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KE970 Příručka Uživatele

ČESKY

Likvidace starých spotřebičů
1. Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém
poli, znamená to, že na výrobek se vztahuje směrnice Evropské unie číslo
2002/96/EC.
2. Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány 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.
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Úvod
V rukou máte špičkový kompaktní
mobilní telefon KE970, který dokáže
využívat nejnovější technologie v
oblasti digitální mobilní komunikace.

Tato příručka uživatele obsahuje
důležité informace o použití a
obsluze tohoto telefonu. V zájmu
dosažení optimálního výkonu
a zabránění poškození nebo
zneužití telefonu byste si měli
všechny informace obsažené
příručce pečlivě pročíst. Jakékoli
změny nebo modifikace, jež
nejsou výslovně v této uživatelské
příručce schváleny, by mohly
anulovat platnost záruky na toto
zařízení.

Úvod
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Pro vaši bezpečnost

Pro vaši bezpečnost

UPOZORNĚNÍ!
• V letadle musí být mobilní telefon vždy
vypnutý.
• Nedržte telefon v ruce, když řídíte.
• Nepoužívejte mobilní telefon v
blízkosti čerpacích 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. Telefon
obsahuje malé součásti, u kterých při
uvolnění hrozí riziko udušení.

VÝSTRAHA!
• Vypněte telefon v každé oblasti, kde to
vyžadují zvláštní předpisy. Nepoužívejte
například telefon v nemocnicích, protože
může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
• V některých mobilních sítích nemusí být
nouzové hovory dostupné. Proto byste
se u nouzových hovorů neměli spoléhat
pouze na svůj mobilní telefon.
• Používejte pouze ORIGINÁLNÍ
příslušenství, abyste nezpůsobili
poškození svého telefonu.
• Všechny rádiové vysílače způsobují riziko
rušení s elektronikou v bezprostřední
blízkosti. Mírné rušení může ovlivnit
televizory, rádia, počítače atd.
• Baterie by se měly likvidovat v souladu s
platnými právními předpisy.
• Nerozebírejte telefon ani baterii.
• Nebezpečí výbuchu v případě výměny
baterie za nesprávný typ.
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Pokyny k bezpečnému a efektivnímu
používání

Vystavení vysokofrekvenční
energii
Informace o vystavení radiovým
vlnám a SAR
Tento mobilní telefon - model
KE970 - byl zkonstruován tak, aby
splňoval platné bezpečnostní normy
pro vystavení radiovým vlnám.
Tento požadavek je založen na
vědeckých poznatcích stanovujících
bezpečnostní limity zaručující
bezpečnost všech osob bez ohledu
na věk nebo zdraví.

v U směrnic o vystavení radiovým

vlnám se používá měrná jednotka
s názvem SAR (Specific Absorption
Rate). Testy SAR se provádejí
standardizovanou metodou s
telefonem vysílajícím na nejvyšší
certifikované výkonové úrovni ve
všech frekvenčních pásmech.

v I když u různých modelů telefonů

LG se může úroveň SAR do jisté
míry lišit, všechny jsou navrženy
tak, aby splňovaly platné směrnice
pro vystavení radiovým vlnám.

v Limitní hodnota SAR doporučená

mezinárodní komisí pro ochranu
prěd neionizujícím zářením ICNIRP
(Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection) je 2 W/kg
v průměru na deset (10) gramů
tkáně.

Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání

Pročtěte si prosím tyto jednoduché
pokyny. Nedodržení těchto pokynů
může být nebezpečné nebo
protiprávní. V této příručce jsou
podány další podrobné informace.
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Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání
v Nejvyšší hodnota SAR tohoto

Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání

modelu, testovaného DASY4 pro
použití u ucha je 0,443 W/kg (10g)
a při nošení na těle je 0,245 W/kg
(10g).

v Hodnoty SAR pro obyvatele v

zemích nebo regionech, které
přijaly limit SAR doporučený
institutem IEEE, který je 1,6 W/kg
s průměrem na 1 gram tkáně
(například USA, Kanada, Austrálie,
Tchajvan).

v Přístroj nerozebírejte. V případě

nutnosti opravy, přístroj odneste
kvalifikovanému servisnímu
technikovi.

v Telefon neponechávejte

a nepoužívejte v blízkosti
elektrických spotřebičů, jako je
televizor, radiopřijímač nebo
osobní počítač.

v Telefon by měl být v bezpečné

vzdálenosti od zdrojů tepla, jako
jsou radiátory a vařiče.

v Nikdy neumisťujte přístroj do

Péče o přístroj a jeho
údržba
VAROVÁNÍ!
Používejte pouze baterie, nabíječku
a příslušenství schválené pro tento
konkrétní model telefonu. Použití jiných
typů by mohlo vést nejen ke zrušení
platnosti homologace nebo záruk, které se
na telefon vztahují, ale i k ohrožení zdraví.

mikrovlnné trouby, baterie
telefonu by mohla explodovat.

v Neupusťte přístroj na zem.
v Přístroj by neměl být vystaven

mechanickým vibracím nebo
nárazům.

v Při zabalení do fólie nebo obalu

z PVC by mohlo dojít k poškození
ochranného nátěru telefonu.
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v K čištění povrchu přístroje

v Telefon by neměl být vystaven

nadměrnému kouři nebo prachu.

v Telefon by neměl být umístěn v

těsné blízkosti platebních karet
a dopravních jízdenek, kde by
mohlo dojít k poškození údajů na
magnetických proužcích.

v Nedotýkejte se displeje ostrými

předměty; mohlo by dojít k
poškození telefonu.

v Telefon by neměl přijít do styku s

tekutinami a vlhkým prostředím.

v Příslušenství jako sluchátka nebo

headsety používejte opatrně.
Ubezpečte se, že jejich kabely
nejsou zohýbané a že se zbytečně
nedotýkají antény.

v Před nabíjením přístroje odpojte

datový kabel.

Elektronické přístroje
Všechny mobilní telefony mohou
způsobovat rušení s možným
negativním vlivem na normální
funkci elektronických přístrojů.
v Bez povolení není dovoleno

používat mobilní telefon v
blízkosti lékařských přístrojů.
Telefon by neměl být umístěn
těsně u kardiostimulátoru (tzn. v
náprsní kapse).

v Některé mobilní telefony mohou

rušit funkčnost naslouchátek.

v Může dojít i k určitým drobným

interferencím televize, rádia,
osobních počítačů apod.

Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání

nepoužívejte agresivní chemické
látky nebo rozpouštědla (alkohol,
benzen nebo ředidla). Vzniká riziko
požáru.
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Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání
Bezpečnost na silnici
Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání

Při řízení motorových vozidel se
seznamte s místními zákony a
předpisy o používání mobilních
telefonů.
v Při řízení nedržte telefon v ruce.
v Věnujte plnou pozornost řízení.
v Pokud máte handsfree soupravu,

používejte ji.

v Pokud to podmínky řízení

vyžadují, je třeba před voláním
nebo přijímáním hovoru vozidlo
zastavit a zaparkovat.

v Vysokofrekvenční energie

by mohla mít vliv na některé
elektronické systémy ve voze,
například radiopřijímač nebo
bezpečnostní zařízení.

v Pokud máte vozidlo vybavené

airbagem, nesmí jeho funkci
narušovat pevně nainstalované
ani přenosné bezdrátové zařízení.
Nefunkčnost airbagu by mohla
vést k vážnému zranění.

Pokud posloucháte hudbu venku,
nezapomeňte si nastavit hlasitost
tak, abyste slyšeli okolní zvuky.
Tohoto doporučení dbejte hlavně při
přecházení ulice.

Předcházejte
poškození sluchu
Pokud jste delší dobu vystaveni
hlasitým zvukům, můžete si
poškodit sluch. Proto doporučujeme
telefon nezapínat ani nevypínat v
blízkosti uší. Také doporučujeme
upravit hlasitost hudby a hovorů na
rozumnou úroveň.

10
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Telefon není dovoleno používat v
oblastech, kde probíhají odstřelovací
práce. Je třeba dodržovat příslušná
nařízení a postupovat podle
platných předpisů a pravidel.

Potenciálně výbušné
prostředí
v Telefon nepoužívejte u čerpacích

stanic. Nepoužívejte jej v blízkosti
paliv nebo chemikálií.

v V části vozidla, ve kterém

V letadle
Bezdrátová zařízení mohou v
letadlech způsobovat rušení.
v Před nástupem do letadla je třeba

vždy mobilní telefon vypnout.

v Bez povolení posádky

nepoužívejte telefon ani na zemi.

Děti
Telefon je třeba uchovávat na
bezpečném místě mimo dosah
malých dětí. Obsahuje totiž malé
součástky, s jejichž uvolněním by
mohlo být spojeno riziko udušení.

převážíte mobilní telefon nebo
jeho příslušenství, nepřevážejte
ani neuchovávejte hořlavé plyny,
kapaliny nebo výbušniny.

Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání

Oblast odstřelovacích
prací

11
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Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání

Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání

Tísňové volání

v U baterie neprovádějte demontáž

Tísňová volání nemusejí být k
dispozici ve všech mobilních sítích.
Z tohoto důvodu byste se neměli v
případě tísňového volání spoléhat
na mobilní telefon. Ověřte si tuto
informaci u místního operátora.

v Kontakty na baterii je třeba

ani zkratování.

udržovat v čistotě.

v A ž baterie přestane podávat

přiměřený výkon, vyměňte ji.
Potřeba výměny však nastává až
po stovkách dobití.

v Pokud nebyla baterie dlouho

Informace o bateriích
a jejich údržba
v Před dobíjením nemusí být

baterie úplně vybitá. Na rozdíl od
jiných bateriových systémů zde
neexistuje paměťový efekt, který
by snižoval výkon baterie.

v Používejte pouze baterie a

nabíječe od firmy LG. Svým
provedením nabíječe LG zaručují
maximální životnost baterií.

používána, před použitím ji znovu
nabijte.

v Nabíječka by neměla být

vystavena přímému slunečnímu
záření a neměla by se používat
ve vlhkém prostředí, například v
koupelně.

v Baterii nenechávejte na horkých

ani na chladných místech, snížila
by se tím její kapacita.

12
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v Nebezpečí výbuchu v případě

výměny baterie za nesprávný typ.
Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání

v Použité baterie likvidujte v

souladu s pokyny výrobce.

13
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Funkce telefonu KE970
Součásti telefonu
Pohled na otevřený telefon
Hlavní LCD displej
v Horní část: Síla signálu,
stav baterie a další
funkce.
v Dole: Indikace pro
kontextová tlačítka

Sluchátko

Funkce telefonu KE970

14

Navigační klávesy
v V pohotovostním režimu:
		Krátké stisknutí q :
Seznam Zpráv
Krátké stisknutí r:
Seznam Profilů
		
Krátce stiskněte: Menu
	Krátce stiskněte:
Seznam Kontaktů
	Krátce stiskněte:
Seznam Oblíbených
v V nabídce: procházení
seznamem nahoru a dolů
	Krátce stiskněte:
tlačítko OK

Pomocí navigačního tlačítka
nahoru/dolů můžete
snadněji procházet menu a
jednotlivé funkce.

KE970_Czech TMO_1.2_0828.indd
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Alfanumerické klávesy
v V pohotovostním
režimu: Zadávání
vytáčených čísel.
Podržte

– Mezinárodní
hovory

– Aktivace menu
Střediska hlasové pošty

až
– Rychlé
volby
v V režimu úprav:
Zadávání čísel a znaků
Mikrofon
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Levé kontextové tlačítko /
Pravé kontextové tlačítko
Tato tlačítka provádějí funkce, vyznačené
na spodním okraji displeje.
Tlačítko Konec
v Zapnout/vypnout (podržte)
v Ukončení nebo odmítnutí hovoru.

Tlačítko zvednout
v Vytočení telefonního čísla nebo
přijmutí hovoru.
v V pohotovostním režimu: zobrazuje
naposledy vytočené, přijaté a
zmeškané hovory.

Funkce telefonu KE970

Tlačítko vymazat
Při každém stisknutím tohoto tlačítka se
umaže jeden znak. Delším stisknutím se
smažou všechny zadané znaky. Tímto
tlačítkem se rovněž vrátíte na předchozí
obrazovku.

15
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Funkce telefonu KE970
Otvory pro
popruh na
nošení

Konektor pro nabíjení baterie/ konektor pro kabel a pro sluchátka

Poznámka
v Před připojením USB kabelu zkontrolujte, zda je telefon

zapnutý a v režimu nečinnosti.

Postranní tlačítka
v V pohotovostním režimu (otevřený): Hlasitost tónu kláves
v V pohotovostním režimu (zavřený):
Krátké stisknutí - Rozsvícení displeje.
v V průběhu hovoru: hlasitost sluchátka

Funkce telefonu KE970

Poznámka
v Z důvodu ochrany sluchu je při otevřené výsuvné části

maximální úroveň hlasitosti 3.

Tlačítko MP3
Přímo zapíná MP3 přehrávač.
Boční tlačítko fotoaparátu
Dlouhé stisknutí - Zapnutí fotoaparátu

16
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Pohled zezadu
Slot pro SIM kartu
Západka baterie
Stiskem tohoto
tlačítka sejměte
kryt baterie.

Slot na paměťovou kartu
Kryt baterie

Blesk

Funkce telefonu KE970

Objektiv
fotoaparátu

Póly baterie

Baterie

17
KE970_Czech TMO_1.2_0828.indd

17

2007.8.28

1:43:24 PM

Funkce telefonu KE970
Údaje na displeji
Oblast ikon

Oblast

Popis

První
řádek

Zobrazení různých
ikon.

Střední
řádky

Zobrazení zpráv,
pokynů a jakýchkoliv
informací, které
zadáváte, například
číslo, které chcete
vytočit.

Poslední
řádek

Zobrazení funkcí, které
jsou právě přiřazeny ke
dvěma kontextovým
tlačítkům.

Oblast textu a
grafiky
Menu

Kontakty

Funkce telefonu KE970

Indikace pro
kontextová
tlačítka

18
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Na obrazovce se zobrazuje několik
ikon. Ty jsou popsány níže.

Ikony na obrazovce
Ikona

Popis
Síla síťového signálu. *
Probíhající hovor.

Funkce telefonu KE970

Dostupnost služby
GPRS.
Probíhající roaming do
jiné sítě.
Nastavený a zapnutý
alarm.
Stav nabití baterie.

* Kvalita hovoru se může lišit v
závislosti na pokrytí sítě. Pokud
je síla signálu pod dvěma
proužky, může docházet ke
ztlumení, výpadkům hovoru a
špatnému přenosu zvuku. Při
vašich hovorech byste se měli
řídit indikátorem sítě. Když
nejsou žádné proužky zobrazeny,
znamená to, že není pokrytí sítě:
v tomto případě nebudete moci
využívat žádné síťové služby
(hovory, zprávy apod.).

Příjem zprávy.
Příjem hlasové zprávy.
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Funkce telefonu KE970
Ikona

Ikona Popis
Vibrační vyzvánění
aktivováno.
Aktivován Normální
profil.
Menu Hlasitě v profilu.

Funkce telefonu KE970

Aktivován profil Tichý
režim.
Aktivován profil
Sluchátka.
Aktivováno
přesměrování hovorů
Probíhající přístup
telefonu k WAP.

Popis
Probíhající přenos dat
GPRS.
Bluetooth aktivován
Označuje, že je k
dispozici služba EDGE.
Připojení ke službě EDGE
vám umožňuje přenášet
data rychlostí 200Kb/s
(závisí na dostupnosti
sítě). Informace o pokrytí
signálem a o dostupnosti
této služby vám
poskytne operátor.
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První kroky
Instalace SIM-karty a
baterie do přístroje
Před vyjmutím SIM karty nebo
baterie zkontrolujte, jestli je telefon
vypnutý.
1. Vyjměte baterii.
Stiskněte a podržte uvolňovací
tlačítko baterie a poté sejměte kryt
baterie. Otočte telefon tak, jak je
uvedeno na obrázku, zdvihněte
baterii prsty a poté ji vytáhněte.

Poznámka
v Vyjmutí baterie ze zapnutého

telefonu může způsobit
poškození telefonu.

2. Instalace SIM karty.
Vložte a zasuňte SIM kartu do
držáku SIM karty. Dejte pozor na
to, aby byla SIM karta vložena
správnou stranou, tedy zlatou
kontaktní ploškou směrem dolů.
Chcete-li SIM kartu vyjmout,
stiskněte ji lehce a vytáhněte
opačným směrem.

Vyjmutí SIM karty

První kroky

Vložení SIM karty
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První kroky
3. Instalace baterie.

Poznámka
v Kovový kontakt SIM karty se

snadno poškrábe a poškodí.
Se SIM kartou je proto nutné
zacházet s mimořádnou
opatrností. Dodržujte návod k
SIM kartě.

UPOZORNĚNÍ!

Zasuňte baterii do přihrádky
na baterie tak, aby se navzájem
dotkly kovové kontakty uprostřed
telefonu.
Zatlačte na vrchní část baterie tak,
aby zapadla na své místo. Kryt
baterie nasaďte na telefon tak, jak
vidíte na obrázku.

• Nevyměňujte ani nevyndávejte SIM kartu
ze zapnutého telefonu, protože by mohlo
dojít ke ztrátě dat ze SIM karty nebo k
jejímu poškození.

První kroky
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Nabíjení baterie

4. Nabití baterie poznáte podle toho,
že se pohyblivé proužky zastaví.

Před připojením cestovního
adaptéru k telefonu musíte nejdříve
vložit baterii.

1. Před prvním použitím telefonu se
ujistěte, zda je baterie plně nabita.

První kroky

2. Se šipkou směřující dolů, jak je
znázorněno na obrázku, zatlačte
zástrčku adaptéru do zásuvky
na dolní straně telefonu. Podle
cvaknutí zjistíte, že je konektor ve
správné poloze.

VÝSTRAHA!
• Pokud je baterie zcela vybitá, objeví se
ikona nabíjení na displeji až přibližně
1-1,5 minuty po připojení cestovního
adaptéru.
• Konektor nezasunujte násilím, aby
nedošlo k poškození telefonu nebo
nabíječe.
• Nabíječku baterií vložte kolmo do
zásuvky na stěně.
• Pokud používáte nabíječku v jiné zemi,
použijte příslušnou redukci.
• Při nabíjení nevyjímejte baterii ani SIMkartu z telefonu.

3. Druhý konec cestovního adaptéru
zapojte do elektrické zásuvky.
Použijte pouze nabíječku, která se
dodává v krabici s přístrojem.

KE970_Czech TMO_1.2_0828.indd
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První kroky
VAROVÁNÍ!
• Protože by při bouřkách s elektrickými
výboji mohlo dojít k zasažení elektrickým
proudem nebo k požáru, je třeba v těchto
případech napájecí kabel a nabíječku
vytáhnout ze zásuvky.
• Dbejte na to, aby se do kontaktu s baterií
nedostaly předměty s ostrými hranami,
např. zvířecí zuby, nehty apod. Důvodem
je nebezpečí vzniku požáru.

Vložení paměťové
karty
Vložte paměťovou kartu do slotu
tak, aby byla plně zasunuta, jak
zobrazuje obrázek níže:

Odpojení nabíječky
Telefon od nabíječky odpojte
zatažením za konektor, nikoliv za
kabel.
První kroky
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Vyjmutí paměťové
karty
Opatrně vyjměte paměťovou kartu
z patice tak, jak je uvedeno na
následujícím obrázku.

VAROVÁNÍ!
Nevyměňujte ani nevyndávejte
paměťovou kartu ze zapnutého telefonu,
protože by mohlo dojít ke ztrátě dat z
paměťové karty nebo k jejímu poškození.

Poznámka
v Používejte pouze paměťové

První kroky

karty schválené výrobcem.
Některé paměťové karty
nemusí být s tímto přístrojem
kompatibilní.
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Obecné funkce
Volání a přijímání
hovorů

Volání ze seznamu výpisu
volání
1. V pohotovostním režimu stiskněte
tlačítko Zvednout
a zobrazí
se čísla posledních přijatých,
volaných a zmeškaných hovorů.

Volání
1. Telefon musí být zapnutý.

2. Navigačním tlačítkem nahoru/
dolů vyberte požadované číslo.

2. Zadejte telefonní číslo včetně
místní předvolby.
Chcete-li upravit číslo na
obrazovce displeje, jednoduše
stiskněte tlačítko
. Každým
stiskem se smaže jedna číslice.

3. Pro volání čísla stiskněte

Mezinárodní volání

v Delším podržením tlačítka

Smazat
se celé číslo smaže
najednou.

Obecné funkce

3. Vybrané číslo zavoláte stisknutím
tlačítka Zvednout
.
4. Ukončení hovoru se provádí
tlačítkem ukončení hovoru

.

.

1. Podržte stisknuté tlačítko
mezinárodní předvolby
. Znak ‘+’ automaticky vybere
mezinárodní přístupový kód.
2. Zadejte předvolbu země, místní
předvolbu a telefonní číslo.
3. Pro volání čísla stiskněte

.
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Ukončení hovoru
Po skončení hovoru, stiskněte
tlačítko ukončení hovoru
.

Volání ze seznamu kontaktů
Jména a telefonní čísla, která často
vytáčíte, můžete uložit na kartu
SIM nebo do paměti telefonu jako
seznam kontaktů.
Číslo můžete jednoduše vytočit
vyhledáním jména v seznamu
kontaktů.

Nastavení hlasitosti

V nečinném režimu můžete upravit
hlasitost kláves pomocí postranních
tlačítek.

Při přijímání hovoru začne telefon
zvonit a na obrazovce se objeví
blikající ikonka telefonu. Pokud lze
volajícího identifikovat, zobrazí se
jeho telefonní číslo (nebo jméno,
pokud je máte uloženo v telefonním
seznamu).
1. Chcete-li příchozí hovor přijmout,
vysuňte klávesnici telefonu.
Pokud máte přijímání hovorů
nastaveno na Libovolná klávesa
(Menu 9.5.2), přijmete hovor
libovolným tlačítkem, kromě
tlačítka ukončení hovoru nebo
pravého kontextového tlačítka.
2. Chcete-li hovor ukončit, zasuňte
klávesnici telefonu nebo stiskněte
tlačítko
.

Obecné funkce

Pokud si během hovoru chcete
nastavit hlasitost sluchátka, použijte
postranní tlačítka.

Přijímání hovoru
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Obecné funkce
Psaní

Poznámka
v Hovor můžete přijmout i při práci

se seznamem kontaktů nebo
jinými nabídkami. Je-li telefon
připojen prostřednictvím USB
kabelu k počítači, budou příchozí
hovory odmítnuty. Po odpojení
telefonu od počítače se však
zobrazí okénko se Zmeškanými
hovory.

Alfanumerické znaky lze zadávat
klávesnicí telefonu. Text musíte
zadávat například při ukládání jmen
do adresáře, při psaní zpráv nebo
vytváření položek plánovacího
kalendáře. Telefon umožňuje
následující způsoby psaní textu:
Poznámka
v Některá pole umožňují pouze

Síla signálu

Obecné funkce

Sílu signálu lze zjistit na indikátoru
signálu (
) na LCD obrazovce
telefonu. Síla signálu může být
různá, a to především uvnitř budov.
Příjem bývá lepší u okna.

jeden režim zadávání textu (např.
telefonní číslo v adresáři).

Režim T9
V tomto režimu vám stačí na
napsání jednoho písmene jediné
stisknutí. Každé tlačítko na klávesnici
má přiděleno několik písmen.
V režimu T9 se vámi stisknutá
tlačítka automaticky porovnávají s
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vestavěným slovníkem a zjišťuje se,
jaké slovo máte v úmyslu napsat.
Díky tomu potřebujete při psaní
mnohem méně stisknutí než v
tradičním režimu ABC.

Režim ABC
V tomto režimu se zadávají písmena
tak, že tlačítko, na kterém je příslušné
písmeno napsáno, stisknete 1x až 4x,
dokud se toto písmeno nezobrazí.

Režim 123 (číselný režim)

Režim symbolů
Tento režim vám umožňuje zadávat
zvláštní znaky.

1. Pokud se nacházíte v poli
umožňujícím zadávání znaků,
uvidíte v pravém horním rohu
displeje indikátor režimu zadávání
textu.
2. Pokud chcete změnit režim,
stiskněte
. Dojde k přepnutí
mezi dostupnými režimy.

Použití režimu T9
Prediktivní režim pro psaní textu
T9 umožňuje snadné psaní slov s
minimálním počtem stisknutých
tlačítek. Jakmile napíšete znak, začne
na základě vestavěného slovníku
telefon zobrazovat znaky, o kterých
předpokládá, že je chcete napsat.
S tím, jak přibývají další písmena,
mění se i psané slovo tak, aby
odpovídalo nejpravděpodobnějšímu
slovu ze slovníku.

Obecné funkce

V tomto režimu se zadávají čísla
jedním stisknutím jedné číslice.
Pokud se nacházíte v poli pro psaní
textu a chcete přepnout na režim
123, stiskněte tlačítko
, dokud se
nezobrazí režim 123.

Změna režimu pro psaní
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Obecné funkce
Poznámka
v Zvolit jiný jazyk T9 můžete

pomocí možností menu nebo
můžete stisknout a podržet
tlačítko
. Výchozím
nastavením T9 je vypnutí tohoto
režimu.

1. Jakmile budete v prediktivním
režimu pro psaní textu T9, začněte
psát slovo stisknutím tlačítek
až
. Na jedno písmeno
stiskněte jedno tlačítko.
v V průběhu psaní se slovo mění.

Obecné funkce

Nevšímejte si zobrazovaných
návrhů a slovo dopište.

v Pokud slovo dopíšete, a ono je

stále ještě nesprávné, jedním
nebo opakovaným stisknutím
navigačního tlačítka nahoru/
dolů můžete procházet ostatní
nabízená slova.

Příklad: Stiskněte
a napište slovo
Home.
v Pokud v nabízeném seznamu

požadované slovo chybí, můžete
je přidat použitím režimu ABC.

2. Dříve než začnete upravovat nebo
mazat zadané znaky, napište celé
slovo.
3. Každé slovo ukončete mezerou,
stisknutím tlačítka
nebo
. Písmena můžete smazat
stisknutím tlačítka
. Stisknutím
a podržením tlačítka
můžete
plynule mazat písmena.
Poznámka
v Pro opuštění režimu zadávání

textu bez uložení stiskněte
tlačítko ukončení hovoru.
Telefon se vrátí na obrazovku
režimu nečinnosti.

