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Blahopřejeme vám k zakoupení moderního
a kompaktního telefonu KF600 společnosti
LG, který využívá nejnovější technologie pro
mobilní komunikaci.
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Likvidace starých spotřebičů

1	Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém
poli, znamená to, že na výrobek se vztahuje směrnice Evropské unie
číslo 2002/96/EC.
2	Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně
od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení
zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
3	Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit
možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví.
4	Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy,
ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.
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Seznámení s telefonem
Tlačítko Konec/Napájení
Ukončí nebo odmítne hovor.
Zapne nebo vypne telefon.
Jedním stisknutím se vrátíte na
pohotovostní obrazovku.

Nabíječka, kabel,
konektor handsfree
Hlasitost

Klávesa pro
vymazání
S každým stisknutím
smaže jeden znak.
Slouží pro návrat na
předchozí obrazovku.
Hlavní obrazovka

InteractPad™

Tlačítko Call
Vytočení telefonního
čísla a příjem
příchozích hovorů.

Přehrávač
MP3

Tlačítko fotoaparátu

Nastavit
8
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Blesk
Objektiv fotoaparátu

karta SIM
Slot na
paměťovou kartu
Baterie

Nastavit
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Kryt baterie
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Vložení SIM karty a baterie

1 Sejměte kryt baterie
Odsuňte kryt baterie k dolní části telefonu
a ven z ní.

2 Vyjměte baterii
Zvedněte dolní okraj baterie a opatrně ji
vyjměte z přihrádky.

UPOZORNĚNÍ!
Při vyjímání baterie nepoužívejte nehty.
UPOZORNĚNÍ!
Baterii nevyjímejte, když je telefon zapnutý,
mohl by se poškodit.

Nastavit

5 Vraťte kryt baterie
Zasouvejte kryt baterie k horní části telefonu,
dokud nezapadne na místo.

10
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3 Vložte SIM kartu
Zasuňte SIM kartu na její místo. Oblast karty
se zlatým kontaktem musí směřovat dolů.
Chcete-li SIM kartu vyjmout, jemně ji
vytáhněte v opačném směru.

6 Nabijte telefon
Vytažením otevřete kryt zdířky pro nabíječku
po straně telefonu KF600. Vložte nabíječku
a připojte ji ke zdroji elektrického proudu.
Telefon KF600 se bude nabíjet, dokud se na
displeji nezobrazí zpráva Baterie je nabitá.
Nastavit
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4 Vložte baterii
Nejdříve vložte baterii horní stranou do horní
části přihrádky na baterie. Zajistěte, aby na
sebe přiléhaly kontakty na baterii s kontakty
na telefonu. Stiskněte dolní část baterie,
dokud nezapadne na místo.
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Paměťová karta
Vložení paměťové karty
Pomocí paměťové karty je možné rozšířit
paměť telefonu. Model KF600 podporuje
až 2GB paměťové karty.
1 Pomocí výše uvedeného postupu sejměte
kryt baterii a vyjměte baterii.
2 Vložte paměťovou kartu. Zasuňte paměťovou
kartu do zdířky v horní části, dokud
nezapadne na místo. Plocha se zlatým
kontaktem musí být nahoře.

2 Zvolte položku Správa paměti a vyberte
možnost Externí paměť.

3 Stiskněte klávesu Formát a zadejte heslo,

které má ve výchozím nastavení hodnotu
0000. Karta bude naformátována
a připravena k použití.
4 Chcete-li se podívat na nově naformátované
složky telefonu KF600, stiskněte klávesu
a vyberte položku
. Zvolte možnost
Externí paměť. Uvidíte pět složek: Obrázky,
Zvuky, Videa, Dokumenty a Další.
Podrobnější informace o používání paměťové
karty naleznete na straně 47.
UPOZORNĚNÍ!
Pokud formátujete paměťovou kartu, bude
smazán všechen její obsah. Jestliže nechcete
přijít o data na paměťové kartě, zálohujte ji.

