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âESKY

K P 2 3 5 P¤ÍRUâKA UÎIVATELE
Pﬁeãtûte si tento návod peãlivû je‰tû pﬁed
pouÏíváním svého nového mobilního telefonu.
Uchovejte si ho pro pﬁípad potﬁeby do
nûj nahlédnout.
Urãit˘ obsah v této pﬁíruãce nemusí odpovídat funkcím
va‰eho telefonu. Závisí to na softwaru telefonu nebo na
poskytovateli sluÏeb.

Likvidace star˘ch spotﬁebiãÛ
1. Pokud je u v˘robku uveden symbol pojízdného kontejneru
v pﬁe‰krtnutém poli, znamená to, Ïe na v˘robek se vztahuje
Smûrnice Evropské unie ã. 2002/96/ES.
2. V‰echny elektrické a elektronické v˘robky by mûly b˘t likvidovány
oddûlenû od bûÏného komunálního odpadu prostﬁednictvím sbûrn˘ch
zaﬁízení zﬁízen˘ch za tímto úãelem vládou nebo místní samosprávou.
3. Správn˘ zpÛsob likvidace starého elektrického spotﬁebiãe pomáhá
zamezit moÏn˘m negativním vlivÛm na Ïivotní prostﬁedí a zdraví.
4. BliÏ‰í informace o likvidaci starého spotﬁebiãe získáte u místní
samosprávy, ve sbûrném zaﬁízení nebo v obchodû, ve kterém jste
v˘robek zakoupili.
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Pokyny k bezpeãnému
a efektivnímu pouÏívání
Pokyny k bezpeãnému a efektivnímu pouÏívání

Proãtûte si prosím tyto jednoduché
pokyny. NedodrÏení tûchto pokynÛ
mÛÏe b˘t nebezpeãné nebo
protiprávní. V této pﬁíruãce jsou
podány dal‰í podrobné informace.

]I

Vystavení
vysokofrekvenãní energii

] Limitní

Informace o vystavení radiov˘m
vlnám a SAR
Tento mobilní telefon –
model KP235 – byl zkonstruován tak,
aby splÀoval platné bezpeãnostní
normy pro vystavení radiov˘m vlnám.
Tento poÏadavek je zaloÏen na
vûdeck˘ch poznatcích stanovujících
bezpeãnostní limity zaruãující
bezpeãnost v‰ech osob bez ohledu
na vûk nebo zdraví.
]U

4

smûrnic o vystavení radiov˘m
vlnám se pouÏívá mûrná jednotka
s názvem SAR (Specific
Absorption Rate). Testy SAR se
provádûjí standardizovanou
metodou s telefonem vysílajícím na
nejvy‰‰í certifikované v˘konové
úrovni ve v‰ech
frekvenãních pásmech.

kdyÏ se u rÛzn˘ch modelÛ
telefonÛ LG mÛÏe úroveÀ SAR do
jisté míry li‰it, v‰echny jsou
navrÏeny tak, aby splÀovaly platné
smûrnice pro vystavení
radiov˘m vlnám.
hodnota SAR doporuãená
mezinárodní komisí pro ochranu
pﬁed neionizujícím záﬁením ICNIRP
(Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection) je 2 W/kg
v prÛmûru na deset (10)
gramÛ tkánû.

] Nejvy‰‰í

hodnota SAR tohoto
modelu, testovaného DASY4 pro
pouÏití u ucha je 0,929 W/kg (10 g)
a pﬁi no‰ení na tûle
0,890 W/kg (10 g).

] Údaj

SAR pro obyvatele
zemí/oblastí, které pﬁijaly limit SAR
doporuãen˘ organizací Institute of
Electrical and Electronics
Engineers (IEEE), je v prÛmûru 1,6
W/kg na jeden (1) gram tkánû
(napﬁíklad USA, Kanada, Austrálie
a Tchaj-wan).
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Péãe o pﬁístroj
a jeho údrÏba
Varování! PouÏívejte pouze
baterie, nabíjeãku
a pﬁíslu‰enství schválené pro
tento konkrétní model telefonu.
PouÏití jin˘ch typÛ by mohlo
vést nejen ke zru‰ení platnosti
homologace nebo záruk, které
se na telefon vztahují, ale
i k ohroÏení zdraví.
] Pﬁístroj

nerozebírejte. V pﬁípadû
nutnosti opravy, pﬁístroj
odneste kvalifikovaném
servisním technikovi.

] Telefon

neponechávejte
a nepouÏívejte v blízkosti
elektrick˘ch spotﬁebiãÛ, jako je
televizor, radiopﬁijímaã nebo
osobní poãítaã.

] Telefon

by mûl b˘t v bezpeãné
vzdálenosti od zdrojÛ tepla, jako
jsou radiátory a vaﬁiãe.

] Nikdy

neumisÈujte pﬁístroj do
mikrovlnné trouby, baterie
telefonu by mohla explodovat.

6:5 PM

] NeupusÈte
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pﬁístroj na zem.

] Pﬁístroj

by nemûl b˘t vystaven
mechanick˘m vibracím
nebo nárazÛm.

] Pﬁi

zabalení do fólie nebo obalu
z PVC by mohlo dojít k po‰kození
ochranného nátûru telefonu.

]K

ãi‰tûní pﬁístroje nepouÏívejte
agresivní chemické látky nebo
ãistící prostﬁedky (napﬁ. benzen,
ﬁedidlo nebo alkohol.)

] Telefon

by nemûl b˘t vystaven
nadmûrnému kouﬁi nebo prachu.

] Telefon

by nemûl b˘t umístûn
v tûsné blízkosti platebních karet
a dopravních jízdenek, kde by
mohlo dojít k po‰kození údajÛ na
magnetick˘ch prouÏcích.

Pokyny k bezpeãnému a efektivnímu pouÏívání

AR do
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] Nedot˘kejte

se displeje ostr˘mi
pﬁedmûty; mohlo by dojít
k po‰kození telefonu.

] Telefon

by nemûl pﬁijít do styku
s tekutinami a vlhk˘m prostﬁedím.
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Pokyny k bezpeãnému
a efektivnímu pouÏívání
] Pﬁíslu‰enství

Pokyny k bezpeãnému a efektivnímu pouÏívání

6

jako sluchátka nebo
headsety pouÏívejte opatrnû.
Ubezpeãte se, Ïe jejich kabely
nejsou zoh˘bané a Ïe se
zbyteãnû nedot˘kají antény.

] Pﬁed

nabíjením pﬁístroje odpojte
datov˘ kabel.

Efektivní
pouÏívání telefonu
Abyste si uÏili optimální v˘kon
s minimální spotﬁebou energie:
] Pﬁi

telefonování se nedot˘kejte
antény. Budete-li drÏet anténu,
mohlo by dojít nejen ke sníÏení
kvality hovoru, ale také k vy‰‰í
spotﬁebû elektrické energie, coÏ
by mohlo zkrátit dobu hovoru
i pohotovostního reÏimu.

Elektronické pﬁístroje

Bezp

V‰echny mobilní telefony mohou
zpÛsobovat ru‰ení s moÏn˘m
negativním vlivem na normální
funkci elektronick˘ch pﬁístrojÛ.

Sezna
a pﬁed
telefon
motoro

] Bez

] Pﬁi

povolení není dovoleno
pouÏívat mobilní telefon
v blízkosti lékaﬁsk˘ch pﬁístrojÛ.
Telefon by nemûl b˘t umístûn
tûsnû u kardiostimulátoru (tzn.
v náprsní kapse).

] Nûkteré

mobilní telefony mohou
ru‰it funkãnost naslouchátek.

] MÛÏe

dojít i k urãit˘m drobn˘m
interferencím televize, rádia,
osobních poãítaãÛ apod.

ﬁ
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] Poku
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nebo
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Bezpeãnost na silnici

mohou
˘m
ální
ojÛ.

Seznamte se s místními zákony
a pﬁedpisy o pouÏívání mobilních
telefonÛ pﬁi ﬁízení
motorov˘ch vozidel.

o

ojÛ.
ûn
zn.

ohou
k.

n˘m
a,

] Pﬁi

ﬁízení nedrÏte telefon v ruce.

] Vûnujte

plnou pozornost ﬁízení.

] Pokud

máte handsfree soupravu,
pouÏívejte ji.

] Pokud

to podmínky ﬁízení
vyÏadují, je tﬁeba pﬁed voláním
nebo pﬁijímáním hovoru vozidlo
zastavit a zaparkovat.

] Vysokofrekvenãní

energie by
mohla mít vliv na nûkteré
elektronické systémy ve voze,
napﬁíklad radiopﬁijímaã nebo
bezpeãnostní zaﬁízení.

Page 7

] Pokud

máte vozidlo vybavené
airbagem, nesmí jeho funkci
naru‰ovat pevnû nainstalované
ani pﬁenosné bezdrátové
zaﬁízení. Nefunkãnost airbagu by
mohla vést k váÏnému zranûní.

Pokud posloucháte hudbu
venku, nezapomeÀte si nastavit
hlasitost tak, abyste sly‰eli
okolní zvuky. Toto doporuãení
se vztahuje hlavnû pﬁi
pﬁecházení ulice.

Vyhnûte se
po‰kození sluchu
Pokud jste del‰í dobu vystaveni
hlasit˘m zvukÛm, mÛÏete si
po‰kodit sluch. Proto vám
doporuãujeme, abyste telefon
nezapínali ani nevypínali v blízkosti
u‰í. Také vám doporuãujeme
upravit hlasitost hudby a hovorÛ na
rozumnou úroveÀ.

Pokyny k bezpeãnému a efektivnímu pouÏívání

oje

6:5 PM
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Pokyny k bezpeãnému
a efektivnímu pouÏívání
Pokyny k bezpeãnému a efektivnímu pouÏívání
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Oblast
odstﬁelovacích prací
Telefon není dovoleno pouÏívat
v oblastech, kde probíhají
odstﬁelovací práce. Je tﬁeba
dodrÏovat pﬁíslu‰ná naﬁízení
a postupovat podle platn˘ch
pﬁedpisÛ a pravidel.

Potenciálnû v˘bu‰né
prostﬁedí
] Telefon

nepouÏívejte u ãerpacích
stanic. NepouÏívejte jej v blízkosti
paliv nebo chemikálií.

]V

ãásti vozidla, ve kterém
pﬁeváÏíte mobilní telefon nebo
jeho pﬁíslu‰enství, nepﬁeváÏejte
ani neuchovávejte hoﬁlavé plyny,
kapaliny nebo v˘bu‰niny.

V letadle
Bezdrátová zaﬁízení mohou
v letadlech zpÛsobovat ru‰ení.
] Pﬁed

nástupem do letadla
je tﬁeba vÏdy mobilní
telefon vypnout.

] Bez

povolení posádky
nepouÏívejte telefon ani na zemi.

Dûti
Telefon je tﬁeba uchovávat na
bezpeãném místû mimo dosah
mal˘ch dûtí. Obsahuje totiÏ malé
souãástky, s jejichÏ uvolnûním by
mohlo b˘t spojeno riziko udu‰ení.

TísÀová volání
TísÀová volání nemusejí b˘t
k dispozici ve v‰ech mobilních
sítích. Z tohoto dÛvodu byste se
nemûli v pﬁípadû tísÀového volání
spoléhat na mobilní telefon. Ovûﬁte
si tuto informaci
u místního operátora.

Infor
a jeji
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ení.

zemi.

] Pﬁed

dobíjením nemusí b˘t
baterie úplnû vybitá. Na rozdíl od
jin˘ch bateriov˘ch systémÛ zde
neexistuje pamûÈov˘ úãinek,
kter˘ by sniÏoval v˘kon baterie.

] PouÏívejte

pouze baterie
a nabíjeãe od firmy LG. Sv˘m
provedením nabíjeãe LG zaruãují
maximální Ïivotnost baterií.

a
h
alé
m by
‰ení.

]U

h
se
olání
Ovûﬁte

] Pokud

baterie neprovádûjte demontáÏ
ani zkratování.

] Kontakty

na baterii je tﬁeba
udrÏovat v ãistotû.

] AÏ

baterie pﬁestane podávat
pﬁimûﬁen˘ v˘kon, vymûÀte ji.
Potﬁeba v˘mûny v‰ak nastává aÏ
po stovkách dobití.
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] Nabíjeãka

by nemûla b˘t
vystavena pﬁímému sluneãnímu
záﬁení a nemûla by se pouÏívat
ve vlhkém prostﬁedí, napﬁíklad
v koupelnû.

] Baterii

nenechávejte na hork˘ch
ani na chladn˘ch místech, sníÏila
by se tím její kapacita.

Pokyny k bezpeãnému a efektivnímu pouÏívání

Informace o bateriích
a jejich údrÏba

6:5 PM

nebyla baterie dlouho
pouÏívána, pﬁed pouÏitím ji
znovu nabijte.
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Funkce telefonu KP235
Funkce telefonu KP235

âásti telefonu
Pohled na otevﬁen˘ telefon

Pohle

Sluchátko

Navigaãní klávesy
]

Displej
03:55
Menu

Levé
kontextové tlaãítko
Tlaãítko kalendáﬁ
Boãní tlaãítka
Tlaãítko Odeslat

Tlaãítko Hvûzdiãka

07/01 Ne
t-zones

V pohotovostním reÏimu:

(
): Posílání zpráv
(
): Seznam KontaktÛ
(
): Seznam ProfilÛ
( ): Oblíben˘ch
] V nabídce: Prochází
poloÏky menu.
Pravé kontextové tlaãítko
Tlaãítko potvrzení
Tlaãítko fotoaparát
Tlaãítko pro
zapnutí/vypnutí
Tlaãítko pro mazání/
opu‰tûní menu
Mikrofon

10

Bate
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Úchyt ﬁemínku

reÏimu:

Kontakty baterie

ráv
ontaktÛ
ofilÛ

Funkce telefonu KP235

Pohled zezadu

DrÏák SIM karty

ází

laãítko

Baterie

Konektor
na kabel /
Konektor na
nabíjení baterie /
Konektor pro
automobilovou
sadu hands-free

í/

11
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Funkce telefonu KP235
Tlaãítko

Následující tabulka pﬁedstavuje
klíãové souãásti telefonu.

Popis klávesnice
Tlaãítko

Popis
Levé kontextové tlaãítko /
Pravé kontextové tlaãítko
KaÏdá z tûchto kláves
vykonává funkci, která je
uvedena na displeji
bezprostﬁednû nad klávesou.
Navigaãní klávesy
PouÏívají se k procházení
nabídek menu a k pohybu
kurzoru. Tato tlaãítka
mÛÏete také vyuÏít
k rychlému pﬁístupu
k následujícím funkcím:
• Navigaãní tlaãítko nahoru
(
): Posílání zpráv
• Navigaãní tlaãítko dolÛ
(
): Seznam KontaktÛ
• Navigaãní tlaãítko vlevo
( ): Seznam ProfilÛ
• Navigaãní tlaãítko vpravo
( ): Oblíben˘ch

–

Funkce telefonu KP235

12

Popis klávesnice

Popis
Odesílací tlaãítko
Tímto mÛÏete vytoãit
telefonní ãíslo a pﬁijmout
hovor. Pﬁi stisku tohoto
tlaãítka bez zadání ãísla
telefon zobrazí poslední
volané, pﬁijaté
a zme‰kané hovory.
Tlaãítka ãíslic a znakÛ
Tato tlaãítka jsou pouÏívaná
hlavnû pro vytáãení
v pohotovostním reÏimu
a psaní ãísel nebo znakÛ
v editaãním reÏimu. Pokud
tato tlaãítka chvíli podrÏíte:
• voláte svou hlasovou
schránku
.
• zadáte mezinárodní
pﬁedãíslí
.
• vytáãíte ãísla Rychlé volby
–
.
• PouÏívá se pro vloÏení
mezery pﬁi vytáãení nebo
zmûnu linky v neãinném
reÏimu
.

Tlaãítk

Boã

Tlaãítk

KP235_Cze(TMO)_080227

Tlaãítko

kÛ
Ïívaná

mu
akÛ
okud
rÏíte:

Popis
Tlaãítko pro
zapnutí/vypnutí
Jím mÛÏete zakonãit nebo
odmítnout hovor. PﬁidrÏením
tohoto tlaãítka po dobu
nûkolika sekund telefon
zapnete nebo vypnete.
Tlaãítko Smazat
Pﬁi kaÏdém stisku vymaÏe
jeden znak. PodrÏíte-li
tlaãítko stisknuté, smaÏe se
cel˘ text. Tímto tlaãítkem
rovnûÏ pﬁejdete na
pﬁedchozí obrazovku.

Tlaãítko

ení
nebo
ném

Page 13

Informace o displeji
NíÏe uvedená tabulka popisuje
indikátory nebo ikony zobrazující se
na displeji telefonu.

Ikony na displeji
Ikona/indikátor Popis
V‰echny zvuky
Pouze vibrace.
Je aktivován profil Normální.
Je aktivován profil Venku.
Aktivován profil Tich˘

Boãní tlaãítka
volby

6:5 PM

Funkce telefonu KP235

out
o
sla
ní

2008.2.27

Popis
Tlaãítka nahoru/dolÛ
Pﬁi rozevﬁeném telefonu
mÛÏete ovládat hlasitost
kláves v pohotovostním
reÏimu nebo
hlasitost reprodukce
bûhem hovoru.

Aktivován profil Sluchátka
MoÏnost
pﬁesmûrování hovoru.
Telefon se spojuje s WAP
PouÏíváte GPRS
Informuje vás o síle
signálu sítû.
Hovor je spojen.
MÛÏete pouÏívat
sluÏby GPRS.

13
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Funkce telefonu KP235
Funkce telefonu KP235

Ikona/indikátor Popis
Ukazuje, Ïe pouÏíváte
sluÏbu roamingu.
Linka 1/2 je zrovna
pouÏívána pro odchozí
hovory – pokud máte
objednanou sluÏbu
dvou linek.
Alarm byl nastaven
a je zapnut˘.

Insta
a ba

Ujistûte
vyjmut

1. Vyjm

Stlaãte
a vysu
Vyjmût

Informuje vás
o stavu baterie.
ObdrÏeli jste zprávu.
ObdrÏeli jste
hlasovou zprávu.
Letov˘ reÏim je zapnut˘.
Za.ízení Bluetooth je aktivní.
Máte plán.

Upozo
]

14

Poku
vyjmu
negat
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První kroky

Ujistûte se, Ïe jste pﬁístroj pﬁed
vyjmutím baterie vypnuli.

1. Vyjmutí baterie.
Stlaãte západky na krytu baterie
a vysuÀte kryt smûrem dolÛ.
Vyjmûte kryt baterie.

2. Instalace SIM karty.
VloÏte a zasuÀte SIM kartu do slotu
pro SIM kartu. Dbejte na to, aby
byla SIM karta vloÏena správnou
stranou, tedy zlatou kontaktní
plo‰kou smûrem dolÛ. Chcete-li
SIM kartu vyjmout, stisknûte ji lehce
a vytáhnûte opaãn˘m smûrem.

VloÏení SIM karty

První kroky

Instalace SIM karty
a baterie

Vyjmutí SIM karty

V˘straha
]

Upozornûní
]

Pokud je telefon zapnut˘, mohlo by
vyjmutí baterie z telefonu mít
negativní vliv na jeho funkãnost.

ProtoÏe by se pﬁi neopatrném
zacházení mohla kontaktní plo‰ka
SIM karty snadno po‰krábat, je tﬁeba
se SIM kartou zacházet se zv˘‰enou
opatrností. DodrÏujte návod
k SIM kartû.

15
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První kroky
pﬁitom musí b˘t obrácena k vám,
jak je vyobrazeno ve schématu.

3. Instalace baterie.
První kroky

2. Druh˘ konec nabíjeãky zapojte
do síÈové zásuvky. PouÏívejte
pouze nabíjeãku dodávanou
s telefonem.

Odp

Odpojt
telefon

3. Po nabití pﬁístroje se zastaví
pohyblivá ikona na displeji.
V˘straha
]

Na konektor netlaãte, mohli
byste pﬁístroj nebo cestovní
nabíjeãku po‰kodit.

]

Pokud pouÏíváte nabíjeãku v jiné
zemi, pouÏijte pﬁíslu‰nou redukci.

]

Pﬁi dobíjení telefonu nevyjímejte SIM
kartu ani baterii.

Nabíjení baterie
Chcete-li k telefonu pﬁipojit
nabíjeãku, nejdﬁíve je nutné do
pﬁístroje vloÏit baterii.

Poznámka

1. Zatlaãte zástrãku nabíjeãky do
konektoru na spodní stranû
telefonu, dokud nezaklapne na
své místo. Strana se ‰ipkou

16

]

Pﬁi bouﬁce odpojte nabíjeãku ze sítû,
vyvarujete se tím pﬁípadnému
po‰kození pﬁístroje nebo poÏáru.

]

Ujistûte se, Ïe baterie není v kontaktu
s ostr˘mi pﬁedmûty, napﬁ. zvíﬁecími
zuby nebo nehty. Vyvarujete se tím
pﬁípadnému poÏáru.

Upozo
]

Pﬁed
pﬁesv
plnû n

]

Poku
tlaãítk
a zas
nabijt
a nov

ojte
ejte
u

2008.2.27

Odpojení nabíjeãky
Odpojte cestovní adaptér od
telefonu podle obrázku.

Upozornûní
]

te SIM

e sítû,

ru.

ontaktu
ecími
e tím

Page 17

Zapnutí
a vypnutí telefonu
Zapnutí telefonu
1. Do telefonu vloÏte baterii
a pﬁipojte jej k vnûj‰ímu zdroji
napájení, napﬁíklad k nabíjeãce
nebo adaptéru pro zapalovaã
cigaret v automobilu. Nebo do
telefonu vloÏte nabitou baterii.

ví

né
kci.

6:5 PM

]

Pﬁed pouÏíváním telefonu se
pﬁesvûdãte, zda je baterie
plnû nabitá.
Pokud není baterie ﬁádnû nabitá,
tlaãítkem Vypnout telefon vypnûte
a zase zapnûte, a potom baterii
nabijte. Baterii také nabijte po vyjmutí
a novém zapojení baterie.

První kroky

k vám,
matu.

KP235_Cze(TMO)_080227

2. Po dobu nûkolika sekund
stisknûte a pﬁidrÏte tlaãítko
,
dokud se nerozsvítí LCD displej.
3. Podle toho, jak je nastavena
Ïádost o kód PIN, budete moÏná
muset zadat kód PIN.

Vypnutí telefonu
1. Po dobu nûkolika sekund
stisknûte a pﬁidrÏte tlaãítko
,
dokud LCD displej nezhasne.

17
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První kroky
První kroky

Pﬁístupové kódy

Kód PIN2 (4 aÏ 8 ãíslic)

Kód P

Pﬁístupové kódy popsané v této
kapitole mají za cíl zabránit
neoprávnûnému pouÏití telefonu.
S pomocí funkce Zmûnit kódy
(Menu #.5.5) lze pﬁístupové kódy
zmûnit (kromû kódÛ PUK a PUK2).

Kód PIN2, kter˘ je dodáván
s nûkter˘mi kartami SIM, je
vyÏadován pro pouÏití funkcí, jako
tﬁeba Informace o cenû hovoru
nebo Pevná volba ãísla. Tyto
funkce lze vyuÏít pouze tehdy,
jestliÏe je vá‰ síÈov˘ operátor
podporuje. Podrobnûj‰í informace
získáte u svého operátora.

Kód PU
SIM ka
zmûnû
Pﬁi ztrá
kontak

Kód PIN (4 aÏ 8 ãíslic)
Kód PIN (Personal Identification
Number – Osobní identifikaãní ãíslo)
chrání va‰i SIM kartu proti
neoprávnûnému pouÏívání. Kód
PIN zpravidla obdrÏíte se SIM
kartou. V okamÏiku, kdy je Kód PIN
nastaven na Zap., vá‰ telefon bude
vyÏadovat zadání PIN kódu pﬁi
kaÏdém zapnutí. V okamÏiku, kdy je
poÏadavek kódu PIN nastaven na
Vyp., telefon se pﬁipojí pﬁímo do sítû
bez nutnosti zadat PIN kód.

18

Kód PUK (4 aÏ 8 ãíslic)
Kód PUK (PIN Unblocking Key –
Klíã k odblokování PIN) je
vyÏadován ke zmûnû
zablokovaného kódu PIN. Kód PUK
mÛÏe b˘t dodáván se SIM kartou.
Pokud ne, poÏádejte o nûj svého
místního operátora. Na operátora
se obracejte také v pﬁípadû ztráty
tohoto kódu.

Bezpe
(4 aÏ

Bezpeã
pﬁed po
osobam
je stan
je nutn
telefon
PÛvodn
kód je
a vypín
telefon
nepovo
Pﬁedvo
bezpeã
lze mo
Bezpeã

,

mace

ey –

d PUK
rtou.
ého
tora
ráty
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Kód PUK2 (4 aÏ 8 ãíslic)

Heslo blokování

Kód PUK2, dodávan˘ s nûkter˘mi
SIM kartami, je vyÏadován ke
zmûnû zablokovaného kódu PIN2.
Pﬁi ztrátû kódu
kontaktujte operátora sítû.

Heslo blokování je potﬁeba pﬁi
pouÏití funkce Blokování hovoru.
Pokud si tuto funkci pﬁedplatíte,
obdrÏíte heslo od operátora sítû.

První kroky

jako
u

KP235_Cze(TMO)_080227

Bezpeãnostní kód
(4 aÏ 8 ãíslic)
Bezpeãnostní kód chrání telefon
pﬁed pouÏitím nepovolan˘mi
osobami. Bezpeãnostní kód, kter˘
je standardnû pﬁedvolen na „0000“,
je nutn˘ pﬁi mazání v‰ech záznamÛ
telefonních ãísel a pﬁi aktivaci menu
PÛvodní nastavení. Bezpeãností
kód je také nutn˘ pﬁi zapínání
a vypínání funkce zamknutí
telefonu, která chrání pﬁed
nepovolen˘m pouÏitím telefonu.
Pﬁedvolené nastavení
bezpeãnostního kódu
lze modifikovat z menu
Bezpeãnostní nastavení.

19
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Základní funkce
Základní funkce

Pﬁijímání
a uskuteãÀování hovorÛ
Volání

3. Pro volání ãísla stisknûte
tlaãítko
.

1. Telefon musí b˘t zapnut˘.

Mezinárodní hovory

2. Zadejte telefonní ãíslo vãetnû
místní pﬁedvolby.

1. PodrÏte stisknuté tlaãítko
mezinárodního pﬁedãíslí. Znak „+“
automaticky vybere
mezinárodní pﬁedvolbu.

] Pro

vymazání ãísel stisknûte
tlaãítko
. PodrÏíte-li tlaãítko
Smazat
déle, budou se
ãíslice postupnû umazávat.

2. Zadejte pﬁedvolbu zemû, místní
pﬁedvolbu a telefonní ãíslo.

3. Stisknutím tlaãítka Zvednout
zavoláte vybrané ãíslo.

3. Pro volání ãísla stisknûte
tlaãítko
.

4. Ukonãení hovoru se provádí
tlaãítkem PoloÏit
nebo
prav˘m kontextov˘m tlaãítkem.

Ukonãení hovoru

Volání ze seznamu
posledních hovorÛ
1. V pohotovostní reÏimu stisknûte
tlaãítko
Odeslat a zobrazí se
poslední pﬁíchozí, odchozí
a zme‰kané hovory.

20

2. Navigaãním tlaãítkem nahoru/
dolÛ vyberte poÏadované ãíslo.

AÏ pﬁestanete mluvit, ukonãíte
hovor tlaãítkem PoloÏit
.

Volání z KontaktÛ
Pravidelnû volaná jména a ãísla si
mÛÏete uloÏit na SIM kartu nebo do
pamûti telefonu. PoÏadované ãíslo
mÛÏete vytoãit jeho vyhledáním
v kontaktech a stiskem tlaãítka
.

Nasta

Chcete
hlasitos
tlaãítka
nahoru
dolÛ ze

Upozo
]

Stiske
v poh
a s ot
uprav

Pﬁijím

Pﬁíchoz
zazvon
ikonou
lze vola
se jeho
jméno,

1. Chc
otev
zvol
hov
Men

nak „+“

místní

e

sla si
ebo do
ãíslo
m
a
.
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Nastavení hlasitosti
Chcete-li bûhem hovoru nastavit
hlasitost reprodukce, pouÏijte boãní
tlaãítka ( ). Boãním tlaãítkem
nahoru hlasitost zesilujete, tlaãítkem
dolÛ zeslabujete.
Upozornûní
]

Stiskem boãních tlaãítek
v pohotovostním reÏimu
a s otevﬁen˘m telefonem
upravíte hlasitost kláves.

Pﬁijímání hovoru
Pﬁíchozí hovor je ohlá‰en
zazvonûním telefonu a blikající
ikonou telefonu na displeji. Pokud
lze volajícího identifikovat, zobrazí
se jeho telefonní ãíslo (anebo
jméno, je-li uloÏeno v KontaktÛ).
1. Chcete-li pﬁijmout pﬁíchozí hovor,
otevﬁete telefon. (Pokud byla
zvolena moÏnost Pﬁijmout
hovor otevﬁením, viz str. 62 –
Menu #.4.2.)

6:5 PM
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Upozornûní
]

Pokud byl jako reÏim odpovûdi
zvolen Stisknutím jakéhokoliv
tlaãítka (viz str. 62), pﬁíchozí hovor
se pﬁijme stisknutím libovolného
tlaãítka kromû tlaãítka
nebo
pravého kontextového tlaãítka.

] Chcete-li

odmítnout pﬁíchozí
hovor, podrÏte stisknuté jedno
z boãních tlaãítek na levé stranû
telefonu, aniÏ byste
telefon otvírali.

Základní funkce

ru/
íslo.

KP235_Cze(TMO)_080227

] Hovor

mÛÏete pﬁijmout i bûhem
pouÏívání telefonního seznamu
i procházení jin˘ch
moÏností menu.

2. Chcete-li hovor ukonãit, zavﬁete
telefon nebo stisknûte
tlaãítko
.

Síla signálu
Sílu signálu mÛÏete zkontrolovat
pomocí indikátoru (
) na
displeji. Síla signálu se mÛÏe mûnit,
zejména uvnitﬁ budov. U okna mÛÏe
b˘t pﬁíjem lep‰í.