30
KE970_Czech TMO_1.2_0828.indd

30

2007.8.28

1:43:39 PM

Použití režimu ABC
Text se zadává pomocí tlačítek
až
.
1. Stiskněte tlačítko s příslušným
písmenem:

Poznámka
v V následující tabulce jsou další

informace o znacích zadávaných
alfanumerickými tlačítky.

v Pro první písmeno jednou
v Pro druhé písmeno dvakrát

Tlačítko

v atd.

2. Chcete-li vložit mezeru, stiskněte
tlačítko
jednou. Mazání
písmen se provádí tlačítkem
.
Stiskem a podržením tlačítka
vymažete postupně celou
obrazovku.

Znaky v pořadí zobrazení
Velká písmena Malá písmena
.,?!'“1-()@/:_ .,?!'“1-()@/:_
ABCÁČÄĄĆ2

abcáčäąć2

GHIÍ4

ghií4

DEFĎÉĚĘ3

defďéěę3
jklíľł5

MNOŇÓÔŃÖ6

mnoňóôńö6

PQRSŘŠŔŚ7

pqrsřšŕśß7

WXYZ9ÝŹŽŻ

wxyz9ýźžż

TUVŤÚŮÜ8
Mezerník 0
(Dlouhé stisknutí)

tuvťúůü8

Mezerník 0
(Dlouhé stisknutí)

Obecné funkce

J K L ĹĽ Ł 5
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Obecné funkce
Práce v (číselném) režimu 123
Režim 123 umožňuje zadávání čísel
v textové zprávě (například telefonní
číslo). Stiskněte tlačítka s příslušnými
číslicemi a pak ručně přepněte do
odpovídajícího režimu pro zadávání
textu.

Práce v režimu symbolů
Režim symbolů umožňuje zadávat
různé symboly nebo zvláštní znaky.
Chcete-li zadat symbol, stiskněte
tlačítko
. Pomocí navigačních
kláves vyberte požadovaný symbol a
stiskněte tlačítko [OK].
Obecné funkce
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Výběr funkcí a možností
Telefon nabízí celou řadu funkcí,
které si můžete nastavit podle svých
potřeb. Tyto funkce jsou uspořádány
do nabídek a podnabídek a
jsou přístupné prostřednictvím
kontextových tlačítek znázorněných
symbolem
a .

Menu

Kontakty

V jednotlivých menu a podmenu si
můžete zobrazit a měnit nastavení
určité funkce.
Stisknutím levého
kontextového
tlačítka se otevírá
dostupné menu.

Stisknutím
pravého
kontextového
tlačítka se
otevírají dostupné
Kontakty.

Výběr funkcí a možností

Funkce kontextových tlačítek se
liší v závislosti na daném kontextu;
popisek na dolním okraji displeje
nad každým kontextovým tlačítkem
označuje jeho současnou funkci.
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Menu během hovoru
Telefon poskytuje celou řadu
ovládacích funkcí, které lze během
hovoru využít. Pokud chcete tyto
funkce používat v průběhu hovoru,
stiskněte levé kontextové tlačítko
[Možnosti].

Přepínání mezi dvěma hovory
Pokud chcete přepnout mezi hovory,
stiskněte tlačítko
nebo levé
kontextové tlačítko a poté vyberte
položku Přepnout hovor.

Přijmutí příchozího hovoru

Během hovoru

Menu během hovoru

Při hovoru je na obrazovce
zobrazeno jiné než standardní hlavní
menu v pohotovostním režimu. Jeho
volby zde nyní popíšeme.

Druhé volání (závisí na síti)
Chcete-li uskutečnit druhý hovor,
můžete v adresáři najít číslo, které
chcete vytočit

Když přístroj vyzvání a vy chcete
příchozí hovor přijmout, stiskněte
tlačítko
. Přístroj vás může
během volání upozornit na příchozí
hovor. Ve sluchátku zazní tón a na
displeji se zobrazí upozornění na
další čekající hovor.
Tuto funkci, která se nazývá Další
hovor na lince, lze použít pouze za
předpokladu, že to umožňuje vaše
síť. Podrobné informace o zapínání a
vypínání této funkce jsou uvedeny v
kapitole Další hovor na lince (Menu
9.5.4).
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Je-li funkce Další hovor na
lince aktivována, můžete první
hovor přidržet a přijmout druhý.
To provedete pomocí levého
kontextového tlačítka a potom
výběrem
.

Ztlumení mikrofonu

Odmítnutí příchozího hovoru

Během hovoru lze ztlumit mikrofon,
a sice stisknutím tlačítka [Menu]
a pak výběrem Ztlumit. Ztlumení
telefonu lze zrušit výběrem
Neztlumeno. Po ztlumení mikrofonu
vás volající nemůže slyšet, vy však
jeho ano.

Příchozí hovor můžete odmítnout,
aniž byste ho přijali; stačí stisknout
tlačítko
.

Zapínání tónů DTMF během
hovoru
Tóny DTMF můžete v průběhu
hovoru (například při používání
telefonu s automatickou ústřednou)
používat stisknutím tlačítka
[Možnosti] následovaném zapnutím
možnosti Odeslat DTMF. Vybráním
možnosti DTMF vypnuto tóny DTMF
vypnete. Tóny DTMF jsou obvykle
zapnuty.

Menu během hovoru

V průběhu hovoru můžete
odmítnout příchozí hovor stisknutím
tlačítka
.
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Menu během hovoru
Skupinové neboli
konferenční hovory

Menu během hovoru

36

Skupinová neboli konferenční
služba vám dává možnost hovořit
s více než jedním účastníkem,
ovšem za předpokladu, že tuto
funkci podporuje váš operátor.
Konferenční hovor lze sestavit
pouze v případě, když máte jeden
aktivní hovor a jeden přidržený a
oba hovory jste již přijali. Jakmile je
vytvořen jeden konferenční hovor,
může osoba, která konferenční
hovor založila, další hovory přidávat,
odpojovat nebo oddělovat (to
znamená, odpojit jednu osobu od
konferenčního hovoru a hovořit s ní
dále soukromě). Tyto možnosti jsou
k dispozici v nabídce Během hovoru.
Konferenčního hovoru se může
zúčastnit maximálně pět účastníků.
Jakmile zahájíte konferenční hovor,
řídíte jej pouze vy, a pouze vy do něj
můžete přidávat další účastníky.
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Druhé volání
Během jednoho hovoru můžete
zahájit druhý hovor. Zadejte druhé
telefonní číslo a stiskněte tlačítko
.
Až se spojí druhý hovor, první hovor
se automaticky přidrží. Mezi hovory
lze přepínat stisknutím tlačítka
.

Zřízení konferenčního hovoru
Konferenční hovor zahájíte tak, že
přidržíte jeden hovor a v průběhu
aktivního hovoru stisknete levé
kontextové tlačítko a v menu
Konferenční hovor vyberete
možnost Spojit.

2007.8.28
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Aktivování přidrženého
konferenčního hovoru

Soukromý hovor během
konferenčního hovoru

Přidržený konferenční hovor
spustíte stisknutím tlačítka
. Nebo můžete také stisknout levé
kontextové tlačítko [Možnosti] a
vybrat možnost Spojit všechny/
Přidržet všechny hovory. Ostatní
přidržení uživatelé zůstanou ve
spojení. Do režimu konferenčního
hovoru se vrátíte stisknutím
levého kontextového tlačítka
[Možnosti], následovaného výběrem
možnosti Konferenční hovor.

Chcete-li s jedním účastníkem
konferenčního hovoru mluvit
soukromě, zobrazte jeho číslo
na obrazovce a potom stiskněte
levé kontextové tlačítko. Výběrem
Konferenční hovor/Soukromý
přidržíte všechny ostatní účastníky.

Stisknutím tlačítka
[Konec]
je možné odpojit aktuálně
zobrazeného účastníka z
konferenčního hovoru.

Chcete-li do probíhajícího
konferenčního hovoru přidat další
hovor, stiskněte levé kontextové
tlačítko a potom vyberte
Konferenční hovor/Připojit se ke
všem.

Menu během hovoru

Přidávání hovorů do
konferenčního hovoru

Ukončení konferenčního
hovoru
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Strom nabídek
Menu lze v tomto telefonu zobrazit dvěma způsoby. Buď jako seznam položek
nebo jako mřížku. Uvědomte si však, že čísla možností nabídek jsou v obou
případech jiná.
Výchozí nastavení telefonu zobrazuje menu jako seznam položek. Proto jsou
čísla nabídek v této příručce uvedena podle tohoto nastavení.
Následující ilustrace zobrazuje strukturu dostupných nabídek a ukazuje:
v Čísla, přiřazená jednotlivým položkám nabídky.
v Stránku, na které naleznete popis dané funkce.

Do požadovaného menu se dostanete stisknutím levého kontextového tlačítka
[Menu], navigačních tlačítek a tlačítka [OK]. Můžete také použít zkratku, a to
stisknutím číselného tlačítka odpovídajícího požadované položce menu, po
stisknutí levého kontextového tlačítka [Menu].

1. Profily

2. web'n'walk

Strom nabídek

1.1 Normální

2.1 web'n'walk

3. Multimédia
3.1 Přehrávač MP3

1.2 Tichý

3.2 Fotoaparát

1.3 Pouze vibrace

3.3 Video kamera

1.4 Hlasitě

3.4 Záznam hlasu

1.5 Sluchátka
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4. Registr hovorů

5. Zprávy

6. Kontakty

4.1 Všechny hovory

5.1 Nová zpráva

6.1 Hledat

4.2 Zmeškané hovory

5.2 Přijaté

6.2 Nový kontakt

4.3 Volané hovory

5.3 E-mailová
schránka

6.3 Rychlé volby

4.4 Přijaté hovory
4.5 Trvání hovoru
4.6 Cena hovoru

5.5 Odesílané
5.6 Odeslané
5.7 Hlasová
schránka

6.4 Skupiny
6.5 Kopírovat vše
6.6 Smazat vše
6.7 Nastavení
Strom nabídek

4.7 Informace o
datech

5.4 Koncepty

6.8 Informace

5.8 Inform. zpráva
5.9 Šablony
5.0 Nastavení
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Strom nabídek

7. Moje složka

8. Nástroje

9. Nastavení

7.1 Obrázky

8.1 Budík

9.1 Datum a čas

7.2 Zvuky

8.2 Kalendář

9.2 Jazyky

7.3 Videa

8.3 t-zones

9.3 Displej

7.4 Dokumenty

8.4 Kalkulačka

9.4 Připojení

7.5 Další

8.5 Poznámky

9.5 Volat

7.6 Hry a aplikace

8.6 Stopky

9.6 Zabezpečení

7.7 Externí paměť

8.7 Převodník
jednotek

9.7 Letový režim

Strom nabídek

8.8 Světový čas

9.8 Snížená
spotřeba

8.9 Služby SIM

9.9 O
 bnovit výchozí
9.0 Stav paměti
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Profily
V profilech si můžete nastavit a
přizpůsobit tóny telefonu pro
různé události, prostředí nebo
skupiny volajících. K dispozici je pět
předvolených profilů: Normální,
Tichý, Pouze vibrace, Hlasitě a
profil Sluchátka. Všechny profily si
lze upravit podle vlastních představ.
Stiskněte levé kontextové tlačítko
[Menu] a s pomocí navigačních
tlačítek nahoru/dolů vyberte Profily.

Přizpůsobit (Menu 1.x.2)
Ze seznamu profilů vyhledejte
požadovaný Profil. Po stisknutí
levého kontextového tlačítka
nebo tlačítka OK, vyberte
Přizpůsobit.
Otevřou se možnosti nastavení
profilů. Nastavte možnosti podle
potřeby.
v Typ ohlášení příchozího hovoru:

Nastavte typ ohlášení příchozích
hovorů.

Aktivovat (Menu 1.x.1)
1. brazí se seznam profilů.

v Vyzváněcí tóny: Vyberte ze

2. V seznamu Profilů zvýrazněte
profil, který chcete aktivovat, a
stiskněte levé kontextové tlačítko
[Vybrat] nebo tlačítko OK.

v Hlasitost vyzvánění: Nastavte

hlasitost Vyzváněcího tónu.

v Typ upozornění na zprávu:

Nastavte typ ohlášení zpráv.

v Tóny zpráv: Vyberte typ ohlášení

zpráv.

Profily

3. Potom vyberte Aktivovat.

seznamu požadovaný Vyzváněcí
tón.
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Profily
v Tóny kláves: Zvolte požadovaný

tón klávesnice.

v Hlasitost kláves: Nastavte

hlasitost tónu klávesnice.

v Tón Vysuntí: Umožňuje nastavení

tónu přepnutí pro úpravu
prostředí.

v Hlas. zv. efektu: Nastavte hlasitost

zvukových efektů.

v Hlasitost zap/vyp: Nastavte

hlasitost vyzváněcího tónu při
zapínání a vypínání telefonu.

v Automatická odpověď: Tato

funkce se aktivuje pouze v
případě, že je telefon připojen k
sadě handsfree.

• Vypnuto: Telefon nebude
automaticky přijímat hovory.
• Po 5 s: Po uplynutí 5 sekund
přijme telefon hovor
automaticky.
• Po 10 s: Po uplynutí 10
sekund přijme telefon hovor
automaticky.
Poznámka
v Nelze přejmenovat všechny

profily.

Profily
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web'n'walk
Můžete spustit mobilní internetový
prohlížeč a přejít na domovskou
stránku poskytovatele mobilních
internetových služeb T-Mobile.
Další informace vám poskytne váš
poskytovatel služeb.

Poznámka
v Pamatujte si, že používání

služeb online může být dále
zpoplatněno.

v Uživatelská paměť by měla mít

kapacitu alespoň 32 kB, aby
bylo možné spustit mobilní
internetový prohlížeč a přejít
na domovskou stránku. Pokud
kapacita uživatelské paměti kvůli
hudebním nebo obrazovým
souborům nedosahuje 32 kB,
nelze spustit mobilní internetový
prohlížeč. V takovém případě
uvolněte místo odstraněním
starých hudebních nebo
obrazových souborů či souborů
videa.
internetového prohlížeče je
souběžné zpracování úloh
omezeno na správu paměti.
Proto nelze použít tlačítko

.

web'n'walk

v Při spuštění mobilního
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Multimédia
Váš telefon nabízí řadu
multimediálních funkcí, jako je
například fotoaparát, hlasový
záznamník a přehrávač MP3,
určených pro zábavu i práci.
Poznámka
v Pokud jsou baterie téměř vybité,

není možné používat funkce
fotoaparátu a multimédií.

v Při používání multimediálních

funkcí se ukazatel stavu baterie
může měnit.

Přehrávač MP3

Menu 3.1

Telefon KE970 má integrovaný MP3
přehrávač. Můžete poslouchat
hudební MP3 soubory uložené v
paměti telefonu prostřednictvím
kompatibilních sluchátek nebo
interního reproduktoru.
Poznámka
v Vzhledem k malým rozměrům

Multimédia

reproduktoru může v některých
případech docházet ke zkreslení
zvuku, zvlášť při nastavení
maximální hlasitosti a v
případech, kde zvuková stopa
obsahuje příliš mnoho basů.
Abyste si tedy mohli vychutnat
vaše nahrávky v nejvyšší zvukové
kvalitě, doporučujeme používat
stereofonní sluchátka.
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Hudební přehrávač podporuje:
v formáty MPEG-1 Layer III, MPEG-

2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III se
vzorkovací frekvencí od 8 kHz do
48 kHz a stereo bitovým tokem do
320 kb/s.

v AAC: formáty ADIF, ADTS

(vzorkovací frekvence od 8 kHz do
48 kHz)

v AAC+: V1: (bit rate 16`128 kb/s)

V2: (bit rate 16`48 kb/s)
(vzorkovací frekvence od 8
kHz do 48 kHz)

Pomocí zařízení Mass Storage
můžete do telefonu přenést soubory
ve formátu MP3 z kompatibilního
počítače. Pokud připojíte telefon
k počítači prostřednictvím kabelu
USB, zobrazí se v Průzkumníku
Windows jako vyměnitelný disk.
Pokud používáte systém Windows
98 SE, budete muset nainstalovat
ovladač zařízení Mass storage pro
Windows 98 z disku CD-ROM.
Poznámka
v MP3 soubory kopírujte do složky

Zvuky/Mp3. Pokud je zkopírujte
do jiné složky, nemusíte MP3
soubory vidět.

Poznámka
v Model KE970 nepodporuje

v Počítač by měl používat

operační systémy Windows 98
SE, Windows 2000, Windows ME
nebo Windows XP.

Multimédia

proměnný bitový tok všech výše
uvedených formátů souborů.
Proto nelze změnit formát
souboru z MP3 na ACC.
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Multimédia

Ukazatel
průběhu
Úroveň
hlasitosti

Možnosti

Zpět

Ekvalizér

Poznámka

Název souboru

v Pokud se v seznamu pro

Délka přehrávání
Stereo/ Režim
přehrávání/
Náhodné
přehrávání
Stav ovladače
hudby

              Opakovat

přehrávání vyskytne neplatný
soubor, zobrazí se chybové
hlášení a systém se vrátí na
předchozí obrazovku.

1. Stiskněte menu Multimédia a poté
vyberte MP3 přehrávač.
2. Nebo si levým kontextovým
tlačítkem [Možnosti] otevřete
následující nabídku.
v Pauza: Přehrávání MP3 souboru

můžete pozastavit.

Přehrát vše

v Zobrazit seznam skladeb:

Opakovat vše
Multimédia

Můžete si vybrat jiný soubor ze
seznamu MP3.

Opakovat jednu

v Nastavit jako vyzváněcí tón:

Aktuální hudbu přehrávaného
MP3 souboru si můžete nastavit
jako vyzváněcí tón.
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v Nastavení

- E kvalizér: Tato volba pomáhá
přizpůsobovat přehrávání hudby
různým prostředím.
- Režim přehrávání: Tato volba
umožňuje nastavit režim
přehrávání: Opakovat jednu,
Opakovat vše, Přehrát vše.
- Nastavit náhodné přehrávání:
Pokud nastavíte Zapnuto, můžete
poslouchat hudbu v náhodném
pořadí.

v Autorská práva k hudebním

souborům mohou být chráněna
mezinárodními úmluvami a
národní legislativou v oblasti
autorského práva. Proto může
být nezbytné získat svolení
nebo oprávnění k šíření nebo
kopírování hudby. V některých
zemích národní legislativa
zakazuje kopírování materiálu
chráněného autorským právem
pro osobní potřebu. Před
stažením nebo zkopírováním
souboru si nejprve zjistěte
informace o národní legislativě
příslušné země, která se vztahuje
na použití takového materiálu.

Multimédia

- Vizuální efekty: Můžete vybírat z
nabídky vizuálních efektů: Pravý
ekvalizér, Animace ekvalizéru.
Tato volba vám umožňuje měnit
pozadí hlavního LCD displeje při
přehrávání souboru MP3.

Poznámka
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Multimédia
Fotoaparát

Menu 3.2

Pomocí modulu fotoaparátu,
vestavěného ve vašem telefonu,
můžete snímat obrázky a
zaznamenávat video. Fotografie
můžete poté posílat jiným lidem
nebo si je nastavit jako tapetu.

Při fotografování natočte telefon
tak, jak je uvedeno na následujícím
obrázku.
12

3

Album

Poznámka
v Při používání fotoaparátu se

zvyšuje odběr energie z baterie.
Pokud se na tapetě objeví tato
ikona
, označující nízký stav
baterie, bude nutné baterii před
dalším používáním nabít.

Možnosti

Multimédia

1/2 Zvětšení/Zmenšení
3 Fotoaparát
Zvuk uzávěrky a nahrávání videa
bude vynechán i při nastavování
režimu, včetně režimu stylů .
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• Zhotovení snímku
Stiskněte a podržte tlačítko
fotoaparátu . Fotoaparát je
připraven k použití a můžete tedy
natočit obrazovku do horizontální
polohy.
- Ostré snímky pořídíte tak, že
stisknete tlačítko fotoaparátu a
zároveň podržíte fotoaparát bez
jakéhokoliv pohybu.
- Příslušně upravte vzdálenost od
objektu, který chcete fotografovat
(více než 50 cm).

1. Stiskněte tlačítko
v pohotovostním režimu.
2. Zaostřete na fotografovaný
předmět a stiskněte tlačítko

.

3. Pokud chcete obrázek uložit,
stiskněte tlačítko
.
Poznámka
v Pomocí

upravit jas.

qr můžete

Multimédia

- S fotoaparátem zacházejte opatrně,
protože tento přístroj je náchylný
k poškozenív důsledku nárazu.
Při čištění čočky fotoaparátu
používejte měkkou tkaninu.

- Při fotografování je zapnuta funkce
automatického zaostřování.
Zaostříte stisknutím tlačítka
fotoaparátu do poloviční polohy.

- Fotoaparát nerozebírejte, ani jej
jinak neupravujte - mohlo by dojít k
požáru nebo k závadě.
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Multimédia
v Autofokus [

]: Umožňuje
nastavit režim fotografování
Makro, Automatické zaostření
Zapnuto a Vypnuto.

v Rozlišení [

]: Umožňuje
nastavit velikost obrázku.
(1600x1200), (1280x960) (640x480)
nebo (320x240). Vícenásobné
snímkování je možné pouze při
rozlišení (320x240) a (640x480)
pixelů.

v Kvalita [

]: Umožňuje nastavit
kvalitu snímku jako Normální,
Střední a Vysoká kvalita.

v Blesk [

]: Umožňuje zapnutí
blesku při fotografování na
tmavých místech.

Multimédia

v Samospoušť [

]: možňuje vám
zvolit zpoždění spouště (Vypnuto,
3 sekund, 5 sekund,10 sekund).
Telefon vyfotografuje snímek po
uplynutí nastaveného času.

v Uložit do [

]: Po pořízení
snímku můžete určit místo pro
uložení. (Externí/Telefon)

v Více snímků [

]: Umožňuje
pořizovat více snímků po sobě.

v Metering [

]: Stanoví osvětlení
podle malé části fotografovaného
předmětu. Můžete si vybrat Na
střed nebo Sloučený které by měl
zajistit správnou expozici.

v Barevný efekt

[
]: K dispozici
jsou 4 nastavení. (Negativ/Mono/
Sépie/Barva)

v Vyvážení bílé [

]: Umožňuje
změnit nastavení podle prostředí.
(Režim Noc/Zářivka/Zataženo/
Jasno/Denní světlo/Automaticky)

v Tón spouště [

]: Můžete
nastavit zvuk doprovázející
pořízení záběru.

v Původní nastavení [

]:
Umožňuje obnovit nastavení.
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Video kamera

Menu 3.3

1. Zvolte nabídku Videokamera.
2. Menu nastavení videokamery
je stejné jako menu nastavení
fotoaparátu s výjimkou
následujících položek:
v Režim [

]: Umožňuje nastavení
posílání video souborů pomocí
MMS nebo Normální.

v Rozlišení [

]: Můžete si zvolit
mezi následujícími rozlišeními:
128x96, 176x144.

Záznam hlasu

Menu 3.4

Nahrát
1. Stisknutím OK zahájíte nahrávání.
Po spuštění nahrávání se zobrazí
hlášení ‘Nahrávání...’ a zbývající
čas.
2. Pokud chcete přerušit nebo
obnovit nahrávání, stiskněte levé
kontextové tlačítko nebo tlačítko
OK.
3. Pokud chcete ukončit nahrávání,
stiskněte pravé kontextové tlačítko
[Zastavit].
Album

v Uložení

Můžete si vybrat mezi telefonem a
externí pamětí.
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Můžete si vybrat režim Normální
zajišťující neomezené nahrávání
nebo režim MMS, který umožňuje
nahrávání do 30 sekund.
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Zobrazí složku Zvuky, ve které se
nacházejí všechny zvukové soubory
uložené do paměti.

Multimédia

Můžete si nahrát hlasovou
poznámku. K dispozici jsou
následující menu [Možnosti].

v Režim nahrávání
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Registr hovorů
Záznamy zmeškaných, přijatých
a volaných hovorů si můžete
prohlédnout za předpokladu, že síť v
oblasti služby podporuje identifikaci
volající linky CLI (Calling Line
Identification).
Číslo a jméno (je-li k dispozici) se
zobrazují zároveň s datem a časem,
kdy došlo k volání. Můžete si také
prohlédnout dobu trvání hovorů.

Všechny hovory

Menu 4.1

Registr hovorů

Můžete si prohlédnout seznam
všech odchozích i příchozích hovorů.

Zmeškané hovory
Menu 4.2

Tato funkce umožňuje zobrazit 50
posledních nepřijatých hovorů.
Můžete rovněž:
v zobrazit číslo, je-li k dispozici,

nebo je uložit do telefonního
seznamu

v u čísla zadat nové jméno a oba

údaje uložit do telefonního
seznamu

v Poslat zprávu na toto číslo.
v Vymazat hovor ze seznamu.
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Volané hovory

Menu 4.3

Tato funkce umožňuje zobrazit
50 posledních odchozích hovorů
(uskutečněných i neuskutečněných).
Můžete rovněž:
v zobrazit číslo, je-li k dispozici,

a zavolat jej, nebo je uložit do
telefonního seznamu

v u čísla zadat nové jméno a oba

údaje uložit do telefonního
seznamu

Přijaté hovory

Menu 4.4

Tato funkce umožňuje zobrazit 50
posledních přijatých hovorů. Můžete
rovněž:
v zobrazit číslo, je-li k dispozici,

a zavolat je, nebo je uložit do
telefonního seznamu

v u čísla zadat nové jméno a oba

údaje uložit do telefonního
seznamu

v Poslat zprávu na toto číslo.

v poslat zprávu na toto číslo.
v v ymazat hovor ze seznamu.

v Vymazat hovor ze seznamu.