3 Podle výše uvedeného postupu nasaďte
kryt baterie.

Formátování paměťové karty

Nastavit

Je-li paměťová karta již naformátovaná, můžete
ji začít používat. Pokud karta naformátovaná
není, bude nutné ji naformátovat.
1 Na obrazovce v pohotovostním režimu se
dotkněte položky
a vyberte možnost .

12
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Přenos kontaktů
Postup pro přenos kontaktů ze SIM karty
do telefonu:
1 Na obrazovce v pohotovostním režimu se
dotkněte položky
a zvolte možnost
2 Vyberte položku Kopírovat vše.
3 Zvolte Z telefonu na kartu SIM
a potom Zachovat původní nebo
Smazat původní.
4 Potvrďte možností Ano.

.
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Pohotovostní obrazovka
Pokud telefon KF600 právě nepoužíváte, vrátí
se na pohotovostní obrazovku. Z této obrazovky
můžete přecházet k volbám menu, realizovat
rychlý hovor a měnit profil spolu se spoustou
dalších akcí.
Telefon KF600 je vybaven dvěma obrazovkami,
dotykovou a hlavní. Informace na hlavní
obrazovce můžete ovlivňovat pomocí malé
dotykové obrazovky pod ní.

v Pokud přejdete do nabídky možností, na

dotykové obrazovce se zobrazí podložka se
čtyřmi šipkami. Ťuknutím na jednotlivé šipky
můžete procházet nabídku položku po položce
nebo můžete posouvat prst po dotykové
obrazovce v požadovaném směru pohybu.

Tipy k dotykové obrazovce

Pohotovostní obrazovka

Pohotovostní obrazovka také představuje
vynikající výchozí bod pro seznámení se
s dotykovou obrazovkou.
Chcete-li vybrat položku, ťukněte přesně na
ikonu na dotykové obrazovce. Telefon KF600 při
rozpoznání ťuknutí na klávesu mírně zavibruje.
v Není nutné vyvíjet příliš silný tlak,
dotyková obrazovka je dostatečně
citlivá i na jemný dotyk.
v Na požadovanou možnost ťukněte
prstem. Dávejte pozor, abyste neťukli
na jiná tlačítka v okolí.
v Pokud je obrazovka zhasnutá, stiskněte
klávesu fotoaparátu po pravé straně telefonu.
Tím obnovíte pohotovostní obrazovku.
v Telefon nepřekrývejte pouzdrem ani
krytem, protože dotyková obrazovka
nebude při překrytí fungovat.

14
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Tlačítka rychlé volby

Tlačítka rychlé volby poskytují snadný přístup
jedním dotykem k nejpoužívanějším funkcím.
Ťuknutím otevřete hlavní menu.
Ťuknutím vytvoříte a otevřete
SMS zprávu. Podrobnosti získáte
na straně 34.
Ťuknutím otevřete adresář.
Kontakty se zobrazí seřazené podle
abecedy. Můžete také vytvořit
nové kontakty a upravit existující.
Podrobnosti získáte na straně 54.

Hlavní menu
Hlavní menu obsahuje devět možností.
Otevření menu:
1	Ťukněte na položku .
2	Na hlavní obrazovce se zobrazí hlavní menu.
Dotyková obrazovka zobrazí čtyři šipky
v různých směrech.
3	Ťuknutím na jednotlivé šipky můžete
procházet hlavní menu ikonu po ikoně.
4	Po zakroužkování požadované možnosti ji
otevřete ťuknutím na tlačítko OK.

Zprávy

Ťuknutím nastavíte funkci budík.
Ťuknutím zvolte zvukový
profil telefonu.

F600_Czech_0215.indd

Kontakty

Multimédia
Moje složka

s hlavní menu

Pohotovostní obrazovka

Ť uknutím zavřete funkci
rychlých kláves a uzamknete
dotykovou obrazovku.
Jedním ťuknutím na
tlačítko fotoaparátu
telefon odemknete.

