Abc
Multitap abc
Multitap ABC

Turning Your Phone On and Off
You can power the phone on and off by pressing or holding the power
key.
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Making a Call

Cha

1 Key in the number on the keypad.
2 Press
to initiate the call.
3 To end the call, press .
TIP! To enter + when making an international call, press and hold 0.

You c
Settin
•C
 all
• Call

Making a call from your contacts

Che

1 Press (up) to open the address book.
2 On the keypad, enter the first letter of the contact you want to call.
3 To scroll through your contacts, use the up and down navigation keys.
And to scroll through their different numbers, use the left and right
navigation keys.
4 Press
to initiate the call.

Answering and rejecting a cal
When your phone rings, press Accept or press
to answer the call.
While your phone is ringing, select Silent to mute the ringing. This
is great if you have forgotten to change your profile to Silent for a
meeting.
Press
or Reject to reject the incoming call.

TIP! You can change the settings on your phone to answer your calls in different
ways. Press Menu, select Settings and choose Call. Select Answer mode and
choose Any key or Send key only.

• Any key – You can answer a call by pressing any key.
• Send key only – You can answer a call only by pressing the Send key.
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Changing your call settings
You can set the menu depending on the call. Press Menu, select
Settings and choose Call.
•C
 all divert – Select methods for diverting calls.
• Call waiting – Select Active or cancel call waiting.

Checking your call history
You can check the record of all, missed, dialled, received calls and call
durations. The number and name (if available) are displayed together
with the date and time at which the call was made. You can also view the
number of times you have called. Press Menu, select Call history.
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Disposal of your old
appliance
1	When this crossed-out
wheeled bin symbol is
attached to a product
it means the product is
covered by the European
Directive 2002/96/EC.
2	All electrical and electronic
products should be
disposed of separately from
the municipal waste stream
via designated collection
facilities appointed by the
government or the local
authorities.
3	The correct disposal of
your old appliance will help
prevent potential negative
consequences for the
environment and human
health.
4	For more detailed
information about disposal
of your old appliance, please
contact your city office,
waste disposal service or the
shop where you purchased
the product.

Disposal of waste
batteries/accumulators

1. When this crossed-out wheeled
bin symbol is attached to
batteries/accumulators of
Your product it means they
are covered by the European
Directive 2006/66/EC.
2. This symbol may be combined
with chemical symbols for
mercury(Hg), cadmium(Cd) or
lead(Pb) if the battery Contains
more that 0.0005% of mercury,
0.002% of cadmium or 0.004%
of lead.
3. All batteries/accumulators
should be disposed separately
from the municipal waste
stream via designated
collection facilities appointed
by the government or the local
authorities.
4. The correct disposal of Your
old batteries/accumulators
will help to prevent potential
negative consequences for
the environment, animal and
human health.
5. For more detailed information
about disposal of Your old
batteries/accumulators, please
contact Your city office, waste
disposal service or the shop
where You purchased the
product.
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