21
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Základní funkce
Základní funkce

Zadávání textu
Pomocí klávesnice telefonu mÛÏete
vkládat alfanumerické znaky.
Napﬁíklad pﬁi ukládání jmen do
telefonního seznamu, pﬁi psaní
zpráv nebo vytváﬁení
osobního pﬁivítání.
U tohoto telefonu jsou dostupné
následující metody vstupu textu.

ReÏim T9
Tento reÏim umoÏÀuje psát
slova tak, Ïe pro jedno písmeno
staãí stisknout pouze jedno
tlaãítko. KaÏdému tlaãítku na
klávesnici je pﬁiﬁazeno více
písmen. ReÏim T9 automaticky
porovnává vámi stisknutá
tlaãítka s interním slovníkem
a odhaduje správné slovo,
takÏe je zapotﬁebí men‰ího
poãtu stisknutí neÏ u tradiãního
reÏimu ABC. Nûkdy se tento
reÏim naz˘vá prediktivní text.

22

ReÏim ABC
Tento reÏim umoÏÀuje vkládat
písmena stisknutím tlaãítka
oznaãeného pﬁíslu‰n˘m
písmenem jednou aÏ ãtyﬁikrát,
dokud se nezobrazí
poÏadované písmeno.

ReÏim 123 (ãíseln˘ reÏim)
V tomto reÏimu se zadávají
ãísla, jedním stisknutím jedna
ãíslice. Chcete-li pﬁi psaní textu
pﬁejít na reÏim 123, opakovanû
stisknûte tlaãítko
, dokud
se nezobrazí reÏim 123.

Zmûna reÏimu
zadávání textu
1. Nacházíte-li se v poli, které
umoÏÀuje zadávání znakÛ,
zobrazí se v pravém horním rohu
LCD obrazovky indikátor reÏimu
zadávání textu.

2. ReÏ
stisk
reÏim
v pra
LCD

PouÏit

ReÏim
umoÏÀ
s minim
tlaãítek
telefon
vestavû
zaãáte
pravdû
Do slov
nová s
slovník
nejprav

] Poku

poÏa
je pﬁ

át,

m)

na
extu
anû
ud

2008.2.27

2. ReÏim zadávání zmûníte
stisknutím tlaãítka
. Aktuální
reÏim mÛÏete kontrolovat
v pravém horním rohu
LCD obrazovky.

] Pokud

v nabízeném seznamu
poÏadované slovo chybí, mÛÏete
je pﬁidat pouÏitím reÏimu ABC.
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] MÛÏete

zvolit jazyk reÏimu T9.
Stisknûte levé kontextové tlaãítko
[Vybrat], pak zvolte poloÏku
Jazyky T9. MÛÏete také reÏim T9
vypnout volbou poloÏky T9
vypnuto. V˘chozí nastavení
telefonu je se zapnut˘m
reÏimem T9.

PouÏití reÏimu T9
ReÏim prediktivního psaní textu T9
umoÏÀuje snadné psaní slov
s minimálním poãtem stisknut˘ch
tlaãítek. Pﬁi kaÏdém stisknutí tlaãítka
telefon zaãíná na základû
vestavûného slovníku zobrazovat
zaãátek slova, které se
pravdûpodobnû chystáte napsat.
Do slovníku mÛÏete také pﬁidávat
nová slova. Nová slova pﬁidaná do
slovníku jsou pak vybírána jako
nejpravdûpodobnûj‰í slova.

6:5 PM

Základní funkce

dat
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1. Dﬁíve neÏ zaãnete upravovat
nebo mazat zadané znaky,
zadejte celé slovo.
2. Jednotlivá slova oddûlte mezerou
stisknutím tlaãítka
nebo
tlaãítka. Písmena mÛÏete smazat
stisknutím tlaãítka
. KdyÏ
podrÏíte tlaãítko
stisknuté
déle, smaÏou se celá slova.
Upozornûní
]

Chcete-li zavﬁít reÏim pro zadávání
textu a napsan˘ text nechcete uloÏit,
stisknûte
. Na displeji telefonu
se zobrazí reÏim neãinnosti.

m rohu
eÏimu
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Základní funkce
Základní funkce

PouÏití reÏimu ABC

Práce v 123 (ãíselném) reÏimu

S pomocí tlaãítek
aÏ
zadejte text, kter˘ chcete napsat.

ReÏim 123 umoÏÀuje zadávání ãísel
v textové zprávû (napﬁíklad
telefonního ãísla).

1. Stisknûte tlaãítko s poÏadovan˘m
písmenem:
] Pro
]

první písmeno jednou.

Pro druhé písmeno dvakrát.

] atd.

2. Chcete-li vloÏit mezeru, stisknûte
tlaãítko
jednou. Mazání se
provádí tlaãítkem
. Del‰ím
stisknutím tlaãítka
vymaÏete
postupnû cel˘ text.
Tlaãítko

24

Znaky v poﬁadí zobrazení
Velká písmena

Malá písmena

.,?!'¨1-()@/:_

.,?!'¨1-()@/:_

ABC2ÁâÄ

abc2áãä

DEF3ëÉù

def3ìéû

GHI4æ

ghi4í

JKL5

jkl5

MNO6≈ÓÖ

mno6Àóö

PQRS7¤·

pqrs7ﬁ‰

TUV8ËÚÒÜ

tuv8ÈúÛü

WXYZ9¯Î

wxyz9˘Ï

Mezerník 0

Mezerník 0

Stisknûte tlaãítka s pﬁíslu‰n˘mi
ãíslicemi a pak ruãnû pﬁepnûte do
odpovídajícího reÏimu pro
zadávání textu.

Telefon
vám um
vlastním
jsou ob
a podm
pomoc
oznaão
menu a
zobraz
urãité f

V˘znam
mûní v
kontex
uveden
hned n
kontex

Ïimu

mi
e do
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V˘bûr funkcí a moÏností
Telefon nabízí sadu funkcí, které
vám umoÏní pﬁizpÛsobit si telefon
vlastním potﬁebám. Tyto funkce
jsou obsaÏeny v systému menu
a podmenu, které jsou pﬁístupné
pomocí dvou kontextov˘ch tlaãítek
oznaãovan˘ch
a
. KaÏdé
menu a podmenu umoÏÀuje
zobrazit a mûnit nastavení
urãité funkce.
V˘znam kontextov˘ch tlaãítek se
mûní v závislosti na aktuálním
kontextu; aktuální v˘znam je
uveden v dolním ﬁádku displeje
hned nad kaÏd˘m
kontextov˘m tlaãítkem.

03:55
Menu

Stisknûte levé
kontextové
tlaãítko pro
pﬁístup do
dostupného
menu.

07/01 Ne
t-zones

V˘bûr funkcí a moÏností

ní ãísel

KP235_Cze(TMO)_080227

Stisknûte pravé
kontextové
tlaãítko pro
aktivaci
odpovídající
akce.
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Strom menu
Strom menu

1. Hry a aplikace
1.1 Dal‰í hry
1.2 Hry
1.3 Aplikace
1.4 Profily Sítû

3. Organizér
3.1 Kalendáﬁ
3.2 Poznámky
3.3 Úkoly

4. Multimédia
2. Zprávy
2.1 Nová zpráva
2.2 Pﬁijaté
2.3 Koncepty
2.4 K odeslání
2.5 Odeslané
2.6 Poslech
hlasové po‰ty
2.7 Informaãní
zprávy
2.8 ·ablony
2.9 Nastavení

26

4.1 Fotoaparát
4.2 Hlasov˘
záznamník

5. t-zones
5.1 DomÛ
5.2 ZáloÏky
5.3 Zadejte adresu
5.4 Historie
5.5 UloÏené stránky
5.6 Nastavení
5.7 Informace

6. Kontakty
6.1 Hledat
6.2 Pﬁidat nov˘
6.3 Rychlá volba
6.4 Skupiny
volajících
6.5 Kopírovat v‰e
6.6 Smazat v‰e
6.7 Nastavení
6.8 Informace

8. V˘

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

9. MÛ
7. Profily
7.1 Normální
7.2 Tich˘
7.3 Pouze vibrace
7.4 Venku
7.5 Sluchátka

9.1
9.2
9.3
9.4

v‰e
‰e
í
e

brace

a

8. V˘pis volání
8.1 V‰echny hovory
8.2 Zme‰kané
8.3 Volané
8.4 Pﬁijaté
8.5 Trvání hovoru
8.6 Cena hovoru
8.7 Informace
o datech

9. MÛj materiál
9.1 Obrázky
9.2 Zvuky
9.3 Ostatní
9.4 Hry a aplikace

2008.2.27

. Nástroje
.1 Budík
.2 Kalkulaãka
.3 Stopky
.4 Pﬁevodník
.5 Svûtov˘ ãas
.6 SluÏby SIM

0. Displej
0.1 Tapeta
0.2 Doba podsvícení
0.3 Jas
0.4 Zobrazit
mapu menu
0.5 Téma
0.6 Styl menu
0.7 Uvítání
0.8 Název sítû
0.9 Barevn˘ font
vytáãeného
ãísla
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#. Nastavení
#.1 âas a datum
#.2 Jazyky
#.3 Pﬁipojení
#.4 Hovory
#.5 Zabezpeãení
#.6 Letov˘ reÏim
#.7 Úspora energie
#.8 Obnovení
nastavení
#.9 Stav pamûti

Strom menu

v˘
olba

KP235_Cze(TMO)_080227
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Hry a aplikace
Hry a aplikace

Dal‰í hry

Menu 1.1

Dal‰í hry je odkaz pro snadné
stahování her a jin˘ch aplikací
z mobilního Internetu. Pamatujte si,
Ïe pouÏívání stahovacích sluÏeb
mÛÏe b˘t dále zpoplatnûno.
Upozornûní
]

Tato sluÏba není dostupná ve v‰ech
zemích. Dal‰í informace vám
poskytne vá‰ poskytovatel sluÏeb.

Hry

Menu 1.2

V tomto menu mÛÏete spravovat
aplikace Java nainstalované
v telefonu.

Aplikace

Menu 1.3

MÛÏete hrát nebo odstraÀovat
staÏené aplikace nebo nastavit
moÏnost pﬁipojení.

28

Profily Sítû

Menu 1.4

Aktivace profilu
1. Pﬁejdûte kurzorem na profil, kter˘
si pﬁejete aktivovat.
2. Stisknûte
nebo vyberte
v menu MoÏnosti
poloÏku Aktivovat.

Pﬁidání nového profilu
1. V menu MoÏnosti vyberte
poloÏku Nov˘ profil.
2. Ve‰keré zmûny konfigurace
uloÏíte stisknutím levého
kontextového tlaãítka [UloÏit].
Pomocí poloÏek Náhled, Upravit
a Smazat v menu MoÏnosti mÛÏete
zobrazit, upravit nebo smazat
jednotlivé poloÏky.
Pomocí menu MoÏnosti >
Resetovat v‰e mÛÏete také
resetovat v‰echny informace
o profilech.

Java
spole
Podo
lze s
pomo
MS I
stáhn
telefo
WAP
umoÏ
stáhn
prog
hry. P
prog
a apl
vybra
Java
uloÏe
nebo

KP235_Cze(TMO)_080227

nu 1.4

e

it].

avit
mÛÏete

JavaTM je technologie vyvinutá
spoleãností Sun Microsystems.
Podobn˘m zpÛsobem, jak˘m
lze stáhnout applet Java
pomocí standardního prohlíÏeã
MS Internet Explorer, lze
stáhnout Java MIDlet pomocí
telefonu vybaveného funkcí
WAP. Pokud to operátor
umoÏÀuje, je do telefonu moÏné
stáhnout a spustit v‰echny
programy Java, napﬁíklad Java
hry. Po staÏení lze Java
programy zobrazit v menu Hry
a aplikace, kde je mÛÏete
vybrat, spustit nebo odstranit.
Java programy jsou v telefonu
uloÏeny ve formátu JAD
nebo JAR.
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Hry a aplikace

, kter˘

2008.2.27
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Zprávy
Zprávy

Toto menu zahrnuje funkce spojené
se SMS (Short Message Service –
SluÏba krátk˘ch textov˘ch zpráv),
MMS (Multimedia message service –
SluÏba multimediálních zpráv),
hlasovou po‰tou a zprávami sluÏeb
sítû. Odesílání zpráv SMS a MMS
a pﬁíjem zpráv MMS je pﬁi roamingu
zpoplatnûn. Podrobnosti zjistíte
u operátora.

Nová zpráva

Menu 2.1

MÛÏete psát a upravovat zprávu
obsahující kombinaci textu, obrazu
a zvuku. (aÏ do 3 stránek)
1. Do pole Zpráva zadejte
svou zprávu.
2. Stisknûte levé kontextové tlaãítko
[Volby]. K dispozici jsou
následující volby.
] Odeslat:

30

Ode‰le vámi
vytvoﬁenou zprávu. Pﬁíjemce
mÛÏete pﬁidávat ze seznamu
kontaktÛ pomocí tlaãítka
[MoÏnosti] nebo zapi‰te jejich
telefonní ãíslo pﬁímo.

Zadat mÛÏete aÏ 10 ãísel.
] VloÏit:

Do zprávy mÛÏete vloÏit
obrázky, zvuky, symboly,
textové ‰ablony
nebo emotikony.

] UloÏit:

Zprávu lze uloÏit mezi
koncepty nebo jako
multimediální ‰ablonu.

] Upravit

pﬁedmût: Tuto
moÏnost vyberte, pokud chcete
upravit pﬁedmût. (Volba je
zobrazena po
vloÏení pﬁedmûtu.)

(V
by

] Od

od
po

] Na

ch
ne

] Ja

zv
inf
na

] No

] Náhled:

vr
po
slo
pﬁ
slo
tla

] Zobrazit

] Vy

Pﬁed odesláním si
mÛÏete vytvoﬁit náhled na
vytváﬁenou multimediální
zprávu. (Volba je zobrazena po
pﬁidání zvuku, obrázku
nebo snímku)
pﬁílohy: Zobrazí
pﬁiloÏené soubory. (Volba je
zobrazena, pokud byly
pﬁiloÏeny soubory.)

] Trvání

snímku: MÛÏete
konfigurovat délku zobrazení
kaÏdé stránky.

za

] Ko

úp
ne
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.

mezi

chcete
e

si
a

ena po

zí
a je

zení

(Volba je zobrazena, pokud
byly pﬁiloÏeny soubory.)
] Odebrat:

PﬁiloÏené poloÏky lze
odebrat. (Volba je zobrazena,
pokud byly pﬁiloÏeny soubory.)

] Nastavit

T9: Vyberte si, zda
chcete aktivovat reÏim T9
nebo ne.

] Jazyk

písma: Pro reÏim T9
zvolte jazyk T9. (Dal‰í
informace o reÏimu T9 najdete
na stránkách 22 – 23.)

] Nové

slovo T9: JestliÏe jste
v reÏimu T9 nena‰li
poÏadované slovo, mÛÏete do
slovníku T9 pomocí této volby
pﬁidat slovo nové. Po zápisu
slova stisknûte levé kontextové
tlaãítko [UloÏit].

] Vymazat

text: SmaÏe
zapsan˘ text.

] Konec:

V˘bûrem ukonãíte
úpravy. Zapsaná zpráva
nebude uloÏena.
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Upozornûní
]

Pokud pﬁi vytváﬁení multimediální
zprávy odesíláte obrázek (50 kB),
mÛÏe se stát, Ïe dokud nebude
naãítání obrázku úplnû dokonãeno,
nebude moÏné provádût Ïádné
dal‰í akce.

Pﬁijaté

Zprávy

e vloÏit

2008.2.27

Menu 2.2

KdyÏ obdrÏíte zprávu, budete na ni
upozornûni. Zpráva bude potom
uloÏena ve sloÏce Pﬁijaté.
Po informaci o pﬁijetí multimediální
zprávy vyãkejte dokud nebude
staÏena. Teprve poté si jí mÛÏete
prohlíÏet. BliÏ‰í údaje o nastavení
oznámení viz Menu 2.9.2.6.
Zprávu si mÛÏete pﬁeãíst poté, co ji
vyberete tlaãítkem
.
] Zobrazit:

MÛÏete zobrazit
vybranou zprávu.

] Odpovûdût:

Odesílateli
mÛÏete odpovûdût.

] Smazat:

MÛÏete vymazat
aktuální zprávu.

31
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Zprávy
] Pﬁedat

Zprávy

dál: Vybranou zprávu
mÛÏete pﬁedat dal‰ímu pﬁíjemci.

] Volat

zpût: MÛÏete
zavolat odesílateli.

] UloÏít

ãíslo: MÛÏete si uloÏit
ãíslo z dané zprávy.

] Informace:

MÛÏete zobrazit
informace o pﬁijat˘ch zprávách –
poloÏky údaje o odesílateli,
Pﬁedmût (pouze pro multimediální
zprávy), Datum a ãas zprávy,
druh zprávy, velikost zprávy.

] Hromadné

mazání: Pomocí
moÏnosti Oznaãit v‰e/Zru‰it
oznaãení v‰ech mÛÏete smazat
více zpráv.

] Smazat

v‰echny pﬁeãtené
zprávy: MÛÏete smazat v‰echny
pﬁeãtené zprávy.

] Smazat

v‰e: Zru‰í v‰echny
pﬁenosy zpráv a smaÏe
v‰echny zprávy.

] Stáhnout

MMS (v pﬁípadû zpráv
s oznámením): Pokud je pro
multimediální zprávy nastavena

32

moÏnost Automatické staÏení
vypnuto, mÛÏete obdrÏet pouze
oznámení. Chcete-li zprávu
pﬁijmout, je tﬁeba zvolit
poloÏku [Stáhnout MMS].

Koncepty

Menu 2.3

MÛÏete si prohlíÏet zprávy uloÏené
jako koncepty. Koncepty zpráv jsou
uvedeny s datem a ãasem uloÏení.
Procházejte seznamem pomocí
horního a dolního
navigaãního tlaãítka.

a ve
u mu

] Hrom

moÏ
ozna
více

] Sma

zprá

K od

] Zobrazit:

Pomoc
zobraz
odeslá
Po úsp
zpráva
sloÏky

] Upravit:

Ode

] Smazat:

V‰echn
ukládá

KaÏd˘ koncept má tyto moÏnosti.
Stisknûte
[Volby].
MÛÏete zobrazit
vybranou zprávu.
MÛÏete upravit
vybranou zprávu.
Odstraní vybranou
zprávu ze sloÏky koncepty.

] Informace:

MÛÏete zobrazit
informace o vybrané zprávû:
pﬁedmût (jen u multimediálních
zpráv), datum a ãas uloÏení, typ

Pos
hlas

Toto m

enu 2.3

oÏené
v jsou
oÏení.
ocí

osti.

u

it
û:
ních
í, typ
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a velikost zprávy, priorita (jen
u multimediálních zpráv).
] Hromadné

mazání: Pomocí
moÏnosti Oznaãit v‰e/Zru‰it
oznaãení v‰ech mÛÏete smazat
více zpráv.

] Smazat

v‰e: Odstraní v‰echny
zprávy ze sloÏky koncepty.

K odeslání

Menu 2.4

Pomocí tohoto menu si mÛÏete
zobrazit zprávu, která má b˘t
odeslána nebo nebyla odeslána.
Po úspû‰ném odeslání bude daná
zpráva pﬁesunuta do
sloÏky Odeslané.

Odeslané

Menu 2.5

V‰echny odeslané zprávy jsou
ukládány do této sloÏky.

Poslech
hlasové po‰ty

Menu 2.6

Toto menu poskytuje rychl˘ zpÛsob
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pﬁístupu k hlasové po‰tû (pokud je
podporována va‰í sítí). Pﬁed
pouÏitím této funkce musíte zadat
ãíslo serveru hlasové po‰ty, které
dostanete od provozovatele
své sítû.

Zprávy

ení
ouze

KP235_Cze(TMO)_080227

Jakmile dostanete novou hlasovou
zprávu, na displeji se zobrazí
symbol
. Abyste mohli pﬁístroj
správnû konfigurovat, zjistûte si
bliÏ‰í podrobnosti o této sluÏbû
u svého operátora. Dlouh˘m
stisknutím tlaãítka
se dostanete
pﬁímo do své hlasové po‰ty.

Informaãní zprávy
(Závisí na síti a sluÏbû) Menu 2.7
Zprávy info sluÏby jsou textové
zprávy, které posílá síÈ do GSM.
Podávají v‰eobecné informace,
napﬁ. zprávy o poãasí nebo
o silniãním provozu, taxisluÏbû,
lékárnách a cenách na burze. KdyÏ
dostanete zprávu informaãní sluÏby,
zobrazí se oznámení, Ïe do‰la nová
zpráva, nebo se zpráva info sluÏby
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Zprávy
Zprávy

zobrazí rovnou. Pﬁi prohlíÏení zpráv
info sluÏby v pohotovostním reÏimu
jsou dostupné následující moÏnosti.

âíst

(Menu 2.7.1)

KdyÏ obdrÏíte zprávu info sluÏby
a vyberete âíst pro prohlíÏení
zprávy, zpráva se zobrazí
na displeji.

Témata

(Menu 2.7.2)

] Zobrazit

seznam: Pﬁidaná ãísla
Info sluÏby mÛÏete zobrazit.
Pokud stisknete
[MoÏnosti],
mÛÏete upravovat a mazat
pﬁidané kategorie info zpráv.

] Aktivní

seznam: V aktivním
seznamu mÛÏete vybrat ãísla
zpráv Info sluÏeb. Pokud
aktivujete ãíslo info sluÏby,
mÛÏete z tohoto ãísla
dostávat zprávy.
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·ablony

Menu 2.8

V seznamu jsou pﬁednastavené
zprávy. MÛÏete si prohlíÏet
a editovat ‰ablony zpráv nebo
vytváﬁet nové zprávy. K dispozici
jsou dvû druhy ‰ablon: textové
a multimediální.

Textové ‰ablony

(Menu 2.8.1)

Máte k dispozici
následující moÏnosti:
] Náhled:

Zvolte tuto moÏnost,
chcete-li vybranou
‰ablonu zobrazit.

] Upravit:

PouÏijte tuto moÏnost
k editaci vybrané zprávy.

] Odeslat

pomocí > Zpráva:
vytvoﬁení zprávy na základû
vybrané ‰ablony.

] Smazat:

SmaÏete vybranou
‰ablonu ze seznamu
textov˘ch ‰ablon.

] Nov

této
novo

] Sma

v‰ec

MMS

Po stis
tlaãítka
multim
moÏno
zmínûn

Nast

Texto
]

Typ

Text
E-m

Typ
Text
pﬁev
Zda
zjistí
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] Nová

2.8.1)

st,

nost

:
û

u

platnosti: Tato síÈová
sluÏba vám umoÏÀuje nastavit,
jak dlouho budou va‰e textové
zprávy skladovány
v centru zpráv.

v‰e: SmaÏete
v‰echny ‰ablony.

] Zpráva

(Menu 2.8.2)

Po stisknutí levého kontextového
tlaãítka [Nov˘] mÛÏete vytvoﬁit
multimediální ‰ablonu. Dostupné
moÏnosti jsou stejné jako u v˘‰e
zmínûn˘ch textov˘ch ‰ablon.

Nastavení

Page 35

] Doba

] Smazat

MMS ‰ablony

6:5 PM

Zprávy

‰ablona: Pomocí
této moÏnosti vytvoﬁíte
novou ‰ablonu.

né

o
zici
é

2008.2.27

Menu 2.9

o doruãení: Pokud
nastavíte Zapnout, mÛÏete zjistit,
zda je va‰e zpráva
úspû‰nû zaslána.

] Tarifikace

odpovûdi: Pﬁíjemce
zprávy mÛÏe odpovûdût na
zaslanou zprávu a cena odpovûdi
bude pﬁipsána k va‰emu
telefonnímu úãtu.

] âíslo

Textové zprávy
]

(Menu 2.9.1)

Typ zprávy:
Text, Hlas, Fax, Pager, X.400,
E-mail, ERMES
Typ zpráv je obvykle nastaven na
Text. Textovou zprávu mÛÏete
pﬁevést do alternativních formátÛ.
Zda je tato funkce k dispozici,
zjistíte u svého operátora.

stﬁediska zpráv: Pﬁi
odesílání textov˘ch zpráv uloÏí
nebo zmûní va‰e SMS centrum.
Toto ãíslo získáte od
va‰eho operátora.
] Kódování znakÛ: MÛÏete
nastavit typ kódování znakÛ.
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Zprávy
MMS zprávy

(Menu 2.9.2)

Zprávy

] Trvání

snímku: UmoÏÀuje
nastavit trvání kaÏdé stránky pﬁi
psaní zprávy.
] Priorita: MÛÏete zaslat zprávu po
nastavení úrovnû priority: nízká,
stﬁední a vysoká.
] Doba platnosti: Tato síÈová
sluÏba vám umoÏÀuje nastavit,
jak dlouho budou va‰e textové
zprávy skladovány
v centru zpráv.
] Zpráva o doruãení: Pokud
nastavíte Zapnout, mÛÏete zjistit,
zda je va‰e zpráva
úspû‰nû zaslána.
] Oznámení

o pﬁeãtení: Pokud je
tato moÏnost nastavena na
Zapnout mÛÏete zkontrolovat,
zda va‰e zpráva byla pﬁeãtena.

] Automatické

staÏení: MÛÏete
nastavit reÏim pﬁijímání pomocí
Domácí sítû nebo Roamingové
sítû. Pokud vyberete
Automaticky, budete
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multimediální zprávy pﬁijímat
automaticky. Pokud vyberete
Ruãnû, obdrÏíte pouze oznámení
o zprávû do sloÏky Pﬁíchozí
zprávy a máte moÏnost se
rozhodnout, zda multimediální
zprávu stáhnete ãi nikoli.
] Profily

sítû: Pro stahování MMS
ze serveru, musíte nastavit URL
serveru multimediálních zpráv.

] Povolen˘

typ zpráv
- Osobní: Osobní zprávy
- Reklama: Komerãní zprávy
- Informace: Nezbytné informace

âíslo hlasové schránky

Pro vyt
stisknû
tlaãítko

] Dom

mÛÏ
po‰ty

] Roa

ãíslo
pouÏ
jste v

Servis

Pﬁijmo

MÛÏete
servisn

(Menu 2.9.3)

Naãítá

Hlasovou po‰tu mÛÏete pﬁijímat,
pokud je tato sluÏba podporována
va‰ím operátorem. Pﬁi pﬁijetí nové
hlasové po‰ty se na displeji zobrazí
symbol. U svého operátora si,
prosím, zjistûte podrobnosti o této
sluÏbû, abyste mohli telefon
správnû nastavit.

MÛÏete
staÏen

KP235_Cze(TMO)_080227

ální

MMS
URL
ráv.

Pro vytoãení hlasové po‰ty
stisknûte v pohotovostním reÏimu
tlaãítko
.
] DomÛ:

V˘bûrem této poloÏky
mÛÏete konfigurovat ãíslo hlasové
po‰ty va‰í domácí sítû.

] Roaming:

MÛÏete konfigurovat
ãíslo hlasové po‰ty, které bude
pouÏito v roamingové síti, jestliÏe
jste v zahraniãí.

Servisní zpráva

y
rmace

2.9.3)

at,
vána
nové
obrazí
,
této

(Menu 2.9.4)

Pﬁijmout
MÛÏete nastavit moÏnosti doruãení
servisní zprávy.

Naãítání sluÏby
MÛÏete nastavit automatické
staÏení servisní zprávy.
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(Menu 2.9.5)

(v závislosti na síti a pﬁedplatném)
] Pﬁijmout

Zprávy

at
te
ámení
í

2008.2.27

- Zapnout: Pokud vyberete tuto
moÏnost, vá‰ telefon bude
pﬁijímat Zprávy info sluÏby.
- Vypnout: Pokud vyberete toto
menu, vá‰ telefon uÏ nebude
pﬁijímat Zprávy info sluÏby.
] Upozornûní

- Zapnout: Vá‰ telefon jednou
zazvoní, kdyÏ pﬁijme ãísla
Zprávy info sluÏby.
- Vypnout: Vá‰ telefon
nezazvoní, i kdyÏ pﬁijme Zprávy
info sluÏby.
] Jazyky

- Stisknutím [Zap./Vyp.] si
mÛÏete vybrat potﬁebné jazyky.
Potom se budou zprávy info
sluÏby zobrazovat v jazyce,
kter˘ jste vybrali.
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Organizér
Organizér

Kalendáﬁ

Menu 3.1

Po vstupu do tohoto menu se objeví
kalendáﬁ. Na aktuálním datu je
umístûn kurzor. S pomocí
navigaãních tlaãítek mÛÏete kurzor
pﬁesunout na jiné datum.
U kalendáﬁe se mohou pouÏívat
tato tlaãítka.
pﬁeskoãí o jeden
rok dozadu.
KaÏd˘m
stisknutím

pﬁeskoãí o jeden
rok dopﬁedu.
pﬁeskoãí o jeden
mûsíc dozadu.
pﬁeskoãí o jeden
mûsíc dopﬁedu.

Stisknutím levého kontextového
tlaãítka [MoÏnosti] mÛÏete zadat do
kalendáﬁe záznam plánované akce
nebo poznámku.
] Zobrazit:

Zobrazí se
naplánovaná akce nebo
poznámka pro vybran˘ den.

] Nová

úloha: Tuto poloÏku
zvolte, chcete-li zadat nov˘ plán
nebo poznámku.
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] Tón

alarmu: Pro kaÏdé vybrané
datum lze zvolit tón plánu.

] V‰echny

úlohy: MÛÏete zobrazit
v‰echny plány.

] Jít

na datum: Pﬁechod pﬁímo na
zvolené datum.

] Smazat

po uplynutí: Tuto
poloÏku zvolte, chcete-li smazat
neaktuální poznámky k plánu, na
které jste byli jiÏ upozornûni.

] Smazat

v‰e: Po v˘bûru této
moÏnosti se smaÏou v‰echny
naplánované akce i poznámky.

Poznámky

Menu 3.2

1. Vyberte poznámku stisknutím
levého kontextového tlaãítka
nebo
.
2. Je-li poznámka prázdná,
stisknûte levé kontextové
tlaãítko [Nov˘].
3. Napi‰te poznámku a stisknûte
tlaãítko OK.