Záznamy hovorů

15
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Pohotovostní obrazovka
Stavový řádek

Stavový řádek vyznačuje pomocí
různých ikon položky, jako je síla
signálu, nové zprávy, životnost baterie
a informaci, zda je aktivní Bluetooth.
V následující tabulce je vysvětlen význam ikon,
které se mohou objevit ve stavovém řádku.
Ikona

Popis
Používá se normální profil
Používá se hlasitý profil
Používá se tichý profil

Popis

Používá se profil sluchátka

S íla signálu sítě (počet pruhů může
být různý)

Hovory jsou přesměrovány

Žádný signál sítě
Zbývající životnost baterie
Prázdná baterie

Pohotovostní obrazovka
16

Ikona

Dostupné GPRS
Dostupné EDGE
Roaming

Nová textová zpráva

Je vybrán letový režim

Nová hlasová zpráva

Bluetooth

Složka s přijatými zprávami je plná
Budík je nastaven
Používá se profil vibrace
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Prohlížeč
Můžete používat různé WAP (Wireless
Application Protocol) služby, jako
bankovnictví, novinky, zprávy o počasí
a letové informace. Tyto služby jsou speciálně
navrženy pro mobilní telefony a jsou
zajišťovány poskytovateli služeb WAP.
Zkontrolujte dostupnost služeb WAP, ceny
a paušály u vašeho síťového operátora a/nebo
operátora, jehož služby si přejete využívat.
Poskytovatelé služeb vám také dodají informace
o tom, jak služby používat.
Po připojení se zobrazí domovská stránka. Její
obsah závisí na poskytovateli služeb. Chceteli kdykoli ukončit prohlížeč, stiskněte klávesu
(e). V telefonu se obnoví nabídka nečinnosti.

Použití tlačítek telefonu

Procházení pomocí prohlížeče WAP

Při procházení stránek Mobile Web jsou
k dispozici různé možnosti nabídek.

Internet lze procházet pomocí tlačítek telefonu
nebo nabídky prohlížeče WAP.

Klávesa

01
02

Popis

03

u
d

Přechod na jednotlivé řádky
oblasti s obsahem

04

c

Návrat na předchozí stránku

06

O

Výběr možností
a potvrzení akcí

07

Použití nabídky prohlížeče WAP

05

08
09
10

TIP! Menu prohlížeče WAP se liší,

v závislosti na verzi prohlížeče, který používáte.

Prohlížeč

F600_Czech_0215.indd

Při procházení Internetu se funkce tlačítek mírně
odlišují od režimu telefonu.
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Prohlížeč
Domů

Menu 1.1

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! Go

Menu 1.2

Máte možnost přístupu k mobilní internetové
službě Yahoo.
v Služba oneSearch: Vyhledávání
okamžitých odpovědí.
v Email: Zobrazuje váš e-mailový účet.
v Počasí: Zobrazuje aktuální podmínky
a předpovědi pro různá místa na celém
světě. Zobrazení souhrnu počasí pro
uložená města. Po vybrání možnosti
Otevřít je k dispozici podrobná
předpověď počasí pro některá města.

v Místní a mapy: Vyhledávání a procházení

místních adres, restaurací, hotelů atd.
v Čtečky obsahu: Nabízí širokou škálu

různého obsahu: novinky, finance,
zábavu a sport
v Kalendář a adresář: Umožňuje
mobilní přístup ke vašim schůzkám
a podrobnostem o všech kontaktech.
Schůzky a události z kalendáře jsou také
zahrnuty v zobrazení Dnes.
v Aplikace Flickr: Aplikace Flickr umožňuje
mobilní sdílení a údržbu fotografií. Jakmile je
uživatel zaregistrován na webu aplikace Flickr,
můžete si prohlížet všechny fotografie aplikace
Flickr a fotografie vašich kontaktů.

TIP! V některých zemích není

z důvodu síťové služby možný přístup ke službě
Yahoo! Go.

Prohlížeč
18
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Záložky

Menu 1.3

Zadejte adresu

Menu 1.4

Pomocí této nabídky lze uložit URL adresu
oblíbené webové stránky, abyste k ní
v budoucnu měli snadný přístup.

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

Vytvoření záložky
1	Stisknutím levého kontextového tlačítka

Historie

2	Vyberte položku Přidat novou a stiskněte

Toto menu zobrazuje nedávno
navštívené stránky.

zobrazíte menu Možnosti.

tlačítko OK.
3	Po zadání požadované adresy URL a názvu
stiskněte tlačítko OK. Po vybrání požadované
záložky jsou dostupné následující možnosti.
v Nová záložka: Tuto možnost vyberte, pokud
chcete vytvořit novou záložku.
v Nová složka: Tuto možnost vyberte, pokud
chcete vytvořit novou složku.
v Kopírovat: Kopírování do složky.
v Odeslat URL přes: Odešle vybranou
záložku v textové nebo multimediální
zprávě a e-mailu.

03
04
05
06

Menu 1.6

Telefon dokáže uložit stránku na displeji jako
offline soubor. Takto si lze uložit až 30 stránek.

TIP! Celková kapacita je až 500 kB.

02

07
08
09
10

Prohlížeč
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Uložené stránky

Menu 1.5
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Prohlížeč
Nastavení prohlížeče

Menu 1.7

Můžete nastavit profil, cache a zabezpečení
internetových služeb.

Profily (Menu 1.7.1)
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.
Každý profil má následující podmenu:
Aktivovat
Aktivuje vybraný profil.
Zobrazit
Zobrazuje vybraný profil.
v Upravit: Můžete upravit vybraný profil.
v Nový profil: Můžete přidat nový profil.
v Smazat: Odstraní vybraný profil ze seznamu.
v Vynulovat vše: Pomocí této možnosti
resetujete všechny profily.

Režim předání (Menu 1.7.2)

Cache (Menu 1.7.3)
Informace nebo služby, které jste používali, jsou
uloženy v mezipaměti telefonu.

TIP! Vyrovnávací paměť je

zásobníková paměť, která se používá
k dočasnému uložení dat.

Cookies (Menu 1.7.4)
Kontrola, zda je použit soubor cookie či nikoli.

Bezpečnostní certifikáty (Menu 1.7.5)
Seznam osobních certifikátů, které byly uloženy
ve vašem telefonu.

Zobrazit obrázek (Menu 1.7.6)
Vyberte, zda se má zobrazit obrázek/ikona
či nikoli.

JavaScript (Menu 1.7.7)
Můžete zapnout nebo vypnout JavaScript.

v Normální: Zobrazí všechny informace

v normální podobě.
Prohlížeč

v Optimalizováno: Zobrazí všechny

20
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Umístění v úložišti (Menu 1.7.8)
v Telefon: Zobrazí použitou paměť a volnou

paměť pro uložení nových aplikací v telefonu.
v Externí: Zobrazí použitou paměť
a volnou paměť pro uložení nových
aplikací v externí paměti.

Nastavení Yahoo

Menu 1.8

01
02
03
04
05

Můžete nastavit síťové profily Yahoo! Go
a aplikaci Java.

06

Informace

08

Menu 1.9

Zobrazuje informace o verzi prohlížeče WAP.

09
10

Prohlížeč
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Záznamy hovorů
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.
Můžete zobrazit také časy volání.

Všechny hovory

Menu 2.1

Můžete zobrazit všechny seznamy odchozích
nebo příchozích hovorů.

Zmeškané hovory

Záznamy hovorů
22

Menu 2.2

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

Volané hovory

Menu 2.3

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

Přijaté hovory

Menu 2.4

Tato možnost umožňuje zobrazení posledních
50 příchozích hovorů. Můžete také:
v Zobrazit číslo, je-li k dispozici, a volat číslo
nebo jej uložit do adresáře.
v Zadat nové jméno pro toto číslo a uložit oba
údaje do adresáře.
v Odeslat zprávu na toto číslo.
v Odstranit hovor ze seznamu.
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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 měřiče:
v Poslední hovor: Délka posledního hovoru.
v Všechny hovory: Celková délka
odchozích i příchozích hovorů od
posledního vynulování měřiče.
v Volané hovory: Délka odchozích hovorů.
v Přijaté hovory: Délka přijatých hovorů.