Registr hovorů
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Registr hovorů
Trvání hovoru

Menu 4.5

Zde je možné zobrazit dobu trvání
příchozích a odchozích hovorů.
Můžete také vynulovat dobu trvání
hovorů.
K dispozici jsou následující časovače:
v Poslední hovor: Délka posledního

Cena hovoru

Menu 4.6

Tato funkce vám umožňuje zjistit
cenu účtovanou za poslední hovor,
všechny hovory a cenu za zbývající
hovory a umožňuje i cenu vynulovat.
K vynulování ovšem musíte zadat
kód PIN2.

hovoru.

v Volané hovory: Délka odchozích

hovorů.

v Přijaté hovory: Délka příchozích

hovorů.

v Všechny hovory: Celková délka

Registr hovorů

odchozích i příchozích hovorů od
posledního vynulování časovače.

Informace o datech
Menu 4.7

S pomocí funkce Informace o
GPRS si můžete zjistit množství dat
přenesených po síti. Kromě toho si
můžete prohlédnout dobu připojení
k internetu.
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Zprávy
Nová zpráva

Menu 5.1

Tato nabídka obsahuje funkce
vztahující se ke zprávám SMS (Short
Message Service), MMS (Multimedia
Message Service), e-mailu, hlasovým
zprávám a servisním zprávám sítě.

Textová (Menu 5.1.1)
Zde můžete napsat nebo upravit
textovou zprávu.
1. Stisknutím levého kontextového
tlačítka
[OK] otevřete nabídku
Nové zprávy.
2. Pokud chcete psát novou zprávu,
vyberte položku Psát textovou
zprávu.

4. Stiskněte položku [Možnosti] a
připojte následující položky;

v Odeslat: Odešle textovou zprávu.

1. Zadejte číslo příjemce.
2. Chcete-li přidat více příjemců,
stiskněte klávesu
r.
3. Můžete přidat telefonní čísla z
adresáře.
4. Stiskněte tlačítko
[Možnost] a
po zadání čísla stiskněte Odeslat.
v Vložit

- Symbol: Můžete připojit zvláštní
znaky.
- Obrázek: Můžete vložit výchozí
grafiky nebo grafiky ze složky
Moje složka, které jsou k dispozici
pro krátké zprávy.
- Zvuk: Můžete vložit zvuky, které
jsou k dispozici pro krátké zprávy.

Zprávy

3. Pro usnadnění zadávání textu
použijte slovník T9.

Možnosti
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Zprávy
- Výchozí obrázky: Můžete vložit
uložené animace.
- Výchozí zvuky: Můžete vložit
uložené zvuky.
- Textové šablony: Můžete si
vybrat šablonu, která je již v
telefonu nastavena.
- Kontakt: Můžete přidat telefonní
čísla nebo e-mailové adresy z
adresáře.
- Moje vizitka: Můžete ke zprávě
přidat svou vizitku.
v Uložit do konceptů: Uloží zprávu

do složky Koncepty.

v Jazyky T9: Vyberte požadovaný

Zprávy

jazyk pro režim zadávání textu
T9. Výběrem T9 vypnuto [T9 vyp.]
můžete také režim pro zadávání T9
deaktivovat.

v Nové slovo T9: Nové slovo T9

vyberte tehdy, když chcete nové
slovo přidat do slovníku.

v Vymazat text: Text můžete při

psaní SMS také vymazat.

v Konec: Pokud stisknete v průběhu

psaní zprávy tlačítko Exit, dojde
k ukončení psaní zprávy a vy se
vrátíte do menu Zpráva. Napsaná
zpráva se neuloží.

Multimediální (Menu 5.1.2)
Můžete psát a upravovat
multimediální zprávy, je ale nutné
mít přehled o velikosti zprávy.
1. Stisknutím levého kontextového
tlačítka
[OK] otevřete nabídku
Nová zpráva.
2. Pokud chcete psát novou zprávu,
vyberte Multimediální.
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3. Můžete vytvořit novou zprávu
nebo zvolit jednu z hotových
šablon pro multimediální zprávy.

v Náhled: Můžete si prohlédnout

Maximální povolená velikost
souboru, který lze vložit do zprávy,
MMS je 300 kb.

v Uložit: Multimediální zprávy

Možnosti

v Upravit předmět: Umožňuje

v Odeslat: Multimediální zprávy

můžete posílat více příjemcům,
můžete nastavit priority těchto
zpráv a také můžete zajistit
odeslání zprávy někdy později.

v Vložit: Můžete přidat Symbol,

Obrázek, Video, Zvuk, Nový
snímek, Textu šablony, Kontakt,
Vizitka, Další.

náhled multimediálních zpráv,
které jste vytvořili.

můžete uložit Do konceptů nebo
Jako šablony.
změnit vybranou multimediální
zprávu.

v Trvání snímku: Můžete

nastavit dobu trvání snímku v
multimediální zprávě.

v Jazyky T9: Vyberte jazyk pro

režim zadávání textu T9. Výběrem
T9 vypnuto můžete také režim pro
zadávání T9 deaktivovat.

v Nové slovo T9: Nové slovo T9

Poznámka
uloží do složky odeslaných zpráv,
a to i v případě, že se odeslání
nepodaří.

v Konec: Přesunete se zpět do menu

Zprávy.

Zprávy

v Všechny zprávy se automaticky

vyberte tehdy, když chcete nové
slovo přidat do slovníku.
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Zprávy
E-mail (Menu 5.1.3)

Poznámka
v Pokud při psaní multimediální

zprávy vyberete obrázek o větší
velikosti (například 200K), bude
trvat nahrávání přibližně 10
sekund. V průběhu nahrávání
navíc nemůžete aktivovat
žádná tlačítka. Přibližně po 10
sekundách bude možné začít
psát zprávu.

Abyste mohli posílat a přijímat
e-maily, měli byste si vytvořit emailový účet.
1. Do polí Komu a Kopie můžete
zadat až 20 e-mailových adres.
Tip: Abyste zadali „ @“, stiskněte
vyberte „@“.
2. Pomocí klávesnice zadejte
předmět zprávy a stiskněte OK.
3. Po zapsání e-mailové zprávy
stiskněte levé kontextové tlačítko
[Možnosti]. Můžete použít
následující možnosti z nabídky.
v Odeslat: Můžete upravit seznam

příjemců.

v Vložit: Můžete přidat Symbol,

Zprávy

Šablonu textu, Kontakt a Podpis.

v Přílohy: Pomocí tohoto menu

můžete připojit soubor.

v Náhled: Můžete si vytvořit náhled

na psaný mail.
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v Uložit do konceptů: Výběrem

této možnosti zprávu uložíte do
Konceptů.

v Upravit předmět: Můžete upravit

předmět.

v Jazyky T9: Vyberte jazyk pro

režim zadávání textu T9. Výběrem
T9 vypnuto můžete také režim pro
zadávání T9 deaktivovat.

v Nové slovo T9: Nové slovo T9

vyberte tehdy, když chcete nové
slovo přidat do slovníku.

v Vymazat text: Text můžete při

psaní zprávy také vymazat.

v Konec: Pokud stisknete v průběhu

v Pro každý e-mailový účet můžete

uložit až 40 zpráv (celkem 200
pro tři účty). Do složky přijatých
zpráv můžete uložit maximálně
20 zpráv, do složek Koncepty a
Odchozí zprávy po 5 zprávách a
do složky Odeslané až 10 zpráv.
V případě, že je složka Koncepty,
Odchozí právy nebo Poslané
plná, a zkusíte uložit novou
zprávu do jedné z nich, první
uložená zpráva se automaticky
vymaže.

v Maximální velikost jedné

odeslané zprávy s přílohami
je 300 kb a maximální velikost
jedné přijaté zprávy je 300 kb.
V případě, že jste přijali zprávu
s více než 5 přílohami, přijme se
pouze 5 z nich. Některé přílohy
se nemusí zobrazit správně.

Zprávy

psaní zprávy toto tlačítko, dojde
k ukončení psaní zprávy a vy se
vrátíte do předchozí obrazovky.
Napsaná zpráva se neuloží.

Poznámka
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Zprávy
Přijaté

Menu 5.2

Budete upozorněni na přijetí zprávy.
Zprávy se ukládají do Přijatých zpráv.
Pokud se na displeji objeví „Není
místo pro zprávu SIM“, musíte ze
schránky přijatých zpráv vymazat
pouze SIM zprávy. Když se zobrazí
nápis „Není místo pro zprávu“,
můžete uvolnit prostor jednotlivých
úložišť smazáním zpráv, médií a
aplikací.
* Zpráva SIM
Termínem zpráva SIM se označuje
zpráva uložená výjimečně do
paměti SIM. Tuto zprávu lze
přesunout do paměti telefonu.

Pro prohlížení zpráv vyberte stiskem
levého kontextového tlačítka
jednu ze zpráv.
v Zobrazit: Můžete si prohlédnout

přijaté zprávy.

v Smazat: Můžete aktuální zprávu

smazat.

v Odpovědět: Můžete odpovědět

na přijatou zprávu.

v Předat dál: Můžete předat

vybranou zprávu dalšímu
adresátovi.

v Volat zpět: Můžete zavolat zpět

odesílateli.

Zprávy

U multimediálních zpráv musíte
počkat na jejich stažení a zpracování.
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v Informace: Můžete prohlížet

informace o přijatých zprávách;
adresu odesílatele, předmět
(pouze u multimediálních zpráv),
datum a čas zprávy, typ zprávy,
velikost zprávy.

v Hromadné mazání: Po výběru

zpráv určených k odstranění je
můžete odstranit.

v Smazat vše: Můžete smazat

všechny zprávy.

E-mailová schránka
Menu 5.3

Po otevření této nabídky se můžete
buď připojit ke vzdálené schránce
a vyzvednout si nové e-mailové
zprávy, nebo si prohlédnout dříve
vyzvednuté e-mailové zprávy bez
přihlášení k e-mailovému serveru.
Můžete zkontrolovat uložené emaily, koncepty, odchozí zprávy
a odeslané e-maily. Do schránky
přijatých zpráv lze uložit až 20 emailů.
(Odchozí pojme až 5, Koncepty
pojme až 5, Odeslané pojme až 10)

Zprávy
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Zprávy
Koncepty

Menu 5.4

S pomocí této nabídky si můžete
připravit až pět multimediálních
zpráv, které používáte nejčastěji.
Toto menu zobrazuje seznam
přednastavených multimediálních
zpráv.
Máte k dispozici následující
možnosti:

v Smazat vše: Vymaže všechny

zprávy ve schránce.

Odesílané

Menu 5.5

Pomocí tohoto menu si můžete
zobrazit zprávu, která má být
odeslána nebo nebyla odeslána.

v Zobrazit: Můžete si prohlédnout

Po úspěšném odeslání bude
daná zpráva přesunuta do složky
Odeslané.

v Upravit: Tato volba umožňuje

v Zobrazit: Můžete zobrazit zprávu.

multimediální zprávy.

upravit vybranou zprávu.

v Smazat: Smaže vybranou zprávu.
v Informace: Zobrazí informace o

zprávě.

Zprávy

v Hromadné mazání: Po výběru

zpráv určených k odstranění je
můžete odstranit stisknutím
tlačítka OK.

v Smazat: Můžete odstranit zprávu.
v Poslat znovu: Vybranou zprávu

můžete poslat znovu.

v Upravit: Vybranou zprávu můžete

upravit.

v Informace: Můžete zkontrolovat

informace o jednotlivých
zprávách.
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v Hromadné mazání: Můžete

vybrat a odstranit několik zpráv.

Hlasová schránka
Menu 5.7

v Smazat vše: Můžete smazat

všechny zprávy v odeslaných
zprávách.

Odeslané

Menu 5.6

Pomocí tohoto menu si můžete
zobrazit zprávy, které již byly
odeslány. Můžete zkontrolovat čas a
obsah jednotlivých zpráv.

Po zvolení této nabídky jednoduše
stiskněte levé kontextové tlačítko
[OK] a poslechněte si hlasové zprávy.
Chcete-li si poslechnout hlasové
zprávy, můžete také podržet tlačítko
v pohotovostním režimu.
Poznámka
v Když přijmete hlasovou zprávu,

na telefonu se zobrazí ikona a
uslyšíte upozornění. Podrobnosti
o službě zjistěte u poskytovatele
sítě, abyste telefon mohli
správně nastavit.

Zprávy
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Zprávy
Inform. zpráva

Přečíst (Menu 5.8.1)

(v závislosti na síti a
předplacené službě)

Menu 5.8

Zprávy informační služby jsou
textové zprávy doručené sítí do GSM.
Podávají všeobecné informace, např.
zprávy o počasí nebo o silničním
provozu, taxislužbě, lékárnách a
cenách na burze.
Každý typ má své číslo, proto můžete
kontaktovat poskytovatele, pokud
zadáte příslušné číslo pro informace.
Jakmile zpráva info služby dorazí,
zobrazí se oznámení, že došla nová
zpráva nebo se zpráva info služby
zobrazí rovnou.

1. Po přijetí zprávy informační služby
a výběru možnosti Přečíst se
zpráva zobrazí na obrazovce. Další
zprávy si můžete přečíst pomocí
tlačítek
,
nebo
[Další].
2. Zpráva zůstane zobrazena, dokud
nevyberete jinou zprávu.

Témata (Menu 5.8.2)
(v závislosti na síti a předplacených
službách)
v Zobrazit seznam: Můžete si

prohlédnout přidaná čísla zpráv
informační služby. Pokud stisknete
[Možnosti], můžete upravit
a odstranit přidané kategorie
informačních zpráv.

Zprávy

Chcete-li znovu zobrazit zprávu,
použijte následující postup:
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v Aktivní seznam: V aktivním

seznamu můžete vybrat čísla
zpráv informační služby. Pokud
aktivujete číslo informační služby,
můžete přijímat zprávy poslané z
tohoto čísla.

Šablony

Menu 5.9

Text (Menu 5.9.1)
Máte k dispozici následujících 6
textových šablon:
• Prosím, zavolejte mi zpět.
• Mám zpoždění. Budu tam v

K dispozici jsou následující volby.
v Zobrazit: Můžete si prohlédnout

multimediální šablony.

v Upravit: Tuto volbu použijte pro

napsání nové zprávy nebo pro
úpravu šablony zprávy zvolené ze
seznamu textových šablon.

v Odeslat přes

- SMS: Vybranou šablonu zprávy
můžete odeslat pomocí SMS.
- MMS: Vybranou šablonu zprávy
můžete odeslat pomocí MMS.
- E-mail: Zde můžete upravovat,
odstraňovat nebo přidávat emailové účty.

• Kde právě jste?

v Smazat: Odstranění šablony.

• Jsem na cestě

v Nová šablona: Vytvoření nové

Zprávy

šablony.

• Urgentní! Kontaktujte.
• Miluji tě.
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Zprávy
v Smazat vše: Umožňuje odstranit

všechny multimediální zprávy.

Multimediální (Menu 5.9.2)
Po uložení nové šablony můžete
použít následující možnosti.

v Jazyky T9: Vyberte jazyk pro

režim zadávání textu T9. Výběrem
T9 vypnuto můžete také režim pro
zadávání T9 deaktivovat.

v Konec: Přesunete se zpět do menu

Zprávy.

v Uložit: Umožňuje uložení nových

multimediálních šablon, které jste
si vytvořili.

v Vložit: Můžete přidat Symbol,

Obrázek, Video, Zvuk, Nový
snímek, Textu šablony, Kontakt,
Vizitka, Další.

v Náhled: Zde si můžete

prohlédnout multimediální
šablony, které jste si vytvořili.

v Upravit předmět: Umožňuje

Zprávy

změnit vybranou multimediální
zprávu.

v Trvání snímku: Můžete

Nastavení

Menu 5.0

SMS (Menu 5.0.1)
v Typy zpráv:

Text, Hlas, Fax, Paging, X.400, Email, ERMES
Typ zpráv bývá většinou nastaven
na Text. Text můžete konvertovat
na alternativní formáty. Informace
o dostupnosti této funkce vám
podá váš operátor.

nastavit dobu trvání snímku u
multimediální zprávy.
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v Doba platnosti: Tato síťová

služba vám umožňuje nastavit, jak
dlouho budou vaše textové zprávy
uloženy v centru zpráv.

v Zpráva o doručení: Nastavíte-li na

Ano můžete si ověřit, zda byla vaše
zpráva úspěšně odeslána.

v Účtování poplatku za odpověď:

Když je zpráva odeslána,
umožňuje příjemcům odpovědět
a náklady za odpověď naúčtovat
na váš telefonní účet.

v Číslo střediska zpráv: Chcete-li

poslat textovou zprávu, můžete
s pomocí tohoto menu dostat
adresu SMS centra.

v Nastavení nosiče: Zde můžete

v Předmět: Pomocí této položky

nabídky můžete zadat předmět
multimediální zprávy.

v Trvání snímku: Při psaní

zprávy zobrazuje délku trvání
jednotlivých stránek.

v Priorita: Můžete nastavit prioritu

vybrané zprávy.

v Doba platnosti: Tato služba sítě

umožňuje nastavení doby, po
kterou budou vaše textové zprávy
uložené ve středisku zpráv.

v Zpráva o doručení: Nastavíte-li v

tomto menu volbu Ano, můžete
si zjistit, zda byla vaše zpráva
úspěšně odeslána.

v Přečíst zprávu: Tuto zprávu

obdržíte bez ohledu na to, jestli
příjemce danou zprávu přečetl
nebo ne.

Zprávy

upravit výběr nosiče, jako je např.
GSM nebo GPRS.

MMS (Menu 5.0.2)
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Zprávy
v Automatické stažení: Nastavíte-

li volbu zapnuto [zap.], budete
dostávat multimediální zprávy
automaticky. Nastavíte-li volbu
vypnuto [vyp.] budete do schránky
s přijatými zprávami dostávat
pouze oznámení, která si můžete
následně přečíst. Nastavíte-li
volbu Pouze domácí síť, budou
obdržené multimediální zprávy
záviset na domovské síti.

v Profil sítě: Jestliže vyberete server

multimediálních zpráv, můžete u
tohoto serveru nastavit URL.

v Povolený typ zpráv

Osobní: Osobní zpráva.
Reklama: Obchodní zpráva.
Informace: Důležité informace.

Poznámka
v „ Zpoplatněno je odesílání zpráv

a další náklady může vyžadovat
příjem multimediálních zpráv
a e-mailů v zahraničí (viz část
Automatické stažení na straně
61). Další podrobnosti získáte u
vašeho poskytovatele služeb.“

E-mail (Menu 5.0.3)
v E-mailový účet

Toto menu umožňuje upravovat,
mazat a přidávat účty elektronické
pošty.
• Zobrazit: Můžete si prohlédnout
e-mail.

Zprávy

• Nastavit jako výchozí
• Upravit
Název účtu: Název účtu.

68
KE970_Czech TMO_1.2_0828.indd

68

2007.8.28

1:43:58 PM

E-mailová adresa: Zadejte emailovou adresu získanou od
poskytovatele této služby.

Max. velikost pro přijetí:
Zobrazuje maximální velikost emailu, který můžete přijmout.

Jméno: Můžete vytvořit svoji
přezdívku.

Uložit na server: Vyberte Ano,
chcete-li nechat zprávy na
serveru.

Server příchozí pošty: Zadejte
POP3 adresu POP3 a Číslo portu
serveru přijímajícího vaše emaily.

 ložit podpis: Vyberte Ano,
V
chcete-li ke svým e-mailovým
zprávám připojit svůj podpis.

Uživatelské jméno: Zadejte
svoje uživatelské jméno u emailového účtu.

E-mail pro odpověď: E-mailová
adresa, na které chcete přijímat
odpovědi.

Heslo: Zadejte své heslo pro
e-mail.

Číslo příchozího portu:
Umožňuje upravit číslo portu
POP3.

Server odchozí pošty: Zadejte
adresu SMTP a Číslo portu
počítače odesílajícího vaše emaily.
Typ protokolu: Vyberte si typ
protokolu. (POP3/IMAP4)

Ověření odchozí pošty: Zde
můžete nastavit, jestli se při
odesílání zprávy bude provádět
ověřování.

Zprávy

- Rozšířené nastavení

Číslo odchozího portu:
Umožňuje upravit číslo portu
SMTP.
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Zprávy
ID odchozího serveru
(Heslo odchozího serveru):
Pro odeslání e-mailu zadejte ID
a heslo.
• Nový účet: Výběrem položky
Nový můžete nastavit až 5 účtů
elektronické pošty. Pomocí
volby Upravit můžete nastavit
následující hodnoty.
• Smazat: Smaže se vybraný účet
ze seznamu.
• Smazat vše: Můžete odstranit
všechny seznamy účtů.
v Profily sítě

Zprávy

Profil představuje síťovou
informaci využívanou k připojení
na Internet. V paměti telefonu
jsou uloženy výchozí profily pro
některé operátory. Výchozí profily
není možné přejmenovat.

Otevřete nabídku
Vyberte položku „Posílání zpráv“.
Vyberte položku 0-Nastavení.
Vyberte položku 3-E-mail.
Vyberte položku 1 E-mailový účet.
Nyní vyberte poskytovatele emailového účtu.
Yahoo, BTInternet nebo AOL:
Nyní vyplňte prázdná pole. Neměňte
data v polích, která již data obsahují.
Chcete-li provést úpravy, vyberte
požadované pole a stiskněte tlačítko
OK. Jakmile doplníte jedno pole,
můžete přejít přímo na další prázdné
pole. Jakmile všechna pole patřičně
změníte, stiskněte tlačítko OK.

v Podpis

Můžete vytvořit svůj podpis.
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E-mailová adresa: Zadejte svoji emailovou adresu, která se používá
jako zasílací adresa.
Moje jméno: Zadejte jméno, které
se bude zobrazovat jako odesilatel
e-mailu.
Uživatelské jméno: Zadejte
uživatelské jméno.
Heslo: Zadejte heslo
k příslušnému uživatelskému
jménu.

Nyní máte nakonfigurovaný emailový účet.
Jestliže poskytovatel e-mailové
služby není předem nainstalovaný,
odeberte jednu ze stávajících
položek nebo vytvořte novou.
Od poskytovatele e-mailové služby
získejte informace nutné k doplnění
výše uvedených polí a další
parametry, jako je adresa serveru.
Poznámka
v Každý požadavek na stažení

e-mailů je zpoplatněn. Časté
požadavky na stahování mohou
vést k vysokým nákladům. Další
podrobnosti získáte u vašeho
poskytovatele služeb.

Zprávy

Nakonec pro aktivaci e-mailového
účtu (ve výchozím nastavení
je aktivní účet Yahoo) vyberte
požadovaný účet a levým
kontextovým tlačítkem otevřete
dílčí menu s možnostmi. Stiskněte
tlačítko 2-Nastavit jako výchozí.
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Zprávy
Číslo hlasové pošty (Menu 5.0.4)
Hlasovou poštu můžete přijímat,
pokud tuto funkci váš operátor
podporuje. Přijetí nové hlasové
zprávy je signalizováno symbolem
zobrazeným na obrazovce.
Podrobné informace o správném
nastavení telefonu vám podá
poskytovatel služby.

Push zpráva (Menu 5.0.5)
Aktivací této volby můžete určit, zda
chcete dostávat tyto zprávy nebo ne.

Inform. zpráva (Menu 5.0.6)

v Upozornění

Ano: Příjem zpráv informační
služby je signalizován pípnutím
telefonu.
Ne: Telefon nebude signalizovat
příjem zprávy ani tehdy, když
nějaké informační zprávy
dostanete.
v Jazyk

Požadovaný jazyk můžete vybrat
stisknutím klávesy OK. Potom
se budou zprávy info služby
zobrazovat v jazyce, který jste
vybrali.

v Přijmout

Zprávy

Ano: Pokud vyberete toto menu,
bude váš telefon přijímat zprávy
informační služby.
Ne: Vyberete-li toto menu,
nebudete na telefon dostávat
zprávy informační služby.

72
KE970_Czech TMO_1.2_0828.indd

72

2007.8.28

1:43:59 PM

Kontakty
Hledat

Menu 6.1

1. Vyhledávání spustíte stisknutím
levého kontextového tlačítka
[OK].
2. Zadejte jméno, které chcete
hledat.

v Upravit: S pomocí navigačního

tlačítka můžete upravit jméno,
číslo, Skupina, Vyzváněcí tón a
obrázek.

v Nová zpráva: Až najdete potřebné

číslo, můžete na toto číslo poslat
zpráva(Text/Multimédia/
E-mail).

v Odeslat přes: Data z telefonního

Poznámka
v Okamžité hledání lze provést

zadáním počátečního písmene
jména.

Zobrazí se následující menu.

v Smazat: Můžete kontakt smazat.
v Nový kontakt: Po výběru

umístění, kam chcete záznam
uložit (SIM/Telefon), můžete
záznam přidat do telefonního
seznamu.

v Hromadné mazání: Umožňuje

v Zobrazit: Můžete zobrazit

podrobnosti každého záznamu.

odebrání více vybraných souborů.

Kontakty

3. Pokud chcete záznam upravit,
odstranit nebo zkopírovat, nebo
pokud chcete k záznamu přidat
hlas, stiskněte levé kontextové
tlačítko
[Možnosti].

seznamu můžete odeslat pomocí
Textové zpráva, multimediální
zprávy, přes zařízení Bluetooth
nebo pomocí e-mailu.
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Kontakty
v Kopítovat do telefonu/SIM:

Můžete si zkopírovat kontakt z
paměti SIM do telefonu nebo z
telefonu do paměti SIM.

Poznámka
v Maximální uložené délky jména a

čísla záleží na typu SIM karty.

v Hlavní číslo: Pokud máte u

kontaktu uloženo více čísel,
vyberte to, které používáte častěji.
Toto hlavní číslo se zobrazí jako
první.

Nový kontakt

Menu 6.2

S pomocí této funkce můžete do
telefonního seznamu přidat nový
kontakt. Paměť telefonu může
pojmout maximálně 1000 kontaktů.
Počet znaků závisí na SIM kartě.

1. Stiskem levého kontextového
tlačítka
[OK] vyberte Nový
kontakt.
2. Zadejte jméno.
3. Stiskněte tlačítko
r, a potom
můžete zadat číslo.
4. Stiskem tlačítek
, můžete u
kontaktu nastavit skupinu.
5. Stisknutím kontextového tlačítka
[Možnosti] můžete pro daný
záznam nastavit vyzváněcí tón a
fotografii.