Úko

Zde m
a pﬁidá
chcete
zobraz
Seznam
nebo js
zobraz
prostﬁe
nebo B

brané

mo na

mazat
nu, na
i.

Úkoly

2008.2.27

6:5 PM

Page 39

Menu 3.3

Zde mÛÏete zobrazovat, upravovat
a pﬁidávat seznamy úkolÛ, které
chcete splnit. Seznamy úkolÛ jsou
zobrazovány v ãasovém sledu.
Seznamy úkolÛ, které probíhají
nebo jsou dokonãeny, jsou
zobrazeny. Lze je odeslat
prostﬁednictvím multimédia zprávy
nebo Bluetooth.

Organizér

obrazit

KP235_Cze(TMO)_080227

o
ny
mky.

enu 3.2

ím
a

ûte
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Multimédia
Multimédia

Vá‰ multimediální telefon se
dodává s vestavûn˘m fotoaparátem
se snadnou obsluhou, kter˘ vám
umoÏÀuje okamÏitû poﬁizovat,
prohlíÏet a sdílet fotografie se sv˘mi
pﬁáteli a rodinou.
Upozornûní
]

Pokud je baterie vybitá, nebude
moÏné funkci Fotoaparát pouÏít.

Fotoaparát

Menu 4.1

Stisknûte tlaãítko Menu a pomocí
Multimédia > Fotoaparát. Modul
fotoaparátu lze také otevﬁít pﬁímo
stisknutím tlaãítka Fotoaparát
v pohotovostním reÏimu. Otevﬁe se
modul fotoaparátu a zobrazí se
pohled hledáãku.
Pﬁed fotografováním mÛÏete upravit
následující moÏnosti nastavení.
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1. Rozli‰ení: 320x240, 640x480
2. Kvalita: Nízká / Stﬁední / Vysoká
3. âasov˘ spínaã:
Vypnuto (bez samospou‰tû),
3 sekundy, 5 sekund, 10 sekund
4. Zobrazení:
Cel˘ obrázek, Celá obrazovka
5. Více snímkÛ:
1 snímek, 3 snímky
6. Efekt:
Vypnuto, Sépie, Mono, Negativ
7. VyváÏení bílé:
Automaticky, Denní svûtlo,
Jasno, ZataÏeno, Záﬁivka
8. Tón spou‰tû:
Vypnuto, Tón 1, Tón 2, Tón 3
9. Obnovit nastavení: Ano, Ne

1. Pom
navi
poÏa
na s

2. Vybe
pom
pohy

3. Po p
zam
pﬁed
Foto
ozve
a zo
s na

Obráze
zprávû
Bluetoo
kontex
a zvolt
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ysoká

),
kund

vka

ativ

3

Ne

1. Pomocí levého a pravého
navigaãního tlaãítka umístûte
poÏadovanou poloÏku menu
na stﬁed.
2. Vyberte poÏadovanou hodnotu
pomocí navigaãních tlaãítek pro
pohyb nahoru a dolÛ.
3. Po provedení v‰ech nastavení
zamiﬁte pﬁístroj na fotografovan˘
pﬁedmût a stisknûte tlaãítko
Fotoaparát nebo OK. Jakmile se
ozve cvaknutí, snímek je poﬁízen
a zobrazí se následující panel
s nabídkou.
Obrázek lze odeslat v multimediální
zprávû nebo pﬁes zaﬁízení
Bluetooth. Stisknûte levé
kontextové tlaãítko [MoÏnosti]
a zvolte Odeslat pﬁes.

6:5 PM
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Hlasov˘ záznamník
Menu 4.2

MÛÏete nahrávat hlasové
poznámky nebo jiné zvuky.
1. Stisknûte levé kontextové tlaãítko
[MoÏnosti]. MÛÏete nastavit délku
trvání nahrávání.
] V‰eobecn˘:
] MMS:

Multimédia

80

2008.2.27

10 minut.

2 minuty a 30 sekund.

2. Nahrávání zahájíte stiskem
tlaãítka OK.
3. Nahrávání ukonãíte stiskem
tlaãítka OK.
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t-zones
t-zones

Tip

DomÛ

MÛÏete se pﬁímo pﬁipojit na
k˘Ïenou stránku. Po zadání
konkrétní adresy URL stisknûte
tlaãítko OK.

Menu 5.1

Domovská stránka je definována
v aktivovaném profilu.

ZáloÏky

Menu 5.2

Toto menu umoÏÀuje ukládat
adresy URL oblíben˘ch webov˘ch
stránek kvÛli jejich snadnûj‰ímu
dosaÏení v budoucnu. Ve va‰em
telefonu je nûkolik záloÏek
pﬁedinstalováno. Tyto
pﬁedinstalované záloÏky
nelze smazat.
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2. Vyberte Nová záloÏky a stisknûte
tlaãítko OK.
3. Po zadání poÏadované adresy
URL a názvu stisknûte OK.

t-zones vám pﬁiná‰í spoustu
informací, kdykoli je potﬁebujete:
zpravodajství, pﬁedpovûì poãasí,
sportovní a dopravní informace.
Kromû toho poskytuje t-zones
prvotﬁídní multimediální sluÏby
v podobû posledních hudebních
novinek a vyzvánûcích tónÛ, tapet
a her pro staÏení. Pamatujte si, Ïe
pouÏívání této sluÏby mÛÏe b˘t
dále zpoplatnûno.

Vytvoﬁení záloÏky
1. Stisknûte levé kontextové
tlaãítko [MoÏnosti].

]

K zadání symbolÛ pouÏijte
tlaãítka
a
. K vloÏení teãky
stisknûte
.

Zadejte adresu

Historie

Menu 5.3

Profily

Stisknu
pﬁíslu‰
kter˘ s

Upozo
]

V pﬁíp
sluÏb
Toolk
speci
uloÏe
SIM s
této n

ReÏim
Menu 5.4

Zobrazuje seznam názvÛ nedávno
nav‰tíven˘ch webov˘ch stránek.
Na webovou stránku pﬁejdete
velice snadno.

UloÏené stránky

Nast

Menu 5.5

Telefon dokáÏe uloÏit stránku na
displeji jako offline soubor. Lze si
takto uloÏit aÏ 20 stránek.

Nastav
nebo O

Cache

Vymaz

Nastav
prostﬁe

Povoli

Odstra
obsah

sknûte

í teãky

enu 5.3

te

enu 5.4

ávno
ek.

Nastavení
Profily Sítû

2008.2.27

Menu 5.6
(Menu 5.6.1)

Stisknutím tlaãítka OK vyberte
pﬁíslu‰n˘ profil. Tak aktivujete profil,
kter˘ spustí prohlíÏeã.
Upozornûní
]

V pﬁípadû, Ïe karta SIM podporuje
sluÏby SAT(tj. SIM Application
Toolkit), tato nabídka bude mít název
specifick˘ pro mobilního operátora
uloÏen˘ na kartû SIM. JestliÏe karta
SIM sluÏby SAT nepodporuje, název
této nabídky bude Profily.

ReÏim pﬁedání

(Menu 5.6.2)

Nastavte na Normální
nebo Optimalizovan˘.

Cache

(Menu 5.6.3)

Vymazat cache

6:5 PM

Soubory cookie

Page 43

(Menu 5.6.4)

Smazat cookies
Kontrola pouÏití souborÛ cookie.

t-zones

esy

KP235_Cze(TMO)_080227

Povolit cookies
Povolí se v‰echny soubory cookies.

Bezpeãnostní certifikáty
(Menu 5.6.5)

MÛÏete si prohlédnout seznam
osobních certifikátÛ, které byly
uloÏeny ve va‰em telefonu.

Zobrazit obrázek

(Menu 5.6.6)

Zapíná ãi vypíná zobrazování
obrázkÛ pﬁi procházení
webov˘ch stránek.

Skript

(Menu 5.6.7)

Vyberte, zda se má zapnout ãi
vypnout Java script.

nu 5.5

Nastavte, zda se pﬁipojení provádí
prostﬁednictvím mezipamûti.

na
e si

Povolit cache

Informace

Odstraní se ve‰ker˘
obsah mezipamûti.

Zobrazuje informace o verzi
prohlíÏeãe WAP.

Menu 5.7

43
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Kontakty
Kontakty

Telefonní ãísla a k nim náleÏející
jména si mÛÏete uloÏit do pamûti
SIM karty.
V pohotovostním reÏimu stisknûte
levé kontextové tlaãítko [Menu],
a potom zvolte Kontakty.

Hledat

MÛÏete zobrazit jméno

a ãíslo.
] Upravit:

Jméno a ãíslo
lze upravit.

] Volat

kontakt: MÛÏete zahájit
telefonick˘ hovor s kontaktem.

] Zpráva:

Menu 6.1

1. Zvolte Hledat. Budete vyzváni
k zadání jména.
2. Zadejte zaãátek jména, které
chcete najít.
] Ke

KontaktÛm se mÛÏete
dostat pﬁímo tak, Ïe
v pohotovostním reÏimu
stisknete navigaãní tlaãítko
nahoru
.

3. AÏ hledan˘ kontakt najdete,
mÛÏete stisknutím tlaãítka
na toto ãíslo zavolat. Nebo
stisknûte levé kontextové tlaãítko
[MoÏnosti] a budete mít na
vybranou z tûchto moÏností.
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] Náhled:

Tuto volbu pouÏijte pro
napsání zprávy kontaktu.

] Odeslat

pomocí: Data
o kontaktu mÛÏete odeslat
prostﬁednictvím textové zprávy,
zprávy MMS nebo Bluetooth.

] Smazat:

Odstraní kontakt.

] Pﬁidat

do rychlé volby: MÛÏete
pﬁiﬁadit ãíslo do rychlé volby.

] Pﬁidat

nov˘: MÛÏete zadat
nov˘ kontakt.

] Hromadné

mazání: MÛÏete
oznaãit více poloÏek a smazat
je najednou.

] Kopírovat

na SIM / Zkopírovat
do pamû ti telefonu: MÛÏete
kopírovat poloÏku z karty SIM do
pamûti telefonu a naopak.

Pﬁid

S pom
nov˘ k

Existuj
a pamû
kapacit
telefon
maxim
pamûti
SIM ka

1. Stisk
moÏ

2. Nov˘
pam
pam

Ryc

K tlaãít
pﬁiﬁadit
násled
odpoví

1. Pﬁejd
a sti

méno
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Menu 6.2

S pomocí této funkce mÛÏete pﬁidat
nov˘ kontakt.

e pro

Existují 2 pamûti: pamûÈ telefonu
a pamûÈ SIM. PamûÈ telefonu má
kapacitu 1000 záznamÛ. V pamûti
telefonu mÛÏe b˘t jméno dlouhé
maximálnû 40 znakÛ. Kapacita
pamûti SIM závisí na pouÏívané
SIM kartû.

ávy,
h.

1. Stisknûte klávesu Menu a zvolte
moÏnost Kontakty > Pﬁidat nov˘.

ÛÏete
y.

2. Nov˘ kontakt mÛÏete pﬁidat do
pamûti karty SIM nebo
pamûti telefonu.

ájit
em.

e
zat

ovat
ete
IM do

Rychlá volba

Menu 6.3

K tlaãítkÛm
aÏ
mÛÏete
pﬁiﬁadit kontakty. Kontakt mÛÏete
následnû volat pouh˘m stiskem
odpovídající ãíselné klávesy.
1. Pﬁejdûte na Rychlá volba
a stisknûte [Zvolit].

6:5 PM
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2. Pro pﬁiﬁazení ãísla k Rychlé
volbû, zvolte (Prázdn˘). Potom
v Kontaktech vyhledejte
pﬁíslu‰né jméno.
3. PoloÏku rychlé volby mÛÏete
zmûnit nebo vymazat, volat nebo
na ní poslat zprávu stiskem
levého kontextového
tlaãítka [MoÏnosti].

Kontakty

Pﬁidat nov˘

2008.2.27

Skupiny volajících
Menu 6.4

Zde mÛÏete spravovat údaje
o skupinách.
1. Vyberte Skupiny volajících.
Zobrazí se v‰echny seznamy
skupin: Rodina, Pﬁátelé,
Kolegové, VIP, Skupina 1,
Skupina 2 a Skupina 3.
2. Stisknutím levého kontextového
tlaãítka [MoÏnosti] vyberte název
skupiny, s níÏ chcete nûco dûlat.
U v‰ech skupin kromû Jiné se
zobrazí tyto podnabídky.

45
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Kontakty
] Zobrazit

Kontakty

ãleny: Zobrazí se
seznam ãlenÛ ve skupinû.

] Vyzvánûcí

tón skupiny: Vyberte
vyzvánûcí tón, kter˘ zazní, kdyÏ
vám nûkdo ze skupiny zavolá.

] Ikona

skupiny: Vyberte
grafickou ikonu, která se
zobrazí, kdyÏ vám nûkdo ze
skupiny zavolá.

] Pﬁidat

ãlena: Pﬁidejte do skupiny
ãlena. Do jedné skupiny lze pﬁidat
maximálnû 20 ãlenÛ.

] Odebrat

ãlena: Odeberte
jednoho ãlena ze seznamu ãlenÛ
ve skupinû. Záznam tohoto
kontaktu v‰ak stále zÛstane
uloÏen ve sloÏce Kontakty.

] Odebrat

v‰echny ãleny:
Odstranit v‰echny ãleny.

] Pﬁejmenovat:

Pﬁidûlte skupinû

jin˘ název.
] Resetovat

v‰e: Pomocí této
moÏnosti resetujete v‰e.
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Kopírovat v‰e

Menu 6.5

Sma

Zadané poloÏky lze zkopírovat nebo
pﬁemístit z pamûti SIM karty do
pamûti telefonu a naopak.

V‰echn
kartû a
vymaz
zadání

] Ze

SIM karty do telefonu:
Nastavením této moÏnosti se
poloÏka zkopíruje z pamûti SIM
karty do pamûti telefonu.

]Z

telefonu na SIM kartu:
Nastavením této moÏnosti
se poloÏka zkopíruje
z pamûti telefonu na SIM kartu.

Nabízejí se tyto moÏnosti.

Stisknu
pohoto

Nast

Zobra

MÛÏete
zobraz

• Uchovat originál:
Pﬁi kopírování zÛstanou pÛvodní
ãísla zachována.

] Pou

• Odstranit originál:
Pﬁi kopírování budou pÛvodní
ãísla vymazána.

] Jmé

Kont
pouz

Kont
jmén
]S

ob
Kont
jmén
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Smazat v‰e

at nebo
do

V‰echny poloÏky uloÏené na SIM
kartû a/nebo v telefonu mÛÏete
vymazat. Tato funkce vyÏaduje
zadání bezpeãnostního kódu.

se
SIM

Stisknutím tlaãítka
se vrátíte do
pohotovostního reÏimu.

artu.

odní

ní

Menu 6.6

Nastavení
Zobrazit moÏnosti

Menu 6.7
(Menu 6.7.1)

MÛÏete nastavit moÏnosti
zobrazení kontaktu.
] Pouze

jméno: Pﬁi prohledávání
KontaktÛ se na seznamu zobrazí
pouze jména.

] Jméno

a ãíslo: Pﬁi prohledávání
KontaktÛ se na seznamu zobrazí
jména a ãísla.

]S

obrázky: Pﬁi prohledávání
KontaktÛ se na seznamu zobrazí
jména a pﬁíslu‰né obrázky.

Informace
] âíslo

Page 47

Menu 6.8

sluÏby (závisí na SIM):
tato funkce umoÏÀuje zobrazit
seznam ãísel sluÏeb (SDN –
Service Dialling Numbers), které
pﬁidûluje operátor sítû (pokud to
podporuje SIM karta). K tûmto
ãíslÛm patﬁí pohotovost,
informace o telefonních ãíslech
a ãísla hlasové po‰ty.
1. Vyberte moÏnost ãísla sluÏeb.
2. Zobrazí se názvy
dostupn˘ch sluÏeb.
3. Navigaãními tlaãítky nahoru/dolÛ
vyberte sluÏbu. Stisknûte
.
] Vlastní ãíslo (závisí na SIM):
MÛÏete si zobrazit své telefonní
ãíslo na SIM kartû.
] Moje vizitka: Tato moÏnost vám
umoÏÀuje sestavit si vlastní
vizitku, obsahující va‰e jméno
a telefonní ãíslo. Pro vytvoﬁení
nové vizitky stisknûte levé
kontextové tlaãítko
[Nov˘]
a do polí zadejte
pﬁíslu‰né informace.

Kontakty

enu 6.5

6:5 PM

47

KP235_Cze(TMO)_080227

2008.2.27

6:5 PM

Page 48

Profily
Profily

V profilech si mÛÏete nastavit
a pﬁizpÛsobit tóny telefonu pro
rÛzné události, prostﬁedí nebo
skupiny volajících. V telefonu je pût
pﬁeddefinovan˘ch profilÛ:
Normální, Tich˘, Pouze vibrace,
Venku a Sluchátka.

Aktivovat

(Menu 7.X.1)

1. Zobrazí se seznam profilÛ.
2. V seznamu profilÛ zv˘raznûte
profil, kter˘ chcete aktivovat,
a stisknûte levé kontextové
tlaãítko [Vybrat] nebo tlaãítko OK.
3. Potom vyberte Aktivovat.
Upozornûní
]

Po pﬁipojení sluchátek se
automaticky aktivuje profil Sluchátka.

PﬁizpÛsobit

48

(Menu 7.X.2)

Profily si mÛÏete upravit podle
vlastních pﬁedstav, kromû profilu
Pouze vibrace (a Tich˘). Ze
seznamu profilÛ vyhledejte
poÏadovan˘ profil. Po stisknutí
levého kontextového tlaãítka nebo
tlaãítka OK vyberte PﬁizpÛsobit.
Otevﬁe se moÏnost
nastavení profilÛ.

] Typ

ohlá‰ení hovoru: Nastavte
typ ohlá‰ení pﬁíchozích hovorÛ.

] Vyzvánûcí

tón: Vyberte ze
seznamu poÏadované vyzvánûní.

] Hlasitost

vyzvánûní: Nastavte
hlasitost vyzvánûní.

] Typ

ohlá‰ení zprávy: Nastavte
typ ohlá‰ení pﬁijaté zprávy.

] Tón

zprávy: Vyberte zvuk pro
ohlá‰ení pﬁijaté zprávy.

] Hlasitost

tónu zprávy:
Nastavení hlasitosti tónu
upozornûní na zprávu.
kláves: Zvolte poÏadovan˘
tón klávesnice.

Záznam
a volan
prohléd
v oblas
identifik
Line Id

âíslo a
zobraz
a ãase
MÛÏete
trvání h

V‰ec

] Tóny

] Hlasitost

kláves: Vyberte
poÏadovan˘ tón klávesnice.

] Hlasitost

zvuk. Efektu: Nastavte
hlasitost zvukov˘ch efektÛ.

] Hlasitost

vyp./zap.: Nastavte
hlasitost zvuku pﬁi vypínání
a zapínání telefonu.

] Automatická

odpovûì: (pouze
v profilu Sluchátka) MÛÏete
aktivovat funkci automatické
odpovûdi. Vyberte, pokud telefon
odpovídá automaticky.

UmoÏÀ
o zme‰
hovore
seznam
nebo p
také m
seznam

ánûní.

avte

tavte

pro

ovan˘

.

astavte

vte
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V˘pis volání
Záznamy zme‰kan˘ch, pﬁijat˘ch
a volan˘ch hovorÛ si mÛÏete
prohlédnout za pﬁedpokladu, Ïe síÈ
v oblasti sluÏby podporuje
identifikaci volající linky CLI (Calling
Line Identification).
âíslo a jméno (je-li k dispozici) se
zobrazují zároveÀ s datem
a ãasem, kdy do‰lo k volání.
MÛÏete si také prohlédnout
trvání hovorÛ.

V‰echny hovory
Menu 8.1

UmoÏÀuje vám zobrazit záznamy
o zme‰kan˘ch, pﬁijat˘ch a volan˘ch
hovorech. Na ãíslo, které si v tomto
seznamu vyberete, mÛÏete zavolat
nebo poslat zprávu. Toto ãíslo si
také mÛÏete uloÏit do
seznamu kontaktÛ.

Zme‰kané

Menu 8.2

UmoÏÀuje zobrazit záznam
o zme‰kaném hovoru, uskuteãnit
hovor, odeslat zprávu a uloÏit ãíslo
do seznamu kontaktÛ.

Volané

V˘pis volání

stavte
orÛ.

KP235_Cze(TMO)_080227

Menu 8.3

UmoÏÀuje zobrazit záznam
o vytoãeném hovoru, uskuteãnit
hovor, odeslat zprávu a uloÏit ãíslo
do seznamu kontaktÛ.

Pﬁijaté

Menu 8.4

UmoÏÀuje zobrazit záznam
o pﬁijatém hovoru, uskuteãnit hovor,
odeslat zprávu a uloÏit ãíslo do
seznamu kontaktÛ.

ouze
e
é
elefon
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V˘pis volání
V˘pis volání

Trvání hovoru

Menu 8.5

Délku trvání hovoru si mÛÏete
zobrazit podle typÛ.
] Poslední

volání: Zobrazuje dobu
posledního hovoru
v jednotkách minuty/sekundy.

] V‰echny

hovory: Ukazuje
celkovou dobu hovoru. âasov˘
spínaã lze inicializovat stisknutím
levé kontextové klávesy [Reset].

] Volané

hovory: Zobrazuje délku
odchozích hovorÛ.

] Pﬁijaté

hovory: Zobrazuje délku
pﬁíchozích hovorÛ.

Cena hovoru

Menu 8.6

Tato síÈová sluÏba umoÏÀuje
zkontrolovat cenu posledního
hovoru a celkovou cenu za
v‰echny hovory.

50

Upozornûní

Nasta

]

Zde m
a ceno
poskyto
za‰le c
volbu m
menu b
PIN2. C
nebo $
mûny a
JestliÏe
stisknû

Skuteãná doba, kterou vám za
hovory úãtuje poskytovatel sluÏby, se
mÛÏe mûnit v závislosti na síÈov˘ch
funkcích, zaokrouhlování pro
fakturaci, apod.

Nastavení

(Menu 8.6.3)

Nastavit kredit
Tato síÈová sluÏba umoÏÀuje
omezit cenu hovorÛ na zvolen˘
poãet platebních jednotek. Pak lze
pﬁijímat nebo vytáãet hovory jen do
vyãerpání zadaného limitu ceny.
] âíst:

MÛÏete zkontrolovat poãet
zb˘vajících jednotek.

] Zmûnit:

MÛÏete zmûnit svÛj
limit volání.

Upozo
]

Po vy
uskut
nouzo
kartû
limitu
kód P
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Nastavit tarif

Automatické zobrazení

Zde mÛÏete nastavit druh mûny
a cenovou jednotku. ObraÈte se na
poskytovatele sluÏby, kter˘ vám
za‰le ceny platebních jednotek. Pro
volbu mûny nebo jednotky v tomto
menu budete potﬁebovat svÛj kód
PIN2. Chcete-li zapsat symbol @, £
nebo $, vymaÏte v‰echny ﬁetûzce
mûny a poté stisknûte tlaãítko
.
JestliÏe chcete symbol zmûnit,
stisknûte tlaãítko
znovu.

Tato síÈová sluÏba umoÏÀuje
automatické zobrazení ceny
posledního hovoru. KdyÏ vyberete
moÏnost Zapnuto, uvidíte cenu
posledního hovoru po
jeho ukonãení.

Upozornûní

MÛÏete si prohlíÏet objem pﬁijat˘ch,
odeslan˘ch nebo v‰ech dat.
Vynulovat ãítaã lze stisknutím levé
kontextové klávesy [Vynulovat].

]

Po vyuÏití v‰ech jednotek nelze
uskuteãÀovat dal‰í hovory kromû
nouzov˘ch volání. V závislosti na
kartû SIM budete pro nastavení
limitu ceny hovorÛ potﬁebovat vá‰
kód PIN2.

V˘pis volání

Ïby, se
ov˘ch

2008.2.27

Informace o datech
Menu 8.7

Objem dat

Doba hovoru

(Menu 8.7.1)

(Menu 8.7.2)

MÛÏete zkontrolovat ãas posledních
a v‰ech dat. Vynulovat ãítaã lze
stisknutím levé kontextové
klávesy [Vynulovat].
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MÛj materiál
MÛj materiál

Do pamûti telefonu mÛÏete ukládat
rÛzné multimediální soubory. Své
obrázky, zvuky a hry tak budete mít
vÏdy snadno po ruce.

]

Obrázky

Menu 9.1

Obrázky obsahují odkaz na
stahování obrázkÛ z Internetu
a seznam obrázkÛ zahrnující
v˘chozí obrázky pﬁipravené
v pﬁístroji, vámi staÏené obrázky
a fotografie poﬁízené
fotoaparátem telefonu.
To, jaké moÏnosti jsou k dispozici,
závisí na typu vybraného obrázku.
] Zobrazit:

MÛÏete zobrazit
vybran˘ obrázek.

] Smazat:

SmaÏe
vybrané obrázky.

] Nastavit

jako: Vybran˘ obrázek
mÛÏete nastavit jako tapetu nebo
obrázek kontaktu.
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] Odeslat

pomocí: Vybran˘
obrázek lze odeslat
prostﬁednictvím zprávy MMS
nebo Bluetooth.

] Hrom

Soubor

] Seﬁa

- Pﬁejmenovat: MÛÏete
pﬁejmenovat obrázek.
- Pﬁesunout do sloÏky: UmoÏÀuje
pﬁesunout soubor do jiné sloÏky.
- Informace: Zobrazí
informace o vybraném
obrazovém souboru.
] Tisknout

pﬁes Bluetooth:
Vût‰inu obrázkÛ poﬁízen˘ch
fotoaparátem nebo staÏen˘ch
pﬁes WAP
lze pﬁes rozhraní Bluetooth/
Pictbridge odeslat na tiskárnu.

] Prezentace:

MÛÏete si vytvoﬁit
prezentaci z uloÏen˘ch souborÛ.

] Nová

sloÏka: MÛÏete vytvoﬁit
novou sloÏku.

odeb

] Sma

soub

uspo
a ná

] Sezn

proh
nebo

Zvuk

Zvuky
stahov
a sezn
zvuky p
staÏen
do tele

oÏÀuje
sloÏky.

h
˘ch

/
nu.
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] Hromadné

mazání: UmoÏÀuje
odebrání více vybran˘ch souborÛ.

] Smazat

v‰e: VymaÏe v‰echny
soubory v seznamu.
podle: Soubory mÛÏete
uspoﬁádat podle data, typu
a názvu.
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Ostatní

Menu 9.3

V této sloÏce jsou uloÏeny dal‰í
soubory s v˘jimkou obrázkÛ
a zvukÛ.

] Seﬁadit

] Seznam:

Obrázky mÛÏete
prohlíÏet v zobrazení seznamu
nebo miniatury.

Zvuky

Hry a aplikace

MÛj materiál

S
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Menu 9.4

Dal‰í hry je odkaz pro snadné
stahování her a jin˘ch aplikací
z mobilního Internetu. Pamatujte si,
Ïe pouÏívání stahovacích sluÏeb
mÛÏe b˘t dále zpoplatnûno.

Menu 9.2

Zvuky obsahuje odkaz pro
stahování zvukÛ z Internetu
a seznam zvukÛ zahrnující v˘chozí
zvuky pﬁipravené v pﬁístroji, vámi
staÏené zvuky a zvuky nahrané
do telefonu.

voﬁit
borÛ.

oﬁit
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Nástroje
Nástroje

Budík

Menu

.1

]

MÛÏete si nastavit aÏ pût rÛzn˘ch
budíkÛ pro rÛzné ãasy buzení.
]

1. Vyberte Zapnout a vloÏte
poÏadovan˘ ãas buzení.

K vymazání chybnû napsaného ãísla
nebo k vymazání displeje pouÏijte
tlaãítko
.
Desetinnou ãárku vloÏíte
tlaãítkem
.

3. Desetinnou ãárku vloÏíte
tlaãítkem OK.

2. Vyberte periodu pro opakování:
Jednou, Dennû, Po – Pá,
Po – So a So – Ne.
3. Vyberte si tón pro budík
a stisknûte
.

4. Po v˘poãtu stisknûte levé
kontextové tlaãítko [Smazat] pro
návrat do poãáteãního stavu.

4. Zvolte název budíku a stisknûte
[OK].

Stopky

Kalkulaãka

Menu

.2

Kalkulaãka umí základní aritmetické
funkce: sãítání, odãítání, násobení
a dûlení.
1. Zadejte první ãíslo pomocí
numerick˘ch tlaãítek.
2. Stiskem odpovídajícího
navigaãního tlaãítka vyberte
matematickou funkci.
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Upozornûní

Menu

1. Stisknutím tlaãítka [Start]
zaznamenáte ãas a ãas
jednotlivého kola zaznamenáte
stisknutím tlaãítka [Kolo].
2. Stisknutím tlaãítka [Zastavit]
provedete zaznamenání
ãasu kola.
3. Stisknutím tlaãítka [Vynulovat]
obnovíte v˘chozí stav.

.3

Pﬁev

Pomoc
provád
lze pro
Plocha
Objem

1. V ak
s po
navi
ktero

2. Stisk
se p

3. S po
navi
jedn
chce

4. S po
zade

Upozo
]

Stiske
deset

KP235_Cze(TMO)_080227

t] pro
u.

nu

náte
]

vat]

.3

Pﬁevodník

Menu

.4

Pomocí této funkce mÛÏete
provádût pﬁevody jednotek. Pﬁevody
lze provádût v 7 kategoriích: Mûna,
Plocha, Délka, Hmotnost, Teplota,
Objem, Rychlost.
1. V aktuálním poli jednotek zvolte
s pomocí levého/pravého
navigaãního tlaãítka jednotku, na
kterou chcete hodnotu pﬁevést.
2. Stiskem navigaãního tlaãítka dolÛ
se pﬁesuÀte do pole Pﬁevod.
3. S pomocí levého/pravého
navigaãního tlaãítka zvolte
jednotku, na kterou
chcete pﬁevádût.

6:5 PM

Svûtov˘ ãas

Page 55

Menu

.5

Nástroje

o ãísla
Ïijte

2008.2.27

MÛÏete zobrazit aktuální ãas ve
svûtov˘ch velkomûstech.