Cena hovoru

Menu 2.6

Umožňuje vám zkontrolovat si cenu vašeho
posledního hovoru, všech hovorů, zbývající
kredit a vynulovat cenu. Pro vynulování ceny
budete potřebovat kód PIN2.

Menu 2.7

Prostřednictvím možnosti Webová data můžete
zkontrolovat množství dat přenesených v síti.
Můžete se také podívat, kolik času jste
strávili on-line..

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Záznamy hovorů
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Nástroje
Budík

Nástroje
Menu 3.1

Budík lze nastavit tak, aby se zapnul v určitý čas.
1	Vyberte možnost Zapnuto a zadejte na
budíku požadovaný čas.
2	Vyberte období opakování: Jednou, Denně,
Po-Pá, Po-So, So-Ne.
3	Procházením vyberte některou
z požadovaných hodnot: Sledovat profil, Vždy
zvuk nebo Vždy vibrace.
4	Procházením vyberte zvuk budíku.
Ťuknutím na možnost Hledat vyberte
nový zvuk.
5	Přejděte dále a zadejte název budíku nebo
ponechejte navržený název.
6 Ťukněte na možnost Uložit.

TIP! Můžete nastavit až 5 budíků.
TIP! I když je telefon vypnutý, funkce
budíku se spustí v nastavený čas.
Po klepnutí na možnost Odložit se budík opět
zapne po 5 minutách. Jestliže klepnete na
možnost KONEC, objeví se zpráva„Zapněte
telefon“

Kalendář

Menu 3.2

Přidání události do kalendáře
(Menu 3.2.1)

1	Vyberte datum, k němuž chcete událost

přidat. Datum můžete vybrat tím, že na něj
přejdete pomocí šipek na dotykové obrazovce
nebo ťuknutím na položku a ručním
zadáním data.

TIP! Po uložení události do kalendáře bude

nutné vybrat volbu Jít na datum po ťuknutí
na položku , aby bylo možné zadat datum,
na něž jste událost stanovili.

2	Ťukněte na tlačítko Nový a zadejte čas, kdy

má událost začít. Posunujte se dolů pomocí
šipek na dotykové obrazovce a zadejte
koncový čas události.

Nástroje
24
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3	Dalším procházením zvolte, zda chcete pro

událost nastavit budík. Procházením doleva
nebo doprava zobrazte dostupné možnosti.
Můžete vybrat vypnutí alarmu v počáteční
čas události nebo v nastaveném čase před
spuštěním události. To vám připomene, že se
událost blíží.
4 	Přejděte dolů a zadejte Předmět
události. Pomocí klávesnice zadávejte číslice
a písmena.
5	Ještě jednou se posuňte dolů a vyberte, zda
se jedná o jednorázovou událost, nebo zda se
bude opakovat v denních, ročních, týdenních
nebo měsíčních intervalech.
Je-li událost opakovaná, můžete také přejít
dále a zadat Konec platnosti, kdy bude
událost zcela zastavena.
6	Ťukněte na položku Uložit a událost
bude uložena do kalendáře. Kurzor
trojúhelníkového tvaru bude označovat dny ,
ve kterých je uložena nějaká událost.

01

1	Stiskněte tlačítko

02

a výběrem položky
Všechny plány zobrazte seznam všech
událostí. Přejděte na událost, kterou chcete
upravit, a ťukněte na položku Zobrazit.
Případně vyberte v kalendáři den konání
události a ťukněte na položku Zobrazit.
2	Ťukněte na položku Upravit a přejděte na
detail události, který chcete změnit. Proveďte
změny a ťuknutím na tlačítko Uložit
upravenou událost uložte.

TIP! Událost lze z kalendáře vymazat

výběrem zobrazení události a ťuknutím
na položku Smazat.

03
04
05
06
07
08
09
10

Nástroje
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Úprava události v
kalendáři (Menu 3.2.2)
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Nástroje
Poznámky

Sdílení události v kalendáři
(Menu 3.2.3)

1	Vyberte událost, kterou chcete sdílet,

a ťukněte na položku .
2	Zvolte možnost Odeslat přes a vyberte
některou z voleb: SMS, MMS, Bluetooth
nebo E-mail.

Kalkulačka

Menu 3.3

Obsahuje standardní funkce, jako jsou +, -, ×, /
: sčítání, odčítání, násobení a dělení.
Můžete navíc používat různé funkce kalkulačky,
jako jsou +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, deg, rad.
1	Pomocí číselných tlačítek zadejte čísla.
2	Pomocí dotykové obrazovky vyberte
znaménko pro výpočet.
3	Pak zadejte čísla.
4	Stisknutím tlačítka = zobrazte výsledek.
5	Chcete-li provádět náročnější výpočty,
ťukněte na tlačítko a vyberte příkaz.
6	Ťuknutím na tlačítko AC vymažete obrazovku
a začnete nový výpočet.

Menu 3.4

1	Stisknutím položky Zobrazit vyberte
položku Poznámky.

2	Je-li položka prázdná, stiskněte
tlačítko Nový.

3	Zadejte poznámku a stiskněte tlačítko Uložit.

Stopky

Menu 3.5

1	Stisknutím tlačítka Spustit rozběhnete

stopky a pomocí tlačítka Kolo zaznamenáte
čas jednoho kola.
2	Stisknutím tlačítka Zastavit provedete
zaznamenání času kola.
3	Stisknutím tlačítka Vynulovat obnovíte
výchozí stav.
4	Stisknutím tlačítka Pokračovat stopky v čase
zastavení znovu spustíte a stisknutím tlačítka
Vynulovat vrátíte stopky na nulu.

Nástroje
26
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Převodník jednotek

Menu 3.6

Pomocí této funkce můžete provádět převody
jednotek. Převody lze provádět v 7 kategoriích:
Měna, Plocha, Délka, Hmotnost, Teplota, Objem
a Rychlost.
1	Vyberte jeden z typů jednotek stisknutím
tlačítka OK.
2	Stisknutím tlačítka u, d vyberte
jednotku, kterou chcete přepočítat. Při
přepočtu jednotek není možné zadat
symbol -.
3	Pomocí tlačítek l, r vyberte
standardní hodnotu.

Světový čas

Menu 3.8

Toto menu závisí na SIM kartě a službách sítě.

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Menu 3.7

Pomocí navigačních tlačítek l, r, u,
můžete zkontrolovat aktuální
da
greenwichský čas (GMT) a čas velkých měst na
celém světě.
Na obrazovce se zobrazí název města, aktuální
datum a čas.

10

Nástroje
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Multimédia
Přehrávač MP3

Menu 4.1

Telefon LG KF600 je vybaven zabudovaným
přehrávačem MP3, takže můžete poslouchat
svou oblíbenou hudbu.
v Seznam skladeb: Obsahuje všechny
skladby uložené v telefonu.
v Můj seznam skladeb: Obsahuje libovolný
seznam skladeb, který jste vytvořili, spolu se
složkami Na seznamu go, Poslední písně
a Oblíbené písně.
v Nastavení: Nastavení hudby.

Multimédia

Přehrávání skladby
1 Vyberte možnost Přehrávač MP3.
2	Vyberte možnost Seznam skladeb a potom
požadovanou píseň. Ťukněte na položku .
3	Ťuknutím na položku skladbu pozastavíte.
4	Ťuknutím na položku přejdete na
další skladbu.
5	Ťuknutím na položku přejdete na
předchozí skladbu.
6	Dotykem bočního tlačítka mp3 M
skryjete obrazovku přehrávače a dále
můžete telefon normálně používat i
během přehrávání hudby.
ukončíte
7	Ťuknutím na položku
přehrávání hudby a vrátíte se do
nabídky hudby.

28
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Používání možností při přehrávání
hudby
Ťukněte na položku a vyberte si
z těchto možností:
v Zobrazit seznam skladeb: Podívejte se na
seznam skladeb, které aktuálně posloucháte.
v Nastavit jako vyzváněcí tón: Aktuálně
přehrávanou hudbu ve formátu MP3 lze
nastavit jako vyzváněcí tón.
v Nastavení: Přepínejte mezi položkami
Ekvalizér nebo Režim přehrávání nebo,
chcete-li hudbu kombinovat, vyberte položku
Nastavit náhodné přehrávání.

TIP! Chcete-li během poslechu hudby

změnit hlasitost, použijte tlačítka hlasitosti na
boku telefonu.

Vytvoření seznamu skladeb
Výběrem skladeb ze složky Seznam skladeb
můžete vytvářet vlastní seznamy skladeb.
1	Vyberte položku Přehrávač MP3 a potom
Můj seznam skladeb.
2	Ťukněte na tlačítko Nový, zadejte
název seznamu skladeb a ťukněte
na tlačítko Uložit.

2007.2.16
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3	Zobrazí se složka Seznam skladeb.

Vyberte všechny skladby, které chcete do
seznamu skladeb zahrnout, přechodem
na požadované skladby a ťuknutím na
položku . U vybraných skladeb se
zobrazí znak zaškrtnutí. Pokud náhodně
přidáte skladbu, kterou zařadit nechcete,
vyberte ji a znovu ťukněte na položku .
Tím výběr skladby zrušíte.
4	Ťuknutím na položku Uložit seznam
skladeb uložte.

Přehrávání seznamu skladeb.
1	Ťukněte na položku Přehrávač MP3

a potom na položku Můj seznam skladeb.
2	Vyberte požadovaný seznam skladeb
a ťukněte na položku Zobrazit, potom na
položku .

Úprava seznamu skladeb

F600_Czech_0215.indd

upravit, a ťukněte na položku Zobrazit
a potom na položku . Vyberte některou
z těchto hodnot:
v Přehrát: Přehrávání seznamu skladeb.
v Přidat: Pomocí této možnosti lze na seznam
skladeb přidat skladby nebo je z něj odstranit.
v Odebrat: Odebere skladbu ze seznamu
skladeb. Potvrďte možností Ano.
v Přesunout nahoru/Přesunout dolů:
Přesune skladbu v seznamu nahoru nebo dolů
za účelem změny pořadí přehrávání.
v Hromadné mazání: Odstraní skladby
ze seznamu.
v Odebrat vše: Odebere všechny
skladby ze seznamu.
v Informace: Zobrazí informace o
seznamu skladeb.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
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Mazání seznamu skladeb
1	Vyberte položku Přehrávač MP3 a potom
Můj seznam skladeb.

2	Přejděte na seznam skladeb, který chcete
odstranit, a ťukněte na položku

.

3	Vyberte možnost Smazat a potvrďte
ťuknutím na položku Ano.

Multimédia

Občas můžete chtít přidat na seznam skladeb
nové skladby nebo z něj některé skladby
smazat. Můžete také chtít seznamy skladeb
uspořádat. V takovém případě můžete seznam
skladeb upravit.
1	Vyberte položku Přehrávač MP3 a potom
Můj seznam skladeb.

2	Přejděte na seznam skladeb, který chcete

29
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Multimédia
Fotoaparát

Menu 4.2

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

TIP! Při používání fotoaparátu se zvyšuje

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

• Zhotovení snímku
Stiskněte a podržte tlačítko fotoaparátu C.
Fotoaparát je připraven k použití a můžete tedy
natočit obrazovku do horizontální polohy.
- Ostřejší snímky pořídíte tak, že stisknete tlačítko
fotoaparátu C 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.
- Při pořizování snímku je povolena funkce
automatického ostření. Zaostříte stisknutím
tlačítka fotoaparátu C do poloviční polohy.
Ťuknutím na položku nastavte různé
podmínky. Přesunovat se můžete stisknutím
tlačítek lrud.

TIP! Zoom je možné upravit pomocí
tlačítek UD.
v Přejít na [

]: Výběrem této možnosti
zobrazíte fotografie v Albu, nebo přejdete do
režimu Videokamera.
v Autofokus [
]: Umožňuje nastavit režim
fotografování na Automaticky, Portrét, Na
celou obr., Sport, Noc.

Multimédia
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v Rozlišení [

]: Umožňuje nastavