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Likvidace starých zařízení
1. Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru
v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje
směrnice Evropské unie číslo 2002/96/ES.
2. Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány
odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím
sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní
samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá
zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské
zdraví.
4. Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní
samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém
jste výrobek zakoupili.
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Úvod
Blahopřejeme vám k zakoupení
moderního a kompaktního
mobilního telefonu KP260
navrženého tak, aby fungoval
s nejmodernějšími digitálními
mobilními komunikačními
technologiemi.

Tato uživatelská příručka
obsahuje důležité informace
o používání a provozu
telefonu. Pro dosažení
optimálního výkonu, prevenci
poškození a nesprávného
používání telefonu si
pozorně prostudujte
všechny informace. Jakékoli
změny nebo úpravy
výslovně neschválené v této
uživatelské příručce mohou
vést k ukončení platnosti
záruky pro toto zařízení.

Úvod
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Pro vaši bezpečnost
Výstraha!

• V letadle musí být mobilní telefon
vždy vypnutý.
• Během řízení nedržte telefon v ruce.
• Nepoužívejte mobilní telefon
v blízkosti benzínových stanic, skladů
paliv, chemických výrobních zařízení
nebo v prostorech s nebezpečím
výbuchu.
• Pro svou bezpečnost používejte
POUZE určené ORIGINÁLNÍ baterie
a nabíječky.
• Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se
jej mokrýma rukama. Mohlo by dojít
k zasažení elektrickým proudem nebo
k vážnému poškození telefonu.
• Telefon uchovávejte na bezpečném
místě mimo dosah malých dětí.
Telefon obsahuje malé součásti,
u kterých při uvolnění hrozí riziko
spolknutí.
• Nenabíjejte přístroj v blízkosti
hořlavého materiálu, protože může
dojít k jeho přehřátí a vznícení, což
může způsobit požár.

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

Pro vaši bezpečnost

Varování!
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Návod pro bezpečné
a efektivní použití
Přečtěte si tyto jednoduché
pokyny. Jejich nedodržení může
být nebezpečné nebo nezákonné.
Další podrobné informace naleznete
v této příručce.

Vystavení energii
rádiové frekvence
Informace o vystavení rádiovým
vlnám a specifické míře pohlcení
(SAR)
Návod pro bezpečné a efektivní použití
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Tento mobilní telefon KP260 byl
navržen, aby vyhověl příslušným
bezpečnostním požadavkům
ohledně vystavení rádiovým vlnám.
Tento požadavek je založen na
vědeckých pokynech, které zahrnují
bezpečnostní rezervy, které zaručují
bezpečí všem lidem bez ohledu na
věk a zdravotní stav.

] Ve

směrnicích o vystavení
rádiovému záření se používá
jednotka měření známá jako
specifická míra pohlcení nebo
SAR. Testy SAR jsou prováděny
pomocí standardizovaných metod
tak, že telefon vysílá se svým
nejvyšším ověřeným výkonem ve
všech používaných frekvenčních
pásmech.
] I když mohou být rozdíly mezi
úrovněmi SAR jednotlivých modelů
telefonů LG, jsou všechny modely
navrženy tak, aby splnily příslušné
směrnice pro vystavení rádiovým
vlnám.
] Limit SAR doporučený mezinárodní
komisí pro ochranu před
neionizujícím zářením (ICNIRP) je
2 W/kg v průměru na 10 gramů
tkáně.
] Nejvyšší hodnota SAR tohoto
modelu, testovaného systémem
DASY4 pro použití u ucha, je
0.524 W/kg (10 g) a při nošení na
těle 0.269 W/kg (10 g).

]

Informace o údajích SAR pro
obyvatele zemí/oblastí, které
přijaly limit SAR doporučený
organizací Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE), který
je v průměru 1.6 W/kg na jeden
(1) gram tkáně (například USA,
Kanada, Austrálie a Tchaj-wan).

Péče o výrobek
a jeho údržba
Varování!

] Tento

přístroj nerozebírejte.
V případě nutnosti opravy
jej odneste kvalifikovanému
servisnímu technikovi.
] Udržujte jej v bezpečné vzdálenosti
od elektrických přístrojů, jako jsou
televizory, rádia nebo počítače.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Používejte pouze baterie, nabíječku
a příslušenství, které jsou schváleny
pro použití s tímto konkrétním
modelem telefonu. Použití jakýchkoli
jiných typů by mohlo vést ke zrušení
platnosti schválení nebo záruky
vztahující se na telefon a mohlo by být
nebezpečné.

Přístroj byste měli udržovat mimo
dosah zdrojů tepla, jako jsou
radiátory nebo vařiče.
] Telefon nikdy nedávejte do
mikrovlnné trouby, jinak baterie
exploduje.
] Zabezpečte přístroj před pádem.
] Nevystavujte přístroj mechanickým
vibracím nebo otřesům.
] V případě zakrytí obalem nebo
vinylovým obalem může dojít
k poškození vrstvy laku.
] K čištění telefonu nepoužívejte
agresivní chemikálie (např.
alkohol, benzen, ředidla apod.) ani
saponáty. Jinak hrozí nebezpečí
požáru.
] Nevystavujte přístroj nadměrnému
kouři nebo prachu.
] Nenoste telefon společně
s kreditními kartami nebo
jízdenkami. Může ovlivnit
informace na magnetických
proužcích.
] Nedotýkejte se displeje ostrým
předmětem, protože tak může dojít
k poškození telefonu.
]
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Návod pro bezpečné a efektivní použití
Nevystavujte telefon tekutinám ani
vlhkosti.
] Příslušenství, jako například
sluchátka a náhlavní soupravy,
používejte opatrně. Dbejte, aby
kabely byly bezpečně schované
a nedotýkejte se zbytečně antény.
] Před zapnutím přístroje odpojte
datový kabel.
]

Elektronická zařízení
Návod pro bezpečné a efektivní použití
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Všechny mobilní telefony mohou být
rušeny, což může ovlivnit výkon.
] Nikdy mobilní telefon nepoužívejte
bez povolení v blízkosti lékařských
zařízení. Neumísťujte telefon
do blízkosti kardiostimulátoru
(například do náprsní kapsy).
] Některá naslouchátka mohou být
mobilními telefony rušena.
] Menší rušení může ovlivnit
televizory, rádia, počítače atd.

Bezpečnost na silnici
Zjistěte si zákony a předpisy týkající
se používání mobilních telefonů
v oblasti, kde řídíte.
] Během řízení nedržte telefon
v ruce.
] Věnujte plnou pozornost řízení.
] Používejte sadu handsfree, pokud
je k dispozici.
] Pokud to jízdní podmínky vyžadují,
před voláním zastavte a zaparkujte.
] Energie rádiové frekvence může
ovlivnit elektronické systémy
vozidla, například stereosystém
nebo bezpečnostní vybavení.
] Je-li vozidlo vybaveno airbagem,
neumisťujte na něj žádné překážky
v podobě nainstalovaného nebo
přenosného bezdrátového zařízení.
Může dojít k vážnému zranění
z důvodu nesprávného fungování.
Při poslechu hudby ve venkovních
prostorách zajistěte, aby byla
hlasitost nastavena na rozumnou
úroveň a vy si byli vědomi svého
okolí. Toto je obzvláště důležité při
přecházení ulice.

Dejte pozor, ať si
nepoškodíte sluch
K poškození sluchu může dojít,
pokud jste po dlouhou dobu
vystaveni hlasitému zvuku. Proto
doporučujeme, abyste přístroj
nezapínali ani nevypínali v blízkosti
ucha. Rovněž doporučujeme nastavit
hlasitost přehrávané hudby a hlasitost
volání na přiměřenou úroveň.

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

Prostředí s nebezpečím
výbuchu
] Telefon

nepoužívejte v místě
tankování paliv. Nepoužívejte
v blízkosti paliva nebo chemikálií.

Nepřevážejte a neuchovávejte
hořlavé plyny, tekutiny nebo
explozivní materiály v přihrádce
automobilu, ve které je mobilní
telefon a příslušenství.

V letadle
V letadle mohou bezdrátová zařízení
způsobovat rušení.
] Před nastoupením do letadla
mobilní telefon vypněte.
] Na zemi jej nepoužívejte bez
povolení posádky.

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

Tísňová volání
V některých mobilních sítích nemusí
být nouzové hovory dostupné. Proto
byste se u nouzových hovorů neměli
spoléhat pouze na svůj mobilní
telefon. Zkontrolujte možnosti
u místního poskytovatele služeb.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Oblast odtřelovacích
prací

]
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Návod pro bezpečné a efektivní použití
Informace o baterii
a péče
Před nabíjením není nutné
baterii zcela vybít. Na rozdíl od
jiných systémů baterií nedochází
k paměťovému efektu, který by
mohl snížit výkon baterie.
] Používejte pouze baterie
a nabíječky společnosti LG.
Nabíječky LG jsou navrženy tak,
aby maximalizovaly životnost
baterie.
] Baterie nerozebírejte ani
nezkratujte.
] Dbejte na čistotu kovových
kontaktů baterie.
] Jakmile baterie přestane zajišťovat
přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterie
může projít stovkami nabíjecích
cyklů, než je nutné ji vyměnit.
] Nabijte baterii v případě, že jste ji
dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte
tak maximální výkon.
]

Návod pro bezpečné a efektivní použití

12

Nevystavujte nabíječku baterií
přímému slunci ani ji nepoužívejte
v prostředí s vysokou vlhkostí, jako
je koupelna.
] Neponechávejte baterii v místech
s velmi vysokou nebo nízkou
teplotou. Může to snížit výkon
baterie.
] V případě výměny baterie za
nesprávný typ hrozí nebezpečí
výbuchu.
] Proveďte likvidaci použitých baterií
podle pokynů výrobce.
] Pokud potřebujete vyměnit baterii,
obraťte se na nejbližší autorizované
servisní místo společnosti
LG Electronics nebo na nejbližšího
prodejce.
] Po úplném nabití telefonu vždy
odpojte nabíječku ze zásuvky,
zabráníte tak nechtěnému odběru
energie.
]

Funkce modelu KP260
Části telefonu
Pohled zepředu

Sluchátko

Mikrofon (hlasitý hovor)

LCD
] Horní část: Síla signálu, stav
baterie a další funkce
] Spodní část: Indikace
kontextových kláves

Navigační klávesa
] V pohotovostním režimu:
Krátce: Zprávy
Krátce: Kontakty
Krátce: Profily
Krátce: Přehrávač MP3
] V menu: posouvání nahoru

a dolů

Reproduktor

Funkce modelu KP260

Mikrofon

Alfanumerická klávesnice
] V pohotovostním režimu:
Zadejte číslo, které chcete
volat. Stiskněte a přidržte.
– Mezinárodní hovory
– Nouzový hovor
až
– Rychlé volby
] V režimu úprav: Zadejte čísla
a znaky
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Funkce modelu KP260

Levá kontextová klávesa/Pravá kontextová
klávesa
Tyto klávesy provádějí funkce vyznačené na
spodním okraji displeje.

Klávesa Ukončit
] Zapnout/vypnout (stisknout a přidržet)
] Ukončit nebo odmítnout hovor.

Klávesa Vymazat
S každým stisknutím odstraní jeden znak.
Stisknutím a podržením této klávesy smažete
všechny zadané znaky. Pomocí této klávesy lze
přejít zpět na předchozí obrazovku.

Funkce modelu KP260
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Klávesa Odeslat
] Vytočení telefonního čísla a přijetí hovoru.
] V pohotovostním režimu: Zobrazuje

naposledy vytočené, přijaté a zmeškané
hovory.

Pohled zleva

Pohled zprava

Otvory pro poutko
Konektor pro nabíjení
baterie/konektor pro kabel
a pro sluchátka
Postranní klávesy
] V pohotovostním režimu
(otevřený): Hlasitost tónu
kláves.
] Během hovoru: Zvýšit/snížit
hlasitost zvuku ve sluchátku.

Poznámka
] Před připojením kabelu USB

zkontrolujte, zda je telefon
zapnutý a zda je v režimu
nečinnosti.

Poznámka
] Vyjmutí baterie ze zapnutého

telefonu může způsobit
poškození telefonu.

Funkce modelu KP260

Paměťová karta microSD

Boční tlačítko fotoaparátu
(Výsuvný díl je otevřený)
Dlouhé stisknutí – Zapnutí
fotoaparátu
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Funkce modelu KP260
Pohled zezadu

Západka baterie
Pro uvolnění baterie
zatlačte na tlačítko.

Objektiv
fotoaparátu

Baterie

Konektory pro baterii

Funkce modelu KP260
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Patice pro kartu SIM

Zobrazení informací
Oblast ikon

Zobrazované ikony
Ikona

Popis
Indikuje sílu signálu sítě.

Oblast textu
a grafiky

Oznamuje využívání služby
roamingu.
Budík je nastaven a zapnut.

Menu

Kontakty

Indikace
kontextových
kláves

Indikuje stav baterie.
Obdrželi jste textovou zprávu.

Oblast

Popis

Obdrželi jste hlasovou zprávu.

První
řádek

Zobrazí různé ikony

Profil Pouze vibrace je aktivní.

Prostřední
řádky

Zobrazí zprávy, instrukce
a jakékoli vámi zadané
informace, jako číslo,
které hodláte vytočit.
Zobrazuje funkce, které
jsou právě přiřazeny
dvěma kontextovým
klávesám.

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

Externí paměť
Letový režim
Prohlížeč je připojený
GPRS dostupné
Volání

Funkce modelu KP260

Spodní
řádek

Úloha
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Funkce modelu KP260
Ikona

Popis
Profil Normální je aktivní.
Profil Venku je aktivní.
Profil Tiché je aktivní.
Profil Sluchátka je aktivní.
Přesměrování hovoru je k
dispozici.
Připojení Bluetooth je aktivované.

Funkce modelu KP260
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* Kvalita hovoru se může měnit
v závislosti na kvalitě pokrytí sítě.
Jestliže síla signálu klesne pod 2
čárky, může dojít k výpadkům hovoru,
ukončení hovoru a kvalita zvuku může
klesnout. Prosíme, pro vaše hovory se
řiďte indikátorem síly signálu. Jestliže
indikátor nezobrazuje žádnou čárku,
oblast, ve které se nacházíte, není pokryta
signálem. V takovém případě nebudete
mít přístup k žádné ze služeb sítě (hovory,
zprávy, atd.).

Instalace
Instalace karty SIM
a baterie telefonu
Před vyjmutím baterie zkontrolujte,
zda je telefon vypnutý.

1. Vyjměte baterii.
Posuňte kryt baterie směrem dolů
a vytáhněte baterii.

Poznámka
] Vyjmutí baterie ze zapnutého telefonu

může způsobit poškození telefonu.

2. Instalujte kartu SIM.
Vložte a zasuňte kartu SIM do držáku
karty SIM. Zkontrolujte, zda je karta
SIM řádně zasunuta a zda jsou její
zlaté kontakty otočeny směrem dolů.
Kartu SIM vyjmete tak, že na ni lehce
zatlačíte a vytáhnete ji opačným
směrem.

Vložení SIM karty

Instalace

Vyjmutí SIM karty
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Instalace
Poznámka
] Kovový kontakt karty SIM se snadno

poškodí poškrábáním. Při manipulaci
věnujte kartě SIM zvláštní pozornost.
Postupujte podle návodu dodaného
s kartou SIM.

Varování!
• Nevyměňujte ani nevyndávejte kartu
SIM ze zapnutého telefonu, protože
by mohlo dojít k poškození dat, která
obsahuje.

Instalace
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3. Instalace baterie.
Zasuňte baterii do zadní části
telefonu a zatlačte kryt baterie
nahoru, dokud nezapadne zpět na
místo.

Nabíjení baterie

Výstraha!

Před připojením cestovního
adaptéru nejprve vložte baterii.

• Pokud je baterie zcela vybitá, objeví
se ikona nabíjení na displeji až
přibližně 1-1,5 minuty po připojení
cestovního adaptéru.
• Na konektor netlačte, mohlo by dojít
k poškození telefonu nebo cestovní
nabíječky.
• Nabíječku baterií vložte kolmo do
zásuvky na stěně.
• Používáte-li nabíječku vyrobenou
ve vaší zemi, pro správné nastavení
použijte přídavný adaptér.
• Během nabíjení nevyjímejte baterii
ani kartu SIM.

Varování!
• Během bouřky vytáhněte napájecí
šňůru ze zásuvky, abyste zabránili
zasažení elektrickým proudem nebo
požáru.
• Dbejte, aby baterie nepřišla do
kontaktu s žádnými ostrými
předměty, např. zvířecími zuby, nehty
apod. Jinak hrozí nebezpečí požáru.

Instalace

1. Zajistěte, aby baterie byla plně
nabita dříve, než ji začnete poprvé
používat.
2. Zatlačte zástrčku cestovního
adaptéru do konektoru na boční
straně telefonu, dokud nezaklapne
na své místo. Strana se šipkou
přitom musí být obrácena k vám,
jak je vyobrazeno ve schématu.
3. Druhý konec cestovního adaptéru
zapojte do síťové zásuvky.
Používejte pouze nabíječku
obsaženou v balení.
4. Jakmile je nabíjení dokončeno,
sloupečky na ikoně baterie se
zastaví.
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Instalace
Odpojení nabíječky
Telefon od nabíječky odpojte
zatažením za konektor, nikoliv
za kabel.

Zapnutí a vypnutí
přístroje
Zapnutí přístroje
Zkontrolujte, zda je v přístroji
karta USIM a zda je baterie nabitá.
Stiskněte a podržte klávesu
,
dokud se přístroj nezapne. Zadejte
kód USIM PIN dodaný společně
s kartou USIM, jakmile má
požadavek na vložení kódu PIN
hodnotu Zapnuto.
Po několika sekundách budete
zaregistrováni do sítě.

Vypnutí přístroje
Stiskněte a podržte klávesu
,
dokud se přístroj nevypne. Vypnutí
přístroje může trvat několik sekund.
Během této doby přístroj znovu
nezapínejte.

Instalace
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Všeobecné funkce
Uskutečnění hovoru
1. Zkontrolujte, zda je telefon
zapnutý.
2. Zadejte telefonní číslo včetně
kompletního předčíslí. Chcete-li
upravit číslo na displeji telefonu,
jednoduchým stisknutím klávesy
vymažte vždy jednu číslici.
] Stisknutím a podržením klávesy
vymažte celé číslo.
3. Uskutečněte hovor stisknutím
klávesy
.
4. Chcete-li ukončit hovor, stiskněte
klávesu
.

Uskutečnění mezinárodních
hovorů
1. Mezinárodní předvolbu lze
vložit, když stisknete a podržíte
klávesu
. Znak + lze nahradit
mezinárodním přístupovým
kódem.
2. Zadejte kód země, směrové číslo
a telefonní číslo.
3. Stiskněte klávesu
.

Ukončení hovoru
Po ukončení hovoru stiskněte
klávesu
.

Uskutečnění hovoru ze
seznamu kontaktů

1. Stisknutím klávesy
se zobrazí
poslední, příchozí, odchozí
a zmeškaná telefonní čísla.
2. Zvolte požadované číslo použitím
navigační klávesy.
3. Stiskněte klávesu
.