SluÏby SIM

Menu

.6

V pﬁípadû, Ïe karta SIM podporuje
sluÏby SAT (tj. SIM Application
Toolkit), bude mít toto menu název
sluÏby specifické pro mobilního
operátora, uloÏené na kartû SIM.
V takovém pﬁípadû si v informacích
dodan˘ch se SIM kartou
prostudujte pouÏití
souvisejících voleb.

4. S pomocí numerick˘ch kláves
zadejte hodnotu.
Upozornûní
]

Stiskem tlaãítka
desetinné ãíslo.

zadáte
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Displej
Displej

Tapeta

Menu 0.1

Tuto moÏnost pouÏijte pro
nastavení displeje LCD
v pohotovostním reÏimu.

Menu 0.5

MÛÏete zvolit téma zobrazované
na displeji.

Doba podsvícení
Menu 0.2

Styl menu

Menu 0.6

Styl menu lze nastavit na hodnotu
Tabulka nebo Seznam.

Uvítání
Menu 0.3

Jas displeje lze nastavit v rozmezí
od 40% / 100%.

Zobrazit mapu menu

Menu 0.7

Po zvolení moÏnosti Zapnout
mÛÏete psát zprávu na displej.

Název sítû

Menu 0.8

Vyberte si, zda chcete zobrazit
název sítû, nebo ne.

Menu 0.4

Vyberte si, zda chcete
v pohotovostním reÏimu zobrazit
ikony zkratek, nebo ne.

Barevn˘ font
vytáãeného ãísla
Menu 0.9

Vyberte si, zda chcete pouÏít
barevné písmo vytáãení, nebo ne.
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Násled
nastav
a pro s

âas

Zde m
spojen

Nasta

MÛÏete nastavit dobu
podsvícení displeje.

Jas

Téma

Zde vlo

Formá

Formát
DD/MM
RRRR/
(D: den

Nasta

Zde vlo

Formá

Formát
24hodi
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Nastavení

enu 0.5

enu 0.6

notu

âas a datum

Nastavit datum

enu 0.7

j.

enu 0.8

it

nu 0.9

o ne.

Menu #.1

Zde mÛÏete nastavit funkce
spojené s datem a ãasem.
(Menu #.1.1)

Zde vloÏíte souãasné datum.

Formát data

(Menu #.1.2)

Formát data mÛÏete nastavit jako
DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR,
RRRR/MM/DD.
(D: den, M: mûsíc, R: rok)

Nastavit ãas

(Menu #.1.3)

Zde vloÏíte souãasn˘ ãas.

Formát ãasu

(Menu #.1.4)

Formát ãasu mÛÏete nastavit jako
24hodinov˘ nebo 12hodinov˘.

Autom. aktualizace

(Menu #.1.5)

Pokud je zapnutá funkce Zapnout,
budou se datum a ãas automaticky
upravovat podle aktuální
ãasové zóny.

Jazyky

Nastavení

ané

Následující moÏnosti mÛÏete
nastavit podle sv˘ch poÏadavkÛ
a pro své vût‰í pohodlí.

Menu #.2

MÛÏete nastavit jazyk displeje. KdyÏ
je funkce jazyka nastavena na
Automaticky, vybere se automaticky
jazyk nainstalované SIM karty.
Pokud telefon jazyk SIM karty
nepodporuje, bude
nastavena angliãtina.

Pﬁipojení
Bluetooth

Menu #.3
(Menu #.3.1)

Technologie Bluetooth umoÏÀuje
kompatibilním mobilním zaﬁízením,
perifériím a poãítaãÛm, které jsou
v dosahu, vzájemnou
bezdrátovou komunikaci.
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Nastavení
Nastavení

Tento telefon má zabudovanou
podporu technologie Bluetooth,
která mu umoÏÀuje spojení
s Bluetooth kompatibilními telefony,
poãítaãov˘mi aplikacemi, atd.
Upozornûní
]

KdyÏ pouÏijete LG PC Sync pﬁes
Bluetooth, mÛÏete vymûÀovat údaje
jen v rámci adresáﬁe.

]

KdyÏ obrÏíte data z jiného zaﬁízení
Bluetooth, poÏádá vás telefon
o potvrzení pﬁenosu. Po potvrzení
pﬁenosu se soubor zkopíruje
do va‰eho telefonu.

]

V závislosti na typu souboru se uloÏí
do tûchto sloÏek:
- Obrázek (.bmp, gif, jpg, png):
SloÏka Obrázky
- Ostatní soubory (.txt, html):
sloÏka Ostatní

Aktivace
Funkci Bluetooth mÛÏete aktivovat
nebo vypnout.

Spárovaná zaﬁízení
MÛÏete vidût v‰echny zaﬁízení,
se kter˘mi je va‰e KP235
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spárovaná. Po vstupu do poloÏky
Sparovaná zaﬁízení maté
k dispozici moÏnosti:
- Pﬁipojit/Odpojit handsfree:
Po spárování s pﬁístrojem
nebo stereo zaﬁízením byste mûli
s tûmito zaﬁízeními navázat
spojení. Poté mÛÏete tato zaﬁízení
zaãít pouÏívat.
- Pﬁidat nové: UmoÏÀuje
vyhledávat nové Bluetooth
zaﬁízení a pﬁidat je k seznamu
spárovan˘ch zaﬁízení va‰eho
telefonu. Po zvolení moÏnosti
Pﬁidat vá‰ telefon zaãne hledat
dostupné Bluetooth zaﬁízení. KdyÏ
se v seznamu zobrazí zaﬁízení,
které chcete spárovat, stisknûte
levé kontextové tlaãítko [Zastavit].
PosuÀte se na vybrané zaﬁízení
a stisknûte levé kontextové tlaãítko
[Párovat]. Budete vyzváni k zadání
hesla. Heslo mÛÏe b˘t jak˘koliv
kód, kter˘ chcete pouÏívat (stejné
heslo musí pouÏívat obû zaﬁízení)
nebo je pﬁedvolené v˘robcem
zaﬁízení, ketré chcete spárovat.

Zkont
pﬁíruã
spáro
zadan
- Nasta
Nasta
UmoÏ
autor
jedno
JestliÏ
nasta
pﬁipoj
po sv
- V‰ec
smaz
zaﬁíze
- Pﬁidû
zmûn
Blueto
zobra
- Smaz
v‰ech
podpo
zaﬁíze
- Smaz
vám s
spáro
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oÏky

aﬁízení

mu
o
ti
dat
KdyÏ
ení,
nûte
stavit].
zení
tlaãítko
zadání
oliv
stejné
ízení)
m
vat.

Zkontrolujte, prosím, UÏivatelskou
pﬁíruãku zaﬁízení, které chcete
spárovat, abyste zjistili, zda má
zadané pﬁedvolené heslo.
- Nastavit jako autorizované /
Nastavit jako neautorizované:
UmoÏÀuje vám nastavit
autorizované spojení mezi
jednotliv˘mi Bluetooth zaﬁízeními.
JestliÏe je spárované zaﬁízení
nastaveno jako autorizované,
pﬁipojí se k pﬁístroji automaticky
po svém zapnutí.
- V‰echny sluÏby: UmoÏÀuje vám
smazat spárované Bluetooth
zaﬁízení.
- Pﬁidûlit název: UmoÏÀuje vám
zmûnit název spárovaného
Bluetooth zaﬁízení a jeho
zobrazení v telefonu.
- Smazat: UmoÏÀuje zobrazit
v‰echny sluÏby, které jsou
podporované
zaﬁízením Bluetooth.
- Smazat v‰e: UmoÏÀuje
vám smazat v‰echny
spárované zaﬁízení.
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Nastavení
- Viditelnost mého telefonu:
Zde se nastavuje, zda bude
vá‰ telefon viditeln˘ pro ostatní
Bluetooth zaﬁízení.

Nastavení

mûli

2008.2.27

- Název mého telefonu: MÛÏete
vybrat název zaﬁízení Bluetooth.
Pﬁedvolen˘ název je LG KP235.
- Moje adresa: Zobrazí adresu
zaﬁízení Bluetooth.
Upozornûní
]

Nepodporuje hlasové vytáãení.

SíÈ

(Menu #.3.2)

SíÈ, ke které se telefon pﬁihlásí,
mÛÏete vybrat buì automaticky,
nebo ruãnû.

V˘bûr sítû
Normálnû je v˘bûr sítû nastaven˘
na volbu Automaticky.
] Automaticky: Po zvolení
reÏimu Automaticky telefon
vyhledá a zvolí automaticky síÈ.
Pﬁi zvolení reÏimu Automaticky
zÛstane tento reÏim nastaven˘
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Nastavení
Nastavení

i po vypnutí a znovu
zapnutí telefonu.
] Ruãnû: Telefon najde seznam
sítí, které jsou k dispozici,
a zobrazí ho.
] Preferovan˘ operátor:
UmoÏÀuje vytvoﬁit seznam
preferovan˘ch sítí a telefon se
nejprve bude prihla‰ovat do nich;
kdyÏ se to nepodaﬁí, bude
zkou‰et ostatné sítû.

] Náhled:

Zobrazíte
vybran˘ profil.

] Upravit:

MÛÏete upravovat
vybran˘ profil.

] Nov˘

pﬁístupov˘ bod

• Jméno: MÛÏete zadat
název sítû.
• Nosiã dat: Nastavení sluÏby
nosiãe dat. – GPRS

Pﬁipojit GPRS

<Nastavení GPRS>

UmoÏÀuje nastavit sluÏbu GPRS
podle rÛzn˘ch situací.

Tato nastavení jsou dostupná.

] Zapnuto

- APN: VloÏte APN
sluÏby GPRS.

Pokud si zvolíte tuto moÏnost,
telefon je pﬁi zapnutí automaticky
registrovan˘ v síti GPRS.
]V

pﬁípadû potﬁeby
Pokud vyberete tuto moÏnost,
vytvoﬁí se GPRS spojení po
pﬁipojení sluÏby WAP a zru‰í se,
aÏ ukonãíte WAP spojení.
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Pﬁístupov˘ bod

- UÏivatelské ID: TotoÏnost
uÏivatele poÏadovaná
serverem APN.
- Heslo: Heslo vyÏadované
serverem APN.
- Primární server: VloÏte IP
adresu primárního serveru
DNS, ke kterému se
chcete pﬁipojit.

- Sek
adr
DN
chc

] Sma

profi

Hov

Do nas
mÛÏete
[Vybrat

Pﬁesm

SluÏba
umoÏn
hovory
jiné ãís
poskyt

ná.

t

2008.2.27

- Sekundární server: VloÏte IP
adresu sekundárního serveru
DNS, ke kterému se
chcete pﬁipojit.
] Smazat:

Zde mÛÏete vybran˘
profil smazat.

Hovory

Menu #.4

Do nastavení menu hovorÛ se
mÛÏete dostat stisknutím
[Vybrat] v menu Nastavení.

Pﬁesmûrování hovoru
(Menu #.4.1)

SluÏba pﬁesmûrování hovoru vám
umoÏní pﬁesmûrovat pﬁíchozí
hovory, faxové a datové hovory na
jiné ãíslo. BliÏ‰í informace vám
poskytne operátor.
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] V‰echny

hovory: Pﬁesmûruje
v‰echny hlasové hovory
bez v˘jimky.

] Pokud

obsazeno: Pﬁesmûruje
hlasové hovory, pokud je
telefon pouÏíván.

Nastavení

Ïby

KP235_Cze(TMO)_080227

] Pokud

není odpovûì:
Pﬁesmûruje hlasové hovory,
pokud je nepﬁijmete.

] Pokud

je mimo dosah:
Pﬁesmûruje hlasové hovory,
pokud je vá‰ telefon vypnut˘
nebo mimo dosah sítû.

] V‰echna

datová volání:
Pﬁesmûruje hlasové hovory na
ãíslo, které je pﬁipojené na
osobní poãítaã.

] Zru‰it

v‰e: Zru‰í v‰echny sluÏby
pﬁesmûrování hovoru.

P
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Nastavení
Nastavení

Podmenu

Pﬁijetí hovoru

Menu Pﬁesmûrování hovoru má
následující podmenu.

] Pﬁijmout

] Aktivovat:

Aktivovat
odpovídající sluÏbu.

- Na ãíslo hlasovû po‰ty: Pﬁedá
centru zpráv. Tato funkce není
viditelná v menu V‰echny
datové hovory a V‰echny
faxové hovory.
- Na jinéãíslo: VloÏí ãíslo,
na které budou
hovory pﬁesmûrovány.
- Na oblíbené ãíslo: MÛÏete
procházet posledních pût
pﬁesmûrovan˘ch hovorÛ.
] Zru‰it:

Deaktivuje odpovídající sluÏbu.
] Náhled

stavu: Zobrazí stav
odpovídající sluÏby.
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(Menu #.4.2)

otevﬁením telefonu
Pokud vyberete tuto moÏnost,
mÛÏete pﬁíchozí hovor pﬁijmout
pouh˘m otevﬁením telefonu.

] Libovolná

klávesa
Pokud vyberete tuto moÏnost,
mÛÏete pﬁijmout hovor stisknutím
jakéhokoli tlaãítka kromû
tlaãítek
[Konec] a
.

] Pouze

klávesa Odeslat
Pokud vyberete tuto moÏnost,
mÛÏete pﬁíchozí hovor pﬁijmout
pouze stisknutím
tlaãítka
[Odeslat].

Zobrazit mé ãíslo

(Menu #.4.3)

(záleÏí na síti a objednan˘ch sluÏbách)
] Nastavit

podle sítû
Pokud vyberete tuto volbu,
mÛÏete své telefonní ãíslo odeslat
dle moÏností sluÏby dvou linek
(v závislosti na operátorovi).

] Zapn

MÛÏ
dal‰í
se zo
] Vyp

Va‰e

Dal‰í
(záleÏ

Bûhem
dal‰í p
Aktivov
upozor
lince, z
b˘t upo
lince, z
zkontro
nebo n

Upozo

Je-li ta
Zapnou
trvání o
vám pﬁ
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#.4.2)

] Zapnout

MÛÏete poslat své telefonní ãíslo
dal‰í osobû. Va‰e telefonní ãíslo
se zobrazí na telefonu pﬁíjemce.
] Vypnout

Va‰e telefonní ãíslo se neukáÏe.

ost,
knutím

ost,
mout

#.4.3)

uÏbách)

odeslat
nek
.

Dal‰í hovor na lince (Menu #.4.4)
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Automatické
opakování vytáãení (Menu #.4.6)
Je-li volba nastavena na Zapnout,
telefon se po neúspû‰ném spojení
hovoru, pokusí ãíslo je‰tû
pûtkrát vytoãit.

Nastavení

nu
ost,
mout
.

2008.2.27

Odeslat tóny DTMF

(záleÏí na síti)

(Menu #.4.7)

Bûhem hovoru vás síÈ upozorní na
dal‰í pﬁíchozí hovor. Zvolte moÏnost
Aktivovat, chcete-li b˘t takto
upozorÀováni na dal‰í hovor na
lince, zvolte Zru‰it, pokud nechcete
b˘t upozorÀováni na dal‰í hovor na
lince, zvolte Zobrazit stav, abyste
zkontrolovali, zda je funkce aktivní
nebo nikoliv.

Upozornûní po minutách
(Menu #.4.5)

Je-li tato volba nastavena na
Zapnout, telefon kaÏdou minutu
trvání odchozího hovoru pípne, aby
vám pﬁipomnûl dobu trvání hovoru.

Tóny DTMF umoÏÀují va‰emu
telefonu vyuÏívat
automatickou ústﬁednu.

Zabezpeãení
Kód PIN

Menu #.5
(Menu #.5.1)

V tomto menu mÛÏete nastavit
telefon, aby vyÏadoval zadání kódu
PIN va‰í SIM karty pokaÏdé, kdyÏ je
telefon zapnut. Pokud je tato funkce
aktivována, bude po vás telefon
vyÏadovat zadání kódu PIN.
1. Vyberte Kód PIN v menu
Nastavení zabezpeãení a pak
zmáãknûte
[Kód PIN Vybrat].
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Nastavení
Nastavení

2. Nastavte Zapnout/Vypnout.

Blokování hovorÛ

3. Pokud chcete zmûnit nastavení,
musíte vloÏit kód PIN, kdyÏ
telefon zapínáte.

SluÏba Blokování hovorÛ brání
tomu, aby vá‰ telefon uskuteãÀoval
volání nebo pﬁíjem urãit˘ch kategorií
hovorÛ. Tato funkce vyÏaduje heslo
blokování hovorÛ. Zobrazí se
následující podmenu:

4. Pokud více neÏ tﬁikrát vloÏíte
‰patn˘ kód PIN, telefon se
zablokuje. Pokud je kód PIN
zablokovan˘, musíte vloÏit
kód PUK.
5. Kód PUK mÛÏete vloÏit aÏ
10krát. Pokud jej 10krát vloÏíte
‰patnû, nemÛÏete uÏ telefon
odblokovat a musíte kontaktovat
svého operátora.

Zámek telefonu

(Menu #.5.2)

Pro zabránûní neoprávnûného
pouÏívání telefonu mÛÏete pouÏít
bezpeãnostní kód. Kdykoli zapnete
telefon, bude vyÏadován
bezpeãnostní kód, pokud nastavíte
funkci Zámek telefonu na Pﬁi
zapnutí. Pokud funkci nastavíte na
Pﬁi zmûnû SIM, vá‰ telefon bude
bezpeãnostní kód vyÏadovat pouze
pokud vymûníte SIM kartu.
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(Menu #.5.3)

] V‰echny

odchozí
Blokování v‰ech
odchozích hovorÛ.

] Odchozí

mezinárodní
Blokování v‰ech odchozích
mezinárodních hovorÛ.

] Odchozí

mezinárodní
kromû domácích
Blokování v‰ech odchozích
mezinárodních hovorÛ kromû
domácí sítû.

] V‰echny

pﬁíchozí
Blokování v‰ech
pﬁíchozích hovorÛ.

] Pﬁíchozí

vzahraniãí
Blokování v‰ech pﬁíchozích
hovorÛ bûhem pﬁipojení na
zahraniãní síÈ.

] Zru‰

MÛÏ
bloko

] Zmû

MÛÏ
bloko

Podme

• Aktivo
UmoÏ
zapnu

• Zru‰it
Vypn

• Náhle
Zobra

Omez

(Závis

Odcho
pouze
ãísla js
kódem

] Zapn

MÛÏ
pouz

u #.5.3)

mû

2008.2.27

] Zru‰it

v‰echna blokování
MÛÏete zmûnit heslo pro sluÏbu
blokování hovorÛ.

] Zmûnit

heslo
MÛÏete zmûnit heslo pro sluÏbu
blokování hovorÛ.

Podmenu:
• Aktivovat
UmoÏÀuje vyslat poÏadavek síti na
zapnutí blokování.
• Zru‰it
Vypne vybrané blokování hovorÛ.
• Náhled stavu
Zobrazí stav blokování hovorÛ.

Omezení odchozích ãísel
(Závisí na SIM)

(Menu #.5.4)

Odchozí hovory mÛÏete omezit na
pouze vybraná telefonní ãísla. Tato
ãísla jsou chránûna va‰ím
kódem PIN2.
] Zapnout

6:5 PM
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] Vypnout

MÛÏete zru‰it funkci omezení
odchozích ãísel.
] Seznam

ãísel
MÛÏete nahlédnout do seznamu
ãísel uloÏen˘ch jako povolená
odchozí ãísla.

Zmûnit kódy

Nastavení

ní
ãÀoval
ategorií
heslo

KP235_Cze(TMO)_080227

(Menu #.5.5)

PIN je zkratka pro Personal
Identification Number (Osobní
identifikaãní ãíslo), které zabraÀuje
neoprávnûnému uÏití telefonu.
MÛÏete zmûnit pﬁístupové kódy:
Bezpeãnostní kód, PIN kód
a PIN2 kód.
1. Pokud chcete zmûnit
Bezpeãnostní kód/PIN2, vloÏte
svÛj pÛvodní kód
a stisknûte
[Vybrat].
2. VloÏte nov˘ Bezpeãnostní
kód/PIN2 a ovûﬁte je.

MÛÏete omezit odchozí hovory na
pouze vybraná telefonní ãísla.
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Nastavení
Nastavení

Letov˘ reÏim

Menu #.6

Tento reÏim vám umoÏÀuje
pouÏívat pouze ty vlastnosti
telefonu, které nevyÏadují pouÏívání
bezdrátové sítû tehdy, kdyÏ se
nacházíte v letadle nebo na
místech, kde je pouÏívání
bezdrátov˘ch sítí zakázáno.
Pokud nastavíte letov˘ reÏim,
zobrazí se pﬁíslu‰ná ikona na
obrazovce místo ikony pﬁedstavující
sílu signálu.
] Zapnout:

Nelze uskuteãÀovat
(ani pﬁijímat) hovory, vãetnû
tísÀov˘ch volání a také není
moÏné pouÏívat dal‰í funkce
vyÏadující pokrytí
síÈov˘m signálem.

] Vypnout:

Letov˘ reÏim mÛÏete
vypnout a pﬁipojit se k síti po
restartování pﬁístroje.
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Úspora energie

Menu #.7

Rozhodnûte se, zda aktivujete
úsporu energie, nebo ne.

Zde vid
osobníc

Stand

Obnovení nastavení
Menu #.8

MÛÏete znovu nastavit v‰echna
tovární nastavení. Pro aktivování
této funkce potﬁebujete
Bezpeãnostní kód.

Stav pamûti
MÛÏete zkontrolovat stav
pouÏité pamûti.

Menu #.9

Pﬁeno

Po pﬁip
k telefo
vám uv
ruce.

enu #.7
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Pﬁíslu‰enství
Zde vidíte rÛzné pﬁíslu‰enství pro vá‰ mobilní telefon. Vyberte si dle sv˘ch
osobních poÏadavkÛ na komunikaãní vybavení.

Standardní baterie

ení

Cestovní nabíjeãka
Tato nabíjeãka
vám umoÏní
nabíjet baterii,
kdyÏ jste mimo
domov nebo
kanceláﬁ.

enu #.8

na
ání

enu #.9

2008.2.27

Pﬁenosné handsfree
Po pﬁipojení
k telefonu
vám uvolní
ruce.

Pﬁíslu‰enství

e
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Upozornûní
]

VÏdy pouÏívejte originální
pﬁíslu‰enství LG.
] Pokud se tímto nebudete ﬁídit,
mÛÏete tím poru‰it záruku.
] V rÛzn˘ch oblastech se mÛÏe
pﬁíslu‰enství li‰it; své dal‰í dotazy
prosím smûﬁujte na regionální servis
nebo zastoupení.
] JestliÏe pouÏíváte datové sluÏby,
doporuãujeme vyuÏít LG Internet
Cube. LG Internet Cube je mnohem
v˘konnûj‰í a mnohem bezpeãnûj‰í
zpÛsob pouÏívání datov˘ch sluÏeb
(modemu). NepouÏívejte modem pro
systém Windows, dodan˘ v rámci
OS Windows.
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Technické údaje
Obecné

Technické údaje
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Název v˘robku : KP235
Systém : GSM 900 / DCS 1800
Okolní teplota
Maximální : +55 °C
Minimální : -10 °C
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Page 70

„V˘vojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlep‰ení jeho funkcí,
ovladatelnosti a pouÏitelnosti, mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho
ovládáním a návodem k ovládání uveden˘m v této pﬁíruãce. Tyto pﬁípadné
rozdíly zpÛsobené zmûnami softwaru, které mohou b˘t provedeny i na pﬁání
Va‰eho operátora, Vám ochotnû vysvûtlí ná‰ prodejce ãi servisní stﬁedisko.
Tyto pﬁípadné rozdíly zpÛsobené v˘vojov˘mi zmûnami softwaru mobilního
telefonu provedené v˘robcem nejsou vadami v˘robku ve smyslu uplatnûní
práv z odpovûdnosti za vady a nevztahuje se na nû poskytnutá záruka.“

,

adné
a pﬁání
disko.
ního
nûní
a.“
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MEMO
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SLOVENSKY

KP235 NÁVOD NA OBSLUHU
K˘m zaãnete pouÏívaÈ mobiln˘ telefón,
preãítajte si pozorne tento návod na obsluhu.
Uschovajte ho, aby ste sa k nemu mohli
v budúcnosti vrátiÈ.
Niektoré ãasti tohto návodu sa môÏu od vá‰ho telefónu
odli‰ovaÈ v závislosti od softvéru telefónu alebo
poskytovateºa sluÏby.

Likvidácia vá‰ho starého prístroja
1. Keì sa na produkte nachádza tento symbol preãiarknutej smetnej nádoby
s kolieskami, znamená to, Ïe dan˘ produkt vyhovuje európskej smernici
ã. 2002/96/ES.
2. V‰etky elektrické a elektronické produkty by mali byÈ zlikvidované oddelene od
komunálneho odpadu prostredníctvom na to urãen˘ch zbern˘ch zariadení,
ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
3. Správnou likvidáciou nepotrebn˘ch zariadení pomôÏete predchádzaÈ
potenciálnym negatívnym následkom na Ïivotné prostredie a ºudské zdravie.
4. Podrobnej‰ie informácie o likvidácii nepotrebn˘ch zariadení získate na
miestnom úrade, v sluÏbe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento
produkt zakúpili.
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Pokyny na bezpeãné
a úãinné pouÏívanie
Pokyny na bezpeãné a úãinné pouÏívanie

4

Preãítajte si prosím tieto
jednoduché pokyny. NedodrÏanie
t˘chto pokynov môÏe byÈ
nebezpeãné alebo protizákonné.
ëal‰ie podrobné informácie sú
obsiahnuté v tomto návode.

StupeÀ rizika vystavenia
vysokofrekvenãnej
(VF) energii
Informácia o stupni rizika
vysokofrekvenãn˘ch væn
a ‰pecifickom absorbovanom
v˘kone (SAR)
Model mobilného telefónu KP235
bol navrhnut˘ tak, aby vyhovoval
bezpeãnostn˘m poÏiadavkám na
expozíciu vysokofrekvenãn˘mi
vlnami. Tieto poÏiadavky sú
zaloÏené na vedeck˘ch
smerniciach, ktoré zah⁄Àajú
bezpeãnostné rezervy, aby zaistili
bezpeãnosÈ v‰etk˘ch osôb
nezávisle od veku
a zdravotného stavu.

] Expoziãné

normy pre mobilné
telefóny pouÏívajú meraciu
jednotku, ktorá je známa ako
‰pecifick˘ absorbovan˘ v˘kon
(angl. Specific Absorption
Rate — SAR). Merania SAR sa
vykonávajú v ‰tandardn˘ch
prevádzkov˘ch polohách
s telefónom, ktor˘ vysiela na
maximálnom certifikovanom
v˘kone vo v‰etk˘ch testovan˘ch
frekvenãn˘ch pásmach.

] Hoci

sa hodnoty SAR
jednotliv˘ch modelov telefónov
LG môÏu odli‰ovaÈ, sú v‰etky
v súlade s príslu‰n˘mi
smernicami na expozíciu
VF Ïiarením.

] Limit

SAR, odporúãan˘
Medzinárodnou komisiou na
ochranu pred neionizujúcou
radiáciou (angl. International
Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection — ICNIRP),
je 2 W/kg, priãom ide
o priemernú hodnotu na
10 gramov tkaniva.

] Najv

testo
mod
0,92
uchu
nose

] Infor

dom
ktoré
ktoré
(Elec
Engi
na je
(nap
Aust

Staro
a jeh

Varo

batér
schv
mode
typov
znep
sa na
byÈ n

né

R sa

a
m
an˘ch

nov
tky

a
u
al
ng
NIRP),
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] Najvy‰‰ia

hodnota SAR
testovaná DASY4 pre tento
model na pouÏitie pri uchu je
0,929 W/kg (10 g) pre pouÏitie pri
uchu a 0,890 W/kg (10 g) pri
nosení na tele.

] Informácie

s údajmi SAR pre
domácnosti v krajinách/oblastiach,
ktoré prijali obmedzenie SAR,
ktoré odporúãa organizácia IEE
(Electrical and Electronics
Engineers), je priemerne 1,6 W/kg
na jeden (1) gram tkaniva
(napríklad USA, Kanada,
Austrália a Taiwan).

StarostlivosÈ o telefón
a jeho údrÏba
Varovanie! PouÏívajte v˘luãne
batérie, nabíjaãky a príslu‰enstvo
schválené na pouÏívanie s t˘mto
modelom telefónu. PouÏitie in˘ch
typov môÏe spôsobiÈ
zneplatnenie záruky vzÈahujúcej
sa na telefón a môÏe
byÈ nebezpeãné.
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] Nerozoberajte

prístroj. Ak
je potrebná oprava, zverte
ho kvalifikovanému
servisnému stredisku.
] UdrÏiavajte telefón vo väã‰ej
vzdialenosti od elektrick˘ch
zariadení, ako sú televízor, rádio
alebo osobn˘ poãítaã.
] Nenechávajte telefón v blízkosti
zdrojov tepla, ako sú radiátory
alebo sporáky.
] Nikdy neumiestÀujte telefón do
mikrovlnnej rúry. Jeho batéria by
mohla vybuchnúÈ.
] ZabráÀte pádu telefónu na zem.
] Nevystavujte prístroj
mechanick˘m vibráciám
ani nárazom.
] Povrchová úprava telefónu sa
môÏe po‰kodiÈ v prípade vloÏenia
prístroja do drsného alebo
vinylového obalu.
] Na ãistenie povrchu prístroja
pouÏívajte suché tkaniny.
(NepouÏívajte rozpú‰Èadlá ako
benzén, riedidlo alebo alkohol.)

Pokyny na bezpeãné a úãinné pouÏívanie

ko
on

KP235_Slov(TMO)_080227
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Pokyny na bezpeãné
a úãinné pouÏívanie
] Nevystavujte

Pokyny na bezpeãné a úãinné pouÏívanie

prístroj
nadmernému dymu ani prachu.

] Nenechávajte

telefón v blízkosti
kreditn˘ch kariet alebo
cestovn˘ch lístkov, môÏe
pôsobiÈ na informáciu na
magnetick˘ch pásoch.

] Nedot˘kajte

sa displeja
ostr˘mi predmetmi, môÏe
to po‰kodiÈ telefón.

] Nevystavujte

telefón
nadmernej vlhkosti.