Kontakty

74
KE970_Czech TMO_1.2_0828.indd

74

2007.8.28

1:44:0 PM

Rychlé volby

Menu 6.3

Skupiny

Menu 6.4

Tlačítka
až
můžete přiřadit
k položce seznamu jmen. Můžete
volat přímo stisknutím tohoto
tlačítka.

Můžete zapsat do seznamu až
několik členů pro každou skupinu.
Můžete vytvořit seznamy až pro 7
skupin.

1. Nejprve stisknutím tlačítka
pravého kontextového tlačítka
[Kontakty] v pohotovostním
režimu otevřete telefonní seznam.

v Zobrazit členy: Zobrazí se seznam

2. Z nabídky zvolte Rychlé volby,
potom stiskněte levé kontextové
tlačítko [Vybrat].

4. Po přiřazení čísla k rychlé volbě,
můžete záznam měnit nebo
smazat. Na toto číslo můžete
rovněž uskutečňovat hovory nebo
posílat zprávy.
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Umožňuje definovat vyzváněcí
tón pro volání členů skupiny.

v Ikona skupiny: Umožňuje vybrat

ikony pro jednotlivé skupiny.

v Přidat člena: Můžete do skupiny

přidávat členy.

v Odebrat člena: Ze skupiny

můžete odebírat členy. Avšak
i po odebrání člena zůstane
jeho jméno a číslo v telefonním
seznamu.

v Odebrat všechny členy:

Kontakty

3. Pokud chcete přidat rychlou volbu,
vyberte stisknutím kontextového
tlačítka [Přiřadit] možnost
<prázdné>. Potom můžete
vyhledat jméno v telefonním
seznamu.

členů vybrané skupiny.

v Vyzváněcí tón skupiny:

Umožňuje vymazat všechny členy
ze skupiny.

2007.8.28
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Kontakty
v Přejmenovat: Název skupiny lze

změnit.

Kopírovat vše

Menu 6.5

Kontakty lze zkopírovat nebo
přemístit z paměti SIM karty do
paměti telefonu a naopak.
v Ze SIM do telefonu: Položka se

zkopíruje z paměti SIM karty do
paměti telefonu.

v Z telefonu na kartu SIM: Položka

se zkopíruje z paměti telefonu na
SIM kartu.

Kontakty

Smazat vše

Menu 6.6

Vymazat lze všechny položky na SIM
kartě a v telefonu.

Nastavení

Menu 6.7

1. V pohotovostním režimu stiskněte
pravé kontextové tlačítko
[Kontakty].
2. Z nabídky zvolte Nastavení a
potom stiskněte levé kontextové
tlačítko
[Vybrat].
v Výchozí paměť

Výchozí paměť můžete nastavit na
možnosti Vždy se zeptat, SIM nebo
Přístroj.
v Možnosti zobrazení

Z nabídky zvolte Nastavení a
potom stiskněte levé kontextové
tlačítko
[Vybrat].
- Pouze jméno: Můžete nastavit,
aby se kontakty zobrazovaly v
telefonním seznamu pouze jako
jména.
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- S obrázkem: Doplňte telefonní
seznam informacemi o daných
lidech a jejich obrázky.

Informace

Menu 6.8

v Čísla volání asistenční služby

Tato funkce umožňuje zobrazit
seznam čísel služeb, které
poskytuje operátor sítě (pokud to
podporuje SIM karta).

v Vizitka

Pomocí této možnosti si lze
vytvořit vlastní vizitku, obsahující
jméno a číslo mobilního telefonu.
Chcete-li vytvořit novou vizitku,
stiskněte levé kontextové tlačítko
[Nový] a zadejte informace do
příslušných polí.
Pokud chcete upravit, odstranit
nebo odeslat vizitku, stiskněte levé
kontextové tlačítko
[Možnosti].

v Vlastní číslo (závisí na SIM)

Na SIM kartu si můžete uložit a
zjistit z ní své vlastní číslo.

Kontakty
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Moje složka
Obrázky

Menu 7.1

Zobrazuje seznam souborů JPG
ve složce Moje média\Fotografie v
multimediální paměti.
v Zobrazit: Soubor JPG můžete

zobrazit stisknutím tlačítka OK
nebo výběrem možnosti Zobrazit
z nabídky Možnosti.

v Smazat: Odstraní soubor.
v Nastavit jako

v Odeslat přes: Umožňuje posílání

obrázků přes MMS/Bluetooth/Email.

v Soubor

- Přejmenovat: Změní název
souboru pro vybraný soubor.
Nemůžete změnit příponu názvu
souboru.
Poznámka
v Následující znaky \ / : * ? ” < > |

- Pozadí na celou obrazovku:
Vybraný obrázek lze nastavit jako
tapetu.

Moje složka

- Pozadí celý obrázek: Aktuálně
vybraný obrázek/zvuk lze
zobrazit horizontálně jako
tapetu.
- Obrázek kontaktu: Aktuálně
vybraný obrázek lze nastavit jako
obrázek identifikující nějakou
osobu.

nelze použít.

- Přesunout do složky: Přesune
vybraný soubor do složky.
- Přesunout do externí paměti:
Přesune vybraný soubor do
multimediální paměti nebo do
externí paměti.
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UPOZORNĚNÍ!
Pokud vyjmete externí paměť v průběhu
přenosu, může dojít k vážnému
poškození telefonu.

v Prezentace

Můžete si vytvořit prezentaci z
uložených souborů.
v Nová složka: Můžete vytvořit

novou složku.

- Zkopírovat do externí paměti:
Zkopíruje vybraný soubor do
multimediální paměti nebo do
externí paměti.

v Hromadné mazání: Umožňuje

UPOZORNĚNÍ!
Pokud vyjmete externí paměť v průběhu
přenosu, může dojít k vážnému poškození
telefonu.

v Seznam: Umožňuje nastavit typ

- Informace: Zobrazí informace o
souboru.
v Vytisknout přes Bluetooth:

soubory v seznamu.
zobrazení.

Zvuky

Menu 7.2

Zobrazuje seznam souborů MP3,
MP4, AAC a M4A ve složce Moje
média\Hudba v multimediální
paměti.

Moje složka

Většinu obrázků pořízených
fotoaparátem nebo stažených
přes WAP lze přes Bluetooth
odeslat na tiskárnu.

odebrání více vybraných souborů.

v Smazat vše: Odstraní všechny
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Moje složka
v Přehrát: Soubor MP3záznamu

v Přehrát: Soubor videozáznamu

v Nastavit jako : Vybraný zvuk lze

v Smazat: Odstraní soubor.

můžete přehrát stisknutím tlačítka
OK nebo výběrem možnosti
Přehrát z nabídky Možnosti.
nastavit jako vyzváněcí tón/ID
vyzváněcího tónu.

v Informace o souboru: Zobrazuje

informace o souboru.

můžete přehrát stisknutím tlačítka
OK nebo výběrem možnosti
Přehrát z nabídky Možnosti.

v Odeslat přes: Odešle vybraný

soubor do jiného přístroje přes
MMS , Bluetooth nebo E-mail.
Poznámka
v Soubory můžete přes Bluetooth

Videa

Menu 7.3

Moje složka

Zobrazuje seznam souborů
3GP, 3G2 ve složce Moje média\
Videa v multimediální paměti.
Podporovanými typy souborů jsou
soubory 3gp kódované videokodeky
MPEG4 a h.263 a audiokodekem
AMR.

odesílat pouze tehdy, pokud
jsou uloženy v paměti telefonu,
nikoliv na paměťové kartě. Pokud
chcete poslat soubor uložený
v externí paměti, musíte jej
nejprve nakopírovat do interní
paměti telefonu.
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v Soubor: Můžete uložit/přesunout/

zkopírovat složku nebo externí
paměť.

-P
 řejmenovat: Změní název
souboru pro vybraný soubor.
Maximální počet znaků je 36.
Nemůžete změnit příponu názvu
souboru.
UPOZORNĚNÍ!
Následující znaky \ / : * ? ” < > | nelze
použít.

- Přesunout do složky: Přesune
vybraný soubor do složky.

UPOZORNĚNÍ!
Pokud vyjmete externí paměť v průběhu
přenosu, může dojít k vážnému poškození
telefonu.

- Informace: Zobrazí informace o
souboru.
v Nová složka: Můžete vytvořit

novou složku.

v Hromadné mazání: Umožňuje

odebrání více vybraných souborů.

v Smazat vše: Odstraní všechny

soubory v seznamu.

Moje složka

- Přesunout do externí paměti:
Přesune vybraný soubor do
multimediální paměti nebo do
externí paměti.

- Zkopírovat do externí paměti:
Zkopíruje vybraný soubor do
multimediální paměti nebo do
externí paměti.
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Moje složka
Dokumenty

Menu 7.4

Pomocí tohoto menu si můžete
zobrazit soubory dokumentů (txt,
ppt, pdf, doc a excel).
Můžete použít následující menu
Možnosti.
v Zobrazit: Soubory dokumentů

si můžete zobrazit stisknutím
tlačítka OK nebo vybráním menu
Zobrazit v menu Možnosti.

Poznámka
v Soubory můžete přes Bluetooth

odesílat pouze tehdy, pokud
jsou uloženy v paměti telefonu,
nikoliv na paměťové kartě. Pokud
chcete poslat soubor uložený
v externí paměti, musíte jej
nejprve nakopírovat do interní
paměti telefonu.

v Informace: Zobrazí informace o

souboru.

Moje složka

Další

Menu 7.5

Zobrazuje seznam souborů ve složce
Moje média\Jiné v multimediální
paměti.
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Hry a aplikace

Poznámka
v Jakmile propojíte telefon s

V této nabídce můžete spravovat
Java aplikace nainstalované ve
vašem telefonu. Můžete spouštět
nebo mazat stažené aplikace nebo
nastavit možnosti připojení.

Externí paměť

Menu 7.7

Pomocí tohoto menu si můžete
zobrazit složky Obrázky, Zvuky,
Videa, Dokumenty a Jiné na
paměťové kartě. Pokud není externí
paměť k dispozici, zobrazí se hlášení
„Vložte externí paměť“.
Poznámka
v Aby byl telefon identifikován

jako výměnný disk, musí v něm
být SIM karta.

Moje složka

počítačem přes Bluetooth,
můžete odesílat i přijímat
soubory do složek Hudba a
Video. Do složky Jiné můžete
nakopírovat libovolný typ
souboru. Přijímat můžete pouze
soubory ze složek Fotografie,
Zvuky a Obrázky. Soubory ve
složce Jiné si můžete zobrazit
nebo přehrát pouze v případě,
že jsou tyto typy souborů
podporované. Pokud propojíte
telefon s počítačem přes USB
kabel, uvidíte v interní paměti
pouze následující složky:
Obrázky, Zvuky, Videa a Jiné.
Uvidíte všechny složky z externí
paměti.

Menu 7.6
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Moje složka
Nový fantastický telefon LG
Model KE970 slouží také jako
velkokapacitní paměťové zařízení.
Pokud k němu připojíte USB kabel,
můžete telefon používat jako
vyměnitelný disk.
Můžete na něj stahovat soubory
MP3 a fotografie, video, textové
soubory atd. To umožňuje rychlý
přístup z počítače do telefonu,
pouze připojením USB kabelu.

Poznámka
v Funkce zařízení MASS STORAGE

bude fungovat pouze tehdy,
když je telefon v nečinném
režimu.

Moje složka

v Při stahování souborů

NEODPOJUJTE kabel. Po stažení
souborů musíte v počítači
klepnout na možnost „Bezpečně
odebrat hardware“ a teprve
poté můžete odpojit kabel.

v Při kopírování souboru na

vyměnitelný disk se na displeji
objeví hlášení „Probíhá přenos“.
To znamená, že je aktivní funkce
zařízení MASS STORAGE a že
probíhá přenos dat. Pokud je
na displeji zobrazeno hlášení
„Probíhá přenos“, neodpojujte
kabel. Pokud odpojíte kabel
v průběhu přenosu, dojde ke
ztrátě nebo poškození těchto
dat a případně také k poškození
telefonu.

v Pokud v průběhu používání

funkce zařízení MASS STORAGE
přijmete hovor, bude tento
hovor odmítnut, ale po odpojení
kabelu uvidíte na displeji
oznámení zmeškaného hovoru.
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Nástroje
Budík

Menu 8.1

Alarm nastavte tak, aby zazvonil v
určitý čas.
1. Zvolte Zapnuto a zadejte
požadovaný čas alarmu.
2. Zadejte interval opakování:
Jednou, Po ~ Pá, Po ~ So, So-St,
So-Čt, Denně.
3. Zvolte tón alarmu, které se vám
líbí, a stiskněte tlačítko
[OK].

Pokud v kalendáři uvidíte označené
datum, znamená to, že na tento den
je něco naplánováno nebo je pro
tento den zaznamenána poznámka.
Tato funkce vám připomíná váš
program a poznámky. Pokud
provedete příslušné nastavení
pro poznámku, telefon vás na ni
upozorní zvukovým tónem.
Změna dne, měsíce a roku.
Tlačítko

Popis
Ročně

Kalendář

Měsíčně

Menu 8.2

qr

Týdně
Denně

V režimu plánu stiskněte levé
kontextové tlačítko
[Možnosti]
následujícím způsobem;

Nástroje

Po vstupu do tohoto menu se
zobrazí Kalendář. Horní část displeje
obsahuje oddíly pro datum.
Kdykoliv změníte datum, kalendář
se aktualizuje podle tohoto data.
Kurzor ve tvaru čtverce označuje
určitý den.
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Nástroje
v Zobrazit

v Nová úloha

Zobrazí se všechny plány a
poznámky pro zvolený den.
Pro procházení seznamů
poznámek použijte tlačítka
q a r.
Pokud si chcete prohlédnout
podrobnosti zprávy, stiskněte levé
kontextové tlačítko
[OK].
Stisknutím levého kontextového
tlačítka
[Možnosti] se vám
zobrazí možnosti Zobrazit, Smazat,
Nová úloha, Odeslat přes SMS/
MMS/Bluetooth/E-mail, Upravit,
Kalendář, Tón plánu, Všechny
plány, Jít na datum, Hromadné
mazání a Smazat vše.

Umožňuje vám ke zvolenému dni
přidat novou úlohu. Můžete uložit
až 20 poznámek. Zadejte předmět
a pak stiskněte levé kontextové
tlačítko
[OK]. Zadejte příslušné
informace v následující sekci; Čas,
Opakovat a Budík.
v Tón plánu

Můžete nastavit tón budíku pro
každé zvolené datum.
v Všechny plány

Zobrazí všechny plány a poznámky
pro zvolený den.

Nástroje

Pomocí
q, r můžete
procházet seznam poznámek.
Pokud k poznámce nastavíte
alarm, zobrazí se ikona alarmu.
v Jít na datum

Můžete přímo přejít ke zvolenému
datu.
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v Smazat starý

Úlohy, na které jste již byli
upozorněni, můžete odstranit.
v Smazat vše

Můžete smazat všechny
poznámky.

t-zones

Menu 8.3

Po navázání připojení se zobrazí
domovská stránka. Obsah závisí
na poskytovateli služeb. Prohlížeč
můžete kdykoli zavřít stisknutím
tlačítka
. Telefon přejde do
předchozího menu.
Navigace s prohlížečem WAP
K surfování po Internetu můžete
používat buď tlačítka telefonu nebo
nabídku prohlížeče WAP.
Použití tlačítek telefonu
Při surfování po Internetu mají
tlačítka telefonu jinou funkci než v
telefonním režimu.

Nástroje

Při připojení k t-zones máte přístup
k různým službám WAP (Wireless
Application Protocol) sloužícím
například ke stahování vyzváněcích
tónů, tapet, videa, her a aplikací. Tyto
služby jsou speciálně navrženy pro
mobilní telefony a jsou zajišťovány
poskytovateli služeb WAP.

Zjistěte si dostupnost služeb WAP,
ceny a tarify u svého operátora
sítě a/nebo poskytovatele služby,
jehož službu chcete používat.
Poskytovatelé služeb vám rovněž
dají pokyny k používání těchto
služeb.
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Nástroje
Tlačítko
qr

Popis

Domů (Menu 8.3.1)

Prochází obsah po
jednotlivých řádcích.

Připojení k domovské stránce.
Domovská stránka bude stránka,
která je definovaná v aktivovaném
profilu. Pokud ji nemáte
definovanou v aktivovaném profilu,
bude ji definovat poskytovatel
služeb.

Návrat na předchozí
stranu.
Volba možností a
potvrzení kroků.
Použití nabídky prohlížeče WAP
Při prohlížení mobilního webu máte
k dispozici různé možnosti nabídek.

Záložky (Menu 8.3.2)
Toto menu vám umožňuje si
uložit adresu URL oblíbených
internetových stránek tak, aby byla
kdykoli po ruce.

Poznámka

Vytvoření záložky

v V nabídkách prohlížeče WAP

1. Stiskněte levé kontextové tlačítko
[Moznosti].

mohou být určité rozdíly, záleží
na používané verzi prohlížeče.

Nástroje

2. Zvolte Uložit jako záložku a
stiskněte tlačítko OK.
3. Po zadání požadovaného URL a
názvu stiskněte tlačítko OK.
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Po vybrání požadované záložky se
zobrazí následující nabídka.
v Připojit: Připojí k vybrané záložce.
v Zobrazit: Zobrazuje vybranou

záložku.

v Upravit: Můžete upravovat URL

Historie (Menu 8.3.4)
Toto menu zobrazuje nedávno
navštívené stránky.

Nastavení (Menu 8.3.5)

v Nová záložka: Vytvoření nové

Můžete nastavit profil, mezipaměť,
cookie a zabezpečení, vztahující se k
službě internetu.

v Odeslat URL přes: Odešle

Síťové profily (Menu 8.3.5.1)

a/nebo název vybrané záložky.
záložky.

vybranou záložku pomocí
textové/multimediální zprávy
nebo e-mailu.

Přejít na URL (Menu 8.3.3)

V paměti telefonu jsou uloženy
výchozí profily pro některé
operátory. Výchozí profily není
možné přejmenovat.
Každý profil obsahuje následující
podmenu:
v Aktivovat: Aktivuje vybraný profil.
v Zobrazit: Zobrazuje vybraný

Nástroje

Můžete se připojit přímo na
požadovanou stránku. Po zadání
příslušné adresy URL stiskněte
tlačítko OK.

Profil představuje síťovou informaci
využívanou k připojení na Internet.

profil.
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Nástroje
v Upravit: Zde můžete vybraný

Soubor cookies (Menu 8.3.5.3)

v Nový profil: Název profilu lze

Informace nebo služby, k nimž
přistupujete, se ukládají do
mezipaměti telefonu.

profil upravit.
změnit.

v Přidat nové: Můžete přidat nový

profil.

Bezpečnostní certifikáty

v Odebrat vše?: Odstraní ze

(Menu 8.3.5.4)

v Resetovat vše: Umožňuje obnovit

Zobrazuje seznam osobních.
Certifikátů, uložených ve vašem
telefonu.

Cache (Menu 8.3.5.2)

Informace (Menu 8.3.6)

Informace nebo služby, které jste
použili, se uloží do mezipaměti v
telefonu.

Zobrazuje informace o verzi
prohlížeče WAP.

seznamu všechny profily.
všechny profily.

Nástroje

Poznámka
v Vyrovnávací paměť je

zásobníková paměť, která se
používá k dočasnému uložení
dat.
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Kalkulačka

Menu 8.4

Poznámky

Menu 8.5

Obsahuje standardní funkce jako
například +, –, x, ÷ : sčítání, odečítání,
násobení a dělení.

1. Stiskem levého kontextového
tlačítka
[Vybrat] vyberte
Paměť.

Navíc můžete použít různé funkce
kalkulačky, například +/-, sin, cos, tg,
log, IN, mocnina, odmocnina, deg,
rad.

2. Pokud je prázdná, stisknutím
levého kontextového tlačítka
[Nový] přidejte další.

1. Čísla zadávejte stisknutím
numerických tlačítek.
2. Příslušným navigačním tlačítkem
zvolte početní úkon.
3. Potom zadejte čísla.

3. Zadejte textovou poznámku a
potom stiskněte levé kontextové
tlačítko
[Možnosti] > [Uložit].
Poznámka
v Pokud chcete změnit režim

4. Zobrazte výsledek stisknutím
tlačítka
.

6. Pro ukončení Kalkulačky stiskněte
pravé kontextové tlačítko
[Zpět].

Nástroje

5. Chcete-li zadat desetinné číslo,
stiskněte tlačítko
.

zadávání textu, stiskněte
postupně
.
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Nástroje
Stopky

Menu 8.6

1. Stisknutím tlačítka [Spustit]
zaznamenáte čas. Mezičas
zaznamenáte stisknutím [Kolo].
2. Stisknutím [Zastavit] provedete
zaznamenání času kola.
3. Stisknutím [Vynulovat] obnovíte
výchozí stav.

Převodník jednotek
Menu 8.7

Tato funkce převádí údaj z jedné
jednotky na jinou. Existuje devět
druhů veličin, které lze převést na
jednotky: Měna, Plocha, Délka,
Hmotnost,Teplota, Objem a
Rychlost.
1. Stisknutím tlačítka
[OK] můžete
vybrat jeden z devíti druhů
jednotek.
2. Stisknutím tlačítek
qa
r
zvolte jednotku, na kterou chcete
převádět. V převodníku jednotek
nelze zadat symbol „–“.

Nástroje

3. Pomocí tlačítek
,
standardní hodnotu.

vyberte
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Světový čas

Menu 8.8

Pomocí levého a pravého
navigačního tlačítka a levého
kontextového tlačítka [Zvětšit]
si můžete zobrazit aktuální čas
greenwichského času (GMT) a
velkých měst na celém světě.

Služby SIM

Menu 8.9

Tato nabídka závisí na SIM kartě a
síťových službách.

Na obrazovce se zobrazí název
města, aktuální datum a čas.
Následujícím postupem vyberte
časovou zónu, ve které se nacházíte:

2. Pokud chcete změnit zobrazení
času v pohotovostním režimu na
vybraný čas, stiskněte tlačítko
[OK].

Nástroje

1. Jedním nebo opakovaným
stisknutím levého nebo pravého
navigačního tlačítka a levého
kontextového tlačítka [Zvětšit]
vyberte město, odpovídající vaší
časové zóně. Zobrazí se lokální
datum a čas.
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Nastavení
Datum a čas

Menu 9.1

Můžete nastavit funkce data a času.

Nastavit datum (Menu 9.1.1)
Můžete nastavit aktuální datum.

Formát data (Menu 9.1.2)
U data můžete nastavit formát, např.
RRRR/MM/DD, DD/MM/RRRR, MM/
DD/RRRR.
(D: den/M: měsíc/R: rok)

Nastavit čas (Menu 9.1.3)
Můžete zadat aktuální čas.
Nastavení

Formát času (Menu 9.1.4)
U času můžete nastavit 24hodinový
a 12hodinový formát.

Autom. aktualizace (Menu 9.1.5)
Pokud vyberete možnost Zapnuto,
provede telefon automatickou
aktualizaci data a času.

Jazyky

Menu 9.2

Jazyk, ve kterém se zobrazuje text na
displeji, můžete změnit. Tato změna
také bude mít vliv na jazyk režimu
pro vkládání.

Displej

Menu 9.3

Tapeta (Menu 9.3.1)
Můžete si vybrat, který
obrázek chcete mít na pozadí v
pohotovostním režimu.
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Podsvícení (Menu 9.3.2)

Styl menu (Menu 9.3.5)

Můžete nastavit dobu podsvícení
displeje.

Tento telefon vám nabízí témata
menu tabulek a seznamů. Vyberte
barvu nabídky a stiskněte levé
kontextové tlačítko
[Vybrat].

(Vypnuto/10 s/20 s/30 s/60 s)

Jas (Menu 9.3.3)
Jas displeje můžete nastavit na:
100%, 80%, 60%, 40%

Styl vytáčení

(Menu 9.3.6)

Tento telefon vám nabízí čtyři styly
vytáčení.
(Styl barev/Perličkový styl/Digitální
styl/Styl zápisník)

Zobrazit ikony zkratek
(Menu 9.3.4)

Výběrem položky Zapnuto se
zobrazí funkce 4 navigačních tlačítek
a tlačítka Nabídka jako obrázky
uprostřed okna ve stavu nečinnosti.
(Profily/Zprávy/Oblíbené/Kontakty)

Stále zobrazovaný text (Menu 9.3.7)
Zapnete-li tuto volbu, můžete
upravovat text, který se zobrazí v
pohotovostním režimu.

Nastavíte-li ZAPNUTO, zobrazí se
na vnitřním LCD displeji název sítě
(jméno operátora).

Nastavení

Název sítě (Menu 9.3.8)
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Nastavení
Připojení

Menu 9.4

Poznámka
v Při přijímání dat z jiného zařízení

Bluetooth (Menu 9.4.1)
Technologie Bluetooth umožňuje
kompatibilním mobilním
zařízením, periferním zařízením
a počítačům, které se nacházejí v
těsné blízkosti přímou bezdrátovou
komunikaci. Tento telefon má
vestavěnou podporu technologie
Bluetooth, což mu umožňuje
spojení s kompatibilními telefony
podporujícími bluetooth,
počítačovými aplikacemi atd.
Poznámka

podporujícího technologii
Bluetooth telefon vyžaduje
potvrzení. Po potvrzení přenosu
se soubor zkopíruje do vašeho
telefonu.

v V závislosti na jeho druhu se

soubor uloží do následujících
složek.

- Video (.3GP, MP4, 3G2): Ve
složce Video.
- Obrázek (.bmp, gif, jpg, png):
složka Obrázky
- Zvuk (.amr, wav, aac): složka
Zvuky
- MP3 (.mp3): složka Zvuky/MP3

Nastavení

v Pokud použijete LG

synchronizaci s počítačem přes
Bluetooth, můžete přenášet
data pouze v rámci telefonního
seznamu.

- J iné soubory (.txt, html):
složka Jiné
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v Bluetooth zapnuto/vypnuto

Můžete aktivovat nebo zrušit
funkci Bluetooth.
v Seznam zařízení

Můžete zobrazit všechna zařízení,
se kterými je váš telefon KE970
již spárován. Pokud vstoupíte do
nabídky Párovaná zařízení, zobrazí
se vám tyto možnosti
- Připojit / Odpojit: Po spárování s
přístrojem nebo stereo zařízením
byste měli s těmito zařízeními
navázat spojení. Poté můžete tato
zařízení začít používat.

Vyberte požadované zařízení
a stiskněte levé kontextové
tlačítko [Párovat]. Budete
vyzváni, abyste zadali heslo.
Heslo může být libovolný kód,
který chcete použít (na obou
zařízeních se musí použít stejné
heslo), nebo to je heslo předem
určené výrobcem zařízení, s nímž
se pokoušíte telefon spárovat.
Zkontrolujte v návodu k obsluze
zařízení, s nímž se pokoušíte
spárovat, zda má toto zařízení
předem určené heslo.
- Přejmenovat: Umožňuje
změnit název spárovaného
zařízení Bluetooth a způsob jeho
zobrazení na přístroji.

Nastavení

-N
 ový: Umožňuje vyhledat nová
zařízení Bluetooth a přidat je do
seznamu spárovaných zařízení
telefonu. Když vyberete Přidat
nový, přístroj začne hledat
zařízení Bluetooth ve svém
dosahu. Jakmile se v seznamu
objeví zařízení, které chcete
spárovat, stiskněte pravé

kontextové tlačítko [Stop].
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Nastavení
- Nastavit jako autorizované /
Nastavit jako neautorizované:
Umožňuje nastavit autorizované
připojení mezi jednotlivými
zařízeními Bluetooth. Pokud
například se svým telefonem
pravidelně používáte sluchátka
Bluetooth, nastavení připojení
jako autorizovaného bude
znamenat, že sluchátka se
automaticky připojí k přístroji při
každém zapnutí sluchátek.

v Nastavení Bluetooth

- Odebrat: Umožňuje odstranit
spárované zařízení Bluetooth.

Síť (Menu 9.4.2)

- Odebrat vše: Umožňuje
odstranit všechna spárovaná
zařízení Bluetooth.

- Viditelnost mého přístroje:
Ukazuje, zda váš telefon bude
viditelný pro ostatní zařízení
Bluetooth.
- Mé Jméno: Můžete nastavit
název svého zařízení Bluetooth.
Výchozí název je LG KE970.
- Moje adresa: Můžete si zobrazit
adresu zařízení Bluetooth.

Můžete zvolit síť, jejíž registrace
bude probíhat buď automaticky
nebo ručně.

Nastavení

Výběr sítě (Menu 9.4.2.1)
Většinou se tato volba nastavuje na
Automaticky.
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v Automaticky: Po nastavení této

funkce bude telefon automaticky
vyhledávat a vybírat síť za
vás. Jakmile jednou vyberete
„Automaticky”, bude telefon
nastaven na „Automaticky”
nezávisle na tom, zda bude
zapnutý nebo vypnutý.

v Ručně: Telefon zjistí seznam

seznam preferovaných sítí,
u kterých by se měl přístroj
snažit zaregistrovat, než se
pokusí o registraci u jiných sítí.
Tento seznam je vytvořen z
předdefinovaného seznamu
známých sítí v telefonu.

Režim GPRS (Menu 9.4.2.2)
V závislosti na různých situacích si
můžete nastavit službu GPRS.
v Zapnout

Pokud zvolíte tuto nabídku, bude
telefon po zapnutí automaticky
zaregistrován do sítě GPRS. Je
možné používat službu WAP nebo
vytáčené připojení počítače a je
možný přenos dat. Ukončením
aplikace se ukončí spojení GPRS,
ale registrace v síti GPRS zůstane.

Nastavení

dostupných sítí a zobrazí jej. Z
tohoto seznamu si pak můžete
vybrat síť, kterou chcete používat,
ovšem za předpokladu, že tato
síť má s vaším domovským
operátorem sítě uzavřenou
roamingovou smlouvu. Pokud se
připojení k vybrané síti nepodaří
uskutečnit, telefon vám umožní
vybrat jinou síť.

v Preferované: Můžete si sestavit
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Nastavení
v Když je potřeba

Pokud zvolíte tuto nabídku,
naváže se spojení GPRS při
připojení ke službě WAP a spojení
se ukončí po ukončení připojení ke
službě WAP.

-U
 živatelské ID: Totožnost
uživatele pro váš telefonní
server (a NIKOLI bránu WAP).
- Heslo: Heslo, které vyžaduje váš
telefonní server (a NIKOLI brána
WAP) k vaší identifikaci.
- Typ hovoru: Vyberte typ
datového hovoru: Analogový
nebo digitální (ISDN).

Profily sítě (Menu 9.4.2.3)
v Datová připojení

• Jméno: Můžete zadat síťový
název.
• Nosič dat: Můžete nastavit
datovou službu nosiče.
1 Data / 2 GPRS
<Nastavení dat>
Nastavení

Tato možnost je k dispozici pouze
tehdy, když vyberete Nastavení
Dat jako Nosič/službu.

- Rychlost přenosu: Rychlost
datového připojení; 9600 nebo
14400 (závisí na operátorovi)
- Doba prodlevy (s): Musíte
zadat lhůtu prodlevy.
Po zadání této hodnoty
nebude navigační služba WAP
k dispozici, pokud nebude
probíhat zadávání či přenos dat.

- Vytočit číslo: Zadejte telefonní
číslo, kterým se chcete připojit k
bráně WAP.
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- Primární server: Zadejte IP
adresu primárního DNS serveru,
ke kterému se chcete připojit.
- Sekundární server: Zadejte
IP adresu sekundárního DNS
serveru, ke kterému se chcete
připojit.
<Nastavení GPRS>
Nastavení této služby je k
dispozici pouze tehdy, když je
jako služba nosiče zvolena služba
GPRS.
- APN: Zadejte APN služby GPRS.
- Uživatelské ID: Totožnost
uživatele vyžadovaná serverem
APN.

- Primární server: Zadejte IP
adresu primárního DNS serveru,
ke kterému se chcete připojit.

Připojení USB (Menu 9.4.3)
Můžete si vybrat režim Modem a
Mass storage.
Po ukončení používání paměti
telefonu klepněte na tlačítko Konec a
postupujte následovně.
VÝSTRAHA!
v Před odpojením kabelu musíte

klepnout na tlačítko Konec.
Jinak nelze zaručit integritu
přenesených dat.

Nastavení

- Heslo: Heslo vyžadované
serverem APN.

- S ekundární server: Zadejte
IP adresu sekundárního DNS
serveru, ke kterému se chcete
připojit.
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Nastavení
1. Klepněte do oznamovací oblasti.
[Odpojit nebo vysunout hardware]

Hovory

2. Vyberte Mass storage zařízení USB
a poté klepněte na Stop.
Objeví se následující hlášení:
„Zařízení Mass Storage USB
lze nyní bezpečně odebrat ze
systému“.

Menu hovorů můžete nastavit
stisknutím tlačítka
[Vybrat] v
menu Nastavení.

3. Odpojte kabel.

Menu 9.5

Přesměrování hovoru (Menu 9.5.1)
Služba Přesměrování hovorů
umožňuje přesměrovat příchozí
hlasové hovory, faxové hovory
a datové přenosy na jiné číslo.
Podrobnější informace podá
operátor.
v Všechny hlasové hovory

Přesměruje všechny hovory.
v Pokud obsazeno

Nastavení

Přesměruje hovory, když se telefon
používá.
v Pokud není odpověď

Přesměruje hovory, které
nepřijmete.
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v Pokud je mimo dosah

Do složky hlasové pošty

Přesměruje hovory, když je telefon
vypnutý nebo je mimo pokrytí.
v Všechny datové hovory

Přesměruje všechna datová volání
na číslo s připojením na PC.
v Všechny faxové hovory

Přesměruje všechna datová volání
na číslo s faxovým připojením.
v Zrušit vše

Zruší veškeré služby přesměrování
hovorů.
Podmenu
U menu Přesměrování hovorů jsou
následující podmenu.

Přesměruje do centra zpráv. Tato
funkce není zobrazena v menu
Všechna datová volání a Všechna
faxová volání.
Na jiné číslo
Můžete zadat číslo, na které chcete
hovor přesměrovat.
Na oblíbené // číslo
Můžete si zjistit posledních 5
přesměrovaných čísel.
- Zrušit
Deaktivace příslušné služby.
- Zobrazit stav
Zobrazit stav příslušné služby.
Nastavení

- Aktivovat
Aktivovat příslušnou službu.
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Nastavení
Režim odpovědi (Menu 9.5.2)

Odeslat vlastní číslo (Menu 9.5.3)

v Vysunout telefon

(závisí na síti a předplacené službě)

Při výběru této položky stačí k
příjmu příchozího hovoru otevřít
telefon.
v Libovolná klávesa

Zvolíte-li toto menu, můžete
přijímat hovory stisknutím
libovolného tlačítka kromě tlačítka
[Konec].
v Pouze klávesa Odeslat

Nastavíte-li si tuto volbu, můžete
přijímat hovory pouze stisknutím
tlačítka
[Odeslat].

v Nastaveno sítí

Po nastavení této volby můžete
odeslat své telefonní číslo v
závislosti na dvoulinkové službě,
např. linka 1 nebo linka 2.
v Zapnuto [Zap.]

Můžete své telefonní číslo poslat
jinému účastníkovi. Vaše telefonní
číslo se zobrazí na telefonu
příjemce.
v Vypnuto [Vyp.]

Vaše telefonní číslo se nezobrazí.

Nastavení
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Čekající hovor (Menu 9.5.4)
(závisí na síti)

Automatické opakování
vytáčení (Menu 9.5.6)

v Aktivovat

v Zapnuto [Zap.]

Zvolíte-li Aktivovat, můžete
přijmout hovor, který čeká na vaší
lince.
v Zrušit

Vyberete-li Zrušit, nebudete vědět
o tom, že máte na lince další hovor.
v Zobrazit stav

Zobrazuje stav dalšího hovoru na
lince.

Minutové upozornění (Menu 9.5.5)

v Vypnuto [Vyp.]

Pokud se hovor nespojí, telefon
nebude automaticky vytáčet toto
číslo znovu.

DTMF tóny (Menu 9.5.7)
V průběhu hovoru můžete vysílat
tóny kláves za účelem ovládání
hlasové schránky nebo jiných
automatických telefonních služeb.

Nastavení

Zvolíte-li Zapnuto [Zap.], budete
každou minutu pípnutím
upozorňováni na délku hovoru.

Pokud je tato funkce aktivována a
hovor se nespojí, telefon se bude
automaticky pokoušet vytočit toto
číslo znovu.
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Nastavení
Zabezpečení

Menu 9.6

Požadavek kódu PIN (Menu 9.6.1)
V tomto menu si můžete nastavit,
aby při zapnutí telefon vždy
vyžadoval zadání kódu PIN vaší SIM
karty.
Je-li tato funkce aktivována, bude
vyzváni k zadání kódu PIN.
1. V menu nastavení vyberte volbu
Požadavek kódu PIN a potom
stiskněte
[Vybrat].
2. Nastavit Zap/vyp.

Nastavení

3. Chcete-li toto nastavení změnit,
musíte nejprve po zapnutí
telefonu zadat svůj kód PIN.

5. Kód PUK můžete zadat maximálně
10x. Pokud zadáte více než 10x
špatný kód PUK, nemůžete sami
telefon odblokovat. V tomto
případě se budete muset obrátit
na poskytovatele služby.

Zámek telefonu (Menu 9.6.2)
Můžete použít bezpečnostní kód,
abyste zabránili neoprávněnému
používání telefonu. Pokud nastavíte
zámek telefonu na hodnotu Při
zapnutí, bude telefon při každém
zapnutí telefonu vyžadovat
bezpečnostní kód.
Pokud nastavíte zámek telefonu na
hodnotu Při změně karty SIM, bude
telefon vyžadovat bezpečnostní kód
pouze při výměně karty SIM.
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4. Pokud zadáte více než 3x
nesprávný kód PIN, telefon se
zablokuje. Je-li zadávání kódu PIN
zablokováno, budete muset zadat
kód PUK.
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Blokování hovoru (Menu 9.6.3)
Služba Blokování hovoru umožňuje
zamezit volání i příjmu určitého typu
hovorů. U této funkce je třeba zadat
heslo sítě. Máte na vybranou z těchto
podnabídek.
v Všechny odchozí

v Příchozí při roamingu

Jsou zablokovány všechny příchozí
hovory při roamingu.
v Zrušit všechna blokování

Můžete zrušit všechny služby
blokování hovorů.
v Změnit heslo

Blokování všech odchozích
hovorů.

Můžete změnit heslo pro službu
Blokování hovoru.

v Odchozí mezinárodní

Podmenu:

Blokování všech odchozích
mezinárodních hovorů.

- Aktivovat

v Odchozí mezinárodní kromě

domácí země

- Zrušit
Vybrané zablokování hovorů se
zruší.
- Zobrazit stav

v Všechny příchozí

Blokovány jsou všechny příchozí
hovory.

Zobrazí se náhled, zda jsou hovory
blokovány či nikoliv.

Nastavení

Zablokovány jsou všechny
mezinárodní odchozí hovory
kromě domovské sítě.

Umožňuje požádat síť o
zablokování hovorů.
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Nastavení
Pevná volba čísla (Menu 9.6.4)

Změnit kódy (Menu9.6.5)

(závisí na SIM kartě)

PIN (osobní identifikační kód) slouží
k zabránění nepovolaným osobám v
manipulaci s telefonem.

Odchozí hovory můžete omezit na
vybraná telefonní čísla. Tato čísla
jsou chráněna kódem PIN2.
v Zapnuto

Odchozí hovory můžete omezit na
vybraná telefonní čísla.
v Vypnuto

Funkci volby pevných čísel můžete
zrušit.
v Seznam

Můžete změnit tyto přístupové kódy:
Bezpečnostní kód, Kód PIN1, Kód
PIN2.
1. Chcete-li kód PIN1/kód PIN2/
bezpečnostní kód změnit, zadejte
nejprve původní kód a potom
stiskněte tlačítko
[Vybrat].
2. Zadejte nový kód PIN/kód PIN2/
bezpečnostní kód a potvrďte jej.

Umožňuje zobrazit seznam čísel s
pevnou volbou.
Nastavení
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Letový režim

Menu 9.7

Snížená spotřeba

Menu 9.8

Tento režim vám umožňuje používat
pouze ty vlastnosti telefonu, které
nevyžadují používání bezdrátové
sítě tehdy, když se nacházíte v
letadle nebo na místech, kde
je používání bezdrátových sítí
zakázáno.

Nastavíte-li na Zapnuto, ušetříte
energii v době, kdy se telefon
nepoužívá.

Pokud nastavíte letový režim,
zobrazí se příslušná ikona na
obrazovce místo ikony představující
sílu signálu.

Můžete obnovit všechny výchozí
parametry. K aktivaci této funkce
je třeba zadat bezpečnostní
kód. Můžete rovněž vymazat
multimediální paměť.

v Zapnuto: Nelze uskutečňovat (ani

přijímat) hovory, včetně tísňových
volání a také není možné používat
další funkce vyžadující pokrytí
síťovým signálem.
vypnout a po restartování se váš
přístroj připojí k síti.

Stav paměti

Menu 9.9

Menu 9.0

Můžete zkontrolovat volné místo
a využití paměti pro jednotlivá
úložiště: Paměť telefonu a
Multimediální paměť. Můžete otevřít
nabídku jednotlivých pamětí.

Nastavení

v Vypnuto: Letový režim můžete

Obnovit výchozí
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Otázky a odpovědi
Dříve než přístroj zanesete do servisu
nebo se obrátíte na servisního
technika, zjistěte, zda není tento
problém popsán v následujících
odstavcích.

Otázka	Jak vyvolám seznam

odchozích, příchozích
a zmeškaných hovorů?

Odpověď	Stiskněte (tlačítko
sluchátka

).

Otázka	V některých místech je
Otázky a odpovědi

110

slabé spojení a hovor
není slyšet.

Odpověď V některých místech

se signál může
výrazně lišit. Zkuste
se přesunout na jiné
místo. Stabilitu hovoru
nebo schopnost
spojení může
ovlivňovat i stupeň
vytížení sítě.

KE970_Czech TMO_1.2_0828.indd

110

Otázka	Spojení je slabé v
okamžiku, kdy je
navázáno.

Odpověď V některých místech se

pokrytí signálem může
výrazně lišit. Zkuste
se přesunout na jiné
místo. Stabilitu hovoru
nebo schopnost
spojení může
ovlivňovat i stupeň
vytížení sítě.

Otázka
Displej se nezapne.
Odpověď	Vyjměte a vyměňte

baterii a zapněte
telefon. Pokud se
telefon stále nezapne,
dobijte baterii a zkuste
to znovu.
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Otázka	Při spojení s určitým

typem telefonu a v
určitých oblastech je
slyšet ozvěna.

Odpověď	K tomuto jevu dochází

hovorů nebo pokud
dlouho používáte
internet či hrajete hry,
se telefon zahřívá.
To je zcela obvyklé a
nemá to žádný vliv na
životnost výrobku ani
na jeho výkon.

Otázka	Nefunguje vyzvánění,
světlo nebo displej
jenom poblikávají.

Odpověď Telefon je v nabídce

Profily nastaven na
„Pouze vibrace“ nebo
„Tichý“. Zvolte profil
„Normální“ nebo
„Hlasitý“.

Otázky a odpovědi

v okamžiku, kdy
je nastavena příliš
vysoká hlasitost,
může být rovněž
způsoben specifickými
vlastnostmi
(analogovou
elektronickou
telefonní ústřednou)
přístroje na druhém
konci hovoru.

Otázka
Telefon se zahřívá.
Odpověď	Během dlouhých
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Otázky a odpovědi
Otázka	Doba trvání

pohotovostního
režimu telefonu se
postupně zkracuje.

Odpověď	Baterie mají omezenou

životnost. V okamžiku,
kdy se provozní doba
baterie zkrátí na
polovinu, je třeba ji
vyměnit. Používejte
výhradně autorizované
náhradní díly.

Otázky a odpovědi

Otázka	Doba použitelnosti
baterie se zkracuje.

Odpověď	Je-li provozní doba

baterie krátká, může
to být způsobeno
prostředím, ve kterém
telefon používáte,
velkým množstvím
hovorů nebo slabým
signálem.

Otázka	Při vytočení čísla ze
seznamu kontaktů
není hovor spojen.

Odpověď	S pomocí funkce

Hledat v Kontaktech
zkontrolujte, zda byla
čísla správně uložena.
Podle potřeby je znovu
uložte.

Otázka
Nelze se s vámi spojit.
Odpověď	Je váš telefon zapnutý

(
nepřidrželi jste
tlačítko Ukončit déle
než tři sekundy)?
Přistupujete do sítě
správného mobilního
operátora? Nenastavili
jste funkci blokování
příchozích hovorů?
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Otázka	Nemohu najít kód

zámku, PIN ani PUK ani
heslo.

Odpověď	Výchozí kód zámku

je „0000“. Pokud
zapomenete nebo
ztratíte kód zámku,
obraťte se na prodejce
svého telefonu. Pokud
zapomenete nebo
ztratíte kód PIN či PUK
nebo jste tento kód
neobdrželi, obraťte se
na svého operátora.
Otázky a odpovědi
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Příslušenství
K vašemu mobilnímu telefonu existuje různé příslušenství, které si můžete
vybrat podle svých komunikačních nároků.

Standardní
baterie

Sada
sluchátek a
mikrofonu
pro
handsfree a
ovladače pro přehrávač hudby

Cestovní
adaptér

v Stereofonní sluchátka

Tato nabíječka
umožňuje
dobíjet baterii mimo domov nebo
pracoviště.

v Ovladač: Tlačítko Odpovědět

a ukončit, ovládání přehrávače
hudby, ovládání hlasitosti, tlačítko
Přidržet a mikrofon.

Příslušenství
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Poznámka
v Vždy používejte pouze originální

příslušenství LG.

v Pokud tak neučiníte, může dojít

ke zrušení platnosti záruky.

v Příslušenství se může v různých

oblastech lišit; Další informace
vám poskytne naše místní
servisní společnost nebo
prodejce.

Příslušenství
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Technické údaje
Všeobecné
Název výrobku: KE970
Systém: GSM 900/DCS 1800/PCS
1900

Okolní teploty
Max: +55 °C
+45 °C
Min: -10 °C

Te c h n i c k é ú d a j e
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LG Electronics CZ s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon KE970 je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č.426/2000Sb.]
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„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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KE970 User Guide
- English

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.

Contents
Introduction
5
For your safety 6
Guidelines for safe
and efficient use 7
KE970 features 12
Parts of the phone
Display information 16
On-Screen Icons

Installation

Contents

2

18

Installing the SIM card
and the handset battery
Charging the Battery 20
Disconnecting the
charger
21
Inserting the memory
card
22
Removing the memory
card

General functions
23

web'n'walk

39

Making a Call
Answering a Call
Entering Text

Multimedia

40

MP3 player
Camera
Video camera
Voice recorder

44
46

Call history

47

All calls
Missed calls
Dialled calls
Received calls
Call duration
Call costs
Data information

48

24
25

Selecting functions
and options
29
In-call menu
30
During a Call
Conference Calls

31

Menu Tree
Profiles

34
37

Activate
Personalise

49

Messaging

50

New message
Text
Multimedia
Email

51
53

Inbox
Email box
Drafts
Outbox
Sent
Listen voicemail
Info message

54
55
56

Read
Topics

58

57

Templates
59

Text message
Multimedia message
Email
Voicemail number
Push message
Info message

Contacts
Search
New contact
Speed dials
Groups
Copy all
Delete all
Settings
Information

60

My stuff

70

62
64
65

Images
Sounds
Videos
Documents
Others
Games & Apps
External memory

71
72
73
74
75

Tools

77

Alarm clock
Calendar
t-zones

79

66
67
68

69

Home
Bookmarks
Go to URL

80

History
Settings
Information

81
82

Contents

Text
Multimedia

Settings

3

Contents
Calculator
Memo
Stop watch
Unit converter
World clock
SIM services

Settings
Date & Time

Contents

4

82
83

84

85

Display
Wallpaper
Backlight timer
Brightness
Home screen shortcut
Menu style
Dialing style
Standby text
Network name

Set date
Date format
Set time
Time format
Auto update

Connectivity

Languages

Call divert
Answer mode
Send my number
Call waiting
Minute minder
Auto redial
Send DTMF

85

Security

86

PIN code request
Phone lock
Call barring
Fixed dial number
Change codes

Flight mode
Power saving
Reset default
Memory status

Bluetooth
Network
USB connection

89
91

Call

92
93
94

Accessories
Technical data
Q&A
Glossary
Index

95

96
97

98

99
100
101
104
108

Introduction
Congratulations on your purchase of the
advanced and compact KE970 mobile
phone, designed to operate with the latest
digital mobile communication technology.

Introduction

This user’s guide contains important
information on the use and operation of
this phone. Please read all the
information carefully for optimal
performance and to prevent any damage
to or misuse of the phone. Any changes
or modifications not expressly approved
in this user’s guide could void your
warranty for this equipment.
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For your safety

For your safety
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Warning!

Caution!

• Mobile Phones must be switched
off at all times in aircrafts.
• Do not hold the phone in your hand
while driving.
• Do not use your phone near petrol
stations, fuel depots, chemical
plants or blasting operations.
• For your safety, use ONLY specified
ORIGINAL batteries and chargers.
• Do not handle the phone with wet
hands while it is being charged. It
may cause an electric shock or
seriously damage your phone.
• Keep the phone in a safe place out
of small children’s reach. It includes
small parts which, if detached, may
cause a choking hazard.

• Switch off the phone in any area
where required by special
regulations. For example, do not use
your phone in hospitals or it may
affect sensitive medical equipment.
• Emergency calls may not be
available under all mobile
networks. Therefore, you should
never depend solely on your mobile
phone for emergency calls.
• Only use ORIGINAL accessories to
avoid damage to your phone.
• All radio transmitters carry risks of
interference with electronics in
close proximity. Minor interference
may affect TVs, radios, PCs, etc.
• Batteries should be disposed of in
accordance with relevant
legislation.
• Do not dismantle the phone or
battery.
• Risk of explosion if battery is
replaced by an incorrect type.

Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines. Not
following these guidelines may be
dangerous or illegal. Further detailed
information is given in this manual.

Exposure to radio
frequency energy
This mobile phone model KE970 has been
designed to comply with applicable safety
requirements for exposure to radio waves.
This requirement is based on scientific
guidelines that include safety margins
designed to assure the safety of all
persons, regardless of age and health.
v The radio wave exposure guidelines

employ a unit of measurement known
as the Specific Absorption Rate, or SAR.
Tests for SAR are conducted using
standardised methods with the phone

v While there may be differences

between the SAR levels of various LG
phone models, they are all designed to
meet the relevant guidelines for
exposure to radio waves.
v The SAR limit recommended by the

International Commission on NonIonizing Radiation Protection (ICNIRP) is
2W/kg averaged over ten (10) gram of
tissue.
v The highest SAR value for this model

phone tested by DASY4 for use at the
ear is 0.443 W/kg (10g) and when worn
on the body is 0.245 W/kg (10g).
v SAR data information for residents in

countries/regions that have adopted the
SAR limit recommended by the Institute
of Electrical and Electronics Engineers
(IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over
one (1) gram of tissue (for example USA,
Canada, Australia and Taiwan).

Guidelines for safe and efficient use

Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information

transmitting at its highest certified
power level in all used frequency bands.
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Guidelines for safe and efficient use
Product care and
maintenance
Warning! Only use batteries,
chargers and accessories approved
for use with this particular phone
model. The use of any other types
may invalidate any approval or
warranty applying to the phone, and
may be dangerous.
v Do not disassemble this unit. Take it to

Guidelines for safe and efficient use
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a qualified service technician when
repair work is required.
v Keep away from electrical appliances

such as a TV’s, radios or personal
computers.
v The unit should be kept away from heat

sources such as radiators or cookers.
v Never place your phone in a microwave

oven as it will cause the battery to
explode.
v Do not drop.

v Do not subject this unit to mechanical

vibration or shock.
v The coating of the phone may be

damaged if covered with wrap or vinyl
wrapper.
v Do not use harsh chemicals (such as

alcohol, benzene, thinners, etc.) or
detergents to clean your phone. There is
a risk of this causing a fire.
v Do not subject this unit to excessive

smoke or dust.
v Do not keep the phone next to credit

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

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

moisture.
v Use accessories, such as earphones and

headsets, with caution. Ensure that
cables are tucked away safely and do
not touch the antenna unnecessarily.

v Please remove the data cable before

powering on the handset.

v Do not use a hand-held phone while

driving.
v Give full attention to driving.

Electronic devices
All mobile phones may get interference,
which could affect performance.
v Do not use your mobile phone near

v Some hearing aids might be disturbed

by mobile phones.
v Minor interference may affect TVs,

radios, PCs, etc.

Road safety
Check the laws and regulations on the use
of mobile phones in the areas when you
drive.

v Pull off the road and park before making

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

systems in your motor vehicle such as a
car stereo or safety equipment.
v If your vehicle is equipped with an air

bag, do not obstruct it with installed or
portable wireless equipment. It can
cause serious injury due to improper
performance.
If you are listening to music whilst out and
about, please ensure that the volume is at
a reasonable level so that you are aware
of your surroundings. This is particularly
imperative when attempting to cross the
street.

Guidelines for safe and efficient use

medical equipment without requesting
permission. Avoid placing the phone
over pacemakers (i.e. in your breast
pocket.)

v Use a hands-free kit, if available.
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Guidelines for safe and efficient use
Avoid damage to your
hearing
Damage to your hearing can occur if you
are exposed to loud sound for long periods
of time. We therefore recommend that you
do not turn on or off the handset close to
your ear. We also recommend that music
and call volumes are set to a reasonable
level.

liquid, or explosives in the compartment
of your vehicle, which contains your
mobile phone and accessories.

In aircraft
Wireless devices can cause interference in
aircraft.

Guidelines for safe and efficient use

v Turn off your mobile phone before

boarding any aircraft.

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

v Do not use it on the ground without

crew permission.

Children
Potentially explosive
atmospheres
v Do not use the phone at a refueIling

point. Don’t use near fuel or chemicals.
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v Do not transport or store flammable gas,

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

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

v Keep the metal contacts of the battery

pack clean.
v Replace the battery when it no longer

provides acceptable performance. The
battery pack may be recharged
hundreds of times until it needs
replacing.
v Recharge the battery if it has not been

v You do not need to completely

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

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

battery pack.

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

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

places, this may deteriorate the battery
performance.
v Risk of explosion if battery is replaced

by an incorrect type.
v Dispose of used batteries according to

the manufacturer’s instructions.

Guidelines for safe and efficient use

Battery information and
care
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KE970 features
Parts of the phone
LCD

Front view

v Top: Signal strength,

Earpiece

battery level and various
function

Navigation key
v In standby mode:

v Bottom: Soft key

Briefly q: List of Message
Briefly r: List of Profiles
Briefly press: Menu
Briefly press: List of
Contacts
Briefly press: List of
Favourites
v In menu: scroll up & down
Briefly press: OK key

indications
Alpha numeric keys
v In standby mode: Input

KE970 features

numbers to dial
Hold down
- International calls
- Activate Voice
mail centre menu
to
- Speed
dials
v In editing mode: Enter
numbers & characters

With the up/down scrolling
navigation key, you can select
menu and functions more
easily.
Microphone
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Left soft key/ Right soft key

These keys perform the function
indicated in the bottom of the
display.

End key
v Switch on/off (hold down)
v End or reject a call.

Clear key

Deletes a character with each press.
Hold the key down to clear all input.
Use this key to go back to a previous
screen.

v Dial a phone number and answer a

call.
v In standby mode: shows recently

KE970 features

Send key

dialled, received and missed calls.

13

KE970 features
Holes for a
carring strap

Battery Charging Connector/
Cable connector and Ear jack

Note
v Please ensure phone is powered on and in idle mode

before connecting the USB cable.

Side keys
v In standby mode (opened): Volume of key tone
v In standby mode (closed):

Short press - The LCD light on.
v During a call: volume of the earpiece

Note
v To protect your sense of hearing while the slide is

open, the maximum volume level is set to 3.
KE970 features

MP3 key

Activates the MP3 player directly.
Side camera key

Long press - Photo camera activation
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Rear view

SIM Card Socket
Battery latch

Press this button to remove
the battery cover.

Memory card slot
Battery cover

Flash

Camera lens

Battery

KE970 features

Battery Terminals
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KE970 features
Display Information
Icon area

Text and graphic
area

Menu

Contacts

Soft key
indications

Area

Description

First line

Displays various icons.

KE970 features

Middle lines Display messages,
instructions and any
information that you
enter, such as number
to be dialled.
Last line

Shows the functions
currently assigned to
the two soft keys.

The screen displays several icons. These
are described below.

On-Screen Icons
Icon

Description
Tells you the strength of the
network signal.*
Call is connected.
You can use GPRS service.
Shows that you are using a
roaming service.
The alarm has been set and is on.
Tells you the status of the battery.
You have received a text message.
You have received a voice message.
Vibrate only menu in profile.
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General menu in profile.

* The quality of the conversation
may change depending on network
coverage. When the signal
strength is below 2 bars, you may
experience muting, call drop and
poor audio.
Please refer to this signal as an
indicator for your calls. When there
are no bars, that means that there
is no network coverage: in this
case, you won’t be able to access
the network for any service (call,
messages and so on).

Icon

Description
Outdoor menu in profile.
Silent menu in profile.
Headset menu in profile.
You can divert a call.
Indicates that the phone is
accessing WAP.
Indicates that you are using GPRS.
You have activated the Bluetooth
menu.

KE970 features

Shows the EDGE service is
available. Connection to the
EDGE service allows you to
transfer data at a speed of
200Kb/s (depending on network
availability). Check with your
operator for network coverage
and service availability.
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Installation
Installing the SIM card
and the handset battery
Make sure the power is off before you
remove the SIM card or battery.

Note
v Removing the battery from the

phone when the power is on may
cause the phone to malfunction.

1. Remove the battery.
Press and hold down the battery release
button and lift off the battery cover. Turn
the phone up-side down, as shown, then
lift up the battery with your fingers and
pull-out the battery.

Installation
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2. Install the SIM card.
Insert and slide the SIM card into the
SIM card holder. Make sure that the
SIM card is inserted properly and that
the gold contact area on the card is
facing downwards. To remove the SIM
card, press down lightly and pull it in the
reverse direction.

To insert the SIM card

To remove the SIM card

3. Install the battery.

Note
v The metal contact of the SIM card

can be easily damaged by
scratches. Pay special attention to
the SIM card while handling.
Follow the instructions supplied
with the SIM card.

Insert the the battery into the battery
compartment as metal contacts meet in
the middle of the phone.
Push down the top of the battery until it
snaps into place. Place the battery cover
to the phone as shown.

WARNING!
• Do not replace or remove the SIM
card while your phone is being
used or turned on, or data may be
lost or the SIM card might be
damaged.

Installation
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Installation
Charging the Battery

CAUTION!

Before connecting the travel adapter to the
phone you must first install the battery.

• If the battery is completely
discharged, the charging display
will appear on the LCD
approximately 1 to 1.5 minutes after
connecting TA.
• Do not force the connector as this
may damage the phone and/or the
travel adapter.
• Insert the battery pack charger
vertically to wall power outlet.
• If you use the battery pack charger
out of your own country, use an
attachment plug adaptor for the
proper configuration.
• Do not remove your battery or the
SIM card while charging.

1. Ensure the battery is fully charged
before using the phone for the first time.
2. With the arrow facing you as shown in
the diagram push the plug on the battery
adapter into the socket on the side of
the phone until it clicks into place.

Installation
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3. Connect the other end of the travel
adapter to the mains socket. Use only
the charger included in the box.
4. The moving bars of battery icon will stop
after charging is complete.

WARNING!
• Unplug the charger during lightning
storms to avoid electric shock or
fire.
• Make sure that no sharp-edged
items, such as animal teeth or nails,
come into contact with the battery.
There is a risk of this causing a fire.

Disconnecting the
charger
Disconnect the charger from the phone by
pulling the connector, not the cord.

Installation
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Installation
Inserting the memory card
Insert the memory card into the slot until
the memory card is fully inserted into the
slot, as shown in the figure below:

Removing the memory
card
Carefully remove the memory card out of
the soket, as shown in the figure below:

Note
v Only use memory cards that have

been approved by the
manufacturer. Some memory
cards might not be compliant with
the handset.
Installation
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Warning
Do not replace or remove the memory
card while your phone is on, or data
could be lost and the memory card
might be damaged.

General functions
Making International Calls

Making a Call
1. Make sure your phone is powered on.
2. Enter a phone number including the area
code.
To edit a number on the display screen,
simply press the
key to erase one
digit at a time.
v Press and hold the

key to erase

the entire number.
3. Press the

key to call.

4. When you want to finish, press the
key.

Making a Call by Send Key

1. Press and hold the
key for the
international prefix. The ‘+’ character
can be replaced with the international
access code.
2. Enter the country code, area code, and
the phone number.
3. Press the

key.

Ending a Call
When you have finished a call, press the
key.

Making a Call From the Contact list
You can store names and phone numbers
dialled frequently in the SIM card as well
as the phone memory known as the
Contact list.

2. Select the desired number by using the
navigation key.

You can dial a number by simply looking
up a name in the contact list.

3. Press the

key.

General functions

1. Press the
key, and the most recent
incoming, outgoing and missed phone
numbers will be displayed.
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General functions
Adjusting the Volume
During a call, if you want to adjust the
earpiece volume, use the side keys of the
phone.
In idle mode, you can adjust the key
volume using the side keys.

Answering a Call
When you receive a call, the phone rings
and the flashing phone icon appears on
the screen. If the caller can be identified,
the caller’s phone number (or name/photo
if stored in your Address Book) is
displayed.
General functions
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1. Slide up and press the
key or the
left soft key to answer an incoming call.
If the Any Key menu option (Menu
9.5.2), has been set to any key press will
answer a call except for the
key or
the right soft key.

2. End the call by closing the phone or
pressing the
key.

Note
v You can answer a call while using

the Address Book or other menu
features. If the phone is connected
to a PC via USB cable, incoming
calls will be rejected, but after
disconnecting the phone from the
PC you will see a Missed call
window.

Signal Strength
If you are inside a building, being near a
window may give you better reception.
You can see the strength of your signal by
the signal indicator (
) on your
phone’s display screen.

Entering Text

T9 Mode

You can enter alphanumeric characters by
using the phone’s keypad. For example,
storing names in the Address Book, writing
a message, creating scheduling events in
the calendar all require entering text. The
following text input methods are available
in the phone.

This mode allows you to enter words with
only one keystroke per letter. Each key on
the keypad has more than one letter. The
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.

Note

ABC Mode

v Some fields may allow only one

This mode allows you to enter letters by
pressing the key labeled with the required
letter once, twice, three or four times until
the letter is displayed.

text input mode (e.g. telephone
number in address book fields).

Type numbers using one keystroke per
number. To change to 123 mode in a text
entry field, press
key until 123 mode
is displayed.

General functions

123 Mode (Numbers Mode)
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General functions
Symbolic Mode
This mode allows you to enter special
characters.

Changing the Text Input Mode
1. When you are in a field that allows
characters to be entered, you will notice
the text input mode indicator in the
upper right corner of the display.
2. If you want to change modes, press
. The available modes are
changed.

Using the T9 Mode
General functions
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The T9 predictive text input mode allows
you to enter words easily with a minimum
number of key presses.
As you press each key, the phone begins
to display the characters that it thinks you
are typing based on a built-in dictionary.
As new letters are added, the word
changes to reflect the most likely
candidate from the dictionary.

Note
v You can select a different T9

language from the menu option or
press hold down the key
. The
default setting for T9 is set to
disabled mode.
1. When you are in the T9 predictive text
input mode, start entering a word by
pressing keys
to
Press one
key per letter
v The word changes as letters are typed-

ignore what’s on the screen until the
word is typed completely.
v If the word is still incorrect after typing

completely, press the down navigation
key once or more to cycle through the
other word options.
Example: Press
to type Good.

v If the desired word is missing from the

word choices list, add it by using the
ABC mode.
2. Enter the whole word before editing or
deleting any key strokes.
3. Complete each word with a space by
pressing the key
or
key.
To delete letters, press
. Press and
hold down
to erase the letters
continuously.

Note
v To leave the text input mode

without saving, press the
.
The phone will return to idle mode
screen.

Using the ABC Mode
Use the
text.

to

keys to enter your

1. Press the key labeled with the required
letter:
v Once for the first letter.
v Twice for the second letter.
v And so on.

2. To insert a space, press the
key
once. To delete letters, press the
key. Press and hold down the
key
to erase the letters continuously.

General functions
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General functions
Using the 123 (Numbers) Mode
Note
v Refer to the table below for more

information on the characters
available using the keys.

Key

General functions
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Characters in the order display
Upper Case
Lower Case

The 123 Mode enables you to enter
numbers in a text message (a telephone
number, for example).
Press the keys corresponding to the
required digits before manually switching
back to the appropriate text entry mode.

. , ? ! ' '' 1 - ( ) @ / : _

. , ? ! ' '' 1 - ( ) @ / : _

Using the Symbol Mode

ABC2ÀÂÆÇ

abc2àâæç

The Symbol Mode enables you to enter
various symbols or special characters.

DEF3ÉÈÊË

def3éèêë

GHI4ÎÏ

ghi4îï

JKL5

jkl5

M N O 6 Ñ Ô Ö OE

m n o 6 ñ ô ö oe

PQRS7

pqrs7

TUV8Û

tuv8û

W X Y Z 9 Ŵ Ŷ

w x y z 9 ŵ ŷ

Space
0 (long press)

Space
0 (long press)

To enter a symbol, press the
key.
Use the navigation keys to select the
desired symbol and press the [OK] key.

Selecting functions and options
Your phone offers a set of functions that
allow you to customise the phone. These
functions are arranged in menus and submenus, accessed via the two soft
keysmarked
and
. Each menu
and sub-menu allows you to view and alter
the settings of a particular function.

Menu

Contacts

The roles of the soft keys vary according to
the current context; the label on thebottom
line of the display just above each key
indicates its current role.
Press the right soft
key to access the
Contacts menu.

Selecting functions and options

Press the left soft
key to access the
available Menu.

29

In-call menu
Your phone provides a number of control
functions that you can use during a call. To
access these functions during a call, press
the left soft key
[Options].

During a Call
The menu displayed on the handset screen
during a call is different than the default
main menu displayed when in idle screen,
and the options are described below.

In-call menu
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Answering an Incoming Call
To answer an incoming call when the
handset is ringing, simply press the
key. The handset is also able to warn you
of an incoming call while you are already
on a call. A tone sounds in the earpiece,
and the display will show that a second
call is waiting.
This feature, known as Call waiting, is only
available if your network supports it. For
details of how to activate and deactivate it
see Call waiting (Menu 9.5.4).

Making a Second Call
(Network Dependent)

If Call Waiting is on, you can put the first
call on hold and answer the second, by
pressing the left soft key
.

You can get a number you wish to dial
from the Address Book to make a second
call.

Rejecting an Incoming Call

Swapping Between Two Calls
To switch between two calls, press
key or the left soft key, and then select
Swap Call.

You can reject an incoming call without
answering by simply pressing the
key.
During a call, you can reject an incoming
call by pressing the
key.

Muting the Microphone
You can mute the microphone during a call
by pressing the [Mute] key. The handset
can be unmuted by pressing the [Unmute].
When the handset is muted, the caller
cannot hear you, but you can still hear
them.

DTMF tones while calling
To switch on DTMF tones while calling
(e.g. to use the phone with an automatic
switchboard) press the key [Options]
followed by Send DTMF on. Select DTMF
off to disable DTMF tones. DTMF tones
are normally on.

Conference Calls
The conference service provides you with
the ability to have a simultaneous
conversation with more than one caller, if
your network service provider supports this
feature. A conference call can only be set
up when you have one active call and one
call on hold, both calls having been
answered.

In-call menu

Once a conference call is set up, calls may
be added, disconnected or separated (that
is, removed from the conference call but
still connected to you) by the person who
set up the conference call. These options
are all available from the In-Call menu. The
maximum callers in a conference call are
five. Once started, you are in control of the
conference call, and only you can add calls
to the conference call.
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In-call menu
Making a Second Call
You can make a second call while
currently on a call. Enter the second
number and press the
.
When the second call is connected, the
first call is automatically placed on hold.
You can swap between calls, by pressing
the
key.

Setting Up a Conference Call
To set up a conference call, place one call
on hold and while the active call is on,
press the left soft key and then select the
Join menu of Conference call.

In-call menu
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Activate the Conference Call on
Hold
To activate a conference call on hold,
press the
key. Alternatively press the
left soft key [Options] and select Join
all/Hold all calls. Other users on hold will
stay connected. To return to conference
call mode, press the left soft key
[Options] followed by Conference call.

Adding Calls to the Conference Call
To add a call to an existing conference
call, press the left soft key, and then select
the Join menu of Conference call.

Private Call in a Conference Call
To have a private call with one caller from
a conference call, display the number of
the caller you wish to talk to on the screen,
then press the left soft key. Select the
Private menu of Conference call to put all
the other callers on hold.

Ending a Conference Call
Currently displayed caller from a
conference call can be disconnected by
pressing the
key.

In-call menu
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Menu Tree
The menu in this phone can be displayed in 2 ways. One is by list type or secondly in grid
format. Please note that menu number options are different in each view.
The default setting on the phone is set to show the menu in list type, so therefore all the
menu number selections throughout the manual are shown according to that setting.
The following illustration shows the available menu structure and indicates the:
v Number assigned to each menu option.
v Page where you can find the feature description.
You can go to the desired menu using the left soft key [Menu], navigation keys and the [OK]
key. And you can also take a shortcut by pressing the corresponding number key of desired
menu after pressing the left soft key [Menu].

1. Profiles

Menu Tree
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1.1 General
1.2 Silent
1.3 Vibrate only
1.4 Outdoor
1.5 Headset

2. web'n'walk
2.1 web'n'walk

3. Multimedia
3.1 MP3 player
3.2 Camera
3.3 Video camera
3.4 Voice recorder

4. Call history
4.1 All calls
4.2 Missed calls
4.3 Dialled calls
4.4 Received calls
4.5 Call duration
4.6 Call costs
4.7 Data information

5. Messaging
5.1 New message
5.2 Inbox
5.3 Email box
5.4 Drafts
5.5 Outbox
5.6 Sent
5.7 Listen voicemail
5.8 Info message
5.9 Templates
5.0 Settings

6. Contacts
6.1 Search
6.2 New contact
6.3 Speed dials
6.4 Groups
6.5 Copy all
6.6 Delete all
6.7 Settings
6.8 Information

Menu Tree
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Menu Tree

7. My stuff
7.1 Images
7.2 Sounds
7.3 Videos
7.4 Documents
7.5 Others
7.6 Games & Apps
7.7 External memory

Menu Tree
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8. Tools
8.1 Alarm clock
8.2 Calendar
8.3 t-zones
8.4 Calculator
8.5 Memo
8.6 Stop watch
8.7 Unit converter
8.8 World clock
8.9 SIM services

9. Settings
9.1 Date & Time
9.2 Languages
9.3 Display
9.4 Connectivity
9.5 Call
9.6 Security
9.7 Flight mode
9.8 Power saving
9.9 Reset default
9.0 Memory status

Profiles
In Profiles, you can adjust and customise
the phone tones for different events,
environments, or caller groups.
There are five preset profiles: General,
Silent, Vibrate only, Outdoor and
Headset.
Each profile can be personalised. Press the
left soft key [Menu] and select Profiles
using up/down navigation keys.

Activate (Menu 1.X.1)
1. A list of profiles is displayed.
2. In the Profiles list, scroll to the profile
you want to activate and press the left
soft key
[OK] or OK key.
3. Then, select Activate.

The profile setting option opens. Set the
option as required.
v Call alert type: Set the alert type for

incoming calls.
v Ring tones: Select the desired ring

tone from the list.
v Ring volume: Set the volume of the

ringing tone.
v Message alert type: Set the alert type

for messages.
v Message tones: Select the alert tone

for messages.
v Keypad tones: Select the desired

keypad tone.
v Keypad volume: Set the volume of

keypad tone.

Scroll to the desired profile in the Profile
list. After pressing the left soft key
or
the OK key, select Personalise.

v Effect sound volume: Set the volume

for adjusting environment.
of effect sound.

Profiles

Personalise (Menu 1.X.2)

v Slide tones: Allows to set the flip tone
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Profiles
v Power on/off volume: Set the volume

of the ringing tone when switching the
phone on/off.
v Auto answer: This function will be

activated only when your phone is
connected to the handsfree kit.
• Off: The phone will not answer
automatically.
• After 5 secs: After 5 seconds, the
phone will answer automatically.
• After 10 secs: After 10 seconds, the
phone will answer automatically.

Note
v All profiles cannot be renamed.

Profiles
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web'n'walk
You can launch the mobile Internet
browser and access the homepage of the
mobile Internet service provided by TMobile.
Contact your service provider for further
information.

Note
v Please note that additional cost

may occur when using online
services.
v User memory should have at least

32 KB space to launch the mobile
Internet browser and access home
page. If the user memory is less
than 32 KB taken by music or
picture files, you cannot launch
the mobile Internet browser. In
this case, create space by deleting
old music, video or picture files.
v Under launching the mobile

web'n'walk

Internet browser, multitasking is
limited for memory management.
Therefore, you cannot use the
key.
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Multimedia
You can enjoy various multimedia
functions on your phone such as camera,
voice recorder, MP3 for your fun and
convinience.

Note
v When the status of the battery

indicates low, you may not use
the Camera or Multimedia
function.
v While using Multimedia function,

the status of the battery is
changeable.

Note
v Because of the small dimension of

the speaker, in some cases the
audio could be distorted,
especially at maximum volume
and when there are lots of bass
sounds. Therefore, we
recommend you to use the stereo
headset in order to appreciate the
high quality of your music.
The music player supports:
• MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer
III: Sampling frequency up from 8KHz to
48KHz. Bit rate up to 320Kbps, stereo.

MP3 player
Multimedia
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Menu 3.1

The KE970 has an integrated MP3 player
built-in. You can enjoy listening to MP3
music files on your phone using a
compatible headset or via the internal
loudspeaker.

• AAC: ADIF, ADTS formats (Sampling
frequency from 8KHz to 48KHz)
• AAC+: V1: (Bit rate 16~128Kbps)
V2 : (Bit rate 16~48Kbps)
(Sampling frequency from 8KHz
to 48KHz)

Note

Note

v KE970 doesn’t support the

v You should copy MP3 to

variable bit rate of all mentioned
file types. Therefore, you can’t
change the file from MP3 format
to AAC.
You can transfer MP3 files from a
compatible PC to the memory in your
phone using the Mass Storage. When you
connect the phone to a PC using the USB
cable, this will be displayed as a
removable disk through Windows Explorer.
If you are using Win98 SE, you will have to
install the Mass storage driver for
Windows 98 on CD-ROM.

Sounds/MP3 folder. If you copy to
another folder, you will not be
able to view the MP3 files.
v The PC should run Windows 98

SE, Windows ME, Windows 2000,
Windows XP operating system.

Multimedia
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Multimedia
Equalizer
File name
Progressive
bar
Volume
level

Note
v In case that any invalid file is

included in the playlist, an error
message will pop and go back to
the prior screen.

Running time
Stereo/
Playmode/
1. Press Multimedia menu, and then select
Shuffle
Back
MP3 player.
Status of the
2. Press the left soft key
[Options] to
music controller
access the following menus.

Options

v Pause: You can pause the playing MP3

Repeat
Play all
Repeat all
Multimedia
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Repeat one

file.
v View playlist: You can select another

file on the MP3 list.
v Set as ringtone: You can set the

current music on playing MP3 file as a
ringtone

v Settings

- Equalizer: This menu helps you to
adjust to a variety of environments
when listening to music.
- Play mode: This menu allows to set
the play mode: Repeat one, Repeat all,
Play all.
- Set shuffle: It you select On, you can
listen to the music at random.
- Visual effect: You can select the
visual effect menus: Real spectrum,
Fake. This menu allows to change the
background of main LCD on playing
MP3 file.

Note
v Music is copyright protected in

international treaties and national
copyright laws. It may be
necessary to obtain permission or
a license to reproduce or copy
music. In some countries national
law prohibits private copying of
copyrighted material. Please
check the national legislation of
the applicable country concerning
the use of such material.

Multimedia
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Multimedia
Camera

Menu 3.2

Using the camera module built in your
phone, you can take pictures or record
videos. Additionally, you can send photos
to other people and select photos as
wallpaper.

Note
v When using the camera, power

consumption increases. If this icon
appears on the wallpaper,
indicating low battery, recharge the
battery before use.
For your convenience, rotate phone as
shown below when taking picture.
12

Multimedia

Album

3 Camera
Shutter sound or video recording sound is
omitted even when setting mode,
including manner mode
.
• To take a picture
Hold down the camera button. The
camera will be ready to use and you may
want to rotate the screen into a horizontal
position.
- To take clear pictures, press the camera
button while holding the camera
without any movement.
- Appropriately adjust distance to the
object that you want take a picture of
(more than 50 cm).
- Handle carefully since the camera is
vunerable to shock and use a soft cloth
when cleaning the camera lens.
- Do not disassemble or modify the camera
as this may lead to fire or malfunctioning.

Options
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3

1/2 Zoom in/Zoom out

- Auto Focus function is enabled when
taking a picture or sticker shot. Press the
camera button half way to adjust
focus.
1. Hold down the

in standby mode.

2. Focus on the subject to capture the
image, and then press the
key.
3. If you want to save it, press the
key.

v Quality [

]: Allows you to set the
image quality from Normal, Fine and
Super fine.

v Flash [

]: Allow you to set the flash
when you take a photo in dark place.

v Self timer [

]: Allows you to select
the delay time (Off, 3 seconds, 5
seconds, 10 seconds). Then the phone
takes a photo after the specified time.

v Save to [

]: You can set the space
after taking a picture. (External/Phone)

Note
v You can adjust the brightness by

using the

qr.

v Multi shot [

]: Allows to take
multishot photos successively.

v Metering [
v Shot mode [

]: Allows you to set
the shot mode from Marco, Auto focus
On and Off.
]: Allows you to set
the image size.(1600x1200), (1280x960)
(640x480) and (320x240). Multishot is
only available with the (320x240),
(640x480) pixel resolution.

v Colour effect [

]: 4 settings are
available.
(Negation/Mono/Sepia/Colour)

Multimedia

v Resolution [

]: Determines the
lighting based on a little part of the
subject. You can select the Centred and
Combined which is to be exposed
correctly.
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Multimedia
v White balance [

]: Allows you to
change the settings according to the
enviroment.
(Fluorescent/Cloudy/Incandescent/Dayli
ght/Auto)

v Shutter tone [

]: You can set the
sound when taking a picture.

v Reset settings [

] : Allows you to

reset the settings.

Video camera

Menu 3.4

You can record voice memo. The following
[Options] menus are available.
v Storage

You can choose Phone or External
memory.
v Recording mode

You can choose General mode of
unlimited recording or MMS mode of
recording up to 30 seconds.
Record

Menu 3.3

1. Select Video camera menu.
2. Video camera settings menu is the same
with Photo camera settings, except
following items:
Multimedia
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Voice recorder

1. Press OK to start recording. Once
recording is started, the message
Recording and the counter is displayed.
2. If you want to pause or resume
recording, press left soft key or OK key.

v Mode [

3. If you want to finish recording, press
right soft key [Stop].

v Resolution [

Album

]: Allows you to set to send
a video file through MMS or General.
]: You may select the
following resolution: 128x96, 176x144 .

You can view the Sounds folder which lists
allsound files saved in the memory.

Call history
You can check the record of missed,
received, and dialled calls only if the
network supports the Calling Line
Identification (CLI) within the service area.
The number and name (if available) are
displayed together with the date and time
at which the call was made. You can also
view call times.

All calls

Menu 4.1

You can view all lists of outgoing or
incoming calls.

v Enter a new name for the number and

save both in the Address Book
v Send a message by this number
v Delete the call from the list

Dialled calls

Menu 4.3

This option lets you view the last 50
outgoing calls (called or attempted). You
can also:
v View the number if available and call it

or save it in the Address Book
v Enter new name for the number and

save both in the Address Book

Missed calls

Menu 4.2

v View the number if available and call it,

or save it in the Address Book

v Delete the call from the list

Call history

This option lets you view the last 50
unanswered calls. You can also:

v Send a message by this number

47

Call history
Received calls

Menu 4.4

This option lets you view the last 50
incoming calls. You can also:
v View the number if available and call it

or save it in the Address Book
v Enter new name for the number and

save both in the Address Book
v Send a message by this number
v Delete the call from the list

Call duration

Menu 4.5

Allows you to view the duration of your
incoming and outgoing calls. You can also
reset the call times.
The following timers are available:
v Last call: Length of the last call.
v Dialled calls: Length of the outgoing

calls.
v Received calls: Length of the

incoming calls.
v All calls: Total length of all calls made

and incoming calls since the timer was
last reset.

Call history
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Call costs

Menu 4.6

Allows you to check the cost of your last
call, all calls, remaining and reset the cost.
To reset the cost, you need to PIN2 code.

Data information

Menu 4.7

You can check the amount of data
transferred over the network through the
GPRS information option.
In addition, you can also view how much
time you are online.

Call history
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Messaging
New message

Menu 5.1

This menu includes functions related to
SMS (Short Message Service), MMS
(Multimedia Message Service), Email,
voice mail, as well as the network’s
service messages.

4. Press the
[Option] and then press
send after entering numbers.
v Insert

- Symbol: You add special characters.

You can write and edit text message.

- Image: You can insert the Default
graphics or graphics in My pictures
that are available for short messages.

1. Enter the New messages menu by
pressing the left soft key
[OK].

- Sound: You can insert sounds that are
available for short messages.

2. If you want to write a new message,
select Text.

- Default images: You can insert
Animations stored.

3. To make text input easier, use T9.

- Default sounds: You can insert
Sounds stored.

Text (Menu 5.1.1)

4. Press [Options] to attach the followings.
Options
Messaging
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3. You can add phone numbers in the
address book.

v Send to: Sends text messages.

1. Enter numbers of recipient.
2. Press
r key to add more
recipients.

- Text template: You can use Text
templates already set in the phone.

- Contacts: You can add phone
numbers or e-mail addresses in
address book.

Multimedia (Menu 5.1.2)

- My business card: You can add your
Business card to the message.

1. Enter the New message menu by
pressing the left soft key
[OK].

v Save to drafts: Stores messages in

Drafts.
v T9 languages: Select the language for

T9 input mode. You can also deactivate
T9 input mode by selecting
‘T9 off’.
v New T9 word: Select the New T9

word for inputting New word into the
dictionary.
v Clear text: You can clear text while

writing SMS.
v Exit: If you press Exit while writing a

2. If you want to write a new message,
select Multimedia.
3. You can create a new message or
choose one of the multimedia message
templates already made.
Maximum available file size, that can be
inserted to MMS-message, is 300 kb.
Options
v Send to: You can send multimedia

messages to multiple recipients,
priorities your message, and make it
sent later as well.
v Insert: You can add Symbol, Image,

Video, Sound, New slide, Text template,
Contact, Business card, Others.

Messaging

message, you can end the writing
message and back to the Message
menu. The message you have written is
not saved.

You can write and edit multimedia
messages, checking message size.
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Messaging
v New T9 word: Select the New T9

Note
v All messages will be automatically

saved in the outbox folder, even
after a sending failure.
v Preview: You can preview multimedia

messages you have created.
v Save: You can save multimedia

messages To drafts or As templates
v Edit subject: Allows you to modify the

multimedia message you have chosen.
v Slide duration: You can set the

duration of slide of multimedia
message.
v T9 languages: Select the language for

Messaging
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T9 input mode. You can also deactivate
T9 input mode by selecting ‘T9 off’.

word for inputting New word into the
dictionary.
v Exit: You can get back to the Message

menu.

Note
v If you select a picture with a large

file size (200K for example) on
writing multimedia message, the
loading duration will take around
10 seconds. Furthermore, you
can’t activate any keys during the
loading time. After about 10
seconds, you should be able to
write the message.

Email (Menu 5.1.3)

v Save to drafts: Select this to save the

To send/receive an email, you should set
up the email account.

v Edit subject: You can edit the subject.

1. You can input up to 20 email addresses
in the To and Cc field.
Tip: To input “@”, press the
select “@”.

and

2. Key in the subject of the mail and press
OK.
3. After writing an email message, press
the left soft key
[Options]. You can
access the following option menus.
v Send to: You can edit recipients.
v Insert: You can add Symbol, Text

template, Contact and Signature.

message in Drafts.
v T9 languages: Select the language for

T9 input mode. You can also deactivate
the T9 input mode by selecting ‘T9 off’.
v New T9 word: Select the New T9

word menu for inputting a new word
into the dictionary.
v Clear text: You can clear text while

writing the message.
v Exit: If you select this while writing the

message, you can exit from writing
message and go back to the previous
screen. The message you have written
is not stored.

v Attachment: You can attach file with

mail.

Messaging

this menu.
v Preview: You can preview the writing
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Messaging
Note
v For each e-mail account you may

save up to 40 messages (totally
200 for five accounts). In Inbox
folder you may save not more than
20 messages, in Drafts and
Outbox folders - 5 messages, and
in Sent folder up to 10 messages.
In case Drafts Outbox or Sent
folder is full, and you try to save
new message to one of this
folders, first saved message will
be automatically deleted.
v Maximum size for one sent

Messaging

message is 300 kb with
attachments, and maximum size
for one received message is 300
kb. In case you have received
message with more than 5
attachments, only 5 of them will
be received. Some attachment
may display incorrectly.

Inbox

If the phone shows ‘No space for SIM
message’, you have to delete only SIM
messages from Inbox. If the phone
displays ‘No space for message’, you can
make space of each repository as deleting
messages, media and applications.
* SIM message
SIM message means the message
exceptionally stored in SIM card. You
can move this message to the phone.
For notified multimedia message, you have
to wait for downloading and processing of
the message.
To read a message, select one of the
messages by pressing the left soft key
.
v View: You can view the received

messages.
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Menu 5.2

You will be alerted when you have
received messages. They will be stored in
Inbox.

v Delete: You can delete the current

message.
v Reply: You can reply to the sender.
v Reply to all: You can reply to all of the

sender.
v Forward: You can forward the selected

message to another party.
v Return call: You can call back to the

sender.
v Information: You can view information

about received messages; Sender’s
address, Subject (only for Multimedia
message), Message date & time,
Message type, Message size.

Email box

Menu 5.3

When you access this menu, you can
either connect to your remote mailbox to
retrieve your new email messages, or you
can view the previously retrieved email
messages without logging in to the email
server.
You can check the saved emails, drafts,
outbox, and sent emails. In the Inbox, up to
20 emails are stored.
(Outbox stores up to 5, Draftes store up to
5, Sent stores up to 10)

v Multi delete: After selecting the

messages you want to remove, you can
delete the selected messages.
messages read.
v Delete all: You can delete all

messages.

Messaging

v Delete all read: You can delete all
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Messaging
Drafts

Menu 5.4

Using this menu, you can preset
multimedia messages that you use most
frequently. This menu shows the preset
multimedia message list.
The following options are available.
v View: You can see the multimedia

messages.
v Edit: Modifies the message you choose.
v Delete: Deletes the message you

choose.
v Information: You can view information

about the message you choose.
v Multi delete: After selecting the

Messaging
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messages you want to remove, press
OK and you can delete the selected
messages.
v Delete all: Deletes all of the messages

in the folder.

Outbox

Menu 5.5

This menu allows to view the message
which is about to send or is failed sending.
After sending the message successfully,
the message will be moved to sent box.
v View: You can view the message.
v Delete: You can delete the message.
v Resend: You can resend the selected

message.
v Edit: Modifies the massage you choose.
v Information: You can check

information of each message.
v Multi delete: Select and delete the

selected messages.
v Delete all: You can delete all

messages in outbox.

Sent

Menu 5.6

This menu allows you to view the
messages which are already sent. You can
check the time and the contents of
message.

Listen voicemail

Menu 5.7

Once this menu has been selected, simply
press the left soft key
[OK] to listen to
voice mail. You can also hold down the
key in standby mode to listen to
voice mail.

Note
v When you receive a voice mail,

Menu 5.8

(Dependent to network and
subscription)
Info service messages are text messages
delivered by the network to GSM. They
provide general information such as
weather reports, traffic news, taxis,
pharmacies, and stock prices.
Each type of has the number; therefore,
you can contact service provider as long as
you have input the certain number for the
information.
When you have received an info service
message, you can see the popup message
to show you that you have received a
message or the info service message is
directly displayed.
To view the message again or not in
standby mode, follow the sequence shown
below;

Messaging

your phone displays the icon and
you hear an alert. Please check
with your network provider for
details of their service in order to
configure the handset correctly.

Info message
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Messaging
Read (Menu 5.8.1)
1. When you have received an info service
message and select Read to view the
message, it will be displayed on the
screen. You can read another message
by scrolling
,
or
[Next].

You have 6 text templates as below;
• Please call me back.
• I’m late. I will be there at

Topics (Menu 5.8.2)

• I’m on the way

• Where are you now?

(Dependent to network and subscription)

• Urgent! Please contact.

v View list: You can see Info service

• I love you

v Active list: You can select info service

Messaging

message numbers in the active list. if
you activate an info service number, you
can receive messages sent from the
number.

Menu 5.9

Text (Menu 5.9.1)

2. The message will be shown until
another message is reached.

message numbers which you added. If
you press
[Options], you can edit
and delete info message category which
you added.
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Templates

The following options are available.
v View: You can see multimedia
templates.
v Edit: Use this to write a new message
or edit the selected template message
from the text template list.

v Send via

Multimedia (Menu 5.9.2)

- Text message: Use this to send the
selected template message by SMS.

After saving new template, you can use
the following options.

- Multimedia message: Use this to
send the selected template message
by MMS.

v Save: Allows you to save new

- Email: This menu allows you to edit,
delete or add an email account.

multimedia templates you created.
v Insert: You can add Symbol, Image,

Video, Sound, New slide, Text template,
Contact, Business card and Others.

v Delete: Deletes the template.

v Preview: You can preview multimedia

v New template: Use this to create
new template.

v Edit subject: Allows you to modify the

v Delete all: Allows you to delete all
multimedia messages.

v Slide duration: You can set the

templates you wrote.
multimedia message you have chosen.
duration of slide of multimedia
message.
v T9 languages: Select the desired

v Exit: Will take you back to the Message

menu.

Messaging

language for T9 input mode. You can
also deactivate T9 input mode by
selecting ‘T9 off’.
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Messaging
Settings

Menu 5.0

Text message (Menu 5.0.1)
v Message types:

Text, Voice, Fax, Paging, X.400,
Email, ERMES
Usually, the type of message is set to
Text. You can convert your text into
alternative formats. Contact your service
provider for the availability of this
function.
v Validity period: This network service

allows you to set how long your
messages will be stored at the message
centre.
v Delivery report: If you set to Yes, you

Messaging
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can check whether your message is sent
successfully.
v Reply charging: When a message is

sent, it allows the recipients to reply
and charge the cost of the reply to your
telephone bill.

v Message centre number: If you want

to send the text message, you can
receive the address of SMS centre
through this menu.
v Bearer setting: You can set the bearer

setting such as GSM, GPRS.

Multimedia message (Menu 5.0.2)
v Subject: You can enter multimedia

messages subject when this menu is on.
v Slide duration: Display the duration of

each page when writing the message.
v Priority: You can set the priority of the

message you choose.
v Validity period: This network service

allows you to set how long your text
messages will be stored at the message
centre.
v Delivery report: If it is set to Yes in

this menu, you can check whether your
message is sent successfully.

v Read report: You can receive the report

whether the receiver read the message
or not.
v Auto download: If you select On, you

receive multimedia messages
automatically. If you select Off, you
receive only notification message in the
inbox and then you can check this
notification. If you select Home network
only, you receive multimedia messages
depends on home network.

Note
v "You will be charged for sending

messages, and additional charges
may occur when receiving
multimedia messages and emails
abroad (see section Auto
download on page 61). For details,
please contact your service
provider."

v Network profile: If you select

multimedia message server, you can set
URL for multimedia message server.
v Permitted message type

Personal: Personal message.
Advertisement: Commercial message.
Messaging

Information: Necessary information.
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Messaging
Email (Menu 5.0.3)
v Email account

This menu allows you to edit, delete or
add an email account.
• View: You can see the Email.
• Set as default
• Edit
Account name: Account name.
Email address: Enter the email
address given to you by your service
provider.

Messaging
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Outgoing mail server: Enter the
SMTP address and Port number of
computer that sends your email.
- Advanced settings
Protocol type: Choose your protocol
type. (POP3/IMAP4)
Maximum receive size: View the
Maximum size that you can receive
mails.
Save to server: Select Yes to leave
the messages on the server.

My name: You can make your
nickname.

Insert signature: Select Yes to
attach your signature to your email
messages.

Incoming mail server: Enter the
POP3 address and Port number that
receives your email.

Reply email address: Email
address that you can receive the
reply.

User name: Enter your email ID.

Incoming port number: Allow you
to edit POP3 port number.

Password: Enter your email
password.

Outgoing port number: Allow you
to edit SMTP port number.

Outgoing mail authentication:
when you send the mail, you can set
authentication whether or not.
Outgoing server ID/password:
Enter the ID and password for sending
your email.
• New account: You can set up to 5
email accounts by selecting New
account menu. Using the Edit menu,
you can set the following values.

Open the Menu
Select entry “Messaging“.
Select entry 0-Settings.
Select entry 3-Email.
Select entry 1 Email account.
Now select the provider of your email
account.

• Delete: Deletes the selected account
from the list.

Yahoo, BTInternet, or AOL:

• Delete all: You can delete all
account lists.

Now complete the entries in the empty
fields. Do not change the data in the fields
which already have data in them.

v Network profile

v Signature

For editing, please select the desired field
and press OK. When you are finished with
one field you can directly scroll to the next
empty field. When all fields are changed
appropriately, press OK.

Messaging

A profile is the network information
used to connect to the Internet. There
are default profiles for some operators,
stored in phone memory. It’s impossible
to rename default profiles.
You can make your signature.
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Messaging
Email address: Enter your email
address, which is used as as sending
address.
My name: Enter your name, which will
be shown as sender of the email.
User name: Enter your user name.
Password: Enter the password which
belongs to your username.
Finally to activate your email account (by
default Yahoo account is active), select
your desired account and open the options
submenu with the left softkey. Press 2-Set
as default.
Now your email account is configured.
Messaging
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If your email provider is not preinstalled,
please remove one of the existing entries
or create a new one.

You will need to receive from your e-mail
provider the information to fill out the
foregoing fields and further parametres
such as server address.

Note
v A charge is made each time you

request to download emails.
Frequent download requests can
result in high cost. For details,
please contact your service
provider.

Voicemail number (Menu 5.0.4)
You can receive the voicemail if your
network service provider supports this
feature. When a new voicemail has
arrived, the symbol will be displayed on
the screen. Please check with your
network service provider for details of their
service in order to configure the phone
accordingly.

Push message (Menu 5.0.5)
You can set the option whether you will
receive the message or not.

Info message (Menu 5.0.6)

v Language

You can select the language you want
by pressing OK key. Then, the info
service message will be shown in the
language that you selected.

v Receive

Yes: If you select this menu, your phone
will receive Info service messages.
No: If you select this menu, your phone
will not receive Info service messages
any more.
v Alerts

Yes: Your phone will beep when you
have received Info service message
numbers.
Messaging

No: Your phone will not beep even
though you have received info service
messages.
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Contacts
Search

Menu 6.1

1. Select Search by press the left soft key
[OK].
2. Enter the name that you want to search.

Note
v Instant searching is available by

inputting the initial letter of the
name.

the number you want, you can send a
message(Text/Multimedia/Email) to the
selected number.
v Send via: You can send the data of

phone book via Text message,
Multimedia message, Bluetooth or
Email.
v Delete: You can delete an entry.
v New contact: After selecting the place

(SIM/Phone) you want to save, you can
add to the phonebook list.

3. If you want to edit, delete, copy an
entry, or to add the voice to one, select
left soft key
[Options].

v Multi delete: Allows you to remove a

The following menu will be displayed.

v Copy to handset/SIM: You can copy

v View: You can view each entry in

details.
Contacts
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v New message: After you have found

v Edit: You can edit the name, number,

group, ringtone and picture by using the
navigation key.

number of files selected.
an entry from SIM to phone or from
phone to SIM.
v Main number: If a contact has more

than one number stored, select the one
that you use most often. This main
number will be displayed first.

New contact

Menu 6.2

You can add phonebook entry by using this
function. Phone memory capacity is 1000
entries. SIM card memory capacity
depends on the cellular service provider.
The number of character is SIM dependent
feature.

Note
v Maximum stored name and

number length depends on SIMcard type.
1. Select New contact by press left soft
key
[OK].
2. Input a name.
r, then you can input a

Menu 6.3

You can assign any of the keys
to
with a Name list entry. You can call
directly by pressing this key.
1. Open the phonebook first by pressing
the right soft key
[Contacts] in
standby mode.
2. Scroll to Speed dial, then press the left
soft key
[OK].
3. If you want to add speed dial, select
<empty> by pressing the left soft key
[Assign]. Then, you can search the
name in phonebook.
4. After assigning the number as speed
dial, you can change and delete the
entry. You can also make a call or send
a message by this number.

4. You can set a group for the entry by
pressing
,
.

Contacts

3. Press
number.

Speed dials

5. You can set a ringtone and a photo for
the entry by press left soft key
[Options].
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Contacts
Groups

Menu 6.4

You can list up to the members per each
group. There are 7 groups you can make
lists to.
v View members: Shows the group

members you have selected.
v Group ringtone: Allows you to specify

Copy all

Menu 6.5

You can copy entries from SIM card
memory to Phone memory and vice versa.
v SIM to phone: You can copy the entry

from SIM Card to Phone memory.
v Phone to SIM: You can copy the entry

from Phone memory to SIM Card.

ring tone for the group members’ call.
v Group icon: Allows you to select the

icon dependent on Group.
v Add member: You can add group

members.
v Remove member: You can remove the

member from the Group member list.
But the name and the number will be
remained in phonebook.
v Remove all members: Allows you to

Contacts
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delete all the members in the group.
v Rename: You can change a group

name.

Delete all

Menu 6.6

You can delete all entries from SIM or
Phone.

Settings
1. Press the right soft
standby mode.

Menu 6.7

[Contacts] in

2. Scroll to Settings, then press the left
soft key
[OK].
v Default memory

You can set the default memory from
Always ask, SIM or Handset.
v View options

Scroll to highlight View options, and
then press the left soft key [OK].
- Name only: Set the phonebook list
with displaying only name.
- With picture: Set the phonebook list
with the information of character and
picture.

Information

Menu 6.8

v Service dial numbers

Use this function to access a particular
list of services provided by your network
operator (if supported by the SIM card).
v Own numbers (SIM dependent)

You can save and check your own
number in SIM card.
v Business card

This option allows you to create your
own business card featuring Name and
an mobile phone number.
To create a new business card, press
the left soft key
[New] and enter
the information into the fields.

Contacts

If you want to edit, delete or to send a
business card, select left soft key
[options].
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My stuff
Images

Menu 7.1

Show the list of JPG files at My
media\Photos in Multimedia memory.

v File

- Rename: Change the file name of
selected file. You can not change the
extension of file.

v View: You can see the JPG file when

pressing OK key or selecting View menu
of Option menus.
v Delete: Delete a file.

Note
v You can’t use the following

characters \ / : * ? ” < > |

v Set as

- Full image wallpaper: Currently
selected image can be set as a
wallpaper.
- Landscape wallpaper: Currently
selected image can be displayed
horizontally as a wallpaper.
- Picture ID: Currently selected image
can be set as a Picture ID.
v Send via: Allows you to send a image

My stuff

70

through MMS/Bluetooth/Email.

- Move to folder: Move the selected
file to the folder.
- Move to external memory: Move
the selected file to the Multimedia
memory/external memory.

Warning!
If you remove the external memory
during data transfer, it can seriously
damage the phone.

- Copy to external memory: Copy the
selected file to the Multimedia
memory/external memory.

Warning!

Sounds

If you remove the external memory
during data transfer, it can seriously
damage the phone.

Show the list of MP3, MP4, AAC, M4A
files at My media\Music in Multimedia
memory.

- Information: Show the file
information.
v Print via Bluetooth: Most pictures that

you’ve taken in the camera mode and
downloaded through WAP can be
transmitted via Bluetooth to a printer.

Menu 7.2

v Play: You can play the MP3 file when

pressing OK key or selecting Play menu
of Option menu.
v Set as: Currently selected sound can be

set as a Ringtone/Ringtone ID.
v File info: Show the file information.

v Slide show

You can view a slide show of the files
you stored.
v New folder: You can create a new

folder.
v Multi delete: You can remove a

number of files you selected.
v List view: Allows you to set the view

type.

My stuff

v Delete all: Delete all files in the list.
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My stuff
Videos

Menu 7.3

Shows the list of 3GP, 3G2 files at My
media\Videos in Multimedia memory.
Supported file types are 3gp files, that are
encoded with MPEG4 and h.263 videocodecs and AMR audio-codec.
v Play: You can play the video file when

pressing OK key or selecting Play menu
of Option menus.
v Delete: Delete a file.
v Send via: Send the selected file to

another device via Multimedia
message, Bluetooth or Email.

My stuff
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Note
v You may send files via Bluetooth

only if they are stored in phone
memory, not on memory card. To
send file from external memory,
please, firstly copy it to internal
phone memory.
v File: You can save/move/copy the

folder or external memory.
- Rename: Change the file name of
selected file.
The maximum length of characters is
36. And you can not change the
extension of file.

Warning!

v New folder: You can create a new

You can’t use the following
characters \ / : * ? “ < > |

v Multi delete: You can remove a

- Move to folder: Move the selected
file to the folder.

v Delete all: Delete all the files in the

- Move to external memory: Move
the selected file to the Multimedia
memory\external memory

Warning!

folder.
number of files you have selected.
list.

Documents

Menu 7.4

If you remove the external memory
during data transfer it will cause
serious damage to your phone.

This menu enables you to view document
files (txt, ppt, pdf, doc and excel).

- Copy to external memory: Copy the
selected file to the Multimedia
memory\external memory.

v View: You can see the document file

- Information: Shows the file
information.

v Information: Show the file information.

You can use the following Options menu
when pressing the OK key or selecting
View menu of Option menus.

My stuff

73

My stuff
Others

Menu 7.5

Show the list of files in My media\Others
in the Multimedia memory.

Note
v You may send files via Bluetooth

only if they are stored in the
phone memory, not on the
memory card. To send a file from
the external memory you must
first copy it to the internal phone
memory.

My stuff
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Note
v When you connect the phone with

a PC via Bluetooth, you can both
send and receive files to the
Music and Video folders. You can
copy any file type to the Others.
You can only receive files from the
Photos, Sounds, and Images
folders. You can only view or play
files in the Others folder if the file
types are supported. When
connecting with a PC via USB
cable you will only see the
following folders in the internal
memory: Images, Sounds, Videos,
and Others. You can see all
folders in the external memory.

Games & Apps

Menu 7.6

In this menu, you can manage the Java
applications installed in your phone. You
can play or delete downloaded
applications, or set the connect option.

External memory

Menu 7.7

This menu allows you to view Images,
Sounds, Videos, Documents and Others in
memory card. If the external memory is not
available, a pop up message “Please insert
external memory” is displayed.

Note
v The SIM card must be installed in

order for the phone to be
recognized as a removable disk.

New Fantastic LG
The KE970 works as a mass storage
device. If you connect the USB cable,
you can use the phone as a
Removable Disk. You can download
MP3 files, photos, videos, text files
etc. this gives you fast access from
the PC to phone, by just connecting
the USB cable.

Note
v MASS STORAGE function will only

work when the phone is in idle
mode.
v DO NOT remove the cable while

My stuff

you are downloading files. After
you download the files, you need to
click “Safely Remove Hardware”
on the PC and then disconnect the
cable.
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My stuff
v When you copy a file to the

removable disk, you can see a
message on the display
“transferring”. It means MASS
STORAGE is working and data is
being transferred. While
“transferring”, do not disconnect
the cable. If you disconnect the
cable while “transferring”, data
will be lost or corrupted and
possibly damage the phone.
v If you receive a call when using as

MASS STORAGE the call will be
rejected, but after you remove the
cable you will be able to see the
missed call.

My stuff
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Tools
Alarm clock

Menu 8.1

You can set the alarm clock to go off at a
specified time.
1. Select On and enter the alarm time you
want.
2. Select the repeat period: Once, Mon-Fri,
Mon-Sat, Sat-Wed, Sat-Thu, Everyday.
3. Select the alarm tone you want and
press
[Set].

Calendar

Menu 8.2

When you enter this menu a calendar will
show up. On top of the screen there are
sections for date. Whenever you change
the date, the calendar will be updated
according to the date. And square cursor
will be used to locate the certain day. If
you see marked date in the calendar, it
means that there is a schedule or memo
that day. This function helps to remind you
of your schedule and memo. The phone
will sound an alarm tone if you set this for
the note.
To change the day, month, and year.
Key

Description
Yearly

,

Monthly

q,r

Weekly

,

Daily

Tools

,
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Tools
In the scheduler mode, press left soft key
[Options] as follows;
v View

View all schedules and memo for the
chosen day.
Use
q,r to browse through the
note lists.
If you want to view the note in detail,
press left soft key
[OK]. Press left
soft key
[Options] to View, Delete, New
schedule, Send via Text
message/Multimedia
message/Bluetooth/Email, Edit,
Calendar, Scheduler tone, All schedules,
Go to date, Multi delete and Delete all.
v New schedule

Allows you to add new schedule and
memo for the chosen day.
Tools
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You can store up to 100 notes. Input the
subject and then press left soft key
[OK].

You enter the appropriate information in
the follow section; Time, Repeat and
Alarm.
v Scheduler tone

You can set the alarm tone of each
chosen date.
v All schedules

View all schedules and memo for the
chosen day.
Use
q,r to browse through the
note lists. If you set alarm for the note,
the alarm icon is displayed.
v Go to date

You can go to the chosen date directly.
v Delete old

You can delete the past schedule that
you have already been notified of.
v Delete all

You can delete all notes.

t-zones

Menu 8.3

With t-zones, you can access various WAP
(Wireless Application Protocol) services for
downloading e.g. ringtones, wallpapers,
videos, games and applications. These
services are specially designed for mobile
phones and they are maintained by WAP
service providers.
Check the availability of WAP services,
pricing and tariffs with your network
operator and/or the service provider
whose service you wish to use. Service
providers will also give you instructions on
how to use their services.
Once connected, the t-zones start-page is
displayed. To exit the browser at any time,
press the (
) key. The phone will
return to the idle menu.

Navigating with the WAP browser
You can surf the Internet using either the
phone keys or the WAP browser menu.
Using the phone keys
When surfing the Internet, the phone keys
function differently to phone mode.
Key
q,r

Description
Scrolls each line of the
content area
Returns to the previous
page
Selects options and
confirms actions

Using the WAP browser menu
There are various menu options available
when surfing the Mobile Web.
Tools
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Tools
After selecting a desired bookmark, the
following options are available.

Note
v The WAP browser menus may

vary, depending on your browser
version.

v Connect: Connects to the selected

bookmark.
v View: You can see the selected

bookmark.

Home (Menu 8.3.1)

v Edit: You can edit the URL and/or the

Connects to a homepage. The homepage
will be the site which is defined in the
activated profile. It will be defined by the
service provider if you have not defined it
in the activated profile.

Bookmarks (Menu 8.3.2)
This menu allows you to store the URL of
favourite web pages for easy access at a
later time.
To create a bookmark
Tools

1. Press the left soft key

[Options].

2. Select Add new and press the OK key.
3. After entering the desired URL and title,
press the OK key.
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title of the selected bookmark.
v New bookmark: Select this to create a

new bookmark.
v Send URL via: Sends the selected

bookmark via Text/Multimedia message
and Email.

Go to URL (Menu 8.3.3)
You can connect directly to the site you
want. After entering a specific URL, press
the OK key.

History (Menu 8.3.4)

Each profile has submenus as follows:

This menu will shows the recent browsing
pages.

v Activate: Activates the selected profile.

Settings (Menu 8.3.5)
You can set the profile, cache and security
related to internet service.
Network profiles (Menu 8.3.5.1)
A profile is the network information used
to connect to the Internet.
There are default profiles for some
operators, stored in phone memory. It’s
impossible to rename default profiles.

v View: You can see the selected profile.
v Edit: You can edit the selected profile.
v New profile: You can add a new

profile.
v Delete: Deletes the selected profile

from the list.
v Delete all: Deletes all profile from the

list.
v Reset all: Allows you to reset all

profiles.

Tools
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Tools
Cache (Menu 8.3.5.2)

Information (Menu 8.3.6)

The information or services you have
accessed are saved in the cache memory
of the phone.

You can view the information of WAP
browser version.

Note
v A cache is a buffer memory, which

is used to save data temporarily.
Cookies (Menu 8.3.5.3)
The information or services you have
accessed are saved in the cache memory
of the phone.
Security certificates (Menu 8.3.5.4)
You can see the list of personal.
Certificates that have been stored in your
phone.
Tools
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Calculator

Menu 8.4

This contains the standard functions such
as +, -, x, n : Addition, Subtraction,
Multiplication, and Division.
Furthermore, you can use the various
function of calculator such as +/-, sin, cos,
tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad.
1. Input the numbers by pressing numeric
keys.
2. Use a navigation key to select a sign for
calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press

key to view the result.

5. To input the decimal number, press
key.
6. To end Calculator, press the right soft
key
[Back].

Stop watch

Menu 8.6

1. Press [Start] to take time and record the
lap time by pressing [Lap].
2. Press [Stop] to ascertain the record of
lap time.

Memo

Menu 8.5

1. Select the Memo by pressing the left
soft key
[OK].
2. If the entry is empty, press the left soft
key
[New].
3. Input the memo and then press left soft
key
[Options] > [Save].

Note
v If you want to change the text input

mode, press the

in order.

3. Press [Reset] to default condition.

Unit converter

Menu 8.7

This converts any measurement into a unit
you want. There are 7 types that can be
converted into units: Currency, Area,
Length, Weight, Temperature, Volume and
Velocity.
1. You can select one of unit types by
pressing
[OK] key.

Tools

2. Select the unit you want to convert by
pressing
q, r. It’s impossible to
input “-” symbol in unit converter.
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Tools
3. Select the standard value by using
,
.

SIM services

Menu 8.9

This menu depends on SIM and the
network services.

World clock

Menu 8.8

You can check the current time of
Greenwich Mean Time (GMT) and major
cities around the world, using the left/right
navigation keys and left soft key [Zoom in].
The screen shows the city name, current
date and time.
To select the time zone in which you are
located, proceed as follows:
1. Select the city corresponding to your
time zone by pressing the left/right
navigation keys and left soft key [Zoom
in] one or more times. The local date
and time are displayed.
Tools
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2. If you want to change the time display in
standby mode to the selected time,
press [OK] key.

Settings
Date & Time

Menu 9.1

You can set functions relating to the date
and time.

Set date (Menu 9.1.1)

Auto update (Menu 9.1.5)
Select On, the phone will automatically
update the data and time.

You can enter the current date.

Languages

Date format (Menu 9.1.2)

You can change the language for the
display texts in your phone. This change
will also affect the Language Input mode.

You can set the Date format such as
YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY,
MM/DD/YYYY.

Menu 9.2

(D: Day / M: Month / Y: Year)

Display

Set time (Menu 9.1.3)

Wallpaper (Menu 9.3.1)

You can enter the current time.

You can select the background pictures in
standby mode.

Menu 9.3

Time format (Menu 9.1.4)
Backlight timer (Menu 9.3.2)
You can set the light-up duration of the
display.
(Off/10 secs/20 secs/30 secs/60 secs)

Settings

Your can set the time format between 24
hours and 12 hours.
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Settings
Brightness (Menu 9.3.3)

Standby text (Menu 9.3.7)

You can set the brightness of LCD: 100%,
80%, 60%, 40%

If you select On, you can edit the text
which is displayed in standby mode.

Home screen shortcut (Menu 9.3.4)

Network name (Menu 9.3.8)

Selecting On displays the functionalities of
4 Navigation keys and Menu key as
pictures on the middle of the idle window.
(Profiles/Messaging/ Favourites/Contacts)

If this function is activated, network name
will be displayed on LCD.

Menu style (Menu 9.3.5)
Your phone provides you with Grid and List
menu themes. Set the menu style by
scrolling and pressing the left soft key
[OK].

Dialing style (Menu 9.3.6)
Settings
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Your phone provides you with four dialing
styles.
(Color style/Beads style/Digital
style/Sketchbook style)

Connectivity

Menu 9.4

Bluetooth (Menu 9.4.1)
Bluetooth enables compatible mobile
devices, peripherals and computers that
are in close proximity to communicate
directly with each other without wires.
This handset supports built-in Bluetooth
connectivity, which makes it possible to
connect them with compatible Bluetooth
headsets, computer applications and so
on.

v Bluetooth on/off

Note
v If you use LG PC Sync via

Bluetooth, you can exchange the
data only within phonebook
v When you receive data from

another Bluetooth device, the
phone requests confirmation.
After confirming the transfer, the
file will be copied on to your
phone.
v Depending on the file type, it will

You can activate or cancel the Bluetooth
function.
v Device list

You can view all devices which your
KE970 is already paired to. If you enter
Paired devices, you access the options
- Connect / Disconnect: After pairing
with headset or stereo headset, you
should connect with those devices.
Then you can use those devices.

be stored in the following folders:
- Video (.3gp, mp4): Videos folder
- Image (.bmp, gif, jpg, png):
Images folder
- Sound (.amr, wav, aac): Sounds
folder
- Other files (.txt, html): Others
folder

Settings

- MP3 (.mp3): Sounds/MP3 folder
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- Add new: Allows to search new
Bluetooth devices and add them to
your phone’s list of paired devices.
When you select Add new your
handset will start to search for
Bluetooth devices within range. Once
the device you wish to pair appears on
the list press the right soft key [Stop].
Scroll to the desired device and press
the left soft key [Pair]. You will then be
asked to enter a passcode. The
passcode can be any code you wish to
use (the same passcode must be used
by both devices) or is one that is predetermined by the manufacturer of the
device you are trying to pair with.
Please check the User Manual of the
device you are initiating the pair with
to see if it already has a predetermined
passcode in place.
Settings
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- Rename: Allows you to change the
name of the paired Bluetooth device
and how it is displayed on the handset.

- Set as authorised/Set as
unauthorised: Allows you to set an
authorised connection between each
Bluetooth device. For example if you
regularly use a Bluetooth headset with
your phone then setting the connection
as authorised will mean the headset
will automatically connect to the
handset each time the headset is
powered on.
- Remove: Allows to delete a paired
Bluetooth device.
- Remove all: Allows to delete all a
paired Bluetooth devices.
v Bluetooth settings

- My visibility: This indicates whether
or not your handset will be visible to
other Bluetooth devices.

- My name: You can set the name of
Bluetooth device. The default name is
LG KE970.
- My address: You can view the
address of your Bluetooth device.

Network (Menu 9.4.2)
You can select a network which will be
registered either automatically or
manually.
Network selection (Menu 9.4.2.1)
Usually, the network selection is set to
Automatic.

v Manual: The phone will find the list of

available networks and show you them.
Then you can select the network which
you want to use if this network has a
roaming agreement with your home
network operator. The phone let you
select another network if the phone fails
to access the selected network.
v Preferred: You can set a list of

preferred networks and the phone
attempts to register with first, before
attempting to register to any other
networks. This list is set from the
phone’s predefined list of known
networks.

v Automatic: If you select Automatic

Settings

mode, the phone will automatically
search for and select a network for you.
Once you have selected “Automatic”,
the phone will be set to “Automatic”
even though the power is off and on.
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GPRS attach (Menu 9.4.2.2)

Network profile (Menu 9.4.2.3)

You can set GPRS service depending on
various situations.

v Data connections

v Power on

If you select this menu, the phone is
automatically registered to a GPRS
network when you switch the phone on.
Starting a WAP or PC dial-up application
created the connection between phone
and network and data transfer is
possible. When you end the application,
GPRS connection is ended but the
registration to the GPRS network
remains.
v When needed

Settings
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If you select this menu, the GPRS
connection is established when you
connect a WAP or application service
and closed when you end the WAP or
application connection.

• Name: You can type the network
name.
• Bearer: You can set the bearer data
service.
1 Data/2 GPRS
<Data settings>
Appears only if you select Data
Settings as a Bearer/service.
- Dial number: Enter the telephone
number to dial to access your WAP
gateway.
- User ID: The users identity for your
dial-up server
(and NOT the WAP gateway).
- Password: The password required
by your dial-up server (and NOT the
WAP gateway) to identify you.
- Call type: Select the type of data
call; Analogue or Digital (ISDN).

- Call speed: The speed of your data
connection; 9600 or 14400 (Depends
on Operator)

- Primary server: Input the IP address
of the primary DNS server you
access.

- Linger time: You need to enter
timeout period.
After entering that, the WAP
navigation service will be unavailable
if any data is not input or transferred.

- Secondary server: Input the IP
address of the secondary DNS server
you access.

- Primary server: Input the IP address
of the primary DNS server you
access.
- Secondary server: Input the IP
address of the secondary DNS server
you access.
<GPRS settings>
The service settings are only available
when GPRS is chosen as a bearer
service.

- Password: The password required
by your APN server.

You can choose one mode of Data service
and Mass storage.
When you have finished using the phone
memory, click Exit and take the following
steps.
Caution
v Before you remove the cable, it is
necessary that you click Exit. Or,
the integrity of transferred data is
not guaranteed.

1. Click on the notification area.
[Unplug or Eject Hardware]

Settings

- APN: Input the APN of the GPRS.
- User ID: The users identify for your
APN server.

USB connection (Menu 9.4.3)
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Settings
2. Select USB Mass Storage Device, click
on Stop.
The following message will appear:
“The ‘USB Mass Storage Device’ device
can now be safely removed from the
system”
3. Then remove the cable.

v If busy

Diverts voice calls when the phone is in
use.
v If no reply

Diverts voice calls which you do not
answer.
v If out of reach

Call

Menu 9.5

You can set the menu relevant to a call by
pressing
[Select] in the Setting menu.

v All data calls

Call divert (Menu 9.5.1)

v All fax calls

The Call divert service allows you to divert
incoming voice calls, fax calls, and data
calls to another number. For details,
contact your service provider.
Settings
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Diverts voice calls when the phone is
switched off or out of coverage.

v All voice calls

Diverts voice calls unconditionally.

Diverts to a number with a PC
connection unconditionally.
Diverts to a number with a fax
connection unconditionally.
v Cancel all

Cancels all call divert service.

The submenus

Answer mode (Menu 9.5.2)

Call divert menus have the submenus
shown below.

v Slide open

- Activate
Activate the corresponding service.
To voice mailbox
Forwards to message centre. This
function is not shown at All data calls
and All fax calls menus.
To other number
Inputs the number for diverting.

If you select this menu, you can receive
an incoming call when you open the
slide.
v Any key

If you select this menu, you can receive
a call by pressing any key except
[End] key.
v Send key only

If you select this menu, you can receive
a call by only pressing
[Send] key.

To favourite number
You can check recent 5 diverted
numbers.
- Cancel
Deactivate the corresponding service.
View the status of the corresponding
service.

(network and subscription dependent)
v Set by network

If you select this, you can send your
phone number depending on two line
service such as line 1 or line 2.

Settings

- View status

Send my number (Menu 9.5.3)
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Settings
v On

You can send your phone number to
another party.
Your phone number will be shown on
the receiver’s phone.
v Off

Your phone number will not be shown.

Call waiting (Menu9.5.4)
(network dependent)
v Activate

If you select Activate, you can accept a
waiting (receiving) call.
v Cancel

If you select Cancel, you cannot
recognize the waiting (receiving) call.
v View status

Settings
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Shows the status of Call waiting.

Minute minder (Menu 9.5.5)
If you select On, you can check the call
duration by a beep sound given every
minute during a call.

Auto redial (Menu 9.5.6)
v On

When this function is activated, the
phone will automatically try to redial in
the case of failure to connect a call.
v Off

Your phone will not make any attempts
to redial when the original call has not
connected.

Send DTMF (Menu 9.5.7)
You can send touch tones during an active
call to control your voice mailbox or other
automated phone services.

Security

Menu 9.6

PIN code request (Menu 9.6.1)
In this menu, you can set the phone to ask
for the PIN code of your SIM card when
the phone is switched on.
If this function is activated, you’ll be
requested to enter the PIN code.
1. Select PIN code request in the security
settings menu, and then press
[OK].
2. Set On/Off.
3. If you want to change the setting, you
need to enter PIN code when you switch
on the phone.

Phone lock (Menu 9.6.2)
You can use a security code to avoid
unauthorized use of the phone. Whenever
you switch on the phone, the phone will
request security code if you set phone lock
to When switch on.
If you set phone lock to When SIM
changed, your phone will request security
code only when you change your SIM card.

Settings

4. If you enter wrong PIN code more than 3
times, the phone will lock out. If the PIN
is blocked, you will need to key in PUK
code.

5. You can enter your PUK code up to 10
times. If you put wrong PUK code more
than 10 times, you can not unlock your
phone. You will need to contact your
service provider.
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Call barring (Menu 9.6.3)
The Call barring service prevents your
phone from making or receiving certain
category of calls. This function requires the
call barring password. You can view the
following submenus.
v All outgoing

The barring service for all outgoing calls.
v Outgoing international

The barring service for all outgoing
international calls.
v O/G international except home

country
The barring service for all international
outgoing calls except home network.
v All incoming

Settings

The barring service for all incoming
calls.
v Incoming when abroad

The barring service for all incoming calls
when roaming.
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v Cancel all barrings

You can cancel all barring services.
v Change password

You can change the password for Call
Barring Service.
The submenus:
- Activate
Allows to request the network to set call
restriction on.
- Cancel
Set the selected call restriction off.
- View status
View the status whether the calls are
barred or not.

Fixed dial number (Menu 9.6.4)

Change codes (Menu 9.6.5)

(SIM dependent)

PIN is an abbreviation of Personal
Identification Number to prevent use by
unauthorized person.

You can restrict your outgoing calls to
selected phone numbers. The numbers are
protected by your PIN2 code.
v On

You can restrict your outgoing calls to
selected phone numbers.
v Off

You can cancel fixed dialling function.

You can change the access codes:
Security code, PIN1 code, PIN2 code.
1. If you want to change the Security
code/PIN1/ PIN2 code input your
original code, and then press
[OK].
2. Input new Security code/PIN/PIN2 code
and verify them.

v List view

You can view the number list saved as
Fixed dial number.

Settings
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Flight mode

Menu 9.7

This allows you to use only the phone’s
features that do not require the use of the
wireless network when you are in an
airplane or in places where the wireless
network is prevented.
If you set the flight mode on, the icon will
be displayed on the screen instead of the
network signal icon.
v On: You cannot make (or receive) any

calls, including emergency calls, or use
other features that require network
coverage
v Off: You can deactivate the flight mode

and restart your handset to access the
network.

Settings
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Power saving

Menu 9.8

If you set On, you can save the power
when you don’t use the phone.

Reset default

Menu 9.9

You can initialize all factory defaults. You
will need Security code to activate this
function.

Memory status

Menu 9.0

You can check free space and memory
usage of each repository, Internal memory
and Multimedia memory. You can go to
each repository menu.

Accessories
There are various accessories for your mobile phone. You can select these
options according to your personal communication requirements.

Standard Battery

Hands free
earmicrophone
and music
player controller
combo
v Stereo headset

Travel Adapter
This charger allows
you to charge the
battery while away
from home or your office.
.

v Controller: Answer & End button,

music player control, volume control,
Hold button and microphone.

Note
] Always use genuine LG

accessories.
] Failure to do this may invalidate

different regions; please check
with our regional service company
or agent for further inquires.

Accessories

your warranty.
] Accessories may be different in
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Technical data
General
Product name: KE970
System: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures
Max: +55°C
Min: -10°C

Technical data
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Q&A
Please check to see if any problem which
you may have with your phone is described
here before taking it for service or calling a
service engineer.

Q How do I view the list of outgoing
calls, incoming calls and missed
calls?

A Press

.

Q Connection is poor or is not audible in
certain areas.

A In certain areas, signal strength can
vary dramatically. Try moving to a
different location. Heavy network
traffic may affect the ability to
connect, or the stability of the call.

Q Connection is poor even when
established.

A In certain areas, signal strength can
vary dramatically. Try moving to a
different location. Heavy network
traffic my affect the ability to connect,
or the stability of the call.

Q LCD does not turn on.
A Remove and replace the battery and
turn on the power. If the phone still
does not turn on, charge the battery
and try again.

Q An echo can be heard during
connection with a certain telephone
in a certain area.

A It is called ‘Echo Phenomenon’. It
Q&A

occurs if the volume is too high or
caused by special properties (semi
electronic telephone exchange) of the
machine on the other end.
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Q&A
Q The phone gets warm.
A During long calls, or if games/Internet
are used for a long time, the phone
may become hot. This is perfectly
normal and has no effect upon the life
of the product or performance.

Q Usage time of battery becomes
shorter.

A If the battery time is short, it may be
due to the user environment, or large
volume of calls, or weak signals.

Q No number is dialled when you recall
Q The bell does not ring, or lamp or LCD
blinks only.

A The phone is set to ‘Vibrate’ or ‘Silent’
in the Profiles menu. Please select
‘Normal’ or ‘Loud/.

Q Standby duration of the phone
gradually becomes shorter.

A Batteries have a limited life. When

Q&A
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the battery lasts for half its original
time, it requires replacement.
Only use authorised replacement
parts.

a phonebook entry.

A Check that the numbers have been
saved correctly, by using the
phonebook Search feature. Resave
them, if necessary.

Q You cannot be contacted.
A Is your phone switched on (
pressed for more than three
seconds)? Are you accessing the right
cellular network? Have you set an
incoming call barring option?

Q I cannot find the lock, PIN, or PUK
code, or password?

A The default lock code is ‘0000’. If you
forget or lose the lock code, contact
your phone dealer. If you forget or
lose a PIN or PUK code, or if you have
not received such a code, contact your
network service provider.

Q&A
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Glossary
To help you understand the main technical
terms and abbreviations used in this
booklet and take full advantage of the
feature on your mobile phone, here are a
few definitions.
Call Barring
Ability to restrict outgoing and incoming
calls.
Call Divert
Ability to reroute calls to another number.
Call waiting
Ability to inform users that they have an
incoming call when engaged on another
call.

Glossary
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GPRS (General Packet Radio Service)
GPRS guaranties continuous connection to
the Internet for mobile phone and
computer users. It is based on the Global
System for Mobile Communication (GSM)
circuit-switched cellular phone
connections and the Short Message
Service (SMS).
GSM (Global System for Mobile
Communication)
International standard for cellular
communication, guaranteeing
compatibility between the various network
operators. GSM covers most European
countries and many other parts of the
world.

JavaTM

MMS (Multimedia Message Service)

Programming language generating
applications that can run on all hardware
platforms, whether small, medium or
large, without modification. It has been
promoted for and geared heavily to the
Web, both for public Web sites and
Intranets. When a Java program runs from
a Web page, it is called a Java applet.
When it is run on a mobile phone or pager,
it is called a MIDlet.

A message service for the handset
environment, standardised by the WAP
Forum and the 3rd Generation Partnership
Program (3GPP). For phone users, MMS is
similar to Short Message Service (SMS)-it
provides automatic, immediatedelivery of
user-created content from phone to phone
numbers, thus the traffic goes from phone
to phone. MMS also provides support for
e-mail addressing, so that messages can
also be sent by email. In addition to the
text content of SMS, MMS messages can
contain still images, voice or audio clips,
and later also video clips and presentation
information.

Calling Line Identification Services
(Caller ID)
Service allowing subscribers to view or
block the telephone numbers of callers.

MP3

Glossary

Moving Picture Experts Group Layer-3
Audio. A file format to provide high-quality
audio whose quality is equal to that of CD.
MP3 is a digital audio standard developed
by MPEG, or Moving Picture Experts Group
and is widely used for digital audio files.

105

Glossary
MPEG4
Motion Picture Experts Group 4. A digital
video standard developed by MPEG or
Moving Picture Experts Group. MPEG4
compresses video data so that a large
video file can be transmitted, and saved
more easily. MPEG4 is suitable especially
for mobile environment.
Multimedia
Multimedia means media that include
various media data such as voice,
character string, image, and video data.
Currently, the meaning of multimedia
includes services provided through
multimedia.
Roaming

Glossary
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Use of your phone when you are outside
your home area (when traveling for
example).

SIM (Subscriber Identification
Module)
Card containing a chip with all the
information required to operate the phone
(network and memory information, as well
as the subscriber's personal data). The
SIM card fits into a small slot on the back
of the phone and is protected by the
battery.
SMS (Short Message Service)
Network service sending and receiving
messages to and from another subscriber
without having to speak to the
correspondent. The message created or
received (up to 160 characters long) can be
displayed, received, edited or sent.

SMTP
Simple Mail Transfer Protocol. A protocol
to transfer e-mails between computers
over the Internet. SMTP defines the format
of control messages between computers,
and interaction procedures between them
to send e-mails.
Sync
Sync means synchronizing PIM (Personal
Information Management) data such as
contact information, schedule, to-do, and
memo with a PC or an external server.
USB
Universal Serial Bus. A bus type interface
that provides fast and flexible connection
between devices and computer.
Voice mail
Glossary

Computerised answering service that
automatically answers your calls when you
are not available, plays a greeting and
records a message.
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I

End key...................................................... 13

Inbox ......................................................... 54

Ending a Call ............................................ 23

In-Call Menu ............................................ 30

Entering Text ........................................... 25

L
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Languages ............................................... 85

Fixed Dial Number ................................... 97

Last Call ................................................... 48

G

Lower Case .............................................. 28
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Go to URL ................................................. 80
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Group Icon ............................................... 68
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Microphone ........................................ 12,31

H
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