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

Všeobecné funkce

Uskutečnění hovoru pomocí
klávesy Odeslat
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Všeobecné funkce
Úprava hlasitosti
Pokud chcete v průběhu hovoru
upravit hlasitost zvuku ve sluchátku,
použijte tlačítka na boční straně
telefonu.
V nečinném režimu můžete upravit
hlasitost kláves pomocí postranních
tlačítek.

Přijetí hovoru

Všeobecné funkce
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Pokud přijímáte hovor, telefon zvoní
a na obrazovce se zobrazí blikající
ikona telefonu. Pokud lze volajícího
identifikovat, zobrazí se jeho
telefonní číslo (nebo jméno, pokud
jej máte uložené v adresáři).
1. Posunutím a stisknutím
klávesy
nebo levého
kontextového tlačítka přijmete
příchozí hovor. Pokud byla
nastavena možnost menu
Libovolná klávesa (Menu #.5.4.2),
bude hovor přijat stiskem libovolné
klávesy s výjimkou klávesy
a pravé kontextové klávesy.
2. Ukončete hovor uzavřením
telefonu nebo stisknutím
klávesy
.

Poznámka
] Hovor můžete přijmout, i když

používáte adresář nebo jiné funkce
menu. Při připojení telefonu k počítači
nebo USB nejsou volání ani zprávy
k dispozici.

Volání
Telefon poskytuje několik ovládacích
funkcí, které lze použít během
hovoru. Pokud chcete tyto funkce
používat v průběhu hovoru, stiskněte
levou kontextovou klávesu
[Volby].

Během hovoru
Menu zobrazené na displeji telefonu
během hovoru je jiné než výchozí
hlavní menu zobrazené na nečinném
displeji. Následující seznam uvádí
různé možnosti.

Uskutečnění druhého hovoru
(závisí na síti)
Lze vyhledat a volat číslo ze
seznamu Adresář pro provedení
druhého hovoru.

Přepínání mezi dvěma
hovory

Pro příjem příchozího hovoru
při zvonícím telefonu jednoduše
stiskněte klávesu
. Telefon vás
může i upozornit na příchozí hovor
v situaci, kdy již voláte. Ve sluchátku
se ozve tón a na displeji se zobrazí
druhý čekající hovor.
Funkce označovaná jako Čekající
hovor je k dispozici pouze pokud ji
podporuje síť. Podrobné informace
o její aktivaci a deaktivaci jsou
uvedeny v popisu této funkce
(Menu #.5.6).
Pokud je zapnuta možnost Čekající
hovor, lze první hovor přidržet
a přijmout druhý hovor stisknutím
levé kontextové klávesy
.

Odmítnutí příchozího hovoru
Příchozí hovor lze jednoduše
odmítnout bez přijetí stisknutím
klávesy
.
V průběhu hovoru lze odmítnout
příchozí hovor stisknutím klávesy
.

Volání

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

Přijetí příchozího hovoru
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Volání
Konferenční hovory
Konferenční služba umožňuje vést
simultánní rozhovor s více než
jedním volajícím za předpokladu,
že tuto funkci podporuje operátor.
Konferenční hovor lze zvolit pouze
při jednom aktivním hovoru
a jednom přidrženém a pokud byly
oba hovory přijaty.
Po nastavení konferenčního
hovoru může osoba, která jej
nastavila, ostatní hovory přidávat,
odpojovat nebo oddělovat (tedy
odebírat z konferenčního hovoru,
ale ponechat připojené k svému
telefonu). Tyto možnosti jsou
k dispozici v menu dostupném
v průběhu volání. Nejvyšší počet
volajících při konferenčním hovoru je
pět. Po zahájení můžete konferenční
hovor ovládat a pouze vy můžete
do konferenčního hovoru přidávat
další hovory.

Volání
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Uskutečnění druhého
hovoru
Během aktuálního hovoru lze
uskutečnit druhý hovor. Zadejte
druhé číslo a stiskněte klávesu
.
Když je druhý hovor spojen,
první hovor je automaticky
přidržen. Mezi hovory lze přepínat
stisknutím klávesy
.

Nastavení konferenčního
hovoru
Konferenční hovor zahájíte tak, že
přidržíte jeden hovor a v průběhu
aktivního hovoru stisknete levou
kontextovou klávesu a v menu
Konferenční hovor vyberete
možnost Spojit.

Aktivace přidrženého
konferenčního hovoru

Soukromý hovor
v konferenčním hovoru

Přidržený konferenční hovor lze
aktivovat stisknutím klávesy
.
Nebo můžete také stisknout levou
kontextovou klávesu [Volby] a vybrat
možnost Spojit všechny/Přidržet
všechny hovory. Ostatní přidržení
uživatelé zůstanou ve spojení. Do
režimu konferenčního hovoru se
vrátíte stisknutím levé kontextové
klávesy
[Volby] a volbou
možnosti Konferenční hovor.

Pro soukromý hovor s jedním
volajícím z konferenčního
hovoru zobrazte na displeji
číslo volajícího, se kterým si
přejete hovořit, a stiskněte levou
kontextovou klávesu. Volbou menu
Soukromé v možnosti Konferenční
hovor lze přidržet všechny ostatní
volající.

Přidání hovorů do
konferenčního hovoru
Pro přidání hovoru do stávajícího
konferenčního hovoru stiskněte
levou kontextovou klávesu a zvolte
menu Spojit v možnosti Konferenční
hovor.

Ukončení konferenčního
hovoru
Aktuálně zobrazeného volajícího
z konferenčního hovoru lze odpojit
stisknutím klávesy
.

Volání
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Stromová nabídka
Tato nabídka se může v tomto telefonu zobrazit dvěma způsoby. První je
tabulka a druhý je zobrazení seznamu. Všimněte si, že číselné možnosti
nabídky se v každém zobrazení liší.
Výchozí nastavení u tohoto telefonu je zobrazení menu jako tabulky. Všechny
číselné výběry menu v této příručce jsou tedy zobrazeny s tímto nastavením.
Následující ilustrace zobrazuje strukturu dostupných nabídek a ukazuje také:
] Čísla přiřazená jednotlivým položkám nabídky.
] Stránku, na které naleznete popis dané funkce.
Do požadovaného menu se dostanete stisknutím levého kontextového
tlačítka [Menu], navigačních tlačítek a tlačítka [OK]. Můžete také použít
zkratku, a to stisknutím číselné klávesy odpovídající požadované položce
menu, po stisknutí levé kontextové klávesy [Menu].

Stromová nabídka
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Hry a aplikace
Hry

Menu 1.1

Telefon KP260 je dodáván s předem
uloženými hrami, které vás zabaví
ve volném čase. Pokud si stáhnete
nějaké další hry nebo aplikace,
budou uloženy právě do této složky.

Aplikace

Menu 1.2

Aplikace Java nainstalované
v telefonu můžete spravovat v menu
Aplikace. Stažené aplikace můžete
také smazat.

Profily sítě

Menu 1.3

Chcete-li stáhnout hru, můžete
nastavit hodnotu pro připojení sítě
pomocí položky Profily sítě.

Hry a aplikace
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Výpis volání
Záznam zmeškaných, přijatých
a volaných hovorů můžete
zkontrolovat pouze v případě, že síť
podporuje identifikaci volané linky
(CLI) v rámci oblasti služeb.
Číslo a jméno (pokud jsou
k dispozici) se zobrazí spolu s datem
a časem uskutečnění hovoru.
Lze zobrazit i počet volání.

Všechny hovory

Menu 2.1

Můžete zobrazit všechny seznamy
odchozích nebo příchozích hovorů.

Nepřijaté hovory

Menu 2.2

Menu 2.3

Tato možnost umožňuje zobrazení
50 posledních odchozích
hovorů (uskutečněných nebo
neuskutečněných). Můžete také:
] Zobrazit číslo, je-li k dispozici, volat
číslo nebo jej uložit do adresáře.
] Zadat nové jméno pro toto číslo
a uložit jej do adresáře.
] Odeslat zprávu na toto číslo.
] Odstranit hovor ze seznamu.

Přijaté

Menu 2.4

Tato možnost umožňuje zobrazení
posledních 50 příchozích hovorů.
Můžete také:
] Zobrazit číslo, je-li k dispozici, volat
číslo nebo jej uložit do adresáře.
] Zadat nové jméno pro toto číslo
a uložit jej do adresáře.
] Odeslat zprávu na toto číslo.
] Odstranit hovor ze seznamu.

Výpis volání

Tato možnost umožňuje zobrazení
posledních 50 nepřijatých hovorů.
Můžete také:
] Prohlížet číslo, je-li k dispozici,
a volat číslo nebo je uložit do
adresáře.
] Zadejte nové jméno pro toto číslo
a uložte jej do Adresáře.
] Odeslat zprávu na toto číslo.
] Odstranit hovor ze seznamu.

Volané
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Výpis volání
Trvání hovoru

Menu 2.5

Zde je možné zobrazit dobu trvání
příchozích a odchozích hovorů. Doby
hovorů je také možné vynulovat.
K dispozici jsou následující časovače:
] Poslední volání: délka posledního
hovoru.
] Všechny hovory: Celková délka
odchozích i příchozích hovorů od
posledního vynulování časovače.
] Volané hovory: délka odchozích
hovorů.
] Přijaté hovory: délka přijatých
hovorů.

Nastavit tarif: Zde lze nastavit druh
měny a jednotkovou cenu. Obraťte
se na poskytovatele služby, který
vám poskytne jednotkovou cenu.
Pro volbu měny nebo jednotky
v tomto menu budete potřebovat
svůj kód PIN2.
] Automatické zobrazení: Tato síťová
služba umožňuje automatické
zobrazení ceny posledních hovorů.
Při volbě možnosti Zapnuto
se zobrazuje poslední cena po
ukončení hovoru.
]

Informace o datech
Menu 2.7

Cena hovoru

Výpis volání
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Menu 2.6

Umožňuje zkontrolovat cenu
posledního hovoru a všech hovorů.
Pro kontrolu nastavení ceny je třeba
zkontrolovat následující menu.
] Nastavit kredit: Tato síťová služba
umožňuje omezit cenu hovorů na
zvolený počet platebních jednotek.
Po volbě možnosti Přečíst se
zobrazí počet zbývajících jednotek.
Po volbě možnosti Změnit lze
změnit limit.

Prostřednictvím možnosti Informace
GPRS můžete zkontrolovat množství
dat přenesených v síti.
Můžete se také podívat, jak dlouho
jste byli on-line.

Organizér
Kalendář

Menu 3.1

Po vstupu do tohoto menu se
zobrazí Kalendář. Horní část displeje
obsahuje oddíly pro datum. Kdykoliv
změníte datum, kalendář se
aktualizuje podle tohoto data. Kurzor
ve tvaru čtverce označuje určitý den.
Pokud v kalendáři uvidíte označené
datum, znamená to, že na tento den
je něco naplánováno. Tato funkce
vám připomíná váš plán a poznámky.
Změna dne, měsíce a roku.

Poznámky

Menu 3.2

1. Možnost Poznámka vyberete
stisknutím levé kontextové
klávesy
[OK].
2. Pokud je záznam prázdný,
stiskněte levou kontextovou
klávesu
[Nový].
3. Zadejte poznámku a stiskněte
levou kontextovou klávesu
[Volby] > [Uložit].
Poznámka
] Pokud chcete přepnout režim zadávání

Klávesa

Popis

,

Ročně

,

Měsíčně

,

Týdně

,

Denně

textu, stiskněte tlačítko

.

V režimu plánovače stiskněte levé
kontextové tlačítko
[Volby].

Organizér
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Organizér
Úkoly

Menu 3.3

Úkoly lze prohlížet a vytvářet.
1. Možnost Úkoly vyberete
stisknutím levé kontextové
klávesy
[OK].
2. Není-li poznámka ještě vytvořena,
stiskněte levou kontextovou
klávesu
[Nová].
3. Zadejte úkol a stiskněte levou
kontextovou klávesu
[Volby] > [Uložit].

Organizér
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Multimédia
Můžete využít multimediální funkce,
jako je například fotoaparát, hlasový
záznamník a přehrávač MP3, určené
pro zábavu i práci.
Poznámka
] Pokud je baterie skoro vybitá, není

možné používat funkce fotoaparátu
a multimédií.
] Při používání multimediálních funkcí je

stav baterie měnitelný.

Přehrávač MP3

Menu 4.1

Telefon KP260 je vybaven
integrovaným přehrávačem MP3.
Pomocí telefonu lze přehrávat
a poslouchat hudební soubory MP3
prostřednictvím sluchátek nebo
interního reproduktoru.

Poznámka
] Vzhledem k malým rozměrům

reproduktoru může v některých
případech dojít k zkreslení zvuku,
zejména při nejvyšší hlasitosti
a značném výskytu basů. Pro reprodukci
hudby ve vysoké kvalitě proto
doporučujeme použít stereosluchátka.

Pomocí možnosti Mass storage
lze přenášet soubory MP3
z kompatibilního počítače do paměti
telefonu.
Po připojení telefonu k počítači
pomocí kabelu USB lze zobrazit
vyměnitelný disk v aplikaci
Průzkumník Windows. Po kopírování
skladeb do vyměnitelného disku
je třeba provést jeho bezpečné
odebrání ze systému.

Multimédia
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Multimédia
Poznámka
] Soubory MP3 je třeba kopírovat do

složky Zvuky/MP3. Při zkopírování do
jiné složky se soubory MP3 nezobrazují.
] V počítači by měl být spuštěn operační
systém Windows 98 SE, Windows ME,
Windows 2000 nebo Windows XP.
] Hudba je chráněna mezinárodními
a národními autorskými zákony. Je
možné, že bude nutné získat oprávnění
nebo licenci, aby bylo možné hudbu
reprodukovat nebo kopírovat.
V některých zemích národní zákony
kopírování materiálů chráněných
autorským zákonem pro vlastní potřebu
zakazují. Seznamte se proto se zákony
ve své zemi, které by se na používání
takového materiálu mohly vztahovat.

Fotoaparát

Poznámka
] Při používání fotoaparátu se zvyšuje

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

Zvuk uzávěrky a nahrávání videa
bude vynechán i při nastavování
režimu, včetně režimu stylů .

• Zhotovení snímku
Stiskněte a podržte tlačítko
fotoaparátu .

Multimédia
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Menu 4.2

Pomocí modulu fotoaparátu
vestavěného v telefonu lze
fotografovat osoby. Fotografie
můžete poté posílat jiným lidem
nebo si je nastavit jako tapetu.

– Ostřejší snímky pořídíte tak, že
stisknete tlačítko fotoaparátu
a zároveň podržíte fotoaparát bez
jakéhokoli pohybu.
– Odpovídajícím způsobem upravte
vzdálenost od objektu, který
chcete fotografovat (více než
50 cm).
– S fotoaparátem zacházejte opatrně,
protože tento přístroj je náchylný
k poškození v důsledku nárazu.
Při čištění objektivu fotoaparátu
používejte měkkou látku.
– Fotoaparát nerozebírejte, ani jej
jinak neupravujte – mohlo by dojít
k požáru nebo k závadě.
1. Stiskněte tlačítko
v pohotovostním režimu.
2. Zaostřete na fotografovaný
předmět a stiskněte klávesu / .
Poznámka
] Jas lze upravit pomocí kláves

,

.

Chcete-li změnit následující funkce,
stiskněte levé kontextové tlačítko
[Volby].
] Rozlišení: Umožňuje nastavit
velikost obrazu. (1280 x 960),
(640 x 480) a (320 x 240).
] Kvalita: Umožňuje nastavit kvalitu
snímku na hodnotu Nízká, Střední
nebo Vysoká.
] Časový spínač: Umožňuje
výběr doby zpoždění (Vypnuto,
3 sekundy, 5 sekund, 10 sekund).
Telefon po zadané době pořídí
snímek.
] Zobrazení: Umožňuje vybrat
možnost Celý obrázek nebo Celá
obrazovka.
] Uložit: Po pořízení snímku můžete
nastavit místo. (Externí/Telefon)
] Více snímků: Umožňuje postupné
pořízení více snímků.
] Efekt: K dispozici jsou 4 nastavení.

Multimédia

37

Multimédia
Vyvážení bílé: Umožňuje změnu
nastavení v závislosti na prostředí.
] Tón spouště: Lze nastavit zvuk při
pořizování snímku.
] Obnovit nastavení: Umožňuje
obnovit nastavení.
]

Videokamera

Menu 4.3

1. Vyberte menu videokamery.
2. Menu nastavení videokamery je
stejné u nastavení fotoaparátu s
výjimkou následujících položek:
Chcete-li změnit dolní funkci,
stiskněte levé kontextové tlačítko
[Volby].
] Režim video: Umožňuje nastavení
videosouboru prostřednictvím
zprávy MMS nebo normálního
nastavení.

Multimédia
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FM rádio

Menu 4.4

Můžete procházet rádiové stanice
a vychutnat si poslech rádia.
Poznámka
] Chcete-li zlepšit příjem rádia,

povytáhněte šňůru sluchátek. Bude
fungovat jako anténa FM.

1. Stiskněte klávesu s číslem
odpovídajícím kanálu. Tím uložíte
aktuálně zvolenou rádiovou
stanici.
2. Po nastavení předvoleb rádiových
kanálů můžete poslouchat jiný
kanál tím, že stisknete odpovídající
klávesu s číslem (krátké stisknutí).
3. Stisknutím levé kontextové
klávesy
[Volby] lze přejít na
následující menu možností.

Upravit kanál: Můžete upravit
frekvenci a změnit rádiovou stanici
na daném kanálu. Frekvenci
můžete měnit po 0,1 MHz
najednou pomocí levé/pravé
navigační klávesy a číselných
kláves.
] Automaticky vyhledat: Zapnete-li
možnost „Automaticky vyhledat“,
dojde k automatickému nastavení
rádiového kanálu.
Pokud při zobrazení zprávy „Uložit
nabídku kanálu“ zvolíte možnost
Ano, vybraná frekvence bude
uložena.
] Obnovit kanály: Můžete smazat
všechny kanály, které jste uložili.
] Poslouchat přes Bluetooth:
Můžete poslouchat rádio přes
reproduktor.
]

Hlasový záznamník
Menu 4.5

Můžete si nahrát hlasovou
poznámku.

Nahrát
1. Stisknutím OK zahájíte nahrávání.
Po zahájení nahrávání se zobrazí
zpráva Nahrávání a počítadlo.
2. Pokud chcete ukončit nahrávání,
stiskněte pravé kontextové
tlačítko [Zastavit].

Album
Zobrazí složku Zvuky, ve které se
nacházejí všechny zvukové soubory
uložené do paměti.

Multimédia

39

Zprávy
Nová zpráva

Menu 5.1

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

Zpráva
Můžete psát a upravovat textovou
zprávu a sledovat přitom počet
stránek zprávy.
1. Stisknutím levé kontextové
klávesy
[OK] přejdete
do menu Nová zpráva.
2. Chcete-li napsat novou zprávu,
vyberte položku Zpráva.
3. Režim T9 vám usnadní
zadávání textu.
4. Stisknutím tlačítka [Volby] připojte
následující hodnoty.

Volby
Zprávy
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] Odeslat: Odešle textové zprávy.
1. Zadejte čísla příjemců.
2. Chcete-li přidat více příjemců,
stiskněte klávesu
.

3. Můžete přidat telefonní čísla
z adresáře.
4. Stiskněte tlačítko
[Volby]
a po zadání čísla stiskněte tlačítko
Odeslat. Pokud se odeslání zprávy
nezdaří, zpráva se uloží do složky
odchozí.