] PouÏívajte

príslu‰enstvo
(napríklad slúchadlá) opatrne.
Uistite sa, Ïe káble nie sú
zmotané a Ïe sa zbytoãne
nedot˘kajú antény.

Úãinné
pouÏívanie telefónu
Aby ste dosiahli optimálny v˘kon
a minimálnu spotrebu energie
batérie, dodrÏiavajte,
nasledujúce pokyny:

6

] Nedot˘kajte

sa antény. Ak sa
poãas hovoru dot˘kate antény,
môÏe to ovplyvniÈ nielen kvalitu
hovoru, ale telefón musí
spotrebovaÈ viac energie,
a t˘m sa skracuje ãas
hovoru a pohotovostného reÏimu.

Bezp
cestn

Zistite
pouÏív
v obla
vediete

] Poãa

Elektronické zariadenia
V‰etky mobilné telefóny môÏu
interferovaÈ, ão môÏe ovplyvniÈ
v˘kon in˘ch
elektronick˘ch zariadení.
] NepouÏívajte

mobiln˘ telefón
v blízkosti zdravotníckych
prístrojov bez v˘slovného
povolenia. Vyh˘bajte sa
umiestneniu telefónu do blízkosti
kardiostimulátora (napríklad
v náprsnom vrecku).

] Niektoré

typy naãúvacích
zariadení môÏu byÈ ru‰ené
mobiln˘mi telefónmi.

] Men‰ie

ru‰enie môÏe ovplyvniÈ
televízory, rádiá, poãítaãe a pod.

telefó

] Venu
] Ak

m
súpr

] Keì

umo
hovo
a za

] Vyso

ovply
systé
ako
bezp
] Ak

m
airba
pred
aleb

KP235_Slov(TMO)_080227

eÏimu.

BezpeãnosÈ
cestnej premávky
Zistite si pravidlá
pouÏívania mobiln˘ch telefónov
v oblastiach, kde
vediete vozidlo.
] Poãas

enia

ôÏu
vniÈ

riadenia vozidla nedrÏte
telefón v ruke.

] Venujte

plnú pozornosÈ riadeniu.

] Ak

môÏete, pouÏívajte
súpravu „handsfree“.

] Keì

ón

to dopravná situácia
umoÏÀuje, pred uskutoãnením
hovoru odboãte z vozovky
a zaparkujte.

] Vysokofrekvenãná

zkosti
d

energia môÏe
ovplyvniÈ niektoré elektronické
systémy v motorovom vozidle,
ako napríklad autorádio ãi
bezpeãnostn˘ systém.

] Ak

vniÈ
pod.

máte vozidlo vybavené
airbagom, neumiestÀujte Ïiadne
predmety, vrátane in‰talovan˘ch
alebo prenosn˘ch bezdrôtov˘ch

6:11 PM

Page 7

zariadení, do oblasti pred
airbagom alebo do oblasti, kam
sa airbag rozpína. Mohlo by to
v prípade aktivácie airbagu
spôsobiÈ váÏne zranenia.
Ak poãúvate hudbu keì ste
vonku, nezabudnite maÈ
hlasitosÈ nastavenú tak, aby ste
vedeli o okolit˘ch zvukoch. To je
obzvá‰È naliehavé v prípade, keì
prechádzate cez ulicu.

Zabránenie po‰kodeniu
vá‰ho sluchu
Ak ste dlh‰ie vystavení hlasit˘m
zvukom, môÏe to po‰kodiÈ vá‰
sluch. Preto vám odporúãame, aby
ste svoj telefón nezapínali ani
nevypínali v blízkosti svojich u‰í.
Odporúãame vám tieÏ, aby ste
hlasitosÈ hudby a hovorov nastavili
na rozumnú úroveÀ.

Pokyny na bezpeãné a úãinné pouÏívanie

sa
ény,
alitu

2008.2.27
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Pokyny na bezpeãné
a úãinné pouÏívanie
Pokyny na bezpeãné a úãinné pouÏívanie

8

OblasÈ
odstrelov˘ch prác
NepouÏívajte telefón v oblasti, kde
sa uskutoãÀujú odstrelové práce.
V‰ímajte si obmedzenia a dodrÏujte
v‰etky nariadenia a predpisy.

Potenciálne
explozívne prostredia
] NepouÏívajte

telefón na
ãerpacích staniciach.
NepouÏívajte ho v blízkosti
paliva alebo chemikálií.

] NepreváÏajte

a neskladujte
horºavé plyny, kvapaliny alebo
v˘bu‰né materiály v rovnakom
priestore ako telefón alebo
jeho príslu‰enstvo.

V lietadle
Bezdrôtové prístroje môÏu
v lietadlách spôsobovaÈ ru‰enie.
] Vypnite

telefón pred nastúpením
do akéhokoºvek lietadla.

] NepouÏívajte

telefón na letisku
bez povolenia posádky.

Deti

Infor
a jej

] Pred

úpln
baté
baté
Ïiadn
by m

] PouÏ

znaã
navr
Ïivot

UdrÏujte telefón v bezpeãnej
vzdialenosti z dosahu mal˘ch detí.
Obsahuje totiÏ malé súãiastky, ktoré
by mohli v prípade uvoºnenia
a prehltnutia spôsobiÈ udusenie.

] Nero

TiesÀové volania

] Vym

a ne

] UdrÏ

baté
TiesÀové volania nemusia byÈ
dostupné vo v‰etk˘ch mobiln˘ch
sieÈach. Preto by ste nikdy nemali
byÈ závislí len od tiesÀov˘ch volaní
pomocou telefónu. Viac informácií
získate od operátora.

nepo
Îivot
stovi

KP235_Slov(TMO)_080227
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‰enie.

pením

sku

] Pred

nabíjaním nemusíte batériu
úplne vybíjaÈ. Na rozdiel od in˘ch
batériov˘ch systémov nemá
batéria pribalená k prístroju
Ïiadny pamäÈov˘ efekt, ktor˘
by mohol zníÏiÈ jej v˘kon.

] PouÏívajte

detí.
y, ktoré

len batérie a nabíjaãky
znaãky LG. Nabíjaãky LG sú
navrhnuté tak, aby maximalizovali
ÏivotnosÈ batérie.

] Nerozoberajte

a neskratujte batérie.
ie.

È
˘ch
emali
volaní
mácií

] UdrÏiavajte

kovové kontakty
batérie ãisté.

Page 9

] Ak

ste batériu dlh‰í ãas
nepouÏívali, nabite ju, aby ste
maximalizovali jej pouÏiteºnosÈ.

] Nevystavujte

nabíjaãku batérií
priamemu slneãnému Ïiareniu
ani vysokej vlhkosti (napríklad
v kúpeºni).

] Nenechávajte

batériu na horúcich
alebo studen˘ch miestach, môÏe
to zhor‰iÈ jej v˘kon.

Pokyny na bezpeãné a úãinné pouÏívanie

Informácie o batérii
a jej údrÏbe

6:11 PM

] VymeÀte

batériu, ak uÏ
neposkytuje prijateºn˘ v˘kon.
ÎivotnosÈ batérie je aÏ niekoºko
stoviek nabíjacích cyklov.

9
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Funkcie telefónu KP235
Funkcie telefónu KP235

âasti telefónu
Pohºad na otvoren˘ telefón

Slúchadlo

Navigaãné tlaãidlá
]

Displej
03:55
Menu

ªavé kontextové tlaãidlo
Tlaãidlo Kalendár
Tlaãidlo OdoslaÈ
Tlaãidlo OdeslaÈ

Tlaãidlo*

10

Pohºa

07/01 Ne
t-zones

V pohotovostnom reÏime:

(
(
(
(

): V˘mena správ
): Kontakty
): Zoznam profilov
): Obºúben˘ch
poloÏiek
] V menu: Prechod
medzi poloÏkami.
Pravé kontextové tlaãidlo
Potvrdzovacie tlaãidlo
Tlaãidlo fotoaparátu
Tlaãidlo na
zapnutie/ vypnutie
Tlaãidlo na vymazanie/
opustenie menu
Mikrofón

Bat

KP235_Slov(TMO)_080227
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Oãko na
remienok

reÏime:

práv

V˘vody batérie

ofilov
h

DrÏiak SIM karty

aãidlo

dlo
u

Funkcie telefónu KP235

Pohºad zozadu

Batéria
Konektor náhlavnej súpravy /
Konektor na kábel /
Konektor na nabíjanie batérie /
Konektor na automobilovú
súpravu handsfree

nie/

11
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Funkcie telefónu KP235
Tlaãidlo

Nasledujúca tabuºka predstavuje
klávesy telefónu.

Opis klávesnice
Tlaãidlo Opis
ªavé kontextové tlaãidlo/
Pravé kontextové tlaãidlo
KaÏdé z t˘chto tlaãidiel slúÏi
na funkciu, ktorá je uvedená
na displeji nad ním.
Navigaãné tlaãidlá
SlúÏia na prechádzanie menu
a presun kurzora. Tieto
tlaãidlá môÏete tieÏ pouÏiÈ
na r˘chly prístup
k nasledujúcim funkciám:
• Horné navigaãné tlaãidlo
(
): V˘mena správ
• Dolné navigaãné tlaãidlo
(
): Kontakty
• ªavé navigaãné tlaãidlo
( ): Zoznam profilov
• Pravé navigaãné tlaãidlo
( ): Obºúben˘ch poloÏiek

–

Funkcie telefónu KP235

12

Opis klávesnice

Opis
Tlaãidlo odoslaÈ
SlúÏi na vytáãanie
telefónneho ãísla a prijatie
hovoru. Ak stlaãíte toto
tlaãidlo v pohotovostnom
reÏime, zobrazia sa posledné
volané hovory, prijaté
a zme‰kané hovory.
Tlaãidlá ãíslic a znakov
SlúÏia na voºbu telefónnych
ãísel v pohotovostnom
reÏime a na písanie ãísel
alebo znakov v reÏime
editácie. Ak tieto tlaãidlá na
chvíºu podrÏíte stlaãené:
•
vytoãíte ãíslo
odkazovej schránky.
• Na vloÏenie medzinárodnej
predvoºby slúÏi
.
•
–
vytoãíte ãísla
uloÏené v r˘chlej voºbe.
• VyuÏíva sa na vloÏenie
pauzy poãas vytáãania,
alebo na zmenu linky
v neãinnom
.

Tlaãid

Boã

Tlaãid

kov
nnych
m
ísel
e
dlá na
né:

árodnej
.
ísla
ºbe.
nie
nia,
y

2008.2.27

Tlaãidlo Opis
Tlaãidlo na
zapnutie/ vypnutie
Pomocou tohto tlaãidla
môÏete ukonãiÈ alebo
odmietnuÈ hovor. Toto tlaãidlo
slúÏi aj na zapnutie a vypnutie
telefónu, ak ho podrÏíte
stlaãené niekoºko sekúnd.
PouÏíva sa aj na vymazanie
znakov alebo na návrat
do menu.
Tlaãidlo zmazaÈ
Po kaÏdom stlaãení vymaÏe
jeden znak. PodrÏaním
tlaãidla zmaÏete cel˘ text.
MôÏete sa tieÏ pomocou
neho vrátiÈ do
predchádzajúceho
zobrazenia.

Boãné tlaãidlá
Tlaãidlo

Opis
Boãné tlaãidlá na pohyb
nahor/nadol
Ak je telefón otvoren˘,
môÏete v pohotovostnom
reÏime regulovaÈ
hlasitosÈ tlaãidiel
a poãas hovoru
hlasitosÈ slúchadla.

6:11 PM
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Informácie na displeji
Nasledujúca tabuºka opisuje rôzne
indikátory a ikony, ktoré sa objavujú
na displeji telefónu.

Ikony na displeji
Ikona

Opis
V‰etky zvuky Len vibrovanie.
Aktivovan˘ je profil Normálny.
Aktivovan˘ je profil Hlasn˘.

Funkcie telefónu KP235

jatie
o
om
osledné

KP235_Slov(TMO)_080227

Zapnut˘ Tich˘.
Zapnut˘ profil Handsfree.
Je nastavené
presmerovanie hovoru.
Informuje o tom, Ïe
pouÏívate WAP.
Informuje o tom, Ïe
pouÏívate GPRS.
Informuje o sile signálu siete.
Hovor je spojen˘.
MôÏete pouÏívaÈ
sluÏby GPRS.
Indikuje, Ïe
pouÏívate roaming.

13
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Funkcie telefónu KP235
Ikona

Opis

Funkcie telefónu KP235

Na odchádzajúce hovory sa
pouÏíva linka 1 alebo 2
(ak pouÏívate sluÏbu
dvoch liniek).
Alarm bol nastaven˘
a je aktívny.
Informuje o stave batérie.
ObdrÏali ste správu.
ObdrÏali ste hlasovú správu.

VloÏ
a ba
Skôr a
sa, Ïe

1. Vyb

Stlaãte
a posu
Teraz b

ReÏim poãas letu je zapnut˘.
Bluetooth je aktívny.
Máte rozvrh.

Pozná
]

14

Vybra
prístro
jeho p

KP235_Slov(TMO)_080227
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Zaãíname

Skôr ako vyberiete batériu, uistite
sa, Ïe je prístroj vypnut˘.

1. Vybratie batérie.
Stlaãte v˘stupky na kryte batérie
a posuÀte kryt smerom nadol.
Teraz batériu vytiahnite.

2. VloÏenie SIM karty
VloÏte SIM kartu do otvoru podºa
obrázka. Uistite sa, Ïe je SIM karta
správne zasunutá a Ïe pozlátená
kontaktná plocha karty je obrátená
smerom dovnútra prístroja.
Ak chcete SIM kartu vybraÈ,
postupujte opaãn˘m spôsobom.

VloÏenie SIM karty

Zaãíname

VloÏenie SIM karty
a batérie

Vybratie SIM karty

Poznámka
]

Kovov˘ kontakt SIM karty sa môÏe
ºahko po‰kriabaÈ. Pri zaobchádzaní
so SIM kartou buìte preto opatrní.
Postupujte podºa in‰trukcií
priloÏen˘ch k SIM karte.

Poznámka
]

Vybratie batérie zo zapnutého
prístroja môÏe spôsobiÈ
jeho poruchu.

15
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Zaãíname
3. ZaloÏenie batérie
Zaãíname

2. Opaãn˘ koniec nabíjaãky pripojte
do sieÈovej zásuvky. PouÏívajte
iba nabíjaãku, ktorá sa dodáva
spolu s telefónom.
3. Keì bude batéria úplne nabitá,
ikona na displeji prestane blikaÈ.

Odp

Stlaãen
(pozrite
z telefó

Poznámka

Nabitie batérie
Pred pripojením nabíjaãky k telefónu
musíte najskôr nain‰talovaÈ batériu.

]

Keì pripájate nabíjaãku, nepouÏívajte
hrubú silu, mohli by ste po‰kodiÈ
telefón alebo nabíjaãku.

]

Ak pouÏívate nabíjaãku v zahraniãí,
moÏno budete potrebovaÈ adaptér do
sieÈovej zásuvky.

]

Nevyberajte batériu ani SIM kartu, ak
je k telefónu pripojená nabíjaãka.

Pozná
]

Pred
presv
úplne

]

Ak ni
vypni
Potom
a zno

Varovanie

1. Podºa zobrazenia na obrázku
zasuÀte prípojku (so ‰ípkou
smerujúcou k vám) na nabíjaãke
do konektora na spodnej strane
telefónu, aÏ k˘m nezapadne na
svoje miesto.

16

]

Poãas búrky odpojte nabíjaãku od
siete, aby ste zabránili zásahu
elektrick˘m prúdom alebo poÏiaru.

]

Zaistite, aby sa do kontaktu
s batériou nedostali Ïiadne ostré
predmety, ako napríklad zuby
zvierat alebo nechty. Hrozí
nebezpeãenstvo poÏiaru.

bitá,
blikaÈ.

2008.2.27

Odpojenie nabíjaãky
Stlaãením boãn˘ch tlaãidiel
(pozrite obrázok) odpojte nabíjaãku
z telefónu.

aniãí,
ptér do

u od

aru.

tré

Page 17

Zapnutie
a vypnutie telefónu
Zapnutie telefónu
1. Do telefónu nain‰talujte batériu
a pripojte telefón k externému
zdroju napájania, ako napríklad
k nabíjake alebo k zásuvke na
zapaºova cigariet. Alebo
k telefónu nain‰talujte nabitú
súpravu batérie.

uÏívajte
diÈ

artu, ak
ka.

6:11 PM

Poznámka
]

]

Pred pouÏitím telefónu sa
presvedãte, Ïe je batéria
úplne nabitá.
Ak nie je batéria dostatoãne nabitá,
vypnite a znovu zapnite telefón.
Potom odpojte a znovu vloÏte batériu
a znovu ju nabite.

Zaãíname

ripojte
vajte
áva

KP235_Slov(TMO)_080227

2. Stlaãte tlaãidlo
a pridrÏte ho
niekoºko sekúnd, aÏ k˘m sa
nazapne displej.
3. V závislosti od nastavenia môÏe
telefón vyÏadovaÈ vloÏenie
kódu PIN.

Vypnutie telefónu
1. Stlaãte tlaãidlo
a pridrÏte ho
niekoºko sekúnd, aÏ k˘m sa
displej nevypne.

17
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Zaãíname
Zaãíname

Prístupové kódy

Kód PIN2 (4 aÏ 8 ãíslic)

Kód P

PouÏívajte prístupové kódy opísané
v tejto ãasti, aby ste predi‰li
neoprávnenému pouÏitiu svojho
telefónu. Prístupové kódy (okrem
kódov PUK a PUK2) môÏete
kedykoºvek zmeniÈ pouÏitím
moÏnosti ZmeniÈ kódy
(Menu #.5.5).

Kód PIN2 dodávan˘ s niektor˘mi
kartami SIM sa vyÏaduje pre prístup
k funkciám, ako napríklad
Oznámenie o tarifikácii hovoru
a Pevná voºba. Tieto funkcie sú
dostupné len vtedy, ak ich
podporuje vá‰ sieÈov˘ operátor.
ëal‰ie informácie nájdete u svojho
sieÈového operátora.

Kód PU
s niekt
potrebn
kódu P
sa na o

Kód PIN (4 aÏ 8 ãíslic)
Kód PIN (Personal Identification
Number – osobné identifikaãné
ãíslo) chráni va‰u SIM kartu pred
neoprávnen˘m pouÏitím. PIN kód
sa spravidla dodáva spolu so SIM
kartou. V prípade zapnutia voºby
VyÏiadanie kódu PIN bude telefón
poÏadovaÈ vloÏenie kódu PIN po
kaÏdom zapnutí. V prípade vypnutia
voºby VyÏiadanie kódu PIN sa
telefón pripojí k sieti bez nutnosti
vkladaÈ kód PIN.

18

Kód PUK (4 aÏ 8 ãíslic)
Osobn˘ odblokovací kód (angl. PIN
Unblocking Key, Personal
Unblocking Key – PUK) je potrebn˘
v prípade blokovaného PIN kódu.
PUK kód sa spravidla dodáva spolu
so SIM kartou. V prípade, Ïe to tak
nie je, informáciu o va‰om PUK
kóde získate od vá‰ho operátora.
ObráÈte sa na neho aj v prípade
straty PUK kódu.

Bezpe
(4 aÏ

Bezpeã
pred ne
Predna
Bezpeã
vymaz
záznam
nastav
Bezpeã
na zap
uzamk
pred ne
telefón
bezpeã
meniÈ v
Bezpeã
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Blokovacie heslo

u
sú

Kód PUK2 sa dodáva spolu
s niektor˘mi SIM kartami a je
potrebn˘ na zmenu zablokovaného
kódu PIN2. Ak kód stratíte, obráÈte
sa na operátora.

Blokovacie heslo je potrebné pri
pouÏití funkcie Blokovanie hovorov.
Toto heslo obdrÏíte od svojho
operátora v prípade, Ïe si aktivujete
túto funkciu.

or.
vojho

Bezpeãnostn˘ kód
(4 aÏ 8 ãíslic)

l. PIN

trebn˘
ódu.
spolu
to tak
UK
ora.
de

Zaãíname

Kód PUK2 (4 aÏ 8 ãíslic)

˘mi
prístup

Bezpeãnostn˘ kód chráni telefón
pred neoprávnen˘m pouÏitím.
Prednastaven˘ kód je „0000“.
Bezpeãnostn˘ kód je potrebn˘ na
vymazanie v‰etk˘ch telefónnych
záznamov a aktivovanie menu
nastavenia a vymazania.
Bezpeãnostn˘ kód je potrebn˘ aj
na zapnutie/vypnutie funkcie
uzamknutia telefónu, ktorá chráni
pred nepovolen˘m pouÏitím
telefónu. Predvolené nastavenie
bezpeãnostného kódu je moÏné
meniÈ v menu
Bezpeãnostné nastavenia.
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Základné funkcie
Základné funkcie

Telefonovanie
Volanie

2. Vyberte telefónne ãíslo
prostredníctvom horného/
dolného navigaãného tlaãidla.

1. Uistite sa, Ïe je telefón zapnut˘.

3. Stlaãte

2. Navoºte telefónne ãíslo vrátane
medzimestskej predvoºby.

Volanie do zahraniãia

] Jednotlivé

ãíslice vymaÏete
tlaãidlom
. Ak tlaãidlo
podrÏíte stlaãené,
vymaÏe sa celé ãíslo.

3. Stlaãte odosielacie tlaãidlo
a ãíslo sa vytoãí.
4. Na ukonãenie hovoru stlaãte
ukonãovacie tlaãidlo
alebo
pravé kontextové tlaãidlo.

Uskutoãnenie hovoru pomocou
zoznamu posledn˘ch hovorov
1. Stlaãte v pohotovostnom reÏime
tlaãidlo OdoslaÈ
na
zobrazenie posledného
prijatého, odchádzajúceho
a zme‰kaného hovoru.

20

a ãíslo sa vytoãí.

1. Stlaãte a podrÏte tlaãidlo
na
medzinárodnú predvoºbu. Znak
„+“ automaticky vyberie
medzinárodnú predvoºbu.
2. VloÏte kód krajiny, medzimestskú
predvoºbu a telefónne ãíslo.
3. Stlaãte

a ãíslo sa vytoãí.

Ukonãenie hovoru
Ak ste dokonãili hovor, stlaãte
tlaãidlo PoloÏiÈ
.

Uskutoãnenie hovoru
s pouÏitím telefónneho zoznamu
Telefónne ãísla si môÏete uloÏiÈ do
telefónneho zoznamu v pamäti SIM
karty a/alebo telefónu. V telefónnom
zozname jednoducho vyhºadajte
meno a ãíslo vytoãíte stlaãením
tlaãidla
.

Nasta

Ak chc
hlasitos
tlaãidlá
boãnéh
a stlaã
tlaãidla

Pozná
]

Toto
reÏim
nasta

Prijati

Telefón
hovor z
telefón
volajúc
sa zob
volajúc
fotogra
v Konta

1. Ak c
telef
hovo
telef
(Men
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Nastavenie hlasitosti

ãí.

na
Znak

estskú
.

ãí.

namu

ÏiÈ do
ti SIM
ónnom
ajte
m

Ak chcete poãas hovoru nastaviÈ
hlasitosÈ slúchadla, pouÏite boãné
tlaãidlá ( ). Stlaãením horného
boãného tlaãidla hlasitosÈ zv˘‰ite
a stlaãením dolného boãného
tlaãidla ju zníÏite.
Poznámka
]

Toto tlaãidlo slúÏi v pohotovostnom
reÏime otvoreného telefónu na
nastavenie hlasitosti.

Prijatie hovoru
Telefón oznamuje prichádzajúci
hovor zvonením a blikajúcou ikonou
telefónu na displeji. Ak moÏno
volajúceho identifikovaÈ, na displeji
sa zobrazí telefónne ãíslo
volajúceho (alebo jeho meno/
fotografia, ak sú uloÏené
v Kontaktoch).
1. Ak chcete hovor prijaÈ, otvorte
telefón. Ak je ako reÏim prijatia
hovoru nastavené otvorenie
telefónu. Pozrite si stranu 64.
(Menu #.4.2).

Page 21

Poznámka
]

Ak je ako reÏim prijatia hovoru
zvolené ºubovoºné tlaãidlo (pozrite
si stranu 64), prijmete hovor
stlaãením ºubovoºného tlaãidla
okrem tlaãidla
a pravého
kontextového tlaãidla.

] Ak

nechcete prijaÈ prichádzajúci
hovor, podrÏte postranné tlaãidlo
na ºavej strane telefónu bez toho,
aby ste telefón otvorili.

Základné funkcie

la.

6:11 PM

] Hovor

môÏete prijaÈ, i keì sa
nachádzate v telefónnom
zozname alebo v inom menu.

2. Ak chcete hovor ukonãiÈ,
zatvorte telefón alebo stlaãte
tlaãidlo
.

Kvalita signálu
Silu signálu môÏete skontrolovaÈ
indikátorom signálu (
) na
displeji. Sila signálu sa môÏe meniÈ,
najmä vo vnútri budov. Presunutie
k oknu môÏe zlep‰iÈ príjem signálu.
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Základné funkcie
Základné funkcie

Písanie textu
Pomocou tlaãidiel ãíslic a znakov
môÏete písaÈ text. Napríklad
môÏete ukladaÈ mená do
telefónneho zoznamu, písaÈ správy
alebo vytvoriÈ osobn˘ pozdrav.
Telefón umoÏÀuje nasledujúce
moÏnosti písania textu:

ReÏim T9
Tento reÏim umoÏÀuje písaÈ
slová pomocou jedného
stlaãenia tlaãidla pre kaÏdé
písmeno. KaÏdé tlaãidlo na
klávesnici telefónu obsahuje
viac ako jedno písmeno. ReÏim
T9 automaticky porovnáva
stlaãenia tlaãidiel s intern˘m
slovníkom a urãí príslu‰né
slovo, takÏe potrebujete
omnoho menej stlaãení ako pri
reÏime tradiãnej klávesnice
ABC. Toto sa obãas oznaãuje
ako prediktívny text.

22

ReÏim klasickej klávesnice
(reÏim ABC)
V tomto reÏime pí‰ete písmená
opakovan˘m stláãaním
príslu‰ného tlaãidla, aÏ
k˘m sa nezobrazí
poÏadované písmeno.

âíseln˘ reÏim (reÏim 123)
Stlaãením tlaãidiel pí‰ete
príslu‰né ãísla. Ak chcete písaÈ
ãísla do textového poºa, pridrÏte
tlaãidlo
, aÏ k˘m sa
nezobrazí informácia o zapnutí
reÏimu 123.

Zmena reÏimu písania textu
1. Keì sa nachádzate v poli, ktoré
umoÏnuje vloÏenie znakov,
indikátor textového reÏimu sa
zobrazuje v pravom hornom
rohu displeja.

2. Stlaã
reÏim
reÏim
v pra

PouÏív

Predikt
umoÏÀ
a s min
tlaãidie
jednotl
zobraz
predpo
Toto ro
základe
slovník
slová.
odráÏa
ponúk
] Ak

p
v po
pouÏ

ená

2008.2.27

2. Stlaãením tlaãidla
zmeníte
reÏim písania textu. Aktuálny
reÏim písania textu sa zobrazuje
v pravom hornom rohu displeja.

extu

ktoré

] Ak

23)

ísaÈ
drÏte

nutí

sa
m

poÏadované slovo nie je
v ponuke slovníka, vloÏte ho
pouÏitím reÏimu ABC.

Page 23

] Jazyk

reÏimu T9 si môÏete
vybraÈ. Stlaãte ºavé kontextové
tlaãidlo [MoÏnosti] a vyberte
voºbu Jazyky T9. Zvoºte
poÏadovan˘ jazyk reÏimu T9.
ReÏim T9 môÏete tieÏ vypnúÈ
v˘berom voºby VypnúÈ T9.
·tandardne je reÏim T9 zapnut˘.

PouÏívanie reÏimu T9
Prediktívny reÏim písania textu T9
umoÏÀuje písaÈ slová jednoduch‰ie
a s minimálnym poãtom stlaãen˘ch
tlaãidiel. Postupne so stláãaním
jednotliv˘ch tlaãidiel telefón
zobrazuje znaky, o ktor˘ch
predpokladá, Ïe ich chcete napísaÈ.
Toto rozhodnutie uskutoãÀuje na
základe vstavaného slovníka. Do
slovníka môÏete pridávaÈ nové
slová. Keì sú nové slová vloÏené,
odráÏa sa to na priorite jednotliv˘ch
ponúk zo slovníka.

6:11 PM

Základné funkcie

nice
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1. Najprv vloÏte celé slovo a potom
ho môÏete upraviÈ alebo
vymazaÈ ºubovoºné písmená.
2. Dokonãite kaÏdé slovo
medzerníkom stlaãením
tlaãidla
. Jednotlivé písmená
vymaÏete tlaãidlom
. Ak
tlaãidlo
podrÏíte stlaãené,
vymaÏete celé slová.
Poznámka
]

Ak chcete ukonãiÈ písanie textu a text
neuloÏiÈ, stlaãte
. Telefón prejde
do pohotovostného reÏimu.
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Základné funkcie
Základné funkcie

PouÏívanie reÏimu ABC

PouÏívanie reÏimu 123 (ãíseln˘)

Na písanie textu pouÏívajte
tlaãidlá
aÏ
.

ReÏim 123 umoÏÀuje vkladaÈ
do textu ãísla (napríklad
telefónne ãíslo).

1. Stlaãte tlaãidlo oznaãené
príslu‰n˘m písmenom:
] jedenkrát pre prvé písmeno,
] dvakrát pre druhé písmeno
] a tak ìalej.
2. Medzeru vloÏíte tlaãidlom
.
Jednotlivé písmená vymaÏete
tlaãidlom
. Ak tlaãidlo
podrÏíte stlaãené, vymaÏete
cel˘ displej.
Tlaãidlo

Znaky v poradí, v akom sa zobrazujú
Veºké písmená

Malé písmená

.,?!'¨1-()@/:_

.,?!'¨1-()@/:_

ABC2ÁâÄ

abc2áãä

DEF3ëÉ

def3ìé

GHI4Í

ghi4í

JKL5Ωª

jkl5æº

MNO6≈ÓÔÖÃ mno6ÀóôöŒ

24

PQRS7Ÿ·

pqrs7⁄‰

TUV8ËÚÜÙ

tuv8Èúüı

WXYZ9¯Î

wxyz9˘Ï

Medzera 0

Medzera 0

Stlaãte tlaãidlá prislúchajúce
jednotliv˘m ãísliciam a potom
prepnite do príslu‰ného
textového reÏimu.