Zpráva Bluetooth
Před odesíláním/přijímáním zpráv
přes rozhraní Bluetooth je nutné
zapnout Bluetooth.

Přijaté

Menu 5.2

Na příchozí zprávy budete
upozorněni. Budou uloženy do
složky Přijaté. Můžete uložit
až 110 SMS (SMS: 100, Zpráva
o doručení: 10).
Pokud se v telefonu zobrazuje zpráva
„Není místo pro zprávu na kartě
SIM“, je třeba ze složky Přijaté smazat
pouze zprávy na kartě SIM.
Když se zobrazí hlášení „Není
místo pro novou zprávu“, můžete
uvolnit prostor jednotlivých úložišť
smazáním zpráv, médií a aplikací.

Zobrazit: Můžete prohlížet
přijaté zprávy.
] Smazat: Můžete vymazat
aktuální zprávu.
] Odpovědět: Odesílateli můžete
odpovědět.
] Předat dále: Vybranou zprávu
můžete předat dalšímu příjemci.
] Volat zpět: Můžete volat zpět
odesílateli.
] Uložit číslo: Vyberte typ kontaktu
(Nový kontakt nebo Aktualizovat
kontakt).
] Informace: Můžete zobrazit
informace o přijatých zprávách
– položky Adresa odesílatele,
Předmět (pouze pro MMS zprávy),
Čas a datum zprávy, Typ zprávy,
Velikost zprávy.
] Nová zpráva: Výběrem této
položky menu můžete napsat
novou zprávu.
]

Hromadné mazání: Po výběru
zpráv určených k odstranění je
můžete odstranit.
] Smazat všechny přečtené zprávy:
Můžete smazat všechny přečtené
zprávy.
] Smazat vše: Můžete vymazat vše.
]

Schránka Bluetooth
Menu 5.3

Všechny zprávy přijaté přes
Bluetooth jsou uloženy do
schránky Bluetooth. Zde můžete
číst své zprávy, odpovídat na ně
a přeposílat je.

Koncepty

Menu 5.4

Pomocí tohoto menu můžete
předem nastavit MMS zprávy,
které používáte nejčastěji. Toto menu
zobrazuje přednastavený seznam
zpráv.

Zprávy
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Zprávy
K odeslání

Menu 5.5

Pomocí tohoto menu si můžete
zobrazit zprávu, která má být
odeslána nebo nebyla odeslána.
Po úspěšném odeslání bude
daná zpráva přesunuta do složky
Odesláno.

Odesláno

Menu 5.6

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

Poslech hlasové pošty
Menu 5.7

Po zvolení této nabídky jednoduše
stiskněte levou kontextovou klávesu
[OK] a poslechněte si hlasové
zprávy. Chcete-li si poslechnout
hlasové zprávy, můžete také podržet
klávesu
v pohotovostním
režimu.

Zprávy
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Poznámka
] Když přijmete hlasovou zprávu, na

telefonu se zobrazí ikona a uslyšíte
upozornění. Abyste telefon mohli
správně nastavit, zjistěte u operátora
podrobnosti o službě.

Informační zprávy
Menu 5.8
(závisí na síti a účastnické smlouvě)

Zprávy informační služby jsou SMS
doručené sítí do GSM. Poskytují
obecné informace jako zprávy o
počasí, hlášení, dopravní informace,
taxi, lékárny, ceny akcií.
Každý typ informační zprávy má
své číslo, proto můžete kontaktovat
poskytovatele, pokud zadáte
příslušné číslo pro informace.
Po přijetí zprávy informační služby
můžete vidět hlášení, které vás
informuje o přijaté zprávě nebo je
přímo zobrazena zpráva informační
služby.

Šablony

Menu 5.9

SMS šablony
Náhled: Můžete zobrazit SMS
šablony.
] Upravit: Tuto volbu použijte pro
napsání nové zprávy nebo pro
úpravu šablony zprávy zvolené ze
seznamu SMS šablon.
] Odeslat přes
– Zpráva: Vybranou šablonu zprávy
můžete odeslat pomocí zprávy.
– Zpráva Bluetooth: Pomocí této
nabídky můžete posílat zprávy
přes Bluetooth.
] Smazat: Odstraní šablonu.
] Nová šablona: Slouží k vytvoření
nové šablony.
] Smazat vše: Umožňuje vám smazat
všechny SMS zprávy.
]

MMS šablony
Po uložení nové šablony můžete
použít následující možnosti.
] Zobrazit: Můžete zobrazit MMS
šablony.
] Upravit: Tuto volbu použijte pro
napsání nové zprávy nebo pro
úpravu šablony zprávy zvolené ze
seznamu MMS šablon.
] Odeslat: Tuto volbu použijte pro
odeslání vybrané šablony zprávy.
] Smazat: Odstraní šablonu.
] Nová šablona: Slouží k vytvoření
nové šablony.
] Smazat vše: Umožňuje vám smazat
všechny MMS zprávy.

Zprávy
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Zprávy
Nastavení

Menu 5.0

SMS
Typ zprávy:
Text, Hlas, Fax, Pager, X.400,
E-mail, ERMES.
] Doba platnosti: Tato síťová služba
umožňuje nastavit, jak dlouho
budou zprávy uloženy ve středisku
zpráv.
] Zpráva o doručení: Pokud
nastavíte možnost Zapnuto,
můžete zkontrolovat, zda byla
zpráva úspěšně odeslána.
] Odpověd´ přes stejné SMS
centrum: Je-li zpráva odeslána,
umožňuje příjemcům odpovědět
a účtovat poplatek za odpověď na
váš telefonní účet.
] Počet zpráv v centru: Jestliže
chcete odeslat SMS zprávu, můžete
tímto menu obdržet adresu SMS
centra.
]

Zprávy
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Kódování znaků: Můžete zvolit,
jakým způsobem jsou znaky
kódovány. Toto nastavení ovlivňuje
velikost zprávy, a tím také poplatky
za přenesená data.
] Odeslat dlouhý text jako: Můžete
zvolit, zda se má zpráva odeslat
jako Vícenásobná SMS nebo
jako MMS.
]

MMS
Trvání snímku: Při prohlížení
zprávy se ukáže délka trvání
zobrazení jednotlivých stránek.
] Čas doručení: Umožňuje doručit
zprávu v určitý čas.
] Priorita: Můžete nastavit prioritu
vybrané zprávy.
] Doba platnosti: Tato síťová služba
umožňuje nastavit dobu, po kterou
budou vaše MMS zprávy uloženy ve
středisku zpráv.
] Zpráva o doručení: Pokud
nastavíte možnost Zapnuto,
můžete zkontrolovat, zda byla
zpráva úspěšně odeslána.
]

Hlášení o přečtení: Tuto zprávu
obdržíte bez ohledu na to, jestli
příjemce danou zprávu přečetl
nebo ne.
] Automatické stažení: Pokud
vyberete možnost Zapnuto, budete
automaticky dostávat MMS zprávy.
Pokud vyberete volbu Vypnuto,
obdržíte do složky Doručené
pouze zprávu s oznámením a vy
si později můžete toto oznámení
zkontrolovat. Pokud vyberete
volbu Pouze domácí síť, bude
příjem MMS zpráv záviset na vaší
domácí síti.
] Síťové profily: Pokud vyberete
server MMS zpráv, můžete nastavit
adresu URL tohoto serveru MMS
zpráv.
] Povolený typ zpráv
Osobní: Osobní zpráva.
Reklamy: Reklamní zpráva.
Informace: Nezbytné informace.
]

Číslo hlasové schránky
Číslo hlasové schránky můžete získat,
pokud váš operátor tuto funkci
podporuje. Po doručení nové hlasové
zprávy se tento symbol zobrazí na
obrazovce. Abyste telefon mohli
správně nastavit, zjistěte u operátora
podrobnosti o službě.

Servisní zpráva
Můžete nastavit možnost, zda zprávu
obdržíte či nikoli.

Info zpráva
]

Přijmout
Zapnout: Pokud vyberete toto
menu, bude váš telefon přijímat
zprávy informační služby.
Vypnout: Pokud vyberete toto
menu, váš telefon nebude přijímat
zprávy informační služby.

Zprávy
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Zprávy
Upozornění
Zapnout: Při přijetí zprávy
informační služby telefon vydá
zvukový signál.
Vypnout: Telefon nevydá žádný
zvukový signál, i když přijmete
zprávu informační služby.
] Jazyky
Požadovaný jazyk můžete vybrat
stisknutím klávesy OK. Zprávy
informační služby se následně
budou zobrazovat ve zvoleném
jazyce.
]

Zprávy
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Moje soubory
Obrázky

Menu 6.1

Zvuky

Menu 6.2

Zobrazuje seznam souborů MP3,
MIDI, AAC, AMR, MMF ve složce Moje
soubory/Zvuky.
] Přehrát: Soubor MP3 můžete
přehrát stisknutím tlačítka OK
nebo výběrem možnosti Přehrát
z nabídky Volby.
] Nastavit jako: Aktuálně vybraný
zvuk lze nastavit jako možnost
Vyzváněcí tón/ID vyzváněcího
tónu.
] Seřadit podle: Soubory můžete
uspořádat podle Datum, Typ,
Název.

Videa

Menu 6.3

Zobrazuje se seznam souborů 3GP,
3G2 ve složce Moje soubory/Videa
v multimediální paměti.
Podporovanými typy souborů jsou
pouze soubory 3gp kódované
videokodeky MPEG4 a h.263
a audiokodeky AMR.
] Přehrát: Videozáznam můžete
přehrát stisknutím tlačítka OK
nebo výběrem možnosti Přehrát
z nabídky Volby.

Moje soubory

Zobrazuje seznam souborů JPG
ve složce Moje soubory/Obrázky
v multimediální paměti.
] Zobrazit: Soubory dokumentů
můžete zobrazit stisknutím tlačítka
OK nebo výběrem menu Zobrazit
v menu Volby.
] Nastavit jako
– Tapeta: Aktuálně vybraný
obrázek lze nastavit jako Tapetu.
– ID obrázku: Aktuálně vybraný
obrázek lze nastavit jako ID
obrázku.
] Soubor: Zobrazí se informace
o souboru, jako jsou název, velikost,
datum, čas a typ.
] Prezentace: Můžete si vytvořit
prezentaci z uložených souborů.
] Nová složka: Můžete vytvořit
novou složku.
] Seřadit podle: Soubory můžete
uspořádat podle Datum, Typ,
Název.
] Typ zobrazení: Umožňuje nastavit
typ zobrazení.
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Moje soubory
]

Odeslat přes: Odešlete vybraný
videosoubor příteli prostřednictvím
možnosti Zpráva nebo Bluetooth.
Poznámka
] Soubory můžete přes Bluetooth

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

Varování!
• Nelze použít následující znaky: \ / : * ? < > |

Nová složka: Můžete vytvořit
novou složku.
] Hromadné mazání: Umožňuje
odebrání více vybraných souborů.
] Smazat vše: Smažou se všechny
soubory v seznamu.
] Seřadit podle: Soubory můžete
uspořádat podle typu a názvu.
]

Moje soubory

48

Ostatní

Menu 6.4

Zobrazuje seznam souborů ve
složce Moje soubory/Ostatní
v multimediální paměti.

Hry a aplikace

Menu 6.5

Telefon KP260 je dodáván s předem
uloženými hrami, které vás zabaví
ve volném čase. Pokud si stáhnete
nějaké další hry nebo aplikace,
budou uloženy právě do této složky.

Externí paměť

Menu 6.6

Pokud jste vložili paměťovou kartu,
zobrazi se jako složka ve složce
Externí paměť. Složka externi paměti
bude rozdělena na pět dalších složek:
Obrázky, Zvuky, Videa, Ostatní.
Každá složka bude obsahovat
všechny soubory daneho typu, ktere
jsou uloženy na paměťové kartě
(nikoli v telefonu).

Profily
V profilech můžete upravit
a přizpůsobit tóny telefonu různým
událostem, prostředím nebo
skupinám volajících.
K dispozici je pět přednastavených
profilů: Normální, Tiché,
Pouze vibrace, Venku a Sluchátka.
Každý režim lze přizpůsobit.
Stiskněte levou kontextovou klávesu
[Menu] a zvolte profily pomocí
navigační klávesy nahoru a dolů.

Profily
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Kontakty
Hledat

Menu 8.1

1. Vyhledávání spustíte stisknutím
levého kontextového
tlačítka
[OK].
2. Zadejte jméno, které chcete
vyhledat.
Poznámka
] Okamžité hledání lze provést zadáním

počátečního písmene jména.

3. Pokud chcete záznam upravit,
odstranit nebo zkopírovat, nebo
pokud chcete k záznamu přidat
hlas, stiskněte levou kontextovou
klávesu
[Volby].

Nový kontakt

Menu 8.2

Pomocí této funkce můžete přidat
záznam do telefonního seznamu.
Kapacita paměti karty SIM závisí
na poskytovateli mobilních služeb.
Počet znaků závisí na kartě SIM.

Kontakty
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Poznámka
] Maximální délka uloženého jména

a délka čísla závisí na typu SIM karty.

1. Nový kontakt vyberete stisknutím
levého kontextového tlačítka
[OK].
2. Zadejte jméno.
3. Stiskněte tlačítko
a zadejte číslo.
4. Skupinu pro záznam můžete
nastavit stisknutím tlačítka , .
5. Stisknutím kontextového tlačítka
[Možnosti] můžete pro daný
záznam nastavit vyzváněcí tón
a fotografii.

Rychlá volba

Menu 8.3

Tlačítka
až
můžete přiřadit
k položce seznamu jmen. Můžete
volat přímo stisknutím této klávesy.

1. Nejprve otevřete seznam
kontaktů stisknutím pravé
kontextové klávesy
[Kontakty]
v pohotovostním režimu.
2. Přejděte na možnost Rychlá volba
a stiskněte levou kontextovou
[OK].
klávesu
3. Pokud chcete přidat rychlou
volbu, vyberte stisknutím levé
kontextové klávesy
[Přiřadit]
možnost <Prázdné>. Potom
můžete vyhledat jméno v seznamu
kontaktů.
4. Po přidělení čísla jako rychlé volby
můžete záznam změnit a odstranit.
Na toto číslo také můžete zavolat
nebo odeslat zprávu.

Skupiny

Kopírovat vše

Menu 8.5

Všechny záznamy z karty SIM lze
zkopírovat do paměť telefonu
a naopak.

Smazat vše

Menu 8.6

Je možné odstranit všechny záznamy
z karty SIM nebo telefonu.

Nastavení

Menu 8.7

1. Stiskněte pravé kontextové
tlačítko
[Kontakty]
v pohotovostním režimu.
2. Přejděte na možnost Nastavení
a stiskněte levou kontextovou
klávesu
[OK].

Menu 8.4

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

Kontakty
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Kontakty
Informace

Kontakty
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Menu 8.8

Číslo služby
Pomocí této funkce můžete
používat určitý seznam
služeb poskytovaných vaším
provozovatelem sítě
(pokud je tato funkce podporována
SIM kartou).
] Vlastní číslo (závisí na kartě SIM)
Na kartu SIM si můžete uložit i
vlastní telefonní číslo.
] Moje vizitka
Pomocí této možnosti si lze
vytvořit vlastní vizitku, obsahující
jméno a číslo mobilního telefonu.
Pro vytvoření nové vizitky stiskněte
levou kontextovou klávesu
[Nový] a do polí zadejte příslušné
informace.
Pokud chcete upravit, odstranit
nebo odeslat vizitku, stiskněte
levou kontextovou klávesu
[Volby].
]

Nástroje
Budík

Menu 9.1

Můžete nastavit budík na určitý čas.

Kalkulačka

Menu 9.2

Obsahuje standardní funkce, jako
jsou +, -, x, / : sčítání, odčítání,
násobení a dělení.
Můžete navíc používat různé funkce
kalkulačky, jako jsou +/-, sin, cos, tan,
log, ln, exp, sqrt.
1. Pomocí číselných tlačítek
zadejte čísla.
2. Pomocí navigační klávesy vyberte
znak výpočtu.
3. Pak zadejte čísla.
4. Zobrazte výsledek stisknutím
tlačítka .
5. Chcete-li zadat desetinné číslo,
stiskněte tlačítko
.
6. Kalkulačku ukončíte stisknutím
pravého kontextového tlačítka
[Zpět].

Stopky

Menu 9.3

1. Stisknutím tlačítka [Start]
zaznamenáte čas. Čas jednotlivého
kola zaznamenáte stisknutím
tlačítka [Kolo].
2. Stisknutím tlačítka [Zastavit]
provedete zaznamenání času kola.
3. Stisknutím tlačítka [Resetovat]
obnovíte výchozí stav.

Převodník

Menu 9.4

Nástroje

Pomocí této funkce můžete provádět
převody jednotek. Převody lze
provádět v 7 kategoriích: Měna,
Plocha, Délka, Hmotnost, Teplota,
Objem a Rychlost.
1. Některý z typů jednotek
můžete vybrat stisknutím
tlačítka
[OK].
2. Stisknutím tlačítka
,
vyberte jednotku, kterou chcete
přepočítat.
Při přepočtu jednotek není možné
zadat symbol „-“.
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Nástroje
Světový čas

Menu 9.5

Můžete zobrazit aktuální čas ve
světových velkoměstech.
1. Vyberte město patřící do časové
zóny stiskem klávesy
,
.
2. Aktuální čas můžete přiřadit
vybranému městskému času
stiskem levého kontextového
tlačítka [OK].

Služba SIM

Menu 9.6

Tato funkce závisí na SIM kartě
a službách sítě.
V případě, že karta SIM podporuje
služby SAT (tj. SIM Application Toolkit),
bude mít toto menu název specifický
pro mobilního operátora uložený na
kartě SIM.

Nástroje
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Prohlížeč
Můžete používat různé služby
prohlížeče (Wireless Application
Protocol), jako bankovnictví,
novinky, zprávy o počasí a letové
informace. Tyto služby jsou speciálně
navrženy pro mobilní telefony a jsou
zajišťovány poskytovateli služeb
prohlížeče.
Zkontrolujte dostupnost služeb
Prohlížeč, ceny a paušály u vašeho
síťového operátora anebo operátora,
jehož služby si přejete využívat.
Operátoři vám také poskytnou
informace o tom, jak služby používat.
Po připojení se zobrazí domovská
stránka. Její obsah závisí na
poskytovateli služeb. Chcete-li
kdykoli ukončit prohlížeč, stiskněte
klávesu
. V telefonu se obnoví
nečinná obrazovka.

Použití kláves telefonu
Při procházení Internetu se funkce
kláves mírně odlišují od režimu
telefonu.
Klávesa
,

Popis
Přechod na
jednotlivé řádky
plochy oblasti
Návrat na předchozí
stránku
Volba možnosti
a potvrzení akce

Prohlížeč
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Prohlížeč
Domů

Menu *.1

Připojení k domovské stránce. Jako
domovská stránka se zobrazí web
definovaný v aktivovaném profilu.
Pokud jste jej v aktivovaném profilu
nedefinovali, bude jej definovat
poskytovatel služby.

Yahoo! oneSearch
Menu *.2

Máte možnost přístupu ke službě
Yahoo. Pro přístup ke službě Yahoo
stiskněte možnost Menu a zvolte
položku Prohlížeč a poté položku
Yahoo! oneSearch.
Poznámka
] V některých zemích možná nebudete

moci získat přístup ke službě Yahoo!
Závisí to na síťových službách.

Prohlížeč
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Záložky

Menu *.3

Pomocí této nabídky lze uložit
adresu URL oblíbené webové
stránky, abyste k ní v budoucnu měli
snadný přístup.
Vytvoření záložky.
1. Stiskněte levé kontextové
tlačítko
[Volby].
2. Vyberte položku Přidat novou
a stiskněte tlačítko OK.
3. Po zadání požadované adresy URL
a názvu stiskněte tlačítko OK.
Po vybrání požadované záložky jsou
dostupné následující možnosti.

Zadejte adresu

Menu *.4

Můžete se přímo připojit
k požadovanému webu. Po zadání
konkrétní adresy URL stiskněte
tlačítko OK.

Historie
Menu zobrazuje nedávno
navštívené stránky.

Menu *.5

Uložené stránky

Menu *.6

Telefon dokáže uložit stránku na
displeji jako off-line soubor.

Nastavení

Menu *.7

Poznámka
] Cache je zásobníková paměť, která se

používá k dočasnému uložení dat.

Bezpečnostní certifikáty

Můžete nastavit profil, mezipaměť
a zabezpečení internetových služeb.

Seznam osobních certifikátů, které
byly uloženy ve vašem telefonu.

Profily sítě

Zobrazit obrázek

Profil je soubor síťových informací
používaných pro připojení
k Internetu.
Pro některé operátory existují
výchozí profily uložené v paměti
telefonu. Výchozí profily není
možné přejmenovat.

Během používání prohlížeče si
můžete zvolit, zda chcete zobrazit
obrázek nebo ne.

Cache

Informace

Informace nebo služby, které
jste používali, jsou uloženy ve
vyrovnávací paměti telefonu.

Skript
Vyberte, zda chcete JavaScript
Zapnout nebo Vypnout.
Menu *.8

Toto menu zobrazuje informace
o verzi prohlížeče.

Prohlížeč
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Připojení
Bluetooth

Menu 0.1

Technologie Bluetooth umožňuje
přímou vzájemnou komunikaci
kompatibilních mobilních zařízení,
periferních zařízení a počítačů, které
jsou navzájem blízko.
Tento telefon podporuje integrované
připojení pomocí technologie
Bluetooth, které umožňuje
propojení s kompatibilními telefony
vybavenými technologií Bluetooth,
počítačovými aplikacemi atd.
Poznámka
] Vždy používejte originální

příslušenství LG.
] Jinak může dojít ke zrušení záruky.
] V některých regionech můžete obdržet

jiné příslušenství. Máte-li dotazy,
obraťte se na místní servisní společnost
nebo prodejce.

Připojení
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Síť

Menu 0.2

Síť, která se registruje, můžete vybrat
automaticky nebo ručně.

Výběr sítě
Obvykle je výběr sítě nastaven na
možnost Automaticky.
] Automaticky: Když vyberete
automatický režim, telefon
automaticky vyhledá a vybere síť.
Po výběru možnosti Automaticky
bude nastavení automaticky
zachováno i po vypnutí a zapnutí
telefonu.
] Ručně: Telefon nalezne seznam
dostupných sítí a zobrazí je. Potom
můžete vybrat síť, kterou chcete
použít, pokud má síť smlouvu
o roamingu s operátorem vaší
domácí sítě.
Telefon vám umožní zvolit jinou síť,
jestliže se telefon nedokáže připojit
k vybrané síti.

]

Preferovaný operátor: Můžete
nastavit seznam preferovaných sítí
a telefon se v nich nejprve pokusí
zaregistrovat a teprve potom
se pokusí o registraci v jiných
sítích. Tento seznam se nastavuje
z předdefinovaného seznamu
známých sítí v telefonu.

Připojit GPRS
V různých situacích můžete nastavit
službu GPRS.

Připojení USB

Menu 0.3

Připojení

Můžete si vybrat režim Datové služby
nebo Mass storage.
] Mass storage
Svůj telefon můžete pomocí kabelu
připojit k počítači jako úložné
zařízení USB třemi způsoby.
1. Připojte telefon k počítači, jestliže
je zobrazena nečinná obrazovka
(nebo horní menu).
2. Připojte telefon během probíhající
operace nebo funkce menu a poté
se přesuňte do nečinné obrazovky
(nebo horního menu).

3. Připojte telefon během probíhající
operace nebo funkce menu, a poté
zvolte nabídku Mass storage.
Po ukončení používání paměti
telefonu klepněte na tlačítko Konec
a postupujte následovně.
1. Klepněte do oznamovací oblasti.
[Odpojit nebo vysunout hardware]
2. Vyberte Mass storage a poté
klepněte na možnost Zastavit.
Zobrazí se následující hlášení:
Mass storage lze nyní bezpečně
odebrat ze systému.
3. Odpojte kabel.
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Nastavení
Čas a datum

Menu #.1

Můžete nastavit funkce související
s datem a časem.

Jazyky

Menu #.2

Můžete změnit jazyk zobrazeného
textu v telefonu. Změna ovlivní také
režim zadávání textu.

Display

Menu #.3

Zobrazit mapu menu
Výběrem položky Zapnuto se
zobrazí funkce 4 navigačních tlačítek
a tlačítka Nabídka jako obrázky
uprostřed okna ve stavu nečinnosti.

Styl menu
Tento telefon vám nabízí témata
menu Tabulka a Menu kolečko.
Vyberte styl nabídky a stiskněte
levou kontextovou klávesu
[OK].

Tapeta

Uvítání

Můžete vybrat obrázky na pozadí
v pohotovostním režimu.

Když vyberete možnost Zapnuto,
můžete upravit text, který bude
zobrazen v pohotovostním režimu.

Hodiny
Umožňuje viditelně zobrazit čas
a datum na pohotovostní obrazovce.

Doba podsvícení
Nastavení
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Můžete nastavit dobu podsvícení
displeje.

Jas
Lze nastavit jas displeje LCD:
100 %, 80 %, 60 %, 40 %

Název sítě
Pokud je tato funkce zapnuta, bude
se na displeji LCD zobrazovat název
sítě.

Zkratky

Menu #.4

Pomocí této možnosti lze přidávat
vlastní oblíbené položky do
stávajícího seznamu. Když si
vytvoříte vlastní nabídku, můžete
požadovanou funkci rychle vyvolat
z obrazovky ve stavu nečinnosti
stisknutím navigačního tlačítka pro
pohyb doprava.

Blokování hovorů
Služba Blokování hovoru brání
telefonu v realizaci nebo příjmu
určité kategorie hovorů. Tato funkce
vyžaduje heslo pro blokování
hovoru. Můžete zobrazit následující
dílčí nabídky.

Pevná volba čísla
(závisí na SIM)

Poznámka
] V oblíbených položkách již je nabídka

Rádio obsažena.

Hovory

Menu #.5

V menu nastavení můžete nastavit
relevantní menu pro hovor stiskem
tlačítka
[Vybrat].

Přesměrování hovoru

Mód reakce na volání
Libovolná klávesa
Pokud vyberete toto menu,
můžete přijmout hovor stisknutím
jakéhokoli tlačítka kromě tlačítek
[Ukončit]/
.
] Pouze klávesa Odeslat
Jestliže zvolíte toto menu, můžete
přijmout hovor stiskem tlačítka
[Odeslat].
]

Nastavení

Služba Přesměrování hovoru
umožňuje přesměrování příchozích
hlasových hovorů, faxových volání
a datových hovorů na jiné číslo.
Podrobnosti získáte u vašeho
operátora.

Odchozí hovory můžete omezit na
vybraná telefonní čísla. Čísla jsou
chráněna vaším kódem PIN2.
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Nastavení
Odeslat vlastní číslo

Upozornění po minutách

(závisí na síti a operátorovi)

Pokud vyberete hodnotu Zapnuto,
můžete zkontrolovat dobu trvání
hovoru podle pípnutí, které se
během hovoru ozývá v minutových
intervalech.

]

Nastavit podle sítě
Pokud vyberete tuto možnost,
můžete odeslat vlastní telefonní
číslo v závislosti na službě dvou
linek, například lince 1 nebo
lince 2.

Další hovor na lince
(závisí na síti)

Aktivovat
Jestliže vyberete možnost Zapnout,
můžete přijmout čekající (příchozí)
hovor.
] Zrušit
Když vyberete možnost Zrušit,
čekající (příchozí) hovor nelze
rozpoznat.
] Zobrazit stav
Zobrazuje stav čekajícího hovoru.
]

Nastavení
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Automatické opakování
vytáčení
Zapnout
Když je tato funkce aktivní, telefon
bude automaticky opakovaně
vytáčet číslo, když se hovor nespojí.
] Vypnout
Telefon nebude provádět
opakované vytáčení, když se hovor
nespojí.
]

Odeslat tóny DTMF
V průběhu hovoru můžete vysílat
tóny kláves za účelem ovládání
hlasové schránky nebo jiných
automatických telefonních služeb.

Zabezpečení

Menu #.6

Žádost o kód PIN
V tomto menu můžete telefon
nastavit tak, aby vás po zapnutí
telefonu vyzval k zadání kódu
karty SIM.
Je-li tato funkce aktivována, budete
vyzváni k zadání kódu PIN.
1. V menu nastavení zabezpečení
vyberte požadavek na kód PIN
a stiskněte tlačítko
[OK].
2. Nastavte možnost Zapnout/
vypnout.
3. Chcete-li změnit nastavení, je
třeba při zapnutí telefonu zadat
kód PIN.
4. Pokud více než třikrát zadáte
chybný kód PIN, telefon se
uzamkne. V případě zablokování
kódu PIN je třeba zadat kód PUK.

5. Kód PUK je možné zadat až
desetkrát. Pokud kód PUK zadáte
chybně více než desetkrát, telefon
nebude možné odemknout. Bude
nutné kontaktovat operátora.

Automatické blokování kláves
Toto menu umožňuje nastavit čas
automatického zamknutí klávesnice.

Zámek telefonu
Můžete použít bezpečnostní kód,
abyste zabránili neautorizovanému
používání telefonu.
Při každém zapnutí telefonu bude
telefon vyžadovat bezpečnostní
kód v případě, že nastavíte zámek
telefonu na hodnotu Při zapnutí.
Když nastavíte zámek telefonu na
možnost Při změně karty SIM, telefon
bude požadovat bezpečnostní kód
pouze při výměně karty SIM.

Nastavení
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Nastavení
Změnit kódy

Úspora energie

PIN je zkratka anglického označení
Personal Identification Number
(osobní identifikační číslo) a brání
zneužití neoprávněnou osobou.
Tyto přístupové kódy je možné
změnit:
Bezpečnostní kód, kód PIN2.
1. Chcete-li změnit bezpečnostní
kód/PIN2, zadejte původní kód
a stiskněte tlačítko
[OK].
2. Zadejte novou možnost
Bezpečnostní kód/kód PIN2
a ověřte ji.

Pokud nastavíte hodnotu Zapnuto,
šetříte tak energii v době, kdy telefon
nepoužíváte.

Letový režim

Nastavení
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Menu #.7

Tento režim vám umožňuje používat
pouze ty vlastnosti telefonu, které
nevyžadují používání bezdrátové sítě
tehdy, když se nacházíte v letadle
nebo na místech, kde je používání
bezdrátových sítí zakázáno.
Pokud nastavíte letový režim, zobrazí
se příslušná ikona na obrazovce
místo ikony představující sílu signálu.

Resetovat

Menu #.8

Menu #.9

Pomocí této funkce můžete
inicializovat veškerá výchozí
nastavení z výroby.
Tuto funkci můžete aktivovat pouze
po zadání položky Bezpečnostní kód.

Stav paměti

Menu #.0

Můžete zkontrolovat volné místo
a využití paměti telefonu, karty SIM
a externí paměti (je-li vložená).

Příslušenství
K vašemu telefonu existuje řada příslušenství. Tyto možnosti lze vybrat
podle vašich osobních požadavků na komunikaci.

Standardní baterie

Cestovní adaptér
Tato nabíječka
umožňuje dobít
baterii mimo
domov nebo
vaši kancelář.

Sada sluchátek a mikrofonu
pro handsfree

Poznámka
] Vždy používejte originální

příslušenství LG.
] Jinak může dojít ke zrušení záruky.
] V některých regionech můžete obdržet

jiné příslušenství. Máte-li dotazy,
obraťte se na místní servisní společnost
nebo prodejce.

Příslušenství
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Technická data
Všeobecný
Název výrobku: KP260
Systém: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

Teplotní limit použití
telefonu
Normálně: 55 °C
Při nabíjení: 45 °C

Technická data
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„Vývojem tohoto telefonu
motivovaného snahou o zlepšení
jeho funkcí, ovladatelnosti a
použitelnosti mohlo dojít ke vzniku
rozdílu mezi jeho ovládáním a
návodem k ovládání uvedeným v
této příručce.
Tyto případné rozdíly způsobené
změnami softwaru, které mohou
být provedeny i na přání Vašeho
operátora, Vám ochotně vysvětlí náš
prodejce či servisní středisko.
Tyto případné rozdíly způsobené
vývojovými změnami softwaru
mobilního telefonu provedené
výrobcem nejsou vadami výrobku
ve smyslu uplatnění práv z
odpovědnosti za vady a nevztahuje
se na ně poskytnutá záruka.“

Declaration of Comformity
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KP260 Návod na
používanie
– SLOVENSKY

Likvidácia starého prístroja
1. Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej
nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje
európskej Smernici č. 2002/96/ES.
2. Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť likvidované
oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to
určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo
orgánmi miestnej správy.
3. Správnou likvidáciou vášho starého prístroja pomôžete
predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné
prostredie a ľudské zdravie.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých prístrojov nájdete na
mestskom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu,
u ktorého ste tento výrobok zakúpili.
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Úvod
Blahoželáme vám k zakúpeniu
moderného kompaktného
mobilného telefónu KP260, ktorý
bol navrhnutý tak, aby fungoval
s najnovšími technológiami v oblasti
digitálnej mobilnej komunikácie.

Tento návod na používanie
obsahuje dôležité informácie
o používaní a prevádzke
telefónu. Prečítajte si prosím
pozorne všetky informácie,
aby ste zabezpečili optimálny
výkon a predišli akémukoľvek
poškodeniu alebo
nesprávnemu používaniu
telefónu. Akékoľvek zmeny
alebo úpravy, ktoré nie sú
výslovne schválené v tomto
návode na používanie, by
mohli spôsobiť neplatnosť
záruky na zariadenie.

Úvod
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Pre vašu bezpečnosť
Výstraha!

• V lietadlách musia byť mobilné
telefóny po celý čas vypnuté.
• Nedržte telefón v ruke počas
šoférovania.
• Nepoužívajte svoj telefón v blízkosti
čerpacích staníc, skladov paliva,
chemických tovární alebo na
miestach trhacích prác.
• Pre svoju vlastnú bezpečnosť
používajte LEN určené ORIGINÁLNE
batérie a nabíjačky.
• Nemanipulujte s telefónom vlhkými
rukami počas nabíjania. Mohlo by
to spôsobiť úraz elektrickým prúdom
alebo vážne poškodenie telefónu.
• Telefón odkladajte na bezpečné
miesto mimo dosahu malých detí.
Obsahuje malé časti, ktoré pri
oddelení môžu spôsobiť udusenie.
• Nenabíjajte telefón blízko horľavých
materiálov, pretože telefón sa
počas nabíjania zahrieva a môže
dôjsť k tlmeniu materiálu, v horšom
prípade k požiaru v dome.

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

Pre vašu bezpečnosť

Varovanie!
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Návod na bezpečné a účinné
používanie
Prečítajte si tieto jednoduché
pokyny. Nedodržiavanie tohto
návodu môže byť nebezpečné
alebo nezákonné. Ďalšie podrobné
informácie nájdete v tomto návode.

Vystavenie účinkom
rádiofrekvenčnej
energie

Návod na bezpečné a účinné používanie
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Vystavenie účinkom rádiových vĺn
a špecifický absorbovaný výkon
(SAR)
Tento mobilný telefón typu KP260
bol navrhnutý tak, aby vyhovoval
bezpečnostným požiadavkám na
expozíciu vysokofrekvenčným
vlnám. Tieto požiadavky sú
založené na vedeckých záveroch
vrátane bezpečnostných limitov
zabezpečujúcich bezpečnosť
všetkých osôb bez ohľadu na ich vek
a zdravie.

Expozičné normy pre mobilné
telefóny používajú mernú
jednotku, ktorá je známa ako
špecifický absorbovaný výkon
(Specific Absorption Rate – SAR).
Merania SAR sa vykonávajú
v štandardných prevádzkových
polohách s telefónom, ktorý vysiela
na maximálnom certifikovanom
výkone vo všetkých testovaných
frekvenčných pásmach.
] Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých
modelov telefónov LG môžu
odlišovať, sú všetky v súlade
s príslušnými smernicami na
expozíciu VF žiarením.
] Limit SAR odporúčaný
Medzinárodnou komisiou na
ochranu pred neionizujúcim
žiarením je 2 W/kg, pričom
ide o priemernú hodnotu na
10 gramov tkaniva.
] Najvyššia hodnota SAR pre
tento model telefónu na základe
testovania DASY4 je 0.524 W/kg
(10 g) pre použitie pri uchu
a 0.269 W/kg (10 g) pri nosení na
tele.
]

]

Informácie o údajoch SAR pre
obyvateľov v krajinách/regiónoch,
ktoré prijali limit SAR odporúčaný
Inštitútom elektrotechnických
a elektronických inžinierov (IEEE),
ktorý predstavuje priemerne
1.6 W/kg na jeden (1) gram tkaniva
(napríklad USA, Kanada, Austrália
a Taiwan).

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

Nerozoberajte prístroj. Ak je
potrebná oprava, zverte ju
kvalifikovanému servisnému
technikovi.
] Udržiavajte telefón vo väčšej
vzdialenosti od elektrických
zariadení, ako sú televízor, rádio
alebo osobný počítač.
]

Návod na bezpečné a účinné používanie

Varovanie!

Nenechávajte telefón v blízkosti
zdrojov tepla, ako sú radiátory
alebo sporáky.
] Nikdy neumiestňujte telefón do
mikrovlnnej rúry. Jeho batéria by
mohla vybuchnúť.
] Zabráňte pádu telefónu na zem.
] Nevystavujte prístroj mechanickým
vibráciám ani nárazom.
] Povrchová úprava telefónu sa
môže poškodiť v prípade vloženia
prístroja do drsného alebo
vinylového obalu.
] Na čistenie telefónu nepoužívajte
rozpúšťadlá, ako sú benzén,
riedidlo alebo alkohol. Je tu riziko
spôsobenia požiaru.
] Nevystavujte prístroj nadmernému
dymu ani prachu.
] Nenechávajte telefón v blízkosti
kreditných kariet alebo cestovných
lístkov, môže pôsobiť na informáciu
na magnetických pásoch.
] Nedotýkajte sa displeja ostrými
predmetmi, môže to poškodiť
telefón.
] Nevystavujte telefón nadmernej
vlhkosti.
]
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Návod na bezpečné a účinné
používanie
Príslušenstvo, ako slúchadlá do
uší alebo súpravy handsfree,
používajte opatrne. Zaistite, aby
boli káble bezpečne schované
a nedotýkali sa antény, ak to nie
je nutné.
] Pred zapnutím zariadenia odpojte
dátový kábel.
]

Elektronické zariadenia
Návod na bezpečné a účinné používanie
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Všetky mobilné telefóny môžu
podliehať rušeniu a to môže mať
vplyv na výkon.
] Mobilný telefón nepoužívajte
v blízkosti lekárskych zariadení bez
povolenia. Neumiestňujte telefón
do blízkosti kardiostimulátorov
(t.j. do náprsného vrecka).
] Mobilné telefóny môžu rušiť aj
niektoré načúvacie aparáty.
] Rušenie menšieho rozsahu môže
ovplyvňovať TV prijímače, rádiá,
počítače atď.

Bezpečnosť na ceste
Preštudujte si zákony a pravidlá
o používaní mobilných telefónov
v krajine, v ktorej šoférujete.
] Nepoužívajte pri šoférovaní telefón,
ktorý sa drží v ruke.
] Venujte šoférovaniu plnú
pozornosť.
] Ak je to možné, použite súpravu
handsfree.
] Opustite vozovku a zaparkujte,
ak potrebujete volať alebo prijať
hovor, ak to vyžadujú dopravné
predpisy.
] Vysokofrekvenčná energia môže
ovplyvniť niektoré elektronické
systémy v motorovom vozidle,
ako napríklad autorádio či
bezpečnostný systém.
] Ak máte vozidlo vybavené
airbagom, neobmedzujte ho
nainštalovaným alebo prenosným
bezdrôtovým zariadením. Mohlo
by spôsobiť nesprávnu činnosť
systému a vážne zranenie.

Ak počúvate hudbu, keď ste vonku,
nezabudnite mať hlasitosť nastavenú
na zodpovedajúcu úroveň tak, aby
ste vedeli o okolitých zvukoch. To
je obzvlášť naliehavé v prípade, keď
prechádzate cez ulicu.

Ochrana
pred poškodením
sluchu

Výbušné prostredie
Nepoužívajte telefón na
miestach, kde sa odpaľujú nálože
(v kameňolome). Dodržiavajte
obmedzenia a postupujte podľa
predpisov alebo pravidiel.

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

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

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

Návod na bezpečné a účinné používanie

Ak ste dlhšie vystavení hlasnému
zvuku, môže to poškodiť váš sluch.
Preto vám odporúčame, aby ste svoj
telefón nezapínali ani nevypínali
v blízkosti svojich uší. Odporúčame
vám tiež, aby ste hlasitosť hudby
a hovorov nastavili na rozumnú
úroveň.

Potenciálne výbušné
prostredie
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Návod na bezpečné a účinné
používanie
Tiesňové volania
Tiesňové volania nemusia byť
dostupné vo všetkých mobilných
sieťach. Preto by ste pri tiesňových
volaniach nemali byť nikdy závislí len
od mobilného telefónu. Informujte
sa u vášho miestneho poskytovateľa
služieb.

Informácie o batérii
a údržba
Návod na bezpečné a účinné používanie
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Pred nabíjaním nie je potrebné
batériu úplne vybiť. Na rozdiel od
iných batériových systémov nemá
batéria pribalená k prístroju žiadny
pamäťový efekt, ktorý by mohol
znížiť jej výkon.
] Používajte len batérie a nabíjačky
značky LG. Nabíjačky LG sú
navrhnuté tak, aby maximalizovali
životnosť batérie.
] Nerozoberajte a neskratujte batérie.
] Udržiavajte kovové kontakty
batérie čisté.
] Vymeňte batériu, ak už neposkytuje
prijateľný výkon. Životnosť batérie
je až niekoľko stoviek nabíjacích
cyklov.
]

Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali,
nabite ju, aby ste maximalizovali jej
použiteľnosť.
] Nevystavujte nabíjačku batérií
priamemu slnečnému žiareniu ani
vysokej vlhkosti (napr. v kúpeľni).
] Nenechávajte batériu na horúcich
alebo studených miestach, môže to
zhoršiť jej výkon.
] V prípade výmeny batérie
za nesprávny typ hrozí
nebezpečenstvo výbuchu.
] Použité batérie likvidujte podľa
pokynov výrobcu.
] Ak je potrebná výmena batérie,
zaneste ju do najbližšieho
autorizovaného servisu alebo
k predajcovi výrobkov spoločnosti
LG Electronics.
] Po úplnom nabití telefónu vždy
odpojte nabíjačku z elektrickej
zásuvky, aby ste tak predišli
zbytočnej spotrebe energie
nabíjačkou.
]

Funkcie telefónu KP260
Časti telefónu
Pohľad spredu

Slúchadlo

Mikrofón (Hlasitý hovor)

LCD
] Hore: sila signálu, úroveň
batérie a rôzne funkcie
] Dole: indikácie kontextových
tlačidiel

Navigačné tlačidlo
] V pohotovostnom režime:
Krátko: Správy
Krátko: Kontakty
Krátko: Profily
Krátko: MP3 prehrávač
] V menu: posúvanie nahor

a nadol

Reproduktor

Funkcie telefónu KP260

Mikrofón

Alfanumerické tlačidlá
] V pohotovostnom režime:
ak podržíte stlačené, zadáte
čísla na vytočenie.
- Medzinárodné hovory
- Núdzové volanie
až
- Rýchle voľby
] V režime úprav: Zadajte čísla
a znaky.
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Funkcie telefónu KP260

Ľavé kontextové tlačidlo/pravé kontextové
tlačidlo
Tieto tlačidlá vykonávajú funkciu zobrazenú
v dolnej časti displeja.

Tlačidlo Ukončiť
] Zapnutie/vypnutie (podržať stlačené)
] Ukončenie alebo odmietnutie hovoru.

Funkcie telefónu KP260
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Tlačidlo Vymazať
Pri každom stlačení sa vymaže jeden znak.
Podržaním tlačidla zmažete všetky znaky.
Toto tlačidlo použite na návrat na
predchádzajúce zobrazenie.

Tlačidlo Odoslať
] Vytáča číslo a prijíma hovor.
] V pohotovostnom režime: zobrazuje

naposledy volané, prijaté a neprijaté hovory.

Pohľad z ľavej strany

Pohľad z pravej strany

Otvory pre závesný remienok
Konektor pre nabíjanie
batérie/konektor kábla
a konektor slúchadiel
Bočné tlačidlá
] V pohotovostnom režime
(otvorený telefón): hlasitosť
tlačidiel.
] Počas hovoru: zvýšenie
alebo zníženie hlasitosti
slúchadla.

Poznámka
] Pred pripojením USB kábla sa

prosím ubezpečte, či je telefón
zapnutý a v režime nečinnosti.

Poznámka
] Vytiahnutie batérie z telefónu

pri zapnutom napájaní môže
spôsobiť jeho poruchu.

Funkcie telefónu KP260

Pamäťová karta MicroSD

Bočné tlačidlo fotoaparátu
(Telefón otvorený)
Dlhé stlačenie – aktivácia
fotoaparátu
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Funkcie telefónu KP260
Pohľad zozadu

Záklopka batérie
Zatlačením tlačidla
uvoľnite batériu.

Objektív
fotoaparátu

Batéria

Póly batérie

Funkcie telefónu KP260
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Zásuvka pre SIM kartu

Informácie o displeji
Oblasť ikon

Ikony na obrazovke
Ikona

Popis
Ukazuje intenzitu signálu siete.

Textová a grafická
oblasť

Zobrazuje, že používate službu
roaming.
Budík je nastavený a zapnutý.

Menu

Kontakty

Označenia
kontextových tlačidiel

Ukazuje stav batérie.
Dostali ste textovú správu.

Oblasť

Popis

Prvý
riadok

Zobrazuje rôzne ikony.

Stredné
riadky

Zobrazujú správy, pokyny
a akékoľvek informácie,
ktoré zadáte, ako napríklad
číslo, ktoré sa má vytočiť.
Zobrazuje funkcie
práve priradené k dvom
kontextovým tlačidlám.

Menu Len vibrovanie v menu
Profily.
Úlohy
Externá pamäť
Režim počas letu
Prehľadač je pripojený
GPRS dostupné

Na obrazovke sa zobrazuje
niekoľko ikon. Tieto sú popísané
nižšie.

Volanie

Funkcie telefónu KP260

Posledný
riadok

Dostali ste hlasovú správu.
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Funkcie telefónu KP260
Ikona

Popis
Menu Normálny v menu Profily.
Menu Vonku v menu Profily.
Menu Tichý v menu Profily.
Menu Handsfree v menu Profily.
Presmerovanie hovoru je
k dispozícii.
Pripojenie Bluetooth je
aktivované.

Funkcie telefónu KP260
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* Kvalita konverzácie sa môže meniť
v závislosti od pokrytia siete. Keď je sila
signálu nižšia ako 2 paličky, môžete
sa stretnúť so stíšením zvuku, stratou
spojenia a slabým zvukom. Riaďte sa
týmto signálom ako indikátorom pre
vaše hovory. Ak nie sú zobrazené žiadne
paličky, znamená to, že nie je pokrytie
signálom: v tomto prípade nebudete
môcť získať prístup k sieti pre žiadnu
službu (hovor, správy atď.).

Inštalácia
Inštalácia SIM karty
a batérie telefónu
Pred vybratím batérie skontrolujte, či
je napájanie vypnuté.

Poznámka
] Vytiahnutie batérie z telefónu pri

zapnutom napájaní môže spôsobiť jeho
poruchu.

1. Vytiahnutie batérie

2. Inštalácia SIM karty

Posuňte kryt batérie smerom nadol
a vytiahnite batériu.

Vložte a zasuňte SIM kartu do štrbiny
na SIM kartu. Skontrolujte, či je
SIM karta riadne zasunutá a či je
pozlátená kontaktná plocha karty
obrátená smerom dovnútra prístroja.
Ak chcete SIM kartu vybrať, zatlačte
ju nadol a jemne ju potiahnite
opačným smerom.

Vloženie SIM karty

Inštalácia

Vybratie SIM karty
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Inštalácia
Poznámka
] Kovové kontakty SIM karty sa môžu

ľahko poškodiť poškrabaním. Pri
manipulácii so SIM kartou dávajte veľký
pozor. Riaďte sa pokynmi priloženými
k SIM karte.

Varovanie!
• Nevymieňajte ani nevyberajte kartu
SIM, keď sa telefón používa alebo
sa zapína, lebo by mohlo dôjsť
k poškodeniu údajov na karte SIM.

Inštalácia
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3. Inštalácia batérie
Vložte batériu do zadnej časti
telefónu a zatlačte kryt batérie
smerom nahor, až pokiaľ nezapadne
na svoje miesto.

Nabíjanie batérie

Výstraha!

Pred pripojením cestovného
adaptéra k telefónu musíte najskôr
nainštalovať batériu.

• Ak je batéria úplne vybitá, na LCD
displeji sa signalizácia nabíjania
zobrazí približne 1 - 1,5 minúty po
pripojení nabíjacieho adaptéra.
• Netlačte konektor nasilu, mohli by
ste poškodiť telefón alebo cestovný
adaptér.
• Zapojte súpravu nabíjačky batérie
zvislo do sieťovej zásuvky.
• Ak používate súpravu nabíjačky
batérie mimo vašej vlastnej krajiny,
použite príslušnú redukciu pre
správnu konfiguráciu.
• Počas nabíjania nevyberajte batériu
ani SIM kartu.

Varovanie!
• Odpojte napájací kábel a nabíjačku
počas búrok, aby ste predišli úrazu
elektrickým prúdom alebo požiaru.
• Zabezpečte, aby sa do kontaktu
s batáriou nedostali žiadne predmety
s ostrou hranou, ako napr. zvieracie
zuby alebo nechty. Je tu riziko
spôsobenia požiaru.

Inštalácia

1. Pred prvým použitím telefónu sa
presvedčte, že batéria je úplne
nabitá.
2. Podľa zobrazenia na obrázku
zasuňte konektor (so šípkou
smerujúcou k vám) na cestovnom
adaptéri do zásuvky na bočnej
strane telefónu, až kým nezapadne
na svoje miesto.
3. Opačný koniec cestovného
adaptéra pripojte do sieťovej
zásuvky. Používajte iba nabíjačku
priloženú v balení.
4. Pohybujúce paličky ikony batérie
sa po dokončení nabíjania
zastavia.
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Inštalácia
Odpojenie nabíjačky
Odpojte nabíjačku od telefónu
potiahnutím za konektor, nie sa
kábel.

Zapnutie/vypnutie
telefónu
Zapnutie telefónu
Uistite sa, či máte v telefóne USIM
kartu a či je batéria nabitá. Stlačte
a podržte
, kým sa telefón
nezapne. Ak je požiadavka na PIN
kód nastavená na Zapnutá, zadajte
PIN kód, ktorý ste dostali spolu
s USIM kartou.
Po niekoľkých sekundách bude
telefón zaregistrovaný v sieti.

Vypnutie telefónu
Stlačte a podržte
, kým sa telefón
nevypne. Vypnutie telefónu môže
trvať niekoľko sekúnd. Počas tejto
doby telefón nezapínajte.

Inštalácia
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Všeobecné funkcie
Uskutočnenie hovoru
1. Uistite sa, či je telefón zapnutý.
2. Zadajte telefónne číslo vrátane
predvoľby. Ak chcete upraviť
číslo na obrazovke displeja,
jednoduchým stlačením
tlačidla
môžete vymazať
číslice po jednej.
] Ak chcete zmazať celé číslo,
stlačte a podržte tlačidlo
.
uskutočníte
3. Stlačením tlačidla
hovor.
4. Stlačením tlačidla
ukončíte
hovor.

Uskutočnenie hovoru
tlačidlom Odoslať

1. Pri zadávaní medzinárodnej
predvoľby stlačte
tlačidlo
a podržte ho stlačené.
Znak + môže byť nahradený
medzinárodným prístupovým
kódom.
2. Zadajte predvoľbu krajiny, miestnu
predvoľbu a telefónne číslo.
3. Stlačte tlačidlo
.

Ukončenie hovoru
Po ukončení hovoru stlačte
tlačidlo
.

Uskutočnenie hovoru zo
zoznamu kontaktov
Často volané mená a telefónne čísla
môžete uložiť na kartu SIM alebo do
pamäte telefónu.
Číslo môžete vytočiť jednoducho tak,
že v zozname kontaktov vyhľadáte
príslušné meno.

Všeobecné funkcie

1. Stlačením tlačidla
sa
zobrazia posledné prichádzajúce,
odchádzajúce a neprijaté
telefónne čísla.
2. Pomocou navigačného tlačidla
vyberte požadované číslo.
3. Stlačte tlačidlo
.

Uskutočnenie
medzinárodných hovorov
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Všeobecné funkcie
Nastavenie hlasitosti
Ak chcete počas hovoru nastaviť
hlasitosť slúchadla, použite
postranné tlačidlá telefónu.
V režime nečinnosti môžete
nastaviť hlasitosť tlačidiel pomocou
postranných tlačidiel.

Prijatie hovoru

Všeobecné funkcie
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Ak sa vám niekto snaží dovolať,
telefón vyzváňa a na displeji sa
zobrazí blikajúci symbol telefónu. Ak
sa dá volajúci identifikovať, zobrazí
sa jeho telefónne číslo (alebo meno,
ak je uložené v adresári).
1. Pre prijatie prichádzajúceho
hovoru posuňte hore a stlačte
tlačidlo
alebo ľavé kontextové
tlačidlo. Ak bola nastavená
možnosť Ktorékoľvek tlačidlo
(Menu #.5.4.2), prichádzajúci hovor
bude možné prijať ktorýmkoľvek
tlačidlom, okrem tlačidla
alebo pravého kontextového
tlačidla.
2. Zatvorením telefónu alebo
stlačením tlačidla
hovor
ukončíte.

Poznámka
] Odpovedať na hovor môžete aj počas

používania Adresára alebo iných
funkcií ponuky. V prípade, že je telefón
pripojený k PC cez kábel USB, hovor
a správy nie sú dostupné.

Menu Počas hovoru
Váš telefón poskytuje množstvo
ovládacích funkcií, ktoré môžete
využiť počas hovoru. Ak chcete
aktivovať tieto funkcie počas hovoru,
stlačte ľavé kontextové tlačidlo
[Voľby].

Prijatie prichádzajúceho
hovoru

Prepínanie medzi dvoma
hovormi

Odmietnutie prichádzajúceho
hovoru

Ak chcete prepínať medzi dvomi
hovormi, stlačte tlačidlo
alebo
ľavé kontextové tlačidlo a vyberte
možnosť Prepnúť hovor.

Prichádzajúci hovor môžete odmietnuť
bez toho, aby ste ho museli prijať
jednoduchým stlačením tlačidla
.
Počas hovoru môžete odmietnuť
prichádzajúci hovor stlačením
tlačidla
.

Počas hovoru
Menu zobrazené na obrazovke
telefónu počas hovoru sa líši od
predvoleného hlavného menu
zobrazeného počas nečinnosti
obrazovky. Možnosti sú popísané
nižšie.

Uskutočnenie druhého hovoru
(závisí od siete)

Menu Počas hovoru

Ak chcete uskutočniť druhý hovor,
číslo môžete vyhľadať a vytočiť
v položke Adresár.

Ak chcete prijať prichádzajúci
hovor počas vyzváňania telefónu,
jednoducho stlačte tlačidlo
.
Telefón je tiež schopný upozorniť vás
na ďalší prichádzajúci hovor počas
už prebiehajúceho hovoru. Zvuk
tónu v slúchadle a displej poukážu
na druhý čakajúci hovor.
Táto funkcia nazývaná Čakajúci
hovor je dostupná iba ak ju vaša
sieť podporuje. Ďalšie informácie
o aktivácii a deaktivácii tejto funkcie
nájdete v časti Čakajúci hovor
(Menu #.5.6).
Ak je funkcia Čakajúci hovor zapnutá,
môžete prvého volajúceho podržať
na linke a prijať druhého tak, že
stlačíte ľavé kontextové tlačidlo
.
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Menu Počas hovoru

Menu Počas hovoru
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Konferenčné hovory

Uskutočnenie druhého hovoru

Konferenčná služba vám poskytuje
možnosť súbežnej konverzácie
s viacerými volajúcimi za
predpokladu, že váš poskytovateľ
služieb siete túto funkciu podporuje.
Konferenčný hovor sa môže
uskutočniť, ak máte jeden aktívny
hovor a jeden podržaný hovor,
a obidva boli prijaté.
Po nadviazaní konferenčného hovoru
môže osoba, ktorá ho nadviazala,
pridávať ďalšie hovory, odpájať
alebo oddeľovať (t.j. odstrániť
z konferenčného hovoru ale
ponechať pripojený hovor na vás).
Tieto možnosti sú dostupné v menu
Počas hovoru. Maximálny počet
volajúcich v konferenčnom hovore
je päť. Po spustení konferenčného
hovoru ho kontrolujete iba vy a iba
vy môžete pridávať ďalšie hovory.

Počas aktuálneho hovoru môžete
uskutočniť druhý hovor. Zadajte
druhé číslo a stlačte tlačidlo
.
Keď sa spojí druhý hovor, prvý hovor
sa automaticky nastaví ako podržaný.
Medzi hovormi môžete prepínať
.
stlačením tlačidla

Nastavenie konferenčného
hovoru
Ak chcete vytvoriť konferenčný
hovor, nastavte jeden hovor ako
podržaný a pri zapnutom aktívnom
hovore stlačte ľavé kontextové
tlačidlo a vyberte menu Spojiť
v položke Konferenčný hovor.

Aktivácia podržania
konferenčného hovoru

Súkromný hovor v rámci
konferenčného hovoru

Ak chcete aktivovať podržanie
konferenčného hovoru, stlačte
tlačidlo
. Takisto môžete stlačiť
ľavé kontextové tlačidlo [Voľby]
a vybrať položku Spojiť všetky/
Podržať všetky hovory. Ostatní
používatelia, ktorých hovory sú
podržané, zostanú pripojení.
Ak sa chcete vrátiť do režimu
konferenčného hovoru, stlačte ľavé
[Voľby]
kontextové tlačidlo
a vyberte položku Konferenčný
hovor.

Ak chcete mať súkromný hovor
s jedným volajúcim z konferenčného
hovoru, zobrazte si jeho číslo na
obrazovke a stlačte ľavé kontextové
tlačidlo. Zvolením menu Súkromný
v položke Konferenčný hovor
nastavíte všetkých ostatných
volajúcich na podržanie.

Pridávanie hovorov do
konferenčného hovoru

Aktuálne zobrazeného volajúceho
môžete z konferenčného hovoru
odpojiť stlačením tlačidla
.

Menu Počas hovoru

Ak chcete pridať hovor do súčasného
konferenčného hovoru, stlačte ľavé
kontextové tlačidlo a potom vyberte
menu Spojiť v položke Konferenčný
hovor.

Ukončenie konferenčného
hovoru
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Štruktúra menu
Menu tohto telefónu môže byť zobrazené 2 spôsobmi. Jedným spôsobom
je zobrazenie v štýle mriežky a druhým je zobrazenie v štýle zoznamu.
Upozorňujeme vás, že možnosti číslovania menu sú v každom zobrazení
odlišné.
Predvolené nastavenie telefónu zobrazuje ponuku v mriežkovom štýle, preto
sú všetky číslovania ponúk v ukážkach v návode na používanie znázornené
podľa tohto nastavenia.
Nasledujúci obrázok ukazuje dostupnú štruktúru ponuky a udáva:
] Číslo priradené ku každej možnosti menu.
] Stranu, na ktorej nájdete opis príslušnej funkcie.
Do požadovanej ponuky môžete prejsť pomocou ľavého kontextového tlačidla
[Ponuka], navigačných tlačidiel a tlačidla [OK]. A môžete tiež využiť skratku tak,
že po stlačení ľavého kontextového tlačidla [Menu] stlačíte zodpovedajúce
tlačidlo s číslom, ktoré má požadované menu.

Štruktúra menu
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1. Hry a aplikácie

3. Organizér

5. Správy

1.1 Hry
1.2 Aplikácie
1.3 Sieťové profily

3.1 Kalendár
3.2 Poznámky
3.3 Úlohy

2. Register hovorov

4. Multimédiá

2.1 Všetky hovory
2.2 Neprijaté hovory
2.3 Volané čísla
2.4 Prijaté
2.5 Trvanie hovoru
2.6 Cena hovoru
2.7 Informácie o dátach

4.1 MP3 prehrávač
4.2 Fotoaparát
4.3 Videokamera
4.4 FM Rádio
4.5 Hlasový záznamník

5.1 Nová správa
5.2 Prijaté
5.3 Bluetooth schránka
5.4 Koncepty
5.5 Na odoslanie
5.6 Odoslané
5.7 Vypočuť hlasovú
poštu
5.8 Informačné správy
5.9 Šablóny
5.0 Nastavenia

6. Moje súbory

9. Nástroje

0. Pripojenie

6.1 Obrázky
6.2 Zvuky
6.3 Videá
6.4 Iné
6.5 Hry a aplikácie
6.6 Externá pamäť

9.1 Budík
9.2 Kalkulačka
9.3 Stopky
9.4 Prevodník
9.5 Svetový čas
9.6 Služby SIM

0.1 Bluetooth
0.2 Sieť
0.3 Pripojenie USB

7. Profily

*. Prehľadač

7.1 Normálny
7.2 Tichý
7.3 Len vibrovanie
7.4 Hlasný
7.5 Handsfree

*.1 Domov
*.2 Yahoo! oneSearch
*.3 Záložky
*.4 Vložte adresu
*.5 História
*.6 Uložené stránky
*.7 Nastavenia
*.8 Informácie

8. Kontakty

#.1 Dátum a čas
#.2 Jazyk
#.3 Displej
#.4 Skratky
#.5 Nastavenia hovorov
#.6 Zabezpečenie
#.7 Režim počas letu
#.8 Úspora energie
#.9 Obnoviť
#.0 Stav pamäte

Štruktúra menu

8.1 Hľadať
8.2 Nový kontakt
8.3 Rýchla voľba
8.4 Skupiny
8.5 Kopírovať všetko
8.6 Zmazať všetko
8.7 Nastavenia
8.8 Informácie

#. Nastavenia
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Hry a aplikácie
Hry

Menu 1.1

Telefón KP260 obsahuje vopred
nainštalované hry, ktoré vám
umožnia zabaviť sa vo voľnom čase.
Ak do telefónu stiahnete nejaké
ďalšie hry alebo aplikácie, uložia sa
do tohto priečinka.

Aplikácie

Menu 1.2

Pomocou menu Aplikácie
môžete spravovať aplikácie Java
nainštalované vo vašom telefóne.
Stiahnuté aplikácie je možné aj
odstrániť.

Sieťové profily

Menu 1.3

Ak chcete stiahnuť hru, môžete
nastaviť hodnotu na pripojenie do
siete pomocou položky Profil siete.

Hry a aplikácie
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Register hovorov
Register neprijatých, prijatých
hovorov a volaných čísel si môžete
skontrolovať iba v prípade, že sieť
podporuje Identifikáciu volanej linky
(Calling Line Identification) (CLI)
v oblasti poskytovania služby.
Číslo a meno (ak je k dispozícii)
je zobrazené spolu s dátumom
a časom, kedy bol hovor
uskutočnený. Tiež sa dá zobraziť
počet, koľkokrát ste volali.

Všetky hovory

Menu 2.1

Môžete zobraziť všetky zoznamy
odchádzajúcich, neprijatých
a prichádzajúcich hovorov.

Neprijaté hovory

Menu 2.2

Menu 2.3

Táto možnosť vám umožní zobraziť
posledných 50 odchádzajúcich
hovorov (prijaté alebo volané).
Ďalej môžete robiť nasledujúce:
] Zobraziť číslo (ak je k dispozícii)
a zavolať naň alebo ho môžete
uložiť do Adresára.
] Zadať nové meno pre číslo a uložiť
do Adresára.
] Odoslať na toto číslo správu.
] Odstrániť hovor zo zoznamu.

Prijaté

Menu 2.4

Táto možnosť vám umožní zobraziť
posledných 50 prijatých hovorov.
Ďalej môžete robiť nasledujúce:
] Zobraziť číslo (ak je k dispozícii)
a zavolať naň alebo ho môžete
uložiť do Adresára.
] Zadať nové meno pre číslo a uložiť
obe do Adresára.
] Odoslať na toto číslo správu.
] Odstrániť hovor zo zoznamu.

Register hovorov

Táto možnosť vám umožní zobraziť
posledných 50 neprijatých hovorov.
Ďalej môžete robiť nasledujúce:
] Zobraziť číslo (ak je k dispozícii)
a zavolať na neho, alebo ho môžete
uložiť do Adresára.
] Zadať nové meno pre číslo a uložiť
do Adresára.
] Odoslať na toto číslo správu.
] Odstrániť hovor zo zoznamu.

Volané čísla
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Register hovorov
Trvanie hovoru

Menu 2.5

Umožňuje zobraziť trvanie
prichádzajúcich a odchádzajúcich
hovorov. Taktiež môžete vynulovať
časovače hovorov.
K dispozícii sú nasledujúce časovače:
] Posledný hovor: dĺžka posledného
hovoru.
] Všetky hovory: celková dĺžka
uskutočnených a prichádzajúcich
hovorov od posledného
vynulovania časovača.
] Volané čísla: dĺžka odchádzajúcich
hovorov.
] Prijaté hovory: dĺžka
prichádzajúcich hovorov.

Register hovorov
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Cena hovoru

Menu 2.6

Umožňuje kontrolu ceny posledného
hovoru a všetkých hovorov.
Ak chcete skontrolovať nastavenia
cien, mali by ste skontrolovať
nasledovné menu.
] Nastaviť kredit: táto sieťová služba
umožňuje limitovať cenu hovorov
pomocou zvolených účtovných
jednotiek. Ak zvolíte možnosť Čítať,
zobrazí sa počet zostávajúcich
jednotiek. Ak zvolíte možnosť
Zmeniť, môžete zmeniť svoj
účtovný limit.
] Nastaviť tarifu: môžete nastaviť typ
meny a jednotkovú cenu. Účtovné
jednotkové ceny vám poskytnú vaši
poskytovatelia služieb. Na zmenu
meny alebo jednotky v tomto
menu musíte zadať kód PIN2.

]

Automatické zobrazovanie:
táto sieťová služba umožňuje
automaticky zobrazovať cenu
posledných hovorov. Ak je zvolená
možnosť Zap., môžete vidieť
poslednú cenu pri uvoľnení hovoru.

Informácie o dátach
Menu 2.7

Môžete skontrolovať množstvo dát
prenesených sieťou prostredníctvom
služby GPRS.
Okrem toho možno zobraziť, ako
dlho trvalo pripojenie.

Register hovorov
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Organizér
Kalendár

Menu 3.1

Keď vstúpite do tejto ponuky,
zobrazí sa kalendár. Horná časť
obrazovky obsahuje časti pre dátum.
Keď zmeníte dátum, kalendár sa
zaktualizuje podľa tohto dátumu.
Štvorcový kurzor sa používa na
vyhľadanie určitého dňa. Ak vidíte
v kalendári označený dátum,
znamená to, že pre daný deň existuje
rozvrh. Táto funkcia vám pripomenie
vaše rozvrhy a poznámky.
Zmena dňa, mesiaca a roku.

Organizér
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Tlačidlo

Popis

,

Ročne

,

Mesačne

,

Týždenne

,

Denne

V režime Plánovač stlačte ľavé
kontextové tlačidlo
[Voľby].

Poznámky

Menu 3.2

1. Vyberte možnosť Poznámky
stlačením ľavého kontextového
tlačidla
[OK].
2. Ak je záznam prázdny, stlačte ľavé
kontextové tlačidlo
[Pridať].
3. Vložte poznámku a stlačte ľavé
kontextové tlačidlo
[Voľby] >
[Uložiť].
Poznámka
] Ak chcete zmeniť režim vkladania textu,

stláčajte

v poradí.

Úlohy

Menu 3.3

Môžete zobraziť a vytvoriť poznámky
úloh.
1. Vyberte možnosť Úlohy stlačením
ľavého kontextového tlačidla
[OK].
2. Ak poznámka ešte nie je
vytvorená, stlačte ľavé kontextové
tlačidlo
[Pridať].
3. Vložte úlohu a stlačte ľavé
kontextové tlačidlo
[Voľby] >
[Uložiť].

Organizér
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Multimédiá
Telefón umožňuje využívať množstvo
multimediálnych funkcií, napríklad
fotoaparát, hlasový záznamník alebo
prehrávanie MP3 súborov, ktoré sú
nielen zábavné, ale aj praktické.
Poznámka
] Keď je signalizovaná nízka úroveň

nabitia batérie, nebudete môcť využívať
funkcie fotoaparátu ani multimediálne
funkcie.
] Pri používaní multimediálnych funkcií
sa stav batérie môže meniť.

MP3 prehrávač

Menu 4.1

Telefón KP260 má zabudovaný
integrovaný MP3 prehrávač.
Počúvanie hudobných súborov
mp3 vo vašom telefóne si
môžete vychutnávať pomocou
kompatibilnej súpravy handsfree
alebo prostredníctvom vnútorného
reproduktoru.

Multimédiá
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Poznámka
] Z dôvodu malých rozmerov

reproduktora môže byť zvuk
v niektorých prípadoch skreslený,
hlavne pri maximálnej hlasitosti
a množstve basových zvukov. Preto,
ak si chcete vychutnať vysokú kvalitu
svojej hudby, odporúčame používať
stereofónnu súpravu handsfree.

Súbory MP3 môžete
z kompatibilného počítača do
telefónu preniesť pomocou
Veľkokapacitného úložného
zariadenia.
Po pripojení telefónu k počítaču
pomocou kábla USB sa bude
telefón v programe Prieskumník
systému Windows zobrazovať ako
vymeniteľný disk. Po skopírovaní
skladieb na vymeniteľný disk by
ste mali vykonať jeho bezpečné
odobratie zo systému.

Poznámka
] Súbory MP3 by ste mali kopírovať do

priečinka Zvuky/MP3. Ak kopírujete
do iného priečinka, nebudete môcť
zobraziť súbory MP3.
] V počítači by mal byť nainštalovaný
operačný systém Windows 98 SE,
Windows ME, Windows 2000,
Windows XP.
] Hudba je chránená autorskými
právami podľa medzinárodných
zmlúv a zákonov jednotlivých krajín.
Na reprodukciu alebo kopírovanie
hudby môže byť potrebné získať
povolenie alebo licenciu. V niektorých
krajinách zákony zakazujú súkromné
kopírovanie materiálu chráneného
autorským právom. Overte si legislatívu
týkajúcu sa takéhoto materiálu, ktorá je
platná v danej krajine.

Fotoaparát

Menu 4.2

Pomocou fotoaparátu
zabudovaného v telefóne môžete
snímať obrázky ľudí. Obrázky môžete
poslať aj iným ľuďom alebo nastaviť
fotografie ako tapetu.
Poznámka
] Pri používaní fotoaparátu sa zvyšuje

spotreba energie. Ak sa na tapete
, ktorá označuje
zobrazí ikona
nízku úroveň batérie, pred ďalším
používaním batériu dobite.

Zvuk uzávierky fotoaparátu alebo
záznamu videa sa vynechá pri
nastavovaní režimu vrátane tichého
režimu .

Multimédiá
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Multimédiá
• Snímanie fotografií
Podržte tlačidlo fotoaparátu .
– Snímané obrázky budú jasné,
ak stlačíte tlačidlo , kým je
fotoaparát nehybný.
– Patrične upravte vzdialenosť
od objektu, ktorý chcete nasnímať
(viac ako 50 cm).
– S fotoaparátom manipulujte
opatrne, pretože je citlivý
na nárazy. Na čistenie objektívu
fotoaparátu používajte mäkkú
tkaninu.
– Fotoaparát nerozoberajte ani ho
neupravujte, pretože môže dôjsť
k požiaru alebo chybnej funkcii.
1. V pohotovostnom režime podržte
tlačidlo .
2. Zaostrite na objekt, ktorý chcete
odfotografovať
a stlačte tlačidlo / .

Multimédiá
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Poznámka
] Jas môžete upraviť pomocou tlačidiel

,

.

Nižšie uvedené funkcie zmeníte
stlačením ľavého kontextového
tlačidla
[Voľby].
] Rozlíšenie: umožňuje nastaviť
veľkosť obrázka. (1280x960),
(640x480) a (320x240).
] Kvalita: umožňuje nastaviť kvalitu
obrázka: Normálna, Vysoká a Veľmi
vysoká.
] Časovač: umožňuje nastaviť čas
omeškania (Vypnúť, 3 sek., 5 sek.,
10 sek.).
V takom prípade telefón nasníma
fotografiu až po uplynutí určeného
času.
] Režim zobrazenia: umožňuje výber
spomedzi možností Celý obrázok
alebo Celá obrazovka.
] Uložiť: môžete nastaviť, kam sa
má fotografia po nasnímaní uložiť.
(Externé/Telefón)
] Viac záberov: umožňuje súvisle
nasnímať viac fotografií.
] Efekt: dostupné sú 4 nastavenia.

Vyváženie bielej: umožňuje zmeniť
nastavenie v závislosti od okolitého
prostredia.
] Tón spúšte: môžete nastaviť zvuk,
ktorý sa ozve pri snímaní obrázka.
] Obnoviť pôv. nastavenia:
umožňuje obnoviť pôvodné
nastavenie.

FM Rádio

Videokamera

1. Stlačením príslušného tlačidla
s číslom kanála uložíte informácie
práve vybratej stanice.
2. Po nastavení predvolieb kanálov
rádia môžete počúvať iný kanál
tak, že stlačíte príslušné tlačidlo
s číslom (krátke stlačenie).
3. Stlačením ľavého kontextového
tlačidla
[Voľby] máte
k dispozícii nasledujúce možnosti
menu.

]

Menu 4.3

1. Vyberte menu Videokamera.
2. Nastavenia v menu Videokamera
sú rovnaké ako nastavenia v menu
Fotoaparát, okrem nasledujúcich
položiek:
Nižšie uvedenú funkciu zmeníte
stlačením ľavého kontextového
tlačidla
[Voľby].
] Režim Video: umožňuje nastaviť
odosielanie videosúboru
prostredníctvom MMS alebo
Normálny.

Menu 4.4

Môžete vyhľadávať stanice rádia
a vychutnať si počúvanie rádia.
Poznámka
] Ak chcete zlepšiť príjem rádia,

roztiahnite kábel náhlavnej súpravy,
ktorý funguje ako FM anténa.

Multimédiá
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Multimédiá
Upraviť kanál: môžete nastaviť
frekvenciu a zmeniť rozhlasovú
stanicu na vybratom kanáli.
Stlačením ľavého/pravého
navigačného tlačidla a tlačidiel
s číslami môžete meniť frekvenciu
s krokom 0,1 MHz.
] Automatické hľadanie:
ak vyberiete pri otázke „Začať
autom. snímanie?“ možnosť
Zapnuté, automaticky nastavíte
rozhlasový kanál.
Ak v prípade, keď sa zobrazí správa
„Uložiť kontextové pole kanála?“,
vyberiete možnosť Áno, vybratá
frekvencia sa uloží.
] Obnoviť kanály: môžete odstrániť
všetky uložené kanály.
] Počúvať cez Bluetooth: rádio
môžete počúvať cez zabudovaný
reproduktor.
]

Multimédiá
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Hlasový záznamník
Menu 4.5

Môžete nahrať hlasovú poznámku.

Nahrať
1. Nahrávanie spustíte stlačením
tlačidla OK. Po spustení nahrávania
sa zobrazí správa Nahrávanie
a počítadlo.
2. Ak chcete ukončiť nahrávanie,
stlačte pravé kontextové tlačidlo
[Zastaviť].

Album
Zobrazí sa priečinok Zvuky, v ktorom
sú uvedené všetky zvukové súbory
uložené v pamäti.

Správy
Nová správa

Menu 5.1

Toto menu zahŕňa funkcie spojené
s SMS (Služba krátkych správ), MMS
(Služba multimediálnych správ)
a Hlasovou poštou, ako aj servisnými
správami siete.

Správa
Môžete písať a upravovať textové
správy, kontrolovať počet strán
správy.
1. Do menu Nová správa vstúpite
stlačením ľavého kontextového
tlačidla
[OK].
2. Ak chcete napísať novú správu,
vyberte možnosť Správa.
3. Zadávanie textu bude
jednoduchšie, ak použijete funkciu
T9.
4. Stlačením [Voľby] máte k dispozícii
nasledujúce možnosti.

Možnosti
] Odoslať: slúži na odosielanie správ.
1. Zadajte čísla príjemcov.
, ak chcete
2. Stlačte tlačidlo
pridať ďalších príjemcov.
3. Z adresára môžete pridať
telefónne čísla.
[Voľby]
4. Stlačte tlačidlo
a po zadaní čísel stlačte
tlačidlo Odoslať. Ak správa
nebola odoslaná, bude uložená
v priečinku Na odoslanie.

Bluetooth správa
Po zapnutí Bluetooth je možné
odosielať/prijímať správy cez
Bluetooth.

Správy
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Správy
Prijaté

Menu 5.2

Keď dostanete novú správu, zobrazí
sa upozornenie. Správa sa uloží
do Schránky prijatých správ. Môžete
uložiť až 110 správ SMS (SMS: 100,
Správa o doručení: 10).
Ak sa na telefóne objaví hlásenie
„Nie je priestor pre správu SIM“,
zo schránky prijatých správ treba
odstrániť správy ukladané na kartu
SIM.
Ak sa zobrazí hlásenie „Nie je priestor
pre novú správu“, voľné miesto
v každom archíve môžete vytvoriť
vymazaním správ, médií a aplikácií.
] Zobraziť: zobrazíte prijaté správy.
] Zmazať: môžete odstrániť aktuálnu
správu.
] Odpovedať: môžete odpovedať
odosielateľovi.
] Poslať ďalej: vybratú správu
môžete poslať ďalej druhej strane.

Správy
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Volať naspäť: môžete naspäť
zavolať odosielateľovi.
] Uložiť číslo: zvoľte typ kontaktu
(Nový kontakt alebo Aktualizovať
kontakt).
] Informácie: môžete zobraziť
informácie o prijatých správach:
Adresu odosielateľa, Predmet (len
pri multimediálnych správach),
Dátum a čas správy, Typ správy,
Veľkosť správy.
] Nová správa: zvolením tohto menu
môžete napísať novú správu.
] Hromadné zmazanie: vyberte
správy, ktoré chcete odstrániť,
potom môžete vybraté správy
odstrániť.
] Odstrániť všetky prečítané:
môžete odstrániť všetky prečítané
správy.
] Zmazať všetko: môžete odstrániť
všetky správy.
]

Bluetooth schránka
Menu 5.3

Všetky správy prijaté cez Bluetooth
sú umiestnené do Bluetooth
schránky. Tu môžete čítať správy,
odpovedať na ne a posielať ich ďalej.

Koncepty

Menu 5.5

V tomto menu možno zobraziť
správu, ktorú sa chystáte odoslať
alebo ktorú sa nepodarilo odoslať.
Po úspešnom odoslaní správy
sa správa presunie do schránky
odoslaných správ.

Menu 5.6

Pomocou tohto menu možno
zobraziť správy, ktoré boli odoslané.
Môžete skontrolovať čas a obsah
týchto správ.

Vypočuť hlasovú poštu

Menu 5.4

Pomocou tohto menu možno
nastaviť predvolené multimediálne
správy, ktoré používate najčastejšie.
Toto menu zobrazuje zoznam
predvolených multimediálnych
správ.

Na odoslanie

Odoslané

Menu 5.7

Ak ste si vybrali toto menu,
jednoduchým stlačením ľavého
kontextového tlačidla
[OK]
si vypočujete hlasovú poštu.
Taktiež môžete podržať stlačené
tlačidlo
, ak si chcete vypočuť
hlasovú poštu v pohotovostnom
režime.
Poznámka
] Keď dostanete hlasovú poštu,

na telefóne sa zobrazí ikona a budete
počuť tón upozornenia. Ak chcete
správne nakonfigurovať telefón, overte
u svojho poskytovateľa sieťových
služieb podrobnosti týkajúce sa jeho
služby.
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Správy
Informačné správy
Menu 5.8
(V závislosti od siete a predplatených
služieb)

Správy informačných služieb sú
textové správy, ktoré odosiela
sieť do telefónu GSM. Poskytujú
všeobecné informácie, ako napríklad
správy o počasí, novinky o cestnej
premávke, taxíkoch, lekárňach
a cenách na burze.
Každý typ informačnej správy
má číslo, preto sa môžete obrátiť
na poskytovateľa služieb, pokiaľ
zadáte číslo určitej informácie.
Keď prijmete informačnú správu,
zobrazí sa vysúvacia správa, ktorá
vám oznámi, že ste prijali správu,
alebo sa informačná správa priamo
zobrazí.

Správy
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Šablóny

Menu 5.9

SMS šablóny
Zobraziť: môžete prezerať SMS
šablóny.
] Upraviť: slúži na písanie novej
správy alebo úpravu vybratej
šablóny správy zo zoznamu
textových šablón.
] Odoslať cez
– Správa: slúži na odoslanie
vybratej šablóny správy
prostredníctvom správy.
– Bluetooth správa: Toto menu
umožňuje posielanie správ cez
Bluetooth.
] Zmazať: odstráni šablónu.
] Nová šablóna: pomocou tejto
možnosti vytvoríte novú šablónu.
] Zmazať všetko: umožňuje
odstrániť všetky multimediálne
správy.
]

Šablóny MMS
Po uložení novej šablóny máte
k dispozícii nasledujúce možnosti.
] Zobraziť: môžete prezerať
šablóny MMS.
] Upraviť: slúži na písanie novej
správy alebo úpravu vybratej
šablóny správy zo zoznamu
MMS šablón.
] Odoslať: slúži na odoslanie vybratej
šablóny správy.
] Zmazať: odstráni šablónu.
] Nová šablóna: pomocou tejto
možnosti vytvoríte novú šablónu.
] Zmazať všetko: umožňuje
odstrániť všetky multimediálne
správy.

Nastavenia

Menu 5.0

SMS
Typ správy:
Texty, Hlasový portál, Fax,
Číslovanie strán, X.400, E-mail,
ERMES.
] Doba platnosti: táto sieťová služba
umožňuje nastaviť, ako dlho má
byť správa uložená v centre správ.
] Správa o doručení: ak nastavíte
možnosť Zap., môžete tak
kontrolovať, či bola správa úspešne
odoslaná.
] Účtovanie za odpovedanie/
odpoveď: keď je správa odoslaná,
umožňuje príjemcom odpovedať
s účtovaním poplatku na váš
telefónny účet.
] Číslo centra správ: ak chcete
odoslať textovú správu, pomocou
tohto menu môžete prijať adresu
centra SMS.
]

Správy
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Správy
Kódovanie znakov: vyberte spôsob
kódovania znakov.Tým sa zmení
veľkosť správy a teda aj poplatky
za údaje.
] Poslať dlhý text ako: vyberte, či
chcete odoslať ako Viacnásobná
SMS alebo ako MMS.
]

MMS
Trvanie snímky: zobrazí
trvanie jednotlivých stránok pri
zobrazovaní správy.
] Čas doručenia: doručenie správy
v určitom čase.
] Priorita: môžete nastaviť prioritu
vybratej správy.
] Doba platnosti: táto sieťová služba
umožňuje nastaviť, ako dlho má
byť správa uložená v centre správ.
] Správa o doručení: ak nastavíte
možnosť Zap., môžete tak
kontrolovať, či bola správa úspešne
odoslaná.
]
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Hlásenie o prečítanie: môžete
prijať správu o tom, či si príjemca
správu prečítal alebo nie.
] Automatické preberanie: Ak
vyberiete možnosť Zapnuté,
budete multimediálne správy
prijímať automaticky. Ak vyberiete
možnosť Vypnuté, dostanete
do schránky prijatých správ len
oznamovaciu správu a potom
môžete toto oznámenie
skontrolovať. Ak vyberiete
možnosť Len domáca sieť, budete
multimediálne správy prijímať len
vo svojej domácej sieti.
] Sieťové profily: ak vyberiete server
multimediálnych správ, môžete
nastaviť jeho adresu URL.
] Povolený typ správy
Osobné: osobná správa
Reklama: komerčná správa
Informácie: potrebné informácie
]

Číslo hlasovej pošty
Ak poskytovateľ sieťových služieb
túto funkciu podporuje, môžete
prijímať správy hlasovej pošty.
Po prijatí novej hlasovej pošty sa
na obrazovke objaví symbol. Ak
chcete správne nakonfigurovať
telefón, poraďte sa so svojim
poskytovateľom sieťových služieb
o podrobnostiach jeho služby.

Upozornenie
Zapnúť: telefón zapípa, keď bude
prijatá informačná správa.
Vypnúť: telefón nebude pri prijatí
informačných správ pípať.
] Jazyk
Stlačením tlačidla OK môžete
vybrať požadovaný jazyk. Potom sa
zobrazí informačná servisná správa
v jazyku, ktorý ste vybrali.
]

Servisná správa
K dispozícii máte možnosť nastaviť,
či chcete správu prijať.

Infospráva
]

Načítať
Zapnúť: ak vyberiete toto menu,
telefón bude prijímať správy
informačných služieb.
Vypnúť: ak vyberiete toto menu,
telefón už nebude prijímať správy
informačných služieb.

Správy
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Moje súbory
Obrázky

Moje súbory
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Menu 6.1

Zobrazí zoznam súborov JPG
v priečinku Moje súbory\Obrázky
v pamäti pre multimédiá.
] Zobraziť: súbor JPG môžete
zobraziť stlačením tlačidla OK alebo
výberom menu Zobraziť z menu
Voľby.
] Nastaviť ako
– Tapeta: aktuálne zvolený obrázok
môžete nastaviť ako tapetu.
– Obrázok ID: aktuálne zvolený
obrázok môžete nastaviť ako
obrázkovú identifikáciu.
] Súbor: zobrazí informácie o súbore
ako názov, veľkosť, dátum, čas
a typ.
] Prezentácia: umožňuje zobraziť
prezentáciu z uložených súborov.
] Nová zložka: umožňuje vytvoriť
novú zložku.
] Triediť podľa: môžete usporiadať
súbory podľa Dátum, Typ, Názov.
] Štýl zobrazenia: umožňuje nastaviť
typ zobrazenia.

Zvuky

Menu 6.2

Zobrazí zoznam súborov MP3,
MIDI, AAC, AMR a MMF v priečinku
Moje súbory\Hudba v pamäti pre
multimédiá.
] Prehrať: súbor MP3 môžete
prehrať stlačením tlačidla OK alebo
výberom menu Prehrať v menu
Voľby.
] Nastaviť ako: aktuálne vybratý
zvuk môžete nastaviť ako Vyzváňací
tón/Vyzváňací tón ID.
] Triediť podľa: môžete usporiadať
súbory podľa Dátum, Typ, Názov.

Videá

Menu 6.3

Zobrazí zoznam súborov 3GP a 3G2
v priečinku Moje súbory/Videá
v pamäti pre multimédiá.
Medzi podporované typy patria iba
súbory .3gp kódované pomocou
obrazových kodekov MPEG4 a h.263
a zvukových kodekov AMR.
] Prehrať: súbor s videom môžete
prehrať stlačením tlačidla OK alebo
výberom menu Prehrať v menu
Voľby.

]

Odoslať cez: odoslať vybratý súbor
na iné zariadenie prostredníctvom
multimediálnej správy alebo
Bluetooth.
Poznámka
] Súbory možno odoslať cez rozhranie

Bluetooth, len ak sú uložené v pamäti
telefónu, nie na pamäťovej karte.
Ak chcete odoslať súbor z externej
pamäte, skopírujte ho najskôr do
internej pamäte telefónu.

Varovanie!
• Nasledovné znaky nesmiete používať,
\/:*?<>|

Nová zložka: umožňuje vytvoriť
novú zložku.
] Hromadné zmazanie: umožňuje
odstrániť viacero vybratých súborov.
] Zmazať všetko: odstráni všetky
súbory zo zoznamu.
] Triediť podľa: môžete usporiadať
súbory podľa Dátum, Typ, Názov.

Poznámka
] Súbory možno odoslať cez rozhranie

Bluetooth, len ak sú uložené v pamäti
telefónu, nie na pamäťovej karte.
Ak chcete odoslať súbor z externej
pamäte, skopírujte ho najskôr do
internej pamäte telefónu.

Hry a aplikácie

Menu 6.5

Telefón KP260 obsahuje vopred
nainštalované hry, ktoré vám
umožnia zabaviť sa vo voľnom čase.
Ak do telefónu stiahnete nejaké
ďalšie hry alebo aplikácie, uložia sa
do tohto priečinka.

]

Menu 6.4

Zobrazí zoznam súborov v priečinku
Moje médiá\Iné v pamäti
pre multimédiá.

Menu 6.6

Ak je v telefóne vložená pamäťová
karta, objaví sa ako priečinok
v Moje súbory. Priečinok pamäťovej
karty bude rozdelený na päť ďalších
priečinkov: Obrázky, Zvuky, Videá,
Iné.
Každý priečinok obsahuje všetky
súbory tohto typu, ktoré sú uložené
na pamäťovej karte a nie v telefóne.

Moje súbory

Iné

Externá pamäť
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Profily
V položke Profily môžete upraviť
a prispôsobiť zvuky telefónu pre
rôzne udalosti, prostredia alebo
skupiny volajúcich.
Existuje päť predvolených profilov:
Normálny, Tichý, Len vibrovanie,
Hlasný a Handsfree.
Každý profil si môžete prispôsobiť.
Stlačte ľavé kontextové tlačidlo
[Ponuka] a pomocou navigačných
tlačidiel nahor/nadol zvoľte položku
Profily.

Profily
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Kontakty
Hľadať

Menu 8.1

1. Vyberte možnosť Hľadať stlačením
ľavého kontextového tlačidla
[OK].
2. Zadajte meno, ktoré chcete
vyhľadať.
Poznámka
] Okamžité hľadanie je dostupné tak, že

zadáte prvý znak mena.

3. Ak chcete upraviť, vymazať alebo
kopírovať záznam alebo pridať
k záznamu hlas, vyberte ľavé
kontextové tlačidlo
[Voľby].

Nový kontakt

Menu 8.2

Pomocou tejto funkcie môžete pridať
záznam do telefónneho zoznamu.
Kapacita pamäte karty SIM závisí
od operátora mobilnej siete. Počte
znakov závisí od typu karty SIM.

Poznámka
] Maximálna uložená dĺžka mena a čísla

záleží na type SIM karty.

1. Vyberte Nový kontakt stlačením
ľavého kontextového tlačidla
[OK].
2. Zadajte meno.
, potom zadajte
3. Stlačte tlačidlo
číslo.
4. Skupinu pre záznam môžete
nastaviť stlačením , .
5. Stlačením ľavého kontextového
tlačidla
[Voľby] môžete pre
daný záznam nastaviť vyzváňací
tón a fotografiu.

Rýchla voľba

Menu 8.3

Kontakty

Ľubovoľnému tlačidlu od
do
môžete priradiť položku
zo Zoznamu mien. Hovor môžete
uskutočniť priamo stlačením tohto
tlačidla.
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Kontakty
1. V pohotovostnom režime najskôr
otvorte kontakty stlačením
pravého kontextového
tlačidla
[Kontakty].
2. Nalistujte na možnosť Rýchla
voľba a stlačte ľavé kontextové
[OK].
tlačidlo
3. Ak chcete pridať rýchlu voľbu,
vyberte <Prázdne> stlačením
ľavého kontextového tlačidla
[Priradiť]. Potom môžete vyhľadať
meno v kontaktoch.
4. Po priradení čísla ako rýchlej voľby
môžete položku zmeniť alebo
odstrániť. Týmto číslom môžete
uskutočniť hovor alebo odoslať
správu.

Skupiny

Menu 8.4

Môžete vytvoriť zoznamy k členom
pre každú skupinu. Existuje 7 skupín,
pre ktoré môžete vytvoriť zoznamy.

Kontakty
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Kopírovať všetko

Menu 8.5

Môžete kopírovať položky z pamäte
karty SIM do pamäte telefónu alebo
opačne.

Zmazať všetko

Menu 8.6

Môžete odstrániť všetky záznamy
z karty SIM alebo z telefónu.

Nastavenia

Menu 8.7

1. V pohotovostnom režime stlačte
tlačidlo
[Kontakty].
2. Nalistujte na možnosť Nastavenia
a stlačte ľavé kontextové
tlačidlo
[OK].

Informácie

Menu 8.8

Číslo služby
Pomocou tejto funkcie získate
prístup k jednotlivým zoznamom
služieb, ktoré poskytuje sieťový
operátor
(ak SIM karta podporuje túto
službu).
] Moje číslo (závisí od karty SIM)
Môžete uložiť a skontrolovať svoje
vlastné číslo na SIM karte.
] Moja vizitka
Táto možnosť vám umožní vytvoriť
vlastné vizitky, ktoré obsahujú
meno a mobilné telefónne číslo.
Ak chcete vytvoriť novú vizitku,
stlačte ľavé kontextové
tlačidlo
[Nová] a zadajte do
polí údaje.
Ak chcete upraviť, odstrániť alebo
odoslať vizitku, vyberte ľavé
kontextové tlačidlo
[Voľby].
]

Kontakty
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Nástroje
Budík

Menu 9.1

Môžete nastaviť budík tak, aby sa
spustil v zadaný čas.

Kalkulačka

Nástroje
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Menu 9.2

Obsahuje štandardné funkcie, ako sú
+, -, x, / sčítanie, odčítanie, násobenie
a delenie.
Okrem toho možno použiť rôzne
iné funkcie kalkulačky, ako sú +/-,
sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt.
1. Čísla zadávajte stláčaním číselných
tlačidiel.
2. Pomocou navigačného tlačidla
vyberte znak výpočtu.
3. Potom zadajte čísla.
4. Stlačením tlačidla
zobrazíte
výsledok.
5. Desatinné číslo vložíte
stlačením tlačidla
.
6. Kalkulačku ukončíte stlačením
pravého kontextového
tlačidla
[Späť].

Stopky

Menu 9.3

1. Stlačením tlačidla [Štart]
zaznamenáte čas, pričom čas kola
zaznamenáte stlačením tlačidla
[Kolo].
2. Stlačením tlačidla [Zastaviť] zistíte
zaznamenaný čas kola.
3. Stlačením tlačidla [Obnoviť]
vynulujete stav.

Prevodník

Menu 9.4

Funkcia slúži na prevod medzi
požadovanými jednotkami.
K dispozícii je 7 oblastí, v ktorých
možno prevádzať jednotky: Mena,
Plocha, Dĺžka, Hmotnosť, Teplota,
Objem a Rýchlosť.
1. Typ jednotky možno vybrať
stlačením tlačidla
[OK].
2. Jednotku, ktorú chcete previesť,
vyberte stlačením
tlačidiel
,
.
V prevodníku nie je možné zadať
symbol „-“.

Svetový čas

Menu 9.5

Môžete zobraziť čas v najväčších
mestách sveta.
1. Stlačením tlačidla
,
zvoľte
mesto v príslušnom časovom
pásme.
2. Stlačením ľavého kontextového
tlačidla [OK] môžete nastaviť
aktuálny čas na čas vo zvolenom
meste.

Služby SIM

Menu 9.6

Táto funkcia závisí od SIM karty
a služieb siete.
V prípade, že SIM karta podporuje
služby SAT (t.j. Aplikačná súprava
nástrojov SIM karty), toto menu bude
predstavovať servisný názov špecifický
pre operátora, ktorý je uložený na SIM
karte.

Nástroje
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Prehľadač
Môžete získať prístup k rôznym
službám prehliadača (Wireless
Application Protocol), ako napríklad
bankové služby, novinky, správy
o počasí a informácie o letoch.
Tieto služby sú špeciálne navrhnuté
pre mobilné telefóny a spravujú ich
poskytovatelia služieb prehliadača.
Overte si dostupnosť služieb
prehliadača, ceny a taríf
u prevádzkovateľa siete alebo
poskytovateľa služby, ktorého chcete
používať.
Poskytovatelia služieb vám tiež
poskytnú pokyny k tomu, ako
používať ich služby.
Po pripojení sa zobrazí domovská
stránka. Jej obsah závisí
od poskytovateľa služby. Prehľadač
ukončíte kedykoľvek stlačením
tlačidla
. Na telefóne sa zobrazí
nečinná obrazovka.

Prehľadač
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Pomocou tlačidiel telefónu
Pri surfovaní na internete majú
tlačidlá telefónu funkciu závislú
od režimu telefónu.
Tlačidlo
,

Popis
Rolovanie
obsahom o jeden
riadok
Návrat
na predchádzajúcu
stránku
Výber možností
a potvrdzovanie akcií

Domov

Menu *.1

Slúži na pripojenie k domovskej
stránke. Domovskou stránkou bude
stránka definovaná v aktivovanom
profile. Ak nie je v aktivovanom
profile definovaná, bude nastavená
podľa poskytovateľa služby.

Yahoo! oneSearch
Menu *.2

K dispozícii je služba Yahoo. Ak
chcete otvoriť službu Yahoo, stlačte
Menu a vyberte Prehľadač, potom
Yahoo! oneSearch.

Vytvorenie záložky.
1. Stlačte ľavé kontextové
tlačidlo
[Voľby].
2. Vyberte položku Pridať nové
a stlačte tlačidlo OK.
3. Po zadaní požadovanej adresy URL
a názvu stlačte tlačidlo OK.
Po výbere požadovanej záložky budú
dostupné nasledujúce možnosti.

Vložte adresu

Menu *.4

Priamo sa môžete pripojiť
k požadovanej stránke. Po zadaní
konkrétnej adresy URL stlačte
tlačidlo OK.

Poznámka
] Môže sa stať, že v niektorých krajinách

nebude Yahoo! dostupné. Závisí to od
služieb siete.

Záložky

Menu *.3

Menu *.5

Toto menu zobrazuje posledné
prezerané stránky.

Uložené stránky

Menu *.6

Telefón dokáže uložiť stránku
zobrazenú na displeji ako súbor
pre režim offline.

Prehľadač

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

História
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Prehľadač
Nastavenia

Menu *.7

Môžete vidieť zoznam osobných
certifikátov, ktoré sa uložili vo vašom
telefóne.

Sieťové profily

Zobraziť obrázok

Profil je sieťová informácia používaná
na pripojenie k internetu.
V pamäti telefónu sú uložené
predvolené profily pre niektorých
operátorov.
Nie je možné premenovať
predvolené profily.

Môžete vybrať, či sa počas
prehliadania cez Prehľadač majú
alebo nemajú zobrazovať obrázky.

Cache

Informácie

Údaje alebo služby, ktoré ste
použili, sa ukladajú v telefóne
do vyrovnávacej pamäti.
Poznámka
] Cache je pamäť, ktorá slúži na dočasné

uloženie údajov.

Prehľadač

58

Certifikáty zabezpečenia

Môžete nastaviť profil, vyrovnávaciu
pamäť a zabezpečenie týkajúce sa
internetovej služby.

Skript
Zvoľte, či sa má JavaScript Zapnúť
alebo Vypnúť.

Toto menu zobrazuje verziu
prehliadača.

Menu *.8

Pripojenie
Bluetooth

Menu 0.1

Rozhranie Bluetooth umožňuje
vzájomnú bezdrôtovú komunikáciu
kompatibilných mobilných zariadení,
periférnych zariadení a počítačov,
ktoré sa nachádzajú v blízkosti.
Toto zariadenie podporuje
zabudované pripojenie
cez Bluetooth, čím poskytuje
možnosť pripojenia kompatibilných
súprav handsfree Bluetooth,
počítačových aplikácií atď.
Poznámka
] Používajte vždy originálne príslušenstvo

LG.
] Porušenie tohto odporúčania môže

viesť k neplatnosti záruky.
] Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti

od oblasti, kde sa nachádzate. Ďalšie
informácie vám poskytne miestna
servisná spoločnosť alebo zástupca
výrobcu.

Sieť

Menu 0.2

Môžete vybrať sieť, ktorá sa
automaticky alebo manuálne
zaregistruje.

Výber siete

Pripojenie

Zvyčajne je výber siete nastavený
na možnosť Automaticky.
] Automaticky: ak vyberiete režim
Automaticky, telefón pre vás
automaticky vyhľadá a vyberie sieť.
Ak vyberiete režim Automaticky,
telefón sa nastaví na režim
Automaticky, aj keď sa vypne
a zapne.
] Manuálne: telefón nájde zoznam
dostupných sietí a zobrazí vám ich.
Potom budete môcť vybrať sieť,
ktorú chcete použiť, ak má táto
sieť roamingovú dohodu s vaším
domovským operátorom.
Telefón vám umožní vybrať inú sieť,
ak stratí prístup k vybratej sieti.
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Pripojenie
]

Preferované: môžete nastaviť
zoznam uprednostňovaných
sietí a určiť tak, aby sa telefón
pokúsil pripojiť najprv k nim,
pred pokusom o zaregistrovanie
sa do iných sietí. Ide o zoznam
známych sietí uložený v telefóne.

Pripojiť cez GPRS
Služby GPRS môžete nastaviť
v závislosti od rôznych situácií.

Pripojenie USB

Pripojenie
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Menu 0.3

Môžete vybrať jeden režim
pre položku Dátová služba
a Veľkokapacitné úložné zariadenie
USB.
] Mass storage
Svoj telefón môžete pripojiť
k PC ako úložné zariadenie USB
pomocou kábla tromi spôsobmi.
1. Pripojte telefón k PC, keď je
zobrazená nečinná obrazovka
(alebo horné menu).

2. Pripojte telefón počas vykonávania
operácie alebo funkcie menu
a potom prejdite na nečinnú
obrazovku (alebo obrazovku
hlavného menu).
3. Pripojte telefón počas vykonávania
nejakej operácie alebo funkcie
niektorého menu a potom vyberte
menu Veľkokapacitné úložné
zariadenie USB.
Po skončení práce s pamäťou
telefónu kliknite na položku Ukončiť
a vykonajte nasledujúce kroky.
1. Kliknite na oznamovaciu oblasť.
[Odpojiť alebo vysunúť hardvér]
2. Vyberte Veľkokapacitné zariadenie
USB a kliknite na položku Zastaviť.
Zobrazí sa nasledujúca správa:
„Veľkokapacitné zariadenie USB
možno teraz bezpečne odobrať
zo systému“.
3. Potom môžete odpojiť kábel.

Nastavenia
Dátum a čas

Menu #.1

Jas

Môžete nastaviť funkcie týkajúce sa
dátumu a času.

Môžete nastaviť jas LCD:
100%, 80%, 60%, 40%

Jazyk

Zobraziť mapu menu

Menu #.2

Môžete zmeniť jazyk textov displeja
na telefóne. Táto zmena taktiež
ovplyvní jazyk režimu zadávania.

Ak je vybratá možnosť Zapnuté,
zobrazia sa funkcie 4 navigačných
tlačidiel a tlačidla menu ako obrázky
v strede nečinného okna.

Displej

Štýl ponúk

Menu #.3

Tapeta
Môžete nastaviť obrázok pozadia
v pohotovostnom režime.

Telefón umožňuje nastaviť motívy
menu Mriežka a Kruh. Štýl menu
nastavte posúvaním a stlačením
ľavého kontextového tlačidla
[OK].

Hodiny
Vyberte, či má byť čas a dátum
viditeľný na obrazovke
pohotovostného režimu.

Uvítanie
Ak vyberiete možnosť Zap., môžete
upravovať text, ktorý sa zobrazí
v pohotovostnom režime.

Dĺžka podsvietenia
Názov siete
Ak je táto funkcia aktivovaná,
na displeji LCD sa bude zobrazovať
názov siete.

Nastavenia

Môžete nastaviť trvanie
podsvietenia displeja.
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Nastavenia
Skratky

Menu #.4

Táto možnosť vám umožňuje
pridávať vaše vlastné obľúbené
položky už do poskytnutého
zoznamu. Po vytvorení vlastnej
ponuky môžete rýchlo získať prístup
k požadovaným funkciám na
nečinnej obrazovke tak, že stlačíte
navigačné tlačidlo vpravo.

Služba blokovania hovorov
zabraňuje, aby váš telefón
uskutočňoval alebo prijímal hovory
určitej kategórie. Táto funkcia
vyžaduje heslo blokovania hovorov.
Zobraziť môžete nasledujúce
podmenu.

Pevná voľba čísla
(závisí od karty SIM)

Poznámka
] V obľúbených položkách je už

k dispozícii menu Rádio.

Nastavenia hovorov
Menu #.5

Môžete nastaviť menu prislúchajúce
k hovoru stlačením tlačidla
[Vybrať] v menu Nastavenia.

Presmerovanie hovoru
Nastavenia
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Blokovanie hovorov

Služba Presmerovanie hovorov vám
umožní presmerovať prichádzajúce
hlasové hovory, faxové hovory
a dátové hovory na iné číslo. Ďalšie
informácie vám poskytne operátor.

Môžete obmedziť svoje
odchádzajúce hovory na vybraté
telefónne čísla. Čísla sú chránené
kódom PIN2.

Režim odpovedania
Ktorékoľvek tlačidlo
Ak vyberiete toto menu, budete
môcť prijať hovor stlačením
ktoréhokoľvek tlačidla okrem
tlačidiel
[Koniec]/
.
] Len tlačidlo Odoslať
Ak vyberiete toto menu, môžete
prijímať hovor iba stlačením
tlačidla
[Odoslať].
]

Odoslať moje číslo
(v závislosti od siete a predplatených
služieb)
]

Nastaviť podľa siete
Ak vyberiete túto možnosť, môžete
odosielať svoje telefónne číslo
v závislosti od dvojlinkovej služby
ako linka 1 a linka 2.

Čakajúci hovor
(závisí od siete)

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

Automatické opakované
vytáčanie
Zapnúť
Keď sa táto funkcia aktivuje, telefón
sa automaticky pokúsi opätovne
vytočiť v prípade zlyhania
pripojenia hovoru.
] Vypnúť
Váš telefón nevykoná žiadne
pokusy na opätovné vytočenie, keď
sa pôvodný hovor nespojí.
]

]

Ak vyberiete možnosť Zap., budete
môcť sledovať trvanie hovoru
pípnutím po každej minúte hovoru.

Počas aktívneho hovoru môžete
odoslať tóny tlačidiel na ovládanie
schránky hlasovej pošty alebo iných
automatizovaných telefónnych
služieb.

Zabezpečenie

Menu #.6

Vyžiadanie kódu PIN
V tejto ponuke môžete nastaviť
telefón, aby požadoval PIN kód vašej
SIM karty, keď sa telefón zapne.
Ak je táto funkcia aktivovaná, budete
požiadaní, aby ste zadali PIN kód.

Nastavenia

Tón po minúte

DTMF tóny
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Nastavenia
1. Vyberte v menu nastavenia
zabezpečenia položku Vyžiadanie
kódu PIN a potom stlačte
[OK].
2. Nastavte jednu z možností Zap./
Vyp..
3. Ak chcete nastavenie zmeniť, je
potrebné pri zapnutí telefónu
zadať kód PIN.
4. Ak zadáte kód PIN viac ako trikrát
nesprávne, telefón sa zablokuje.
Ak je kód PIN zablokovaný,
potrebujete kód PUK.
5. Kód PUK možno zadať najviac
10-krát. Ak zadáte kód PUK viac
ako 10-krát, telefón nebude
možné odblokovať. Je potrebné
obrátiť sa na poskytovateľa služby.

Automatické blokovanie
tlačidiel
Nastavenia
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Táto ponuka vám umožňuje nastaviť
čas automatického uzamknutia
klávesnice.

Uzamknutie telefónu
Na zabránenie neautorizovanému
použitiu telefónu, môžete použiť
bezpečnostný kód.
Kedykoľvek pri zapnutí telefónu
bude požadovať kód zabezpečenia,
ak je uzamknutie telefónu nastavené
na možnosť Zap.
Ak nastavíte uzamknutie telefónu
na možnosť Pri zmene SIM, telefón
bude požadovať kód zabezpečenia
iba v prípade, že zmeníte SIM kartu.

Zmeniť kódy
PIN je skratka osobného
identifikačného čísla (Personal
Identification Number), ktoré
zabraňuje používaniu neoprávnenou
osobou.
Prístupové kódy je možné zmeniť:
Bezpečnostný kód, kód PIN2.
1. Ak chcete zmeniť bezpečnostný
kód/kód PIN2, zadajte pôvodný
kód a potom stlačte
[OK].
2. Zadajte nový bezpečnostný kód/
kód PIN2 a overte ich.

Režim počas letu

Menu #.7

Umožňuje to využívať len tie funkcie
telefónu, ktoré nevyžadujú použitie
bezdrôtovej siete, keď sa nachádzate
v lietadle alebo na miestach, kde
použitie bezdrôtovej siete nie je
povolené.
Ak zapnete režim počas letu,
na obrazovke sa namiesto ikony
intenzity sieťového signálu zobrazí
príslušná ikona.

Úspora energie

Stav pamäte

Menu #.0

Môžete skontrolovať voľné miesto
a využitie pamäte telefónu, SIM karty
a externej pamäte (ak je vložená).

Menu #.8

Ak nastavíte na možnosť Zapnúť,
môžete ušetriť energiu v prípade,
že telefón nepoužívate.

Obnoviť

Menu #.9

Nastavenia

Môžete aktivovať všetky výrobné
nastavenia.
Aby ste aktivovali túto funkciu,
budete potrebovať kód
zabezpečenia.
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Príslušenstvo
K mobilnému telefónu je k dispozícii rozličné príslušenstvo. Tieto doplnky
možno vybrať podľa svojich osobných komunikačných potrieb.

Bežná batéria

Cestovný adaptér
Táto nabíjačka
umožňuje
nabíjať batériu,
keď ste mimo
domu alebo
kancelárie.

Príslušenstvo
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Kombinovaná súprava
handsfree

Poznámka
] Používajte vždy originálne príslušenstvo

LG.
] Porušenie tohto odporúčania môže

viesť k neplatnosti záruky.
] Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti

od oblasti, kde sa nachádzate. Ďalšie
informácie vám poskytne miestna
servisná spoločnosť alebo zástupca
výrobcu.

Technické údaje
Všeobecné
Názov výrobku: KP260
Systém: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

Obmedzenie teploty pri
používaní telefónu
Normálne: 55 °C
Počas nabíjania: 45 °C

Technické údaje

„Práca na vývoji tohto telefónu,
ktorú motivovala snaha o zlepšenie
jeho funkcií, ovládateľnosti a
použiteľnosti, mohla spôsobiť
rozdiely medzi spôsobom jeho
ovládania a pokynmi pre užívateľa
uvedenými v tejto príručke. Tieto
prípadné rozdiely spôsobené
zmenami softvéru, ktoré mohli
byť vykonané aj na prianie vášho
operátora, vám ochotne vysvetlí
náš predajca či servisné stredisko.
Tieto prípadné rozdiely spôsobené
vývojovými zmenami softvéru
mobilného telefónu, ktoré vykonal
výrobca, nie sú nedostatkami
výrobku v zmysle uplatnenia
práv zodpovednosti za poruchy a
nevzťahuje sa na ne poskytnutá
záruka.“
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Declaration of Comformity
Suppliers Details
Name
LG Electronics Inc
Address
LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details
Product Name
E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment
Model Name
KP260, KP260c
Trade Name
LG
Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.6.1

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

Declaration
I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above
mentioned standards and Directives
European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794
e-mail : jacob@lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

June 26, 2008

Signature of representative

HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE
Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout
line and fold as illustrated below.

How to cut

How to fold

Cut out Quick Reference Guide
along the cutout line. You can
place a scale on the cutoff line
and cut as illustrated below.
• Be careful not to cut yourself
when using scissors.

Fold Quick Reference Guide
along the perforated line so that
the cover faces upwards as
illustrated below.
• Be careful not to cut yourself
when using scissors.

Cover

Cutout-line

Getting to know your phone

F r o nt

F r o nt

KP260
QUICK REFERENCE GUIDE
WELCOME AND THANK YOU FOR
CHOOSING LG MOBILE PHONE

This guide is the instruction for foreigners.

1. LCD
2. Clear key
3. Call key
4. End key
5. Side keys

6. MicroSD card
7. Battery Charging
Connector/Cable
connector and Ear jack
8. Side camera key

Music

Camera

Your LG KP260 has a built-in MP3 player so you can play
all your favourite music.
All songs - Contains all of the songs you have on your
phone.
My playlist - Contains any playlists you have created.
Settings - If you want to play continuous random
selection, choose Shufﬂe and to play repeat selection,
choose Repeat. In this menu you can set the Equalizer
and Player skin as well.

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

Note
] You

should copy MP3 to Sounds/MP3 folder. If you copy
another folder, you can't see MP3 ﬁles.
PC should run Windows 98 SE, Windows ME,
Windows 2000, Windows XP operating system.

] The

Note
] When

using the camera, power consumption increases.
If this icon
appears on the wallpaper, indicating
low battery, recharge the battery before use.

Shutter sound or video recording sound is omitted even
when setting mode, including silent mode
.

To take a picture
Hold down the camera button.
- To take clear pictures, press the camera button while
holding the camera without any movement.
- Appropriately adjust distance to the object that you want
take a picture of (more than 50 cm).
- Handle carefully since the camera is vunerable to shock
and use a soft cloth when cleaning the camera lens.
- Do not disassemble or modify the camera as this may
lead to ﬁre or malfunctioning.
1. Hold down the in standby mode.
2. Focus on the subject to capture the image, and then
key.
press the /

Video camera
1. Select Video camera menu.
2. Video camera settings menu is the same with Photo
camera settings, except following items:
To change the below function, press the left soft key
[Options].
] Video mode: Allows you to set to send a video ﬁle
through MMS or General.

FM Radio

Voice recorder

You can search radio stations and enjoy listening to
the radio.

You can record voice memo.

Note
] To

improve the radio reception, extend the headset cord
which functions as the FM antenna.

1. Press the corresponding number key of a channel to
store the currently selected radio station.
2. After presetting radio channels, you can listen to other
channel by pressing the corresponding number key
(short press).
3. You can access the following option menus by pressing
[Options].
the left soft key

Record
1. Press OK to start recording. Once recording is started, the
message Recording and the counter is displayed.
2. If you want to ﬁnish recording, press right soft key [Stop].

Album
You can view the Sounds folder which lists all sound ﬁles saved
in the memory.