Telefón
vìaka
prispôs
nachád
a sú pr
dvoch
oznaãe
menu a
prezrie
nastav

Funkci
mení v
kontex
ãasti d
zobraz

seln˘)
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V˘ber funkcií a volieb

Funkcia kontextov˘ch tlaãidiel sa
mení v závislosti od aktuálneho
kontextu. Pomenovanie v spodnej
ãasti displeja nad kaÏd˘m tlaãidlom
zobrazuje jeho aktuálnu funkciu.

03:55
Menu

Stlaãte ºavé
kontextové
tlaãidlo na
prístup do menu.

07/01 Ne
t-zones

V˘ber funkcií a volieb

Telefón ponúka skupinu funkcií,
vìaka ktorej si ho môÏete
prispôsobiÈ. Tieto funkcie sa
nachádzajú v menu a podmenu
a sú prístupné prostredníctvom
dvoch kontextov˘ch tlaãidiel
oznaãen˘ch
a
. KaÏdé
menu a podmenu umoÏÀuje
prezrieÈ si a pozmeniÈ aktuálne
nastavenia príslu‰n˘ch funkcií.

Stlaãte pravé
kontextové tlaãidlo
na aktiváciu
príslu‰nej akcie.
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Strom menu
Strom menu

1. Hry a aplikácie
1.1 Viac hier
1.2 Hry
1.3 Aplikácie
1.4 SieÈové profily

3. Organizér
3.1 Kalendár
3.2 Poznámky
3.3 Úlohy

4. Multimédiá
2. Správy
2.1 Nová správa
2.2 Prijaté
2.3 Koncepty
2.4 Na odoslanie
2.5 Odoslané
2.6 VypoãuÈ
hlasovú po‰tu
2.7 Informaãné
správy
2.8 ·ablóny
2.9 Nastavenia

26

4.1 Fotoaparát
4.2 Hlasov˘
záznamník

5. t-zones
5.1 Domov
5.2 ZáloÏky
5.3 VloÏte adresu
5.4 História
5.5 UloÏené stránky
5.6 Nastavenia
5.7 Informácie

6. Kontakty
6.1 HºadaÈ
6.2 Nov˘ kontakt
6.3 R˘chla voºba
6.4 Skupiny
6.5 KopírovaÈ
v‰etko
6.6 ZmazaÈ v‰etko
6.7 Nastavenia
6.8 Informácie

8. Re

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

9. Mo
7. Profily
7.1 Normálny
7.2 Tich˘
7.3 Len vibrovanie
7.4 Hlasn˘
7.5 Handsfree

9.1
9.2
9.3
9.4

È

‰etko
ia
e

vanie

e

8. Register hovorov
8.1 V‰etky hovory
8.2 Neprijaté hovory
8.3 Volané ãísla
8.4 Prijaté hovory
8.5 Trvanie hovoru
8.6 Cena hovoru
8.7 Informácie o
údajoch

2008.2.27

. Nástroje
.1 Budík
.2 Kalkulaãka
.3 Stopky
.4 Konvertor
mien
.5 Svetov˘ ãas
.6 SluÏby SIM

0. Nastavenie displeja
9. Moje veci
9.1 Obrázky
9.2 Zvuky
9.3 Iné
9.4 Hry a aplikácie

0.1 Tapeta
0.2 Podsvietenie
0.3 Jas
0.4 ZobraziÈ
mapu menu
0.5 Motív
0.6 ·t˘l ponúk
0.7 Pohotovostn˘
text
0.8 Názov siete
0.9 Farebné písmo
vytáãania

6:11 PM
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#. Nastavenia
#.1 Dátum a ãas
#.2 Jazyk
#.3 MoÏnost’
pripojenia
#.4 Nastavenia
hovorov
#.5 Zabezpeãenie
#.6 ReÏim
poãas letu
#.7 Úspora energie
#.8 Obnovit’
#.9 Stav pamäte

Strom menu

takt
oºba

KP235_Slov(TMO)_080227
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Hry a aplikácie
Hry a aplikácie

Viac hier

Menu 1.1

Menu 1.4

Aktivovanie profilu

Poznámka

Pridávanie nového profilu

]

Táto sluÏba nie je dostupná vo
v‰etk˘ch krajinách. ëal‰ie
informácie získate od svojho
poskytovateºa sluÏieb.

Hry

Menu 1.2

1. Premiestnite kurzor na profil,
ktor˘ chcete aktivovaÈ.
2. Stlaãte tlaãidlo , prípadne
v menu MoÏnosti vyberte
poloÏku AktivovaÈ.

1. V menu MoÏnosti vyberte
poloÏku Nov˘ profil.
2. Stlaãte ºavé kontextové tlaãidlo
[UloÏiÈ], aby sa uloÏili prípadné
zmeny v konfigurácii.

V tomto menu môÏete spravovaÈ
aplikácie Java nain‰talované vo
va‰om telefóne.

MôÏete zobraziÈ, upraviÈ, prípadne
odstrániÈ profil tak, Ïe v menu
MoÏnosti vyberiete poloÏku
ZobraziÈ, UpraviÈ a OdstrániÈ.

Aplikácie

V menu MoÏnosti > ObnoviÈ v‰etko
môÏete tieÏ obnoviÈ v‰etky
informácie profilu.

Menu 1.3

MôÏete prehraÈ alebo odstrániÈ
prevzaté aplikácie, prípadne
nastaviÈ moÏnosÈ pripojenia.

28

SieÈové profily

Viac hier je vloÏené prepojenie na
jednoduché sÈahovanie hier
a ìal‰ích aplikácií prostredníctvom
mobilného internetu. Uvedomte si,
Ïe za pouÏívanie sluÏieb
sÈahovania vám môÏu byÈ
zaúãtované dodatoãné poplatky.

Java
spolo
Micro
prebe
beÏn
Inter
prevz
telefó
WAP
posk
do te
v‰etk
Java
Po p
Java
a via
spú‰
Súbo
uloÏe
formá

nu 1.4

e

u

ãidlo
dné

adne

2008.2.27

Java™ je technológia vyvinutá
spoloãnosÈou Sun
Microsystems. Podobne ako pri
preberaní JavaApplet pouÏitím
beÏného prehliadaãa MS
Internet Explorer môÏete
prevziaÈ Java MIDlet pouÏitím
telefónu s aktivovanou sluÏbou
WAP. V závislosti od
poskytovateºa sluÏieb môÏete
do telefónu prevziaÈ a spustiÈ
v‰etky programy zaloÏené na
Java, ako napríklad Java hry.
Po prevzatí môÏete zobraziÈ
Java program v menu Moje hry
a viac, kde môÏete vyberaÈ,
spú‰ÈaÈ alebo odstraÀovaÈ.
Súbory Java programu
uloÏeného v telefóne sú vo
formáte .JAD alebo .JAR.

6:11 PM
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Hry a aplikácie

il,

KP235_Slov(TMO)_080227

v‰etko

29

KP235_Slov(TMO)_080227

2008.2.27

6:11 PM

Page 30

Správy
Správy

Toto menu zah⁄Àa funkcie spojené
s SMS (Short Message Service –
SluÏba krátkych textov˘ch správ),
MMS (Multimedia Message
Service – SluÏba multimediálnych
správ), hlasovou po‰tou a správami
sluÏieb siete. Odosielanie správ
SMS a MMS ako aj prijímanie správ
MMS poãas roamingu je
spoplatÀované. Pre podrobnosti
prosím kontaktujte
svojho operátora.

kontaktov pomocou menu
[MoÏnosti] alebo môÏete zadaÈ
priamo telefónne ãíslo. MôÏete
zadaÈ aÏ 10 ãísel.
] VloÏiÈ:

Do obrazovej správy
môÏete vloÏiÈ obrázok, zvuk,
symboly, textové ‰ablóny
alebo emotikony.

] UloÏiÈ:

Správu môÏete uloÏiÈ
ku konceptom alebo ako
‰ablónu obrázkov.

] UpraviÈ

Nová správa

Menu 2.1

Máte moÏnosÈ napísaÈ a upraviÈ
správu, ktorá môÏe obsahovaÈ
kombináciu textu, obrazu i zvuku.
(aÏ 3 strán)
1. Zapí‰te svoju správu do
poºa Správa.
2. Stlaãte ºavé kontextové tlaãidlo
[MoÏnosti]. Dostupné sú
nasledujúce moÏnosti.
] OdoslaÈ:

30

Odo‰le správu, ktorú
ste vytvorili. Príjemcov môÏete
pridávaÈ zo svojho zoznamu

predmet: Táto voºba
slúÏi na upravenie predmetu.
(Zobrazuje sa aÏ po
zadaní predmetu.)

] UkáÏka:

Pred odoslaním si
môÏete pozrieÈ náhºad
vytvorenej multimediálnej
správy. (Zobrazuje sa, ak ste
vloÏili nejak˘ zvuk, obrázok
alebo snímku.)

] ZobraziÈ

prílohy: Zobrazí
priloÏené súbory. (Zobrazuje
sa, ak boli priloÏené
nejaké súbory.)

] Tr

na
str
pr

] Od

mô
po
pr

] Na

ãi
de

] Ja

re
o
str

] No

Ïe
mô
pr
na
ko

] Vy

za

] Uk

re
sa
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] Trvanie

ávy
vuk,
y

] OdstrániÈ:

loÏiÈ

voºba
etu.

si

k ste
ok

zí
zuje

snímky: Tu môÏete
nakonfigurovaÈ trvanie kaÏdej
stránky. (Zobrazuje sa, ak boli
priloÏené nejaké súbory.)
Touto voºbou
môÏete odstrániÈ priloÏené
poloÏky. (Zobrazuje sa, ak boli
priloÏené nejaké súbory.)

] NastaviÈ

T9: Tu môÏete zvoliÈ,
ãi chcete aktivovaÈ alebo
deaktivovaÈ reÏim T9.

] Jazyk

zápisu: Zvoºte jazyk pre
reÏim T9. (ëal‰ie podrobnosti
o reÏime T9 nájdete na
stranách 22 aÏ 23).

] Nové

slovo T9: Ak nenájdete
Ïelané slovo v reÏime T9,
môÏete ho pomocou tejto voºby
pridaÈ do slovníka T9. Po
napísaní slova stlaãte ºavé
kontextové tlaãidlo [UloÏiÈ].

] VymazaÈ

text: VymaÏe
zadan˘ text.

] UkonãiÈ:

Touto voºbou zru‰íte
reÏim úprav. Rozpísaná správa
sa neuloÏí.
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Page 31

Poznámka
]

Ak poãas vytvárania multimediálnej
správy budete naÈahovaÈ obrázok
(50 K) moÏno zistíte, Ïe poãas
naãítavania obrázka nebudete môcÈ
vykonaÈ Ïiadnu inú ãinnosÈ, k˘m sa
obrázok úplne nenatiahne.

Prijaté

Správy

u
zadaÈ
ôÏete

2008.2.27

Menu 2.2

Telefón vás upozorní na prijatie
správy. Správa sa potom uloÏí do
schránky prijat˘ch správ.
Keì vás telefón upozorní, Ïe ste
obdrÏali multimediálnu správu,
musíte pred t˘m, neÏ si ju pozriete,
poãkaÈ, k˘m sa správa stiahne zo
servera. BliÏ‰ie informácie
o nastavení oznamu nájdete
v poloÏke Nastavenia/MMS
(Menu 2.9.2.6).
Správu moÏno preãítaÈ, ak ju
vyberiete tlaãidlom
.
] ZobraziÈ: MôÏete zobraziÈ
zvolenú správu.
] OdpovedaÈ: MôÏete
odpovedaÈ odosielateºovi.
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Správy
] ZmazaÈ:

Správy

MôÏete odstrániÈ
aktuálnu správu.
] PoslaÈ ìalej: Vybranú
správu môÏete poslaÈ
ìalej druhej strane.
] VolaÈ naspäÈ: MôÏete zavolaÈ
späÈ odosielateºovi.
] UloÏiÈ ãíslo: MôÏete uloÏiÈ
ãíslo správy.
] Informácie: Pri kaÏdej prijatej
správe moÏno získaÈ tieto
informácie: âíslo odosielateºa,
Predmet (iba pri multimediálnych
správach), Dátum a ãas
odoslania správy, Typ správy,
VeºkosÈ správy.
] Hromadné

mazanie: PouÏitím
moÏnosti OznaãiÈ/Zru‰iÈ
oznaãenie môÏete odstrániÈ
viacero správ.

] OdstrániÈ

v‰etky preãítané:
MôÏete odstrániÈ v‰etky
preãítané správy.

] ZmazaÈ

v‰etko: Zru‰í v‰etky
prenosy správ a v‰etky
ich vymaÏe.
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] NaãítaÈ

(v prípade notifikaãnej
správy): Ak je voºba
Multimediálna správa nastavená
na Automatické sÈahovanie vyp.,
budete dostávaÈ iba notifikácie.
Ak chcete správu prijaÈ, musíte
zvoliÈ [NaãítaÈ].

Koncepty

Menu 2.3

MôÏete si prezeraÈ správy uloÏené
ako koncepty. Koncepty správ sa
zobrazujú spolu s dátumom
a ãasom uloÏenia. V zozname sa
presúvajte pomocou horného/
dolného navigaãného tlaãidla.
Pri kaÏdom koncepte máte ìal‰ie
moÏnosti. Stlaãte
[MoÏnosti].
] ZobraziÈ:

MôÏete zobraziÈ
zvolenú správu.

] Infor

infor
pred
sprá
typ a
pre m

] Hrom

moÏ
ozna
viace

] Zma

sprá

Na o

Po‰ta n
úloÏné
ãakajú
ktor˘ch
do prie

] UpraviÈ:

MôÏete upraviÈ
zvolenú správu.

] ZmazaÈ:

Odstráni v‰etky vybrané
správy z prieãinka Koncepty.

Odo

V‰etky
umiest

aãnej

nu 2.3

] Informácie:

MôÏete zobraziÈ
informácie o zvolenej správe:
predmet (len pre multimediálnu
správu), dátum a ãas uloÏenia,
typ a veºkosÈ správy, prioritu (len
pre multimediálnu správu).

] Hromadné

mazanie: PouÏitím
moÏnosti OznaãiÈ/Zru‰iÈ
oznaãenie môÏete odstrániÈ
viacero správ.

oÏené
v sa

] ZmazaÈ

e sa
/

Na odoslanie

al‰ie
sti].

ybrané
y.

2008.2.27

v‰etko: Odstráni v‰etky
správy z prieãinka konceptov.
Menu 2.4

Po‰ta na odoslanie je prechodné
úloÏné miesto pre správy, ktoré
ãakajú na odoslanie. Správy,
ktor˘ch odoslanie zlyhalo, sa uloÏia
do prieãinka Po‰ta na odoslanie.

6:12 PM

VypoãuÈ
hlasovú po‰tu
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Menu 2.6

Toto menu vám poskytne r˘chly
spôsob prístupu k va‰ej hlasovej
schránke (ak to umoÏÀuje sieÈ).
Pred pouÏitím tejto voºby musíte
vloÏiÈ ãíslo servera hlasovej
schránky. Toto ãíslo získate od
svojho operátora.

Správy

avená
vyp.,
ácie.
síte

KP235_Slov(TMO)_080227

Pri príchode novej hlasovej správy
sa na displeji zobrazí symbol
.
Dlh‰ím stlaãením tlaãidla
prejdete priamo do svojej hlasovej
schránky. Odporúãame vám zistiÈ si
u operátora bliÏ‰ie informácie
o tejto sluÏbe kvôli správnemu
nastaveniu telefónu.

Informaãné správy
(závisí od siete a od objednan˘ch sluÏieb)

Odoslané

Menu 2.5

V‰etky odoslané správy sa
umiestnia do tohto prieãinka.

Menu 2.7

Správy informaãnej sluÏby sú
textové správy zasielané sieÈou vá‰
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Správy
Správy

telefón. Obsahujú v‰eobecné
informácie, napríklad správy
o poãasí, doprave, taxisluÏbe,
lekárÀach alebo cenách akcií.
KaÏd˘ typ informácie má pridelené
ãíslo. Keì obdrÏíte správu
informaãnej sluÏby, zobrazí sa
rozbaºovacie okno s oznámením
alebo sa správa priamo zobrazí na
displeji. Ak je správa zobrazená
v pohotovostnom reÏime, sú
dostupné tieto moÏnosti:

âítaÈ

(Menu 2.7.1)

Keì obdrÏíte informaãnú správu
a vyberiete âítaÈ, správa sa zobrazí
na displeji.

] Aktívny

zoznam: V aktívnom
zozname moÏno vyberaÈ ãísla
informaãn˘ch správ. Ak niektoré
ãíslo informaãnej sluÏby
aktivujete, môÏete z neho
prijímaÈ správy.

·ablóny

] Zobrazenie

(Menu 2.7.2)

zoznamu: Pridané
ãísla informaãnej sluÏby moÏno
zobraziÈ. Ak stlaãíte
[MoÏnosti], môÏete upravovaÈ
a mazaÈ pridané kategórie
informaãn˘ch správ.
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] Zma

·abló

Multim
vytvoriÈ
kontex
Dostup
tie pre
spome

(Menu 2.8.1)

] ZobraziÈ:

Zobrazí
zvolenú ‰ablónu.

] UpraviÈ:

Zvolením tejto moÏnosti
môÏete upraviÈ zvolenú ‰ablónu.

] OdoslaÈ

pouÏ
nove

v‰etk

Dostupné sú nasledujúce moÏnosti.

Téma

zo zo
] Nov

Menu 2.8

Toto menu obsahuje zoznam
pripraven˘ch správ (‰ablón). Tieto
‰ablóny môÏete upraviÈ alebo k nim
pridaÈ novú. MôÏete si vybraÈ
z dvoch typov ‰ablón: textov˘ch
a obrázkov.

Textové ‰ablóny

] Zma

cez - Správa: Tu
môÏete vytvoriÈ správu pomocou
zvolenej ‰ablóny.

Nast
SMS
]

Typ

Text
âíslo
E-m
Typ

KP235_Slov(TMO)_080227

] ZmazaÈ:

ZmaÏe zvolenú ‰ablónu
zo zoznamu textov˘ch ‰ablón.

] Nová

‰ablóna: Túto moÏnosÈ
pouÏite na vytvorenie
novej ‰ablóny.

] ZmazaÈ

v‰etko: ZmaÏe
v‰etky ‰ablóny.

nu 2.8

·ablóny obrázkov

Tieto
k nim

ch

(Menu 2.8.2)

Multimediálnu ‰ablónu môÏete
vytvoriÈ po stlaãení ºavého
kontextového tlaãidla [Nové].
Dostupné moÏnosti sú rovnaké ako
tie pre textové ‰ablóny
spomenuté vy‰‰ie.

2.8.1)

Ïnosti.

Ïnosti
blónu.

mocou

Nastavenia
SMS
]

Menu 2.9
(Menu 2.9.1)

Typ správy:
Texty, Hlasov˘ portál, Fax,
âíslovanie strán, X.400,
E-mail, ERMES
Typ správ je zvyãajne nastaven˘

6:12 PM
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na Text. Textovú správu moÏno
transformovaÈ do alternatívnych
formátov. U operátora si overte,
ãi je táto funkcia k dispozícii.

Správy

om
sla
ktoré

2008.2.27

] Doba

platnosti: Táto sluÏba
siete umoÏÀuje nastaviÈ, ako dlho
budú textové správy uloÏené
v centre správ.

] Správa

o doruãení: Ak nastavíte
Áno, môÏete si overiÈ, ãi bola
správa úspe‰ne doruãená.

] Úãtovanie

za odpovedanie/
odpoveì: Adresát správy môÏe
odpovedaÈ na va‰u správu, cena
odpovede bude pripísaná na vá‰
telefónny úãet. Táto funkcia
závisí od vá‰ho
poskytovateºa sluÏieb.

] âíslo

centra správ: UloÏí alebo
zmení ãíslo SMS centra na
odoslanie textov˘ch správ. Toto
ãíslo získate od operátora.

] Kódovanie

znakov: Tu môÏete
nastaviÈ typ kódovania znakov.

35
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Správy
MMS
Správy

] Trvanie

snímky: UmoÏÀuje vám
nakonfigurovaÈ trvanie kaÏdej
strany poãas písania správy.

] Priorita:

MôÏete odoslaÈ správu
po nastavení úrovne priority:
Nízka, Normálna a Vysoká.
] Doba platnosti: Táto sluÏba
siete umoÏÀuje nastaviÈ, ako dlho
budú multimediálne správy
uloÏené v centre správ.
] Správa o doruãení: Ak nastavíte
Áno, môÏete si overiÈ, ãi bola
správa úspe‰ne doruãená.
] OdoslaÈ potvrdenie
o preãítaní?: Ak je v tomto menu
moÏnosÈ Áno, budete môcÈ
skontrolovaÈ, ãi bola va‰a
správa preãítaná.
] Automatické preberanie:
MÛÏete nastavit reÏim pﬁijímání
pomocí Domácí sítû nebo
Roamingové sítû. Pokud vyberete
Automaticky, budete
multimediální zprávy pﬁijímat
automaticky. Pokud vyberete

36

Manuálne, obdrÏíte pouze
oznámení o zprávû do sloÏky
Pﬁíchozí zprávy a máte moÏnost
se rozhodnout, zda multimediální
zprávu stáhnete ãi nikoli.

(Menu 2.9.2)

] SieÈové

profily: Aby ste mohli
zo servera sÈahovaÈ
multimediálne správy, musíte si
nastaviÈ URL servera
multimediálnych správ.

]

Povolen˘ typ správy
- Osobné: Osobné správy.
- Reklama: Komerãné správy.
- Informácie: Potrebné informácie.

âíslo hlasovej po‰ty (Menu 2.9.3)
Do odkazovej schránky môÏete
prijímaÈ hlasovú po‰tu, ak túto
sluÏbu podporuje vá‰ operátor.
Keì príde do odkazovej schránky
nová hlasová po‰ta, na displeji sa
zobrazí symbol. Podrobné
informácie o nastavení odkazovej
schránky správ získate
od operátora.

V poho
tlaãidlo
hlasove

] Dom

men
ãíslo
dom
] Roa

nako
po‰ty
v roa
v za

Servis

Naãíta

MôÏete
prijatia

Naãíta

MôÏete
prebrat

KP235_Slov(TMO)_080227

ohli

te si

vy.
mácie.

V pohotovostnom reÏime stlaãte
tlaãidlo
, ktor˘m vytoãíte ãíslo
hlasovej po‰ty.

(závisí od siete a od objednan˘ch sluÏieb)
]

NaãítaÈ
- ZapnúÈ: Ak vyberiete túto
voºbu, telefón bude prijímaÈ
informaãné správy.
- VypnúÈ: Ak vyberiete túto
voºbu, telefón nebude prijímaÈ
informaãné správy.

]

Upozornenie
- ZapnúÈ: Pri prijatí informaãnej
správy telefón jedenkrát
zazvoní.
- VypnúÈ: Telefón pri prijatí
správy nezazvoní.

]

Jazyk
- PoÏadovan˘ jazyk vyberiete
stlaãením [ZapnúÈ/VypnúÈ].
Informaãné správy sa zobrazia
v poÏadovanom jazyku.

Zvolením tejto poloÏky
menu môÏete nakonfigurovaÈ
ãíslo hlasovej po‰ty va‰ej
domovskej siete.

] Roaming:

Servisná správa

(Menu 2.9.4)

NaãítaÈ
2.9.3)

te
o
r.

ánky
eji sa

MôÏete nakonfigurovaÈ moÏnosÈ
prijatia servisnej správy.

Naãítanie sluÏby
MôÏete nastaviÈ automatické
prebratie servisnej správy.

Page 37

Informaãná správa (Menu 2.9.5)

] Domov:

MôÏete
nakonfigurovaÈ ãíslo hlasovej
po‰ty, ktoré sa má pouÏívaÈ
v roamingov˘ch sieÈach, keì ste
v zahraniãí.

6:12 PM
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ky
Ïnost
ediální
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ovej
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Organizér
Organizér

Kalendár

Menu 3.1

Po vstupe do tohto menu sa
zobrazí kalendár. ·tvorcov˘ kurzor
oznaãuje urãit˘ deÀ. Kurzor môÏete
presunúÈ na in˘ dátum pomocou
navigaãn˘ch tlaãidiel. V kalendári
môÏete pouÏiÈ nasledujúce tlaãidlá.
prejdete o rok dozadu.
prejdete o rok dopredu.
KaÏd˘m
stlaãením

prejdete o mesiac
dozadu.
prejdete o mesiac
dopredu.

Stlaãením ºavého kontextového
tlaãidla [MoÏnosti] môÏete pridaÈ
úlohu alebo poznámku.
] ZobraziÈ:

Ukazuje záznam
úlohy alebo poznámku pre
vybran˘ deÀ.

] Nová

poznámka: Vyberte túto
moÏnosÈ, ak chcete zadaÈ novú
úlohu alebo poznámku.

] Tón

plánovaãa: MôÏete nastaviÈ
tón plánovaãa pre kaÏd˘
zvolen˘ dátum.

38

] V‰etky

poznámky: MôÏete
zobraziÈ v‰etky poznámky.

] PrejsÈ

na dátum: MôÏete priamo
prejsÈ na zvolen˘ dátum.

] OdstrániÈ

staré: Pomocou tejto
voºby môÏete vymazaÈ úlohy, na
ktoré vás uÏ telefón upozornil.

] ZmazaÈ

v‰etko: Zvolením tejto
voºby vymaÏete v‰etky úlohy
a poznámky.

Poznámky

Menu 3.2

1. Vyberte voºbu Poznámka
stlaãením ºavého kontextového
tlaãidla alebo
.
2. Ak je zoznam prázdny, stlaãte
ºavé kontextové tlaãidlo [Nové].
3. Napí‰te poznámku a stlaãte ºavé
kontextové tlaãidlo [OK].

Úloh

MôÏete
zoznam
zobraz
Zobraz
prebieh
TaktieÏ
alebo B

KP235_Slov(TMO)_080227

e

tejto
hy, na
nil.

tejto
hy
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Menu 3.3

MôÏete zobraziÈ, upraviÈ a pridaÈ
zoznamy úloh. Zoznamy úloh sa
zobrazujú v poradí podºa dní.
Zobrazené sú zoznamy úloh, ktoré
prebiehajú alebo boli ukonãené.
TaktieÏ môÏete posielaÈ cez MMS
alebo Bluetooth.

Organizér

priamo

Úlohy

2008.2.27

nu 3.2

vého

ãte
ové].

e ºavé
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Multimédiá
Multimédiá

Tento multimediálny telefón vám
ponúka vstavan˘ fotoaparát, ktor˘
sa ºahko ovláda a vìaka ktorému
môÏete okamÏite fotografovaÈ
a prezeraÈ si fotografie a podeliÈ sa
o ne s priateºmi alebo rodinou.
Poznámka
]

Ak je batéria príli‰ slabá, nemôÏete
fotoaparát pouÏiÈ.

Fotoaparát

2. Kvalita:
Normálna/Jemná/ Veºmi jemná
3. âasovaã:
VypnúÈ (Ïiadny ãasovaã),
3 sekundy, 5 sekúnd,
10 sekúnd.
4. ReÏim zobrazenia:
Cel˘ obrázok, Celá obrazovka
5. Viac záberov: 1 záber, 3 zábery

Menu 4.1

Stlaãte tlaãidlo Menu a pouÏitím
Multimédiá > Fotoaparát. Do tohto
menu sa môÏete dostaÈ aj
z pohotovostného reÏimu stlaãením
tlaãidla Fotoaparátu. Po otvorení
zabudovaného fotoaparátu uvidíte
zobrazen˘ hºadáãik.
Pred fotením môÏete nastaviÈ
tieto voºby:
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1. Rozlí‰enie: 320x240, 640x480

6. Efekt:
VypnúÈ, Sépia, Mono, Negatív
7. VyváÏenie bielej: Automaticky,
Denné svetlo, Svetlo Ïiarovky,
Zamraãené, Îiarivkové svetlo
8. Tón spú‰te:
VypnúÈ, Tón 1, Tón 2, Tón 3
9. ObnoviÈ pôv. nastavenia:
Áno, Nie

1. Zobr
men
ºavé
navi

2. Pom
navi
poÏa

3. Po n
para
ktor˘
tlaãid
OK.
spre
sa n

Obrázo
alebo p
Stlaãte
softvér
a zvoºt
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mná

1. Zobrazte na stred poÏadované
menu volieb pouÏitím
ºavého/pravého
navigaãného tlaãidla.
2. Pomocou horného/dolného
navigaãného tlaãidla vyberte
poÏadovanú hodnotu.

vka

ábery

atív

icky,
vky,
tlo
3

3. Po nastavení v‰etk˘ch
parametrov zacieºte na objekt,
ktor˘ chcete odfotiÈ, a stlaãte
tlaãidlo fotoaparátu alebo tlaãidlo
OK. Odfotografovanie snímky je
sprevádzané zvukom a zobrazí
sa nasledujúca li‰ta menu:

6:12 PM
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Hlasov˘ záznamník
Menu 4.2

MôÏete nahrávaÈ hlasové
poznámky a ìal‰ie zvuky.
1. Stlaãte ºavé kontextové tlaãidlo
[MoÏnosti]. MôÏete nastaviÈ
trvanie nahrávky.
] V‰eobecné: 10 minút
] MMS: 2 minúty a 30 sekúnd

Multimédiá

x480

2008.2.27

2. Stlaãením OK
spustíte nahrávanie.
3. Stlaãením OK
ukonãíte nahrávanie.

Obrázok môÏete odoslaÈ ako MMS
alebo prostredníctvom Bluetooth.
Stlaãte ºavé kontextové tlaãidlo
softvérov˘ kláves [MoÏnosti]
a zvoºte OdoslaÈ cez.

41
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t-zones
t-zones

Systém t-zones poskytuje
informácie ako správy, predpoveì
poãasia, informácie o ‰porte alebo
doprave, a to vÏdy, keì ich
potrebujete. Okrem toho poskytuje
t-zones prvotriedne multimediálne
sluÏby, napríklad najnov‰iu hudbu
alebo vyzváÀacie melódie, tapety
alebo hry na stiahnutie. Uvedomte
si, Ïe za pouÏívanie tejto sluÏby sa
úãtujú dodatoãné poplatky.

Tip

Domov

Priamo sa môÏete pripojiÈ
k poÏadovanej stránke. Po zadaní
urãitej adresy URL stlaãte tlaãidlo OK.

Menu 5.1

Domovská stránka je definovaná
v aktivovanom profile.

ZáloÏky

Menu 5.2

Toto menu vám umoÏní uloÏiÈ URL
obºúben˘ch webov˘ch stránok na
neskor‰í jednoduch˘ prístup. Vá‰
telefón obsahuje viacero
predin‰talovan˘ch záloÏiek. Tieto
predin‰talované záloÏky sa
nedajú odstrániÈ.
Vytvorenie záloÏky

42

1. Stlaãte ºavé kontextové
tlaãidlo [MoÏnosti].

2. Zvoºte poloÏku Nová záloÏka
a stlaãte tlaãidlo OK.
3. Po zadaní poÏadovanej adresy
URL a názvu stlaãte tlaãidlo OK.
]

PouÏite tlaãidlo
a tlaãidlo
na zadanie symbolov. Aby ste vloÏili
„.“, stlaãte tlaãidlo
.

VloÏte adresu

História

Menu 5.3

Menu 5.4

Zobrazuje zoznam webov˘ch
stránok, ku ktor˘m ste sa naposledy
pripojili. MôÏete jednoducho prejsÈ
na príslu‰nú webovú stránku.

Nast
SieÈo

Vyberte
tlaãidla
inicializ

Pozná
]

V príp
sluÏb
Toolk
preds
názov
SIM k
nepod
bude

ReÏim

Nastav
alebo O

Vyrovn

Vymaz

UloÏené stránky

Menu 5.5

Telefón môÏe uloÏiÈ stránku
zobrazenú na displeji ako offline
súbor. MôÏete uloÏiÈ maximálne
20 stránok.

Nastav
o spoje
vyrovn

Povoli

Odstrá
uloÏen
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ka

vloÏili

SieÈové profily

aní
lo OK.

nu 5.4

osledy
prejsÈ

nu 5.5

ne
ne

(Menu 5.6.1)

Vyberte príslu‰n˘ profil stlaãením
tlaãidla OK. T˘m aktivujete profil na
inicializáciu spustenia prehliadaãa.
Poznámka
]

nu 5.3

Menu 5.6

V prípade, Ïe SIM karta podporuje
sluÏby SAT (t.j. SIM Application
Toolkit), toto menu bude
predstavovaÈ ‰pecifick˘ servisn˘
názov operátora, ktor˘ je uloÏen˘ na
SIM karte. V prípade, Ïe SIM karta
nepodporuje sluÏby SAT, toto menu
bude Profily.

ReÏim vykresºovania (Menu 5.6.2)

6:12 PM

Súbory „cookie“
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(Menu 5.6.4)

VymazaÈ
Skontrolujte, ãi sú alebo nie sú
pouÏité súbory cookie.

ZakázaÈ
Odstránenie celého obsahu
uloÏeného vo vyrovnávacej pamäti.

Certifikáty zabezpeãenia
(Menu 5.6.5)

MôÏete vidieÈ zoznam osobn˘ch
certifikátov, ktoré sa uloÏili vo
va‰om telefóne.

ZobraziÈ obrázok

(Menu 5.6.6)

Nastavte na Normálny
alebo Optimalizovan˘.

UmoÏní vám poãas prehliadania
zapnúÈ alebo vypnúÈ
zobrazenie obrázkov.

Vyrovnávacia pamäÈ (Menu 5.6.3)

Skript

VymazaÈ

Vyberte, ãi sa má
zapnúÈ Java Script.

Nastavenie hodnoty, ãi sa pokus
o spojenie uskutoãní cez
vyrovnávaciu pamäÈ alebo nie.

Povolit'
Odstránenie celého obsahu
uloÏeného vo vyrovnávacej pamäti.

t-zones

resy
o OK.

Nastavenia

2008.2.27

(Menu 5.6.7)

Informácie

Menu 5.7

Uvidíte informácie o verzii
prehliadaãa WAP.
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Kontakty
Kontakty

Telefónne ãísla a im zodpovedajúce
mená môÏete ukladaÈ v pamäti
telefónu alebo na karte SIM.
V pohotovostnom reÏime stlaãte
ºavé kontextové tlaãidlo [Menu],
potom vyberte Kontakty.

HºadaÈ

Menu 6.1

1. Stlaãte v pohotovostnom reÏime
pravé kontextové tlaãidlo
[Kontakty]. Vyberte HºadaÈ.
Zobrazí sa ÏiadosÈ
o vloÏenie mena.
2. VloÏte zaãiatoãné písmená
mena, ktoré chcete vyhºadaÈ.
] Do

menu kontakty môÏete
priamo vstúpiÈ stlaãením
navigaãného tlaãidla
v pohotovostnom reÏime.

3. Po vyhºadaní zam˘‰ºaného
kontaktu môÏete stlaãením
tlaãidla
vytoãiÈ ãíslo alebo
stlaãte ºavé kontextové tlaãidlo
[MoÏnosti] na pouÏitie
ìal‰ích funkcií.
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] ZobraziÈ:

ZobraziÈ môÏete meno

a ãíslo.
] UpraviÈ:

MôÏete upraviÈ meno

a ãíslo.
] ZavolaÈ:

MôÏete kontakt zavolaÈ.

] Správa:

Táto voºba slúÏi
na napísanie správy
danému kontaktu.

] OdoslaÈ

cez: Kontaktné údaje
môÏete odoslaÈ prostredníctvom
SMS, MMS alebo Bluetooth.

] OdstrániÈ:

ZmaÏe kontakt.

] PriradiÈ

r˘chlu voºbu:
Pridá r˘chlu voºbu.

] Nov˘

kontakt: MôÏete
zaregistrovaÈ nov˘ kontakt.

] Hromadné

mazanie:
MôÏete oznaãiÈ zoznam
a naraz odstrániÈ.

] SkopírovaÈ

na kartu SIM /
Kopí rovaÈ do pamäte telefónu:
MôÏete kopírovaÈ poloÏky
z karty SIM do telefónu
a z telefónu na kartu SIM.

Nov

PouÏití
vloÏiÈ k

Telefón
telefón
zvolen
Nastav
pamäte
Na kaÏ
40 zna
lí‰i v zá

1. Otvo
prav
[Kon

2. MôÏ
SIM
telef
pam
Nast
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Nov˘ kontakt

eno

PouÏitím tejto funkcie môÏete
vloÏiÈ kontakt.

avolaÈ.

daje
tvom
h.

Menu 6.2

Telefón má dve pamäte: pamäÈ
telefónu a pamäÈ SIM karty. Na
zvolenie pamäte vyberte menu
Nastavená pamäÈ. Kapacita
pamäte telefónu je 1000 záznamov.
Na kaÏdé meno máte k dispozícii
40 znakov. Kapacita SIM karty sa
lí‰i v závislosti od jej typu.
1. Otvorte Kontakty stlaãením
pravého kontextového tlaãidla
[Kontakty] a Nov˘ kontakt.
2. MôÏete vloÏiÈ nov˘ kontakt na
SIM kartu alebo do pamäte
telefónu. MoÏnosti na v˘ber
pamäte nájdete v menu
Nastavená pamäÈ.

6:12 PM

R˘chla voºba
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Menu 6.3

K tlaãidlám
aÏ
. môÏete
priradiÈ ºubovoºné telefónne ãísla.
Vybraté ãíslo potom vytoãíte
stlaãením a pridrÏaním priradeného
tlaãidla po dobu 2–3 sekúnd.

Kontakty

meno

2008.2.27

1. PresuÀte sa na voºbu R˘chla
voºba a stlaãte [OK].
2. Na pridanie telefónneho ãísla
medzi r˘chlu voºbu zvoºte
(Prázdne). Vyhºadajte meno
v zloÏke Kontakty.
3. MôÏete zmeniÈ alebo vymazaÈ
ãíslo r˘chlej voºby, vytoãiÈ
telefónne ãíslo alebo odoslaÈ
správu stlaãením ºavého
kontextového tlaãidla [MoÏnosti].

/
efónu:

45
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Kontakty
Kontakty

Skupiny

Menu 6.4

MôÏete spravovaÈ
skupinové informácie.
1. Vyberte Skupiny. Zobrazia sa
v‰etky zoznamy: Rodina,
Priatelia, Kolegovia, VIP,
Skupina 1, Skupina 2, Skupina 3.

ikona: Touto
moÏnosÈou vyberte grafickú
ikonu, ktorá sa má zobraziÈ, keì
budete prijímaÈ hovor od osoby
v skupine.

] PridaÈ

ãlena: Pridajte ãlena do
skupiny. Do skupiny môÏete
pridaÈ aÏ 20 ãlenov.

2. Vyberte názov skupiny, ktorú
chcete upravovaÈ, stlaãením
ºavého kontextového
tlaãidla [MoÏnosti].

] OdstrániÈ

Zobrazí sa nasledujúce podmenu
(okrem prípadu, keì si vyberiete
skupinu Iné)

] OdstrániÈ

] ZobraziÈ

ãlenov: Zobrazí
zoznam ãlenov v skupine.

] VyzváÀací

tón skupiny: Touto
moÏnosÈou vyberte vyzváÀací
tón, ktor˘ sa má pouÏiÈ, keì
budete prijímaÈ hlasov˘ hovor od
osoby v skupine.
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] Skupinová

ãlena: Odstráni ãlena
zo zoznamu ãlenov skupiny.
PoloÏka kontaktu stále ostane
v kontaktoch.
v‰etk˘ch ãlenov:
Odstráni v‰etk˘ch ãlenov.

] PremenovaÈ:

Skupine priradí

nové meno.
] VynazaÈ

v‰etko: UmoÏÀuje vám
v‰etko vynulovaÈ.

Kop

Pomoc
kopírov
z pamä
telefón
] Zo

S
PouÏ
SIM

]Z

tel
PouÏ
telefó

K dispo

• Pone
sa po
ktoré
z ktor

• Zmaz
vyma
kopíru
z ktor

a do
e

ãlena
y.
ane

v:

adí

e vám

2008.2.27

KopírovaÈ v‰etko
Menu 6.5

Pomocou tejto voºby môÏete
kopírovaÈ/presunúÈ záznamy
z pamäte SIM karty do pamäte
telefónu alebo naopak.
] Zo

SIM karty do telefónu:
PouÏite na kopírovanie z pamäte
SIM karty do pamäte telefónu.
telefónu na SIM kartu:
PouÏite na kopírovanie z pamäte
telefónu do pamäte SIM karty.

6:12 PM
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ZmazaÈ v‰etko

Menu 6.6

MôÏete vymazaÈ v‰etky záznamy
z pamäte SIM karty aj telefónu.
Táto funkcia vyÏaduje
bezpeãnostn˘ kód.

Kontakty

ú
, keì
soby

KP235_Slov(TMO)_080227

Stlaãte
na návrat do
pohotovostného reÏimu.

Nastavenia

Menu 6.7

]Z

K dispozícii máte tieto moÏnosti.
• PonechaÈ originál: Pri kopírovaní
sa ponechajú telefónne ãísla,
ktoré kopírujete, na umiestnení,
z ktorého ich kopírujete.
• ZmazaÈ originál: Pri kopírovaní sa
vymaÏú telefónne ãísla, ktoré
kopírujete, z umiestnenia,
z ktorého ich kopírujete.

ZobraziÈ moÏnosti

(Menu 6.7.1)

V tomto menu nastavíte moÏnosti
zobrazenia Kontaktov.
] Iba

meno: Keì prechádzate
kontaktmi, zoznam zobrazuje
len mená.

] Meno

a ãíslo: Keì prechádzate
kontaktmi, zoznam zobrazuje
mená a telefónne ãísla.

]S

obrázkom: Keì prechádzate
kontaktmi, zoznam zobrazuje
mená a k nim patriace obrázky.

47
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Kontakty
Kontakty

Informácie

Menu 6.8

] âíslo

sluÏby (rôzne, závisí od
typu SIM karty):
PouÏite na zobrazenie servisn˘ch
ãísel priraden˘ch operátorovi
(ak SIM karta podporuje túto
funkciu). âasto tu nájdete
telefónne ãísla lekárskej
pohotovosti, telefonické
informácie a hlasovú schránku.

1. Vyberte voºbu âíslo sluÏby.
2. Zobrazia sa názvy
dostupn˘ch sluÏieb.
3. PouÏite horné/dolné navigaãné
tlaãidlo. Na v˘ber sluÏby
stlaãte
.
] Moje

ãíslo (závisí od typu SIM
karty): PouÏite na zobrazenie
telefónneho ãísla SIM karty.
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] Moja

vizitka: Táto moÏnosÈ vám
umoÏÀuje vytvoriÈ va‰u vlastnú
vizitku uvádzajúcu meno a ãíslo
mobilného telefónu. Aby ste
vytvorili novú vizitku, stlaãte ºavé
kontextové tlaãidlo
[Nové]
a do políãok zadajte informácie.

V men
a uprav
udalos
volajúc
profilov
Len vi
a Hand

Aktivo

1. Na d
zozn

2. V zo
na p
a stl
[OK]

3. Vybe

Pozná
]

Po pr
sa au
reÏim

2008.2.27
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Profily
V menu Profily môÏete meniÈ
a upravovaÈ tóny telefónu pre rôzne
udalosti, prostredia alebo skupiny
volajúcich. Prednastaven˘ch
profilov je päÈ: Normálny, Tich˘,
Len vibrovanie, Hlasn˘
a Handsfree.

AktivovaÈ

(Menu 7.X.1)

1. Na displeji sa zobrazí
zoznam profilov.
2. V zozname profilov sa presuÀte
na profil, ktor˘ chcete aktivovaÈ,
a stlaãte ºavé kontextové tlaãidlo
[OK] alebo tlaãidlo OK.
3. Vyberte voºbu AktivovaÈ.
Poznámka
]

Po pripojení slúchadiel k telefónu
sa automaticky aktivuje
reÏim Handsfree.

PrispôsobiÈ

(Menu 7.X.2)

V‰etky reÏimy okrem reÏimu Iba
vibrovanie si môÏete prispôsobiÈ
(a menu Tich˘). Prejdite na
poÏadovan˘ profil v zozname
Profily. Po stlaãení ºavého
kontextového tlaãidla alebo tlaãidla
OK zvoºte PrispôsobiÈ. Otvorí sa
voºba nastavenia profilu. Nastavte
voºbu podºa potreby.

Profily

È vám
stnú
ãíslo
e
e ºavé
vé]
ácie.
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] Typ

vyzváÀacej v˘strahy:
Nastavte typ upozornenia na
prichádzajúce hovory.

] Tóny

zvonení: Vyberte si
zo zoznamu poÏadovan˘
vyzváÀací tón.

] HlasitosÈ

zvonenia: Nastavte
hlasitosÈ zvonenia.

] Typ

hlásenia správy:
Nastavte typ upozornenia na
prichádzajúcu správu.
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Profily
] Tóny

Profily

správ: Zvoºte
tón upozornenia na
prichádzajúcu správu.

] HlasitosÈ

správy: Nastavenie
hlasitosti tónu správy.

] Tóny

klávesnice: Vyberte si
poÏadovan˘ tón tlaãidiel.

] HlasitosÈ

tlaãidiel: Nastavte
hlasitosÈ tónov tlaãidiel.

] HlasitosÈ

zvuk. efektu:
Nastavte hlasitosÈ
zvukov telefónu.

] HlasitosÈ

zap/vyp:
Nastavte hlasitosÈ tónu pri
zapnutí/vypnutí telefónu.

] Automaticky:

(len v profile
náhlavnej súpravy) MôÏete
aktivovaÈ funkciu automatického
prijatia hovoru. Zvoºte, kedy má
telefón automaticky prijaÈ hovor.

Záznam
a volan
prezera
podpor
ãísla vo
Identifi

âíslo a
zobraz
a ãaso
MôÏete
trvanie

V‰et

UmoÏÀ
o zme‰
hovore
seznam
nebo p
také m
seznam

Nep

UmoÏÀ
o zme‰
hovor,
do sez
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Register hovorov

âíslo a meno (ak sú k dispozícii) sú
zobrazené spolu s dátumom
a ãasom, kedy sa hovor uskutoãnil.
MôÏete si zobraziÈ aj
trvanie hovorov.

V‰etky hovory

Menu 8.1

UmoÏÀuje vám zobrazit záznamy
o zme‰kan˘ch, pﬁijat˘ch a volan˘ch
hovorech. Na ãíslo, které si v tomto
seznamu vyberete, mÛÏete zavolat
nebo poslat zprávu. Toto ãíslo si
také mÛÏete uloÏit do
seznamu kontaktÛ.

Neprijaté hovory
Menu 8.2

UmoÏÀuje zobrazit záznam
o zme‰kaném hovoru, uskuteãnit
hovor, odeslat zprávu a uloÏit ãíslo
do seznamu kontaktÛ.

Volané ãísla

Menu 8.3

UmoÏÀuje zobrazit záznam
o vytoãeném hovoru, uskuteãnit
hovor, odeslat zprávu a uloÏit ãíslo
do seznamu kontaktÛ.

Prijaté hovory

Menu 8.4

Register hovorov

Záznamy o zme‰kan˘ch, prijat˘ch
a volan˘ch hovoroch si môÏete
prezeraÈ len v prípade, ak sieÈ
podporuje technológiu zobrazenia
ãísla volajúceho (angl. Calling Line
Identification Presentation – CLIP).

UmoÏÀuje zobrazit záznam
o pﬁijatém hovoru, uskuteãnit hovor,
odeslat zprávu a uloÏit ãíslo do
seznamu kontaktÛ.

Trvanie hovoru

Menu 8.5

âas hovoru môÏete prezeraÈ
podºa typu.
] Posledn˘

hovor: Zobrazí ãas
posledného hovoru
v minútach/sekundách.

] V‰etky

hovory: Zobrazuje
celkov˘ ãas hovorov. âasovaã
môÏete inicializovaÈ stlaãením
ºavého kontextového tlaãidla
ObnoviÈ pôv. nastavenia.
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Register hovorov
Register hovorov

] Volané

ãísla: Zobrazuje ãas
odchádzajúcich hovorov.

] âítaÈ:

] Prijaté

] ZmeniÈ:

hovory: Zobrazuje ãas
prichádzajúcich hovorov.

Cena hovoru

Menu 8.6

Táto sieÈová sluÏba umoÏÀuje
kontrolovaÈ cenu posledného
hovoru a celkovú prevolanú sumu.
Poznámka
]

Skutoãná cena, ktorú vám úãtuje
operátor, môÏe byÈ odli‰ná
v závislosti od siete, zaokrúhºovania
ãiastok, daní ap.

Nastavenia ceny

(Menu 8.6.3)

NastaviÈ kredit
Táto sieÈová sluÏba umoÏÀuje
limitovaÈ cenu hovorov na zvolené
úãtovné jednotky. Hovor môÏete
prijaÈ alebo uskutoãniÈ len do
nastaveného limitu nákladov.
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MôÏete skontrolovaÈ
zostávajúce jednotky.
MôÏete zmeniÈ svoj
úãtovn˘ limit.

NastaviÈ tarifu
MôÏete nastaviÈ typ meny
a jednotkovú cenu. Úãtovné
jednotkové ceny vám poskytne vá‰
poskytovateº sluÏieb. Na zmenu
meny alebo jednotky v tomto menu
musíte zadaÈ kód PIN2. Ak chcete
vloÏiÈ symbol @, £, $, zmaÏte
v‰etky menové reÈazce a stlaãte
tlaãidlo
. Ak chcete symbol
zmeniÈ, stlaãte tlaãidlo
opäÈ.
Poznámka
]

Po spotrebovaní v‰etk˘ch jednotiek
nie je moÏné vykonávaÈ Ïiadne
hovory okrem núdzov˘ch volaní.
V závislosti na karte SIM budete na
nastavenie limitu ceny za hovory
potrebovaÈ kód PIN2.

Autom

Táto si
automa
posled
moÏno
hovoru

Info

Objem

UmoÏÀ
a celko
Poãítad
stlaãen
tlaãidla
nastav

e vá‰
nu
menu
hcete

ãte
ol
päÈ.

otiek
e
ní.
te na
ory
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Automatické zobrazovanie

Trvanie hovoru

Táto sieÈová sluÏba umoÏÀuje
automaticky zobrazovaÈ cenu
posledného hovoru. Ak zvolíte
moÏnosÈ Zap., cenu posledného
hovoru uvidíte po jeho dokonãení.

MôÏete pozrieÈ trvanie posledného
hovoru a v‰etk˘ch hovorov.
Poãítadlo môÏete resetovaÈ
stlaãením ºavého softvérového
tlaãidla [ObnoviÈ pôvodné
nastavenia].

Informácie o údajoch

(Menu 8.7.2)

Register hovorov

oj

KP235_Slov(TMO)_080227

Menu 8.7

Objem údajov

(Menu 8.7.1)

UmoÏÀuje zistiÈ odoslané, prijaté
a celkové mnoÏstvo údajov.
Poãítadlo môÏete resetovaÈ
stlaãením ºavého softvérového
tlaãidla [ObnoviÈ pôvodné
nastavenia].
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Moje veci
Moje veci

Do pamäte telefónu moÏno uloÏiÈ
ºubovoºné multimediálne súbory,
takÏe budete maÈ ºahk˘ prístup ku
v‰etk˘m svojim obrázkom, zvukom
a hrám.

Obrázky

Menu 9.1

Prieãinok Obrázky obsahuje
vloÏen˘ odkaz pre sÈahovanie
obrázkov prostredníctvom internetu
a zoznam obrázkov, ktor˘ obsahuje
‰tandardné obrázky naãítané
v telefóne uÏ z v˘roby, obrázky,
ktoré ste si samostatne stiahli,
a obrázky zaznamenané
fotoaparátom vá‰ho telefónu.
MoÏnosti, ktoré sú k dispozícii,
závisia od typu vybraného obrázka.
] ZobraziÈ:

MôÏete si pozrieÈ
vybrat˘ obrázok.

] Zmazat':

Odstráni
vybrat˘ obrázok.

] NastaviÈ

ako: MôÏete nastaviÈ
zvolen˘ obrázok ako tapetu alebo
ako ID obrázku.
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] OdoslaÈ

cez: Zvolen˘ obrázok
môÏete odoslaÈ ako správu MMS
alebo prostredníctvom Bluetooth.

]

Súbor
- PremenovaÈ: UmoÏÀuje
premenovaÈ obrázok.

] Zma

súbo

] Tried

uspo
typu

] Zobr

- PresunúÈ do zloÏky: UmoÏÀuje
presunutie súboru do
iného prieãinka.

Umo
v zo
Zobr

- Informácie: Zobrazí informácie
o vybratom obrazovom súbore.

Zvuk

] VytlaãiÈ

cez Bluetooth: Väã‰inu
obrázkov nasníman˘ch v reÏime
fotoaparátu alebo prevzat˘ch cez
WAP moÏno odoslaÈ do tlaãiarne
prostredníctvom funkcie
Bluetooth/Pictbridge.

] Prezentácia:

UmoÏÀuje zobraziÈ
prezentáciu z uloÏen˘ch súborov.

] Nová

zloÏka: UmoÏÀuje vytvoriÈ
nov˘ prieãinok.

] Hromadné

mazanie:
UmoÏÀuje odstrániÈ viacero
vybrat˘ch súborov.

Prieãin
odkaz
prostre
zvukov
zvuky n
z v˘rob
samos
zaznam
vá‰ho
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] ZmazaÈ

Iné

] TriediÈ

V tomto prieãinku sú uloÏené v‰etky
súbory okrem obrázkov, zvukov.

v‰etko: OdstrániÈ v‰etky
súbory zo zoznamu.
podºa: MôÏete
usporiadaÈ súbory podºa dátumu,
typu a názvu.

] Zobrazenie

ÏÀuje

6:12 PM

zoznamu:
UmoÏÀuje zobraziÈ obrázky
v zobrazení Zoznam alebo ako
Zobrazenie miniatúr.

Zvuky

Menu 9.2

Prieãinok Zvuky obsahuje vloÏen˘
odkaz pre sÈahovanie zvukov
prostredníctvom internetu a zoznam
zvukov, ktor˘ obsahuje ‰tandardné
zvuky naãítané v telefóne uÏ
z v˘roby, zvuky, ktoré ste si
samostatne stiahli, a zvuky
zaznamenané fotoaparátom
vá‰ho telefónu.

Hry a aplikácie

Menu 9.3

Moje veci

ázok
MMS
tooth.

2008.2.27

Menu 9.4

Viac hier je vloÏené prepojenie na
jednoduché sÈahovanie hier
a ìal‰ích aplikácií prostredníctvom
mobilného internetu. Uvedomte si,
Ïe za pouÏívanie sluÏieb
sÈahovania vám môÏu byÈ
zaúãtované dodatoãné poplatky.

o
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Nástroje
Nástroje

Budík

Menu

.1

K dispozícii je aÏ päÈ rôznych
budíkov na rozliãné ãasy budenia.
1. Vyberte poloÏku Budík je
zapnut˘ a zadajte poÏadovan˘
ãas budenia.

.

4. Zvoºte názov budíka
a stlaãte
[UloÏiÈ].

Kalkulaãka

Na vymazanie chyby alebo celého
displeja pouÏite tlaãidlo
.

]

Ak chcete zadaÈ desatinnú ãiarku,
stlaãte
.

4. Po v˘poãte sa do pôvodného
stavu vrátite stlaãením ºavého
kontextového tlaãidla [VymazaÈ].

Stopky
Menu

Kalkulaãka v telefóne ponúka
beÏné funkcie ako sãítanie,
odãítanie, násobenie, delenie.
1. Pomocou ãíseln˘ch tlaãidiel
vloÏte prvé ãíslo.
2. Stlaãte príslu‰né navigaãné
tlaãidlo na v˘ber
matematickej funkcie.

56

]

3. Na vypoãítanie v˘sledku stlaãte
ºavé kontextové tlaãidlo
[V˘sledok] alebo tlaãidlo OK.

2. Zvoºte periódu opakovania:
Raz, Denne, Po – Pia, Po – So
a So – Ne.
3. Zvoºte tón budíka a stlaãte

Kon

Poznámka

.2

Menu

1. Stlaãením tlaãidla [·tart]
zaznamenáte ãas, priãom ãas
kola zaznamenáte stlaãením
tlaãidla [Kolo].
2. Stlaãením tlaãidla [ZastaviÈ]
zistíte zaznamenan˘ ãas kola.
3. Stlaãením tlaãidla [ObnoviÈ
pôvodné nastavenia]
vynulujete stav.

.3

V tomt
z jedne
jednoti
veliãín:
Hmotn
Objem

1. Vybe
prev
prav

2. Pres
jedn
navi

3. Stlaã
navi
jedn
zvole

5. VloÏ
ãíse
vypo

Pozná
]

Desa
pomo

KP235_Slov(TMO)_080227

Menu

rku,

aãte

K.

ho
ho
azaÈ].

ãas
m

]
ola.

.3

Svetov˘ ãas
.4

V tomto menu prevediete údaj
z jednej jednotky na inú. Prevodník
jednotiek prepoãítava 7 typov
veliãín: Mena, Plocha, DæÏka,
HmotnosÈ, Teplota,
Objem, R˘chlosÈ.
1. Vyberte jednotku, ktorú chcete
previesÈ, pomocou ºavého/
pravého navigaãného tlaãidla.
2. PresuÀte sa do sekcie prevodu
jednotiek stlaãením dolného
navigaãného tlaãidla.

6:12 PM
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Menu

.5

Nástroje

Konvertor mien

ého

u

2008.2.27

MôÏete vidieÈ ãas v najväã‰ích
svetov˘ch mestách.

SluÏby SIM

Menu

.6

Ak karta SIM podporuje sluÏby SAT
(SIM Application Toolkit), toto menu
bude ‰pecifick˘ názov sluÏby
daného operátora uloÏen˘ na karte
SIM. V takomto prípade si
pre‰tudujte informácie dodané
s va‰ou kartou SIM, kde sa
podrobnej‰ie oboznámite
s pouÏívaním príslu‰n˘ch moÏností.

3. Stlaãením ºavého/pravého
navigaãného tlaãidla vyberte
jednotku, na ktorú chcete
zvolenú jednotku previesÈ.
5. VloÏte ãíslice s pouÏitím
ãíseln˘ch tlaãidiel. Prevod sa
vypoãíta automaticky.
Poznámka
]

Desatinnú ãiarku môÏete vloÏiÈ
pomocou klávesu
.
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Nastavenie displeja
Nastavenie displeja

Tapeta

Menu 0.1

Touto moÏnosÈou nastavíte
zobrazenie LCD obrazovky
v pohotovostnom reÏime.

Podsvietenie

Pohotovostn˘ text

Menu 0.3

Menu 0.7

Formá

Menu 0.8

Farebné písmo
vytáãania

Menu 0.9

Zvoºte, ãi chcete pouÏívaÈ farebné
písmo vytáãania.

Menu 0.5

MôÏete vybraÈ, ktoré motívy sa
majú zobraziÈ na obrazovke.

V tomt
súvisia

Názov siete

ZobraziÈ mapu menu

Motív

Dátu

Nasta

Zvoºte, ãi chcete zobrazovaÈ
názov siete.

Zvoºte, ãi chcete, aby sa
v pohotovostnom reÏime
zobrazovali ikony skratiek.

Nasled
nastav

Po zapnutí môÏete napísaÈ správu
na obrazovku.

Jas obrazovky môÏete upraviÈ od
100% do 40%.

Menu 0.4

58

Menu 0.6

MôÏete vybraÈ Ïelan˘ ‰t˘l ponúk od
‰t˘lu MrieÏka aÏ po ‰t˘l Po jednom.

Menu 0.2

MôÏete nastaviÈ trvanie
podsvietenia displeja.

Jas

·t˘l ponúk

MôÏete

Formát
ako DD
RRRR/
mesiac

Nasta

MôÏete

Formá

Formát
alebo 1

KP235_Slov(TMO)_080227
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Nastavenia
nu 0.6

t
nu 0.7

právu

Dátum a ãas

Menu #.1

V tomto menu sa nastavujú funkcie
súvisiace s dátumom a ãasom.

NastaviÈ dátum

(Menu #.1.1)

MôÏete vloÏiÈ aktuálny dátum.
nu 0.8

nu 0.9

ebné

Formát dátumu

(Menu #.1.2)

Formát dátumu môÏete nastaviÈ
ako DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR,
RRRR/MM/DD. (DD: deÀ, MM:
mesiac, RRRR: rok).

NastaviÈ ãas

(Menu #.1.3)

MôÏete vloÏiÈ aktuálny ãas.

Formát ãasu

(Menu #.1.4)

Formát ãasu môÏe byÈ 24 hodín
alebo 12 hodín.

Autom. aktualizácia (Menu #.1.5)
Po nakonfigurovaní Autom.
aktualizácie sa bude v závislosti
od aktuálneho ãasového pásma
automaticky aktualizovaÈ ãas
a dátum.

Jazyk

Nastavenia

núk od
dnom.

Nasledujúce menu si môÏete
nastaviÈ podºa svojich poÏiadaviek.

Menu #.2

V tomto menu môÏete vybraÈ jazyk
displeja. Ak vyberiete voºbu
Automaticky, jazyk sa vyberie
automaticky podºa jazyka, ktor˘
pouÏíva SIM karta. Ak telefón
nepodporuje jazyk SIM karty,
vyberie sa angliãtina.

MoÏnosÈ pripojenia
Menu #.3

Bluetooth

(Menu #.3.1)

Technológia Bluetooth umoÏÀuje
kompatibiln˘m mobiln˘m
zariadeniam, perifériám
a poãítaãom, ktoré sú v blízkosti,
vzájomnú bezdrôtovú komunikáciu.
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Nastavenia
Nastavenia

Tento telefón má zabudovanú
podporu technológie Bluetooth, ão
mu umoÏÀuje spojenie s bluetooth
kompatibiln˘mi telefónmi,
poãítaãov˘mi aplikáciami atì.
Poznámka
]

Ak pouÏijete LG PC Sync cez
Bluetooth, môÏete vymieÀaÈ údaje
len v rámci adresára.

]

Keì obdrÏíte dáta z iného zariadenia
Bluetooth, poÏiada vás telefón
o potvrdenie prenosu. Po potvrdení
prenosu sa súbor skopíruje do
vá‰ho telefónu.

]

V závislosti od typu súboru sa uloÏí
v t˘chto zloÏkách:
- Obrázok (.bmp, gif, jpg, png):
prieãinok Obrázky
- Iné súbory (.txt, html): prieãinok Iné

NastaviÈ Bluetooth
Funkciu Bluetooth môÏete
aktivovaÈ alebo vypnúÈ.
Spárované zariadenia
MôÏete vidieÈ v‰etky zariadenia,
s ktor˘mi je va‰a KP235 spárovaná.
Ak vstúpite do poloÏky Spárované

60

zariadenia, máte
k dispozícii moÏnosti
- PripojiÈ / Odpojte súpravu
Handsfree: Po spárovaní
s náhlavnou súpravou alebo
stereofónnou náhlavnou súpravou
by ste sa mali pripojiÈ k t˘mto
zariadeniam. Potom ich
môÏete pouÏívaÈ.
- Nové: UmoÏÀuje vyhºadávaÈ nové
Bluetooth zariadenia a pridaÈ ich
k zoznamu spárovan˘ch zariadení
vá‰ho telefónu. Keì zvolíte PridaÈ
nové, vá‰ telefón zaãne hºadaÈ
dostupné Bluetooth zariadenia.
Keì sa v zozname zobrazí
zariadenie, ktoré chcete spárovaÈ,
stlaãte ºavé kontextové tlaãidlo
[ZastaviÈ]. PosuÀte sa na Ïelané
zariadenie a stlaãte ºavé
kontextové tlaãidlo [Pár]. Budete
potom vyzvaní, aby ste zadali
heslo. Heslo môÏe byÈ ak˘koºvek
kód, ktor˘ chcete pouÏívaÈ
(rovnaké heslo musia pouÏívaÈ
obe zariadenia) alebo je

predv
ktoré
Skont
príruã
párov
zadan

- Nasta
Nasta
UmoÏ
autor
jedno
zariad
zariad
autor
spáro
autom
súpra

- V‰etk
zobra
zariad
Blueto

- Prirad
zmen
Blueto
zobra

È nové
È ich
iadení
PridaÈ
daÈ
nia.

rovaÈ,
dlo
lané

dete
ali
oºvek

vaÈ

predvolené v˘robcom zariadenia,
ktoré chcete spárovaÈ.
Skontrolujte, prosím, UÏívateºskú
príruãku zariadenia, ktoré idete
párovaÈ, aby ste zistili, ãi má
zadané predvolené heslo.
- NastaviÈ ako overené /
NastaviÈ ako neoverené:
UmoÏÀuje vám nastaviÈ
autorizované spojenie medzi
jednotliv˘mi Bluetooth
zariadeniami. Ak je spárované
zariadenie nastavené na
autorizované zariadenie,
spárované zariadenie sa
automaticky pripojí k náhlavnej
súprave vÏdy, keì sa zapne.
- V‰etky sluÏby: UmoÏÀuje
zobraziÈ v‰etky sluÏby, ktoré
zariadenie s funkciou
Bluetooth podporuje.
- PriradiÈ názov: UmoÏÀuje vám
zmeniÈ meno spárovaného
Bluetooth zariadenia a jeho
zobrazenie v telefóne.

2008.2.28
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- OdstrániÈ: UmoÏÀuje odstrániÈ
spárované zariadenie
s funkciou Bluetooth.
- ZmazaÈ v‰etko: UmoÏÀuje
odstrániÈ v‰etky zariadenia
s funkciou Bluetooth.

Nastavenia

pravou
o

2_KP235_Slov(TMO)_080227

Nastavenia
- ViditeºnosÈ môjho telefónu:
Toto indikuje, ãi bude vá‰
telefón viditeºn˘ pre ostatné
Bluetooth zariadenia.
- Názov môjho telefónu: MôÏete
vybraÈ názov zariadenia bluetooth.
Predvolen˘ názov je
LG KP235.
- Moja adresa: Zobrazí adresu
zariadenia Bluetooth.
Poznámka
]

Nepodporuje hlasové vytáãanie.

SieÈ

(Menu #.3.2)

SieÈ, ku ktorej sa telefón prihlási,
môÏete vybraÈ buì automaticky,
alebo ruãne.
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Nastavenia
Nastavenia

62

] Nov

V˘ber siete

PripojiÈ cez GPRS

Zvyãajne je v˘ber siete nastaven˘
na voºbu Automaticky.
] Automaticky: Ak vyberiete reÏim
Automaticky, telefón automaticky
vyhºadá a zvolí sieÈ. Ak ste zvolili
reÏim Automaticky, tento reÏim
zostane nastaven˘, aj keì telefón
vypnete a znovu zapnete.
] Manuálne: Telefón nájde
zoznam sietí, ktoré sú
k dispozícii, a zobrazí ho. Potom
môÏete zvoliÈ sieÈ, ktorú chcete
pouÏívaÈ (ak má sieÈ dohodu
o roamingu s va‰ím domovsk˘m
operátorom). Ak sa telefón
nemôÏe pripojiÈ k vybratej sieti,
ponúkne vám inú sieÈ.
] Preferované: UmoÏÀuje vytvoriÈ
zoznam preferovan˘ch sietí
a telefón sa bude prihlasovaÈ
najprv do nich; ak sa to nepodarí,
bude skú‰aÈ ostatné siete.
Zoznam zostavujete v˘berom
z preddefinovaného zoznamu
známych sietí, ktor˘ je uloÏen˘
v telefóne.

UmoÏÀuje nastaviÈ sluÏbu GPRS
v závislosti od rôznych situácií.

• Me
náz

] ZapnúÈ

• No
Na
Dá

Ak si zvolíte túto ponuku, telefón
je pri zapnutí automaticky
registrovan˘ v sieti GPRS.
Pri sluÏbe WAP alebo pri
vytáãaní pomocou PC je moÏné
vytvorenie spojenia medzi
telefónom a sieÈou a prenos dát.
Po ukonãení aplikácie, sa
spojenie GPRS ukonãí, ale
registrácia v sieti
GPRS pretrváva.
]V

prípade potreby
Ak vyberiete túto ponuku, vytvorí
sa GPRS spojenie po pripojení
sluÏby WAP a zru‰í sa, keì
ukonãíte WAP spojenie.

Prístupov˘ bod
] ZobraziÈ:

Zobrazíte
vybrat˘ profil.

] UpraviÈ:

MôÏete upravovaÈ
vybrat˘ profil.

<Nas
Tieto
iba v
dát z

- AP
sluÏ

- ID p
uÏív
serv

- Hes
serv

- Prim
Vlo
serv
chc

- Sek
Vlo
sek
ku k
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prístupov˘ bod

• Meno: MôÏete zadaÈ
názov siete.

elefón

• Nosiã dát zlyhal:
Nastavenie sluÏby nosiãa dát.-1
Dáta/GPRS

oÏné

<Nastavenia GPRS>
Tieto nastavenia sú dostupné
iba v prípade, ak je ako nosiã
dát zvolené GPRS.

s dát.

ytvorí
jení
ì

È

- APN: VloÏte APN
sluÏby GPRS.
- ID pouÏívateºa: TotoÏnosÈ
uÏívateºa poÏadovaná
serverom APN.
- Heslo: Heslo vyÏadované
serverom APN.
- Primárny server:
VloÏte IP adresu primárneho
servera DNS, ku ktorému sa
chcete pripojiÈ.
- Sekundárny server:
VloÏte IP adresu
sekundárneho servera DNS,
ku ktorému sa chcete pripojiÈ.

Page 63

] OdstrániÈ:

MôÏete odstrániÈ
vybrat˘ profil.

Nastavenia hovorov
Menu #.4

Nastavenia

PRS
í.

6:12 PM

Do menu nastavenia hovorov sa
dostanete stlaãením
[OK]
v menu Nastavenia.

Presmerovanie hovoru
(Menu #.4.1)

Pomocou sluÏby presmerovania
hovorov môÏete presmerovaÈ
prichádzajúce hovory, dátové
a faxové hovory na iné ãíslo.
Podrobnej‰ie informácie vám
poskytne operátor.
] V‰etky

hlasové volania:
Presmeruje v‰etky
hlasové hovory.

] Zaneprázdnen˘:

Presmeruje
hlasové hovory, ak prebieha
in˘ hovor.

] NeodpovedaÈ:

Presmeruje
hlasové hovory, ak
ich neprijímate.
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Nastavenia
] Mimo

Nastavenia

dosahu: Presmeruje
hlasové hovory, ak je vá‰ telefón
vypnut˘ alebo mimo
dosahu siete.

] V‰etky

dátové volania:
Presmeruje v‰etky volania
na ãíslo pripojené na
osobn˘ poãítaã.

] Zru‰iÈ

v‰etky: Zru‰í
v‰etky presmerovania.

Podmenu
KaÏdá poloÏka menu
Presmerovanie hovorov má
nasledujúce podmenu:
] AktivovaÈ:

AktivovaÈ
príslu‰nú sluÏbu.
- Na ãíslo hlasovej po‰ty:
Presmeruje do centra správ.
Táto voºba sa nezobrazí pri
menu V‰etky dátové hovory
a V‰etky faxové hovory.
- Na iné ãíslo: VloÏte ãíslo, na
ktoré budú hovory
presmerované.
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- Na obºúbené ãíslo: V tomto
menu je posledn˘ch päÈ
ãísel, na ktoré boli
hovory presmerované.
] Zru‰iÈ:

Deaktivuje
príslu‰nú sluÏbu.

Ak v
dá p
tlaãid

Odos

] ZobraziÈ

stav: Zobrazí stav
príslu‰nej sluÏby.

ReÏim odpovedania
(Menu #.4.2)
] Otvorenie

telefónu
Ak vyberiete toto menu, môÏete
prijaÈ hovor otvorením telefónu.

] Ktorékoºvek

] Len

tlaãidlo
Ak si vyberiete toto menu, budete
môcÈ prijaÈ hovor stlaãením
ktoréhokoºvek tlaãidla okrem
tlaãidla
[Koniec] a
.

(závisí o

] Nast

Ak n
va‰e
odos
linka

] Zapn

Va‰e
a zo
] Vyp

Va‰e
sa n

âakaj

(závisí

SieÈ vá
prichád
prebieh
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] Len

OdoslaÈ moje ãíslo (Menu #.4.3)

v

#.4.2)

ôÏete
ónu.

budete

m
.
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Zvoºte AktivovaÈ, aby sa aktivovala
táto funkcia; Zru‰iÈ, aby sa
deaktivovala táto funkcia.
V podmenu ZobraziÈ stav zistíte
aktuálne nastavenie tejto funkcie.

(závisí od siete a objednan˘ch sluÏieb)

Tón po minúte

] NastaviÈ

Ak nastavíte ZapnúÈ, telefón
vás bude zvukov˘m signálom
(pípnutím) kaÏdú minútu informovaÈ
o dæÏke hovoru.

podºa siete
Ak nastavíte túto voºbu, bude sa
va‰e ãíslo pri sluÏbe dvoch liniek
odosielaÈ ako linka 1 alebo
linka 2.

] ZapnúÈ

Va‰e telefónne ãíslo sa odosiela
a zobrazí sa na telefóne príjemcu.
] VypnúÈ

Va‰e telefónne ãíslo
sa nezobrazí.

âakajúci hovor
(závisí od siete)

SieÈ vás upozorní na ìal‰í
prichádzajúci hovor poãas
prebiehajúceho hovoru.

(Menu #.4.5)

Automatické
opakované vytáãanie (Menu #.4.6)
Ak zvolíte ZapnúÈ, telefón bude po
neúspe‰nom vytáãaní znovu
automaticky opakovaÈ vytáãanie
ãísla (maximálne päÈkrát).

DTMF tóny
(Menu #.4.4)

Nastavenia

tlaãidlo OdoslaÈ
Ak vyberiete toto menu, hovor sa
dá prijaÈ iba stlaãením
tlaãidla
[OdoslaÈ].

6:12 PM

(Menu #.4.7)

Tóny DTMF umoÏÀujú vá‰mu
telefónu pouÏívaÈ
automatickú ústredÀu.
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Nastavenia
Nastavenia

Zabezpeãenie

Menu #.5

VyÏiadanie kódu PIN
(Menu #.5.1)

V tomto menu môÏete nastaviÈ
telefón, aby poÏiadal o vloÏenie
kódu PIN va‰ej SIM karty
zakaÏd˘m, keì sa telefón zapína.
Ak je funkcia aktivovaná, bude
telefón poÏadovaÈ vloÏenie
kódu PIN.
1. Vyberte poloÏku VyÏiadanie kódu
PIN v menu Bezpeãnostné
nastavenia a potom stlaãte
[OK].

vloÏíte desaÈkrát zle, nedá sa uÏ
telefón odblokovaÈ a treba sa
obrátiÈ na operátora.

Uzamknutie telefónu
(Menu #.5.2)

Bezpeãnostn˘ kód môÏete pouÏiÈ
na to, aby ste zabránili
neoprávnenému pouÏitiu telefónu.
Ak nastavíte Zámku telefónu na
ZapnúÈ, telefón po kaÏdom zapnutí,
poÏiada o bezpeãnostn˘ kód. Ak
nastavíte Zámku telefónu na
Automaticky, telefón bude
vyÏadovaÈ bezpeãnostn˘ kód iba po
v˘mene SIM karty.

2. Nastavte Zap./Vyp.
3. Ak chcete zmeniÈ nastavenie,
musíte pri zapnutí telefónu vloÏiÈ
kód PIN.
4. Ak vloÏíte zl˘ kód PIN trikrát po
sebe, telefón sa zablokuje. Na
odblokovanie kódu PIN je
potrebn˘ kód PUK.
5. Na vloÏenie správneho kódu
PUK máte desaÈ pokusov. Ak ho
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Blokovanie hovorov
(Menu #.5.3)

SluÏba Blokovanie hovoru bráni
uskutoãniÈ niektoré kategórie
hovorov z telefónu alebo niektoré
kategórie hovorov na telefóne prijaÈ.
Táto funkcia vyÏaduje heslo
blokovania hovorov. Po vybratí tejto
voºby sa zobrazí toto podmenu:

] V‰et

Zabl
odch

] Odc

Zabl
med

] Odc

okre
Zabl
med
volan
dom

] V‰et

Zabl
prich
] Pric

Zabl
hovo

] Zru‰

Zru‰
bloko

] Zme

Zme
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#.5.2)

uÏiÈ

ónu.
na
apnutí,
Ak

odchádzajúce
Zablokuje v‰etky
odchádzajúce hovory.

Podmenu:

] Odchádzajúce

• AktivovaÈ
Aktivuje vybratú sluÏbu
blokovania hovorov.

] Odchádzajúce

• Zru‰iÈ
Zru‰í nastavené
blokovanie hovorov.

medzinárodné
Zablokuje v‰etky odchádzajúce
medzinárodné hovory.
medzinárodné
okrem domovskej krajiny
Zablokuje v‰etky odchádzajúce
medzinárodné hovory okrem
volania do svojej
domovskej siete.
prichádzajúce
Zablokuje v‰etky
prichádzajúce hovory.

] Prichádzajúce

#.5.3)

áni

toré
prijaÈ.

tí tejto
u:
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] V‰etky

] V‰etky

iba po
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v zahraniãí
Zablokuje v‰etky prichádzajúce
hovory pri roamingu.

] Zru‰iÈ

v‰etky blokovania
Zru‰í v‰etky sluÏby
blokovania hovorov.

] ZmeniÈ

heslo
Zmení heslo blokovania hovorov.

Nastavenia

sa uÏ
sa

2008.2.27

• ZobraziÈ stav
Zobrazí aktuálny stav
blokovania hovorov.

Pevne vytáãané ãíslo
(závisí od SIM)

(Menu #.5.4)

Odchádzajúce hovory môÏete
obmedziÈ iba na vybrané telefónne
ãísla. Tieto ãísla sú chránené
kódom PIN2.
] ZapnúÈ

Odchádzajúce hovory môÏete
obmedziÈ iba na vybrané
telefónne ãísla.
] VypnúÈ

Zru‰í funkciu obmedzenia
odchádzajúcich hovorov.
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Nastavenia
] Zoznam

Nastavenia

ãísel
Zobrazí zoznam ãísel
pevnej voºby.

ZmeniÈ kódy

(Menu #.5.5)

PIN (Personal Identification
Number — Osobné identifikaãné
ãíslo) bráni neoprávnenému
pouÏitiu telefónu.
MôÏete zmeniÈ prístupové kódy:
Bezpeãnostn˘ kód, Kód PIN
a Kód PIN2.
1. Ak chcete zmeniÈ Bezpeãnostn˘
kód / Kód PIN / Kód PIN2, vloÏte
súãasn˘ kód a stlaãte
[OK].
2. VloÏte nov˘ Bezpeãnostn˘ kód /
Kód PIN / Kód PIN2
a potvrìte ho.

68

ReÏim poãas letu

Úsp

Menu #.6

UmoÏÀuje vyuÏívaÈ len tie funkcie
telefónu, ktoré nevyÏadujú pouÏitie
bezdrôtovej siete, keì sa
nachádzate v lietadle alebo na
miestach, kde pouÏitie bezdrôtovej
siete nie je povolené.
Ak zapnete reÏim poãas letu, na
obrazovke sa namiesto ikony
intenzity sieÈového signálu zobrazí
príslu‰ná ikona.
] ZapnúÈ:

NemôÏete uskutoãniÈ
(alebo prijaÈ) Ïiadne hovory
vrátane núdzov˘ch hovorov, ani
vyuÏívaÈ iné funkcie, ktoré
vyÏadujú sieÈové pokrytie.

] VypnúÈ:

UmoÏÀuje vypnúÈ reÏim
poãas letu a obnoviÈ prístup
telefónu do siete.

Rozhod
nechce

Obn

MôÏete
nastav
tejto fu
bezpeã

Stav

MôÏete
pouÏíva
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kcie
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a
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na

brazí

ãniÈ
y
v, ani

Menu #.7

Rozhodnite sa, ãi chcete alebo
nechcete aktivovaÈ reÏim úspory.

Obnovit’

Page 69

Nastavenia

Úspora energie
nu #.6

6:12 PM

Menu #.8

MôÏete obnoviÈ v‰etky v˘robné
nastavenia telefónu. Na aktiváciu
tejto funkcie je potrebn˘
bezpeãnostn˘ kód.

Stav pamäte

Menu #.9

MôÏete skontrolovaÈ stav
pouÏívanej pamäte.

reÏim

p
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Príslu‰enstvo
Príslu‰enstvo

Na tejto stránke nájdete rozliãné príslu‰enstvo k mobilnému telefónu.
Vyberte si z neho podºa svojich osobn˘ch poÏiadaviek a potrieb.

Názov

Systém

·tandardná batéria

Slúchadlá
UmoÏnia
prijímaÈ
hovory bez
pomoci rúk.

70

V‰eob

Cestovná nabíjaãka

Okolitá

UmoÏÀuje
vám nabiÈ
telefón, aj keì
práve nie
ste doma.

Maxim

Poznámka
]

VÏdy pouÏívajte
originálne príslu‰enstvo.
] Ak sa nebudete riadiÈ t˘mito
pokynmi, môÏete poru‰iÈ
záruãné podmienky.
] Príslu‰enstvo sa v rozliãn˘ch
krajinách a oblastiach môÏe lí‰iÈ,
bliÏ‰ie informácie získate od servisnej
sluÏby LG.
] Ak pouÏívate dátovú sluÏbu,
odporúãame vám pouÏívaÈ aplikáciu
LG Internet Cube. LG Internet Cube
je v˘konnej‰ia a bezpeãnej‰ia pri
pouÏívaní dátovej sluÏby (modemu).
NepouÏívajte prosím modem
Windows, ktor˘ ponúka OS Windows.

Minimá

KP235_Slov(TMO)_080227

2008.2.27

6:12 PM

Page 71

Technické údaje
V‰eobecné
Systém : GSM 900 / DCS 1800
Okolitá teplota
Maximálna : +55 °C
Minimálna : -10 °C

Technické údaje

Názov v˘robku : KP235

‰iÈ,
ervisnej

ikáciu
Cube
pri
emu).

ndows.
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„Práca na v˘voji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlep‰enie jeho
funkcií, ovládateºnosti a pouÏiteºnosti, mohla spôsobiÈ rozdiely medzi
spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre uÏívateºa uveden˘mi v tejto
príruãke. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli
byÈ vykonané aj na prianie vá‰ho operátora, vám ochotne vysvetlí ná‰
predajca ãi servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené
v˘vojov˘mi zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal v˘robca,
nie sú nedostatkami v˘robku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za
poruchy a nevzÈahuje sa na ne poskytnutá záruka.“
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ho

mohli
‰
ca,
za

KP235
QUICK REFERENCE GUIDE
WELCOME AND THANK YOU
FOR CHOOSING LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.
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Getting started
Installing the SIM card and the battery
Make sure the power is off before you remove the
battery.
1. Remove the battery.
Press down on the tabs on the battery cover and
slide the cover down. Now lift the battery from its
compartment.

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

Caution
Note
] Removing the battery from the phone when the power is

on may cause the phone to malfunction.

] The metal contact of the SIM card can easily be

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

3. Install the battery.

Chargin

To connec
install the

1. With the
push the
the botto

2. Connect
socket. O

3. The mov
charging
Caution

] Do not for

and/or the

] If you use

attachme

] Do not rem

Warning

] Unplug th

to avoid e

] Make sur

or nails co
a fire.
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Parts of the phone
Charging the battery
To connect the charger to the phone, you must first
install the battery.

1
2

Menu

t-zones

8

1. With the arrow facing you as shown in the diagram,
push the plug on the charger into the connector on
the bottom of the phone until it clicks into place.

3
4

9
10

5

11
12
13

2. Connect the other end of the charger to the mains
socket. Only use the charger included in the box.

6

3. The moving bars on the battery icon will stop once
charging is complete.

7

14

Caution

1. Earpiece
2. Display screen
3. Left soft key
4. Calendar key
5. Side keys
6. Send key
7. Hash key
8. Navigation keys
] In standby mode:
( ): Messaging
( ): Contacts list
( ): List of profiles
( ): Favourites
] In menu: Navigates menus.
9. Right soft key
10. Camera key
11. Confirm key
12. End/Power key
13. Clear/Cancel key
14. Microphone
16

] Do not force the connector as this may damage the phone

and/or the charger.
] If you use the charger out of your own country, use an

17

attachment plug adapter for the proper configuration.
] Do not remove your battery or the SIM card while charging.

Warning
] Unplug the power cord and charger during lightning storms

18
19

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. This may cause
a fire.

15
15. Battery
16. Handstrap hole
17. Battery terminals
18. SIM card socket
19. Headset jack/Cable connector/Battery charging connector/
Hands-free car kit connector
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Menu tree
1. Games & Apps
1.1 More games
1.2 Games
1.3 Applications
1.4 Network profiles

2. Messaging
2.1 New message
2.2 Inbox
2.3 Drafts
2.4 Outbox
2.5 Sent
2.6 Listen voicemail
2.7 Info Message
2.8 Templates
2.9 Settings

3. Calendar
3.1 Calendar
3.2 Memo
3.3 To do

4. Multimedia
4.1 Camera
4.2 Voice recorder

5. t-zones
5.1 Home
5.2 Bookmarks
5.3 Enter address
5.4 History
5.5 Saved pages
5.6 Settings
5.7 Information
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Mess
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

7. Sound profiles
7.1 General
7.2 Silent
7.3 Vibrate only
7.4 Outdoor
7.5 Headset

8. Call history
8.1 All calls
8.2 Missed calls
8.3 Dialled calls
8.4 Received calls
8.5 Call duration
8.6 Call costs
8.7 Data information

9. My files
9.1 Images
9.2 Sounds
9.3 Others
9.4 Games & Apps

. Tools
.1 Alarm clock
.2 Calculator
.3 Stopwatch
.4 Converter
.5 World clock
.6 SIM services

0. Display settings
0.1 Wallpaper
0.2 Backlight timer
0.3 Brightness
0.4 Home screen shortcut
0.5 Theme
0.6 Menu style
0.7 Standby text
0.8 Network name
0.9 Colourful dial font

#. Settings
#.1 Date & Time
#.2 Language
#.3 Connectivity
#.4 Call
#.5 Security
#.6 Flight mode
#.7 Power save
#.8 Reset
#.9 Memory status
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Messaging

Multimedia

Press the left soft key [Menu] and select Messaging.

Your multimedia phone comes with an easy-to-use
built-in camera, which allows you to instantly take,
view and share pictures with your friends and family.

New message
You can write and edit a message containing a
combination of text, image and sound. (up to 3 pages)

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

Note
] If the battery is too low, you may not be able to use the

Camera feature.

Camera

When you are notified that you have received a
multimedia message, you have to wait for the
message to be downloaded before you can view it.

Press the Menu key and select Multimedia > Camera.
You can also directly open the camera module by
pressing the Camera key in standby mode. The
camera module opens and you’ll see the view finder.

Drafts

Before shooting, you can set the following options:

You can view the messages saved as a draft. The draft
messages are listed with the date and time when they
were saved. Scroll through the list using up/down
navigation keys.

Outbox

1. Resolution: 320x240, 640x480
2. Quality: Normal / Fine / Super fine
3. Self timer: Off, 3 Seconds, 5 Seconds,
10 Seconds

This is a temporary storage place for messages
waiting to be sent. Failed messages are also placed in
Outbox.

4. View option: Full image, Full screen

Sent

7. White balance: Auto, Daylight, Incandescent,
Cloudy, Fluorescent

All the messages you send are placed into this folder.

5. Multi shot: 1 shot, 3 shots
6. Effect: Off, Sepia, Mono, Negative

Listen voicemail

8. Shutter tone: Off, Tone1, Tone2, Tone3

This menu provides you with a quick way of accessing
your voice mailbox (if provided by your network).
Before using this feature, you must enter the voice
mail number obtained from your service provider.

9. Reset setting: Yes, No

When a new voice message is received, the symbol
will be displayed on the screen. A long press of the
key will take you directly into your voicemail. Please
check with your service operator for details of their
service in order to configure the handset correctly.

1. Choose the desired option menu using the left/right
navigation keys.
2. Select the desired value with the up/down
navigation keys.
3. After setting all the values, focus on the subject to
capture and press the Camera key or OK key. With a
click, the image is captured.
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You can send the image via multimedia message or
Bluetooth. Press the left soft key [Options] and select
Send via.

Voice recorder
You can record voice memos or other sounds.
1. Press the left soft key [Options]. You can set the
recording duration.
] General: 10 minutes.
] MMS: 2 minutes and 30 seconds.

6:12 PM
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Groups
You can manage group information.

Copy all
You can copy/move entries from the SIM card
memory to the phone memory and vice versa.

Delete all
You can delete all entries in the SIM and/or phone.
This function requires the security code.

2. Press the OK key to begin recording.

Settings

3. Press the OK key to end recording.

] View options: You can set the contact display

option.

Contacts
You can save phone numbers with the name of the
contact in the memory of the phone or SIM card.
Press the left soft key [Menu] and select Contacts.

Search
Allow you to search names and numbers saved in the
contacts. Enter the start of the name that you wish to
find.

New contact
You can add a contact entry using this function. There
are 2 memories: Phone memory and SIM memory.
The phone memory capacity is 1000 entries. You can
enter up to 40 characters in each name in the phone
memory. The SIM card memory capacity depends on
the SIM card.

Speed dials
If you assign the number to one of the speed dialing
keys (from 2 to 9) saved in the Contacts, you can call
the phone number by long pressing the key in standby
mode.
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- Name only: When you search Contacts, the list
displays the names only.
- Name & number: When you search Contacts, the
list displays the names and numbers.
- With picture: When you search Contacts, the list
displays the names and corresponding pictures.

Information
] Service dial number (SIM dependent): You can

view the list of Service Dialling Numbers (SDN)
assigned by your service provider (if supported by
the SIM card). Such numbers include traffic news,
directory enquiries and voice mail numbers.
] Own number (SIM dependent): Use this to display

your phone number in the SIM card.
] My business card: This option allows you to create

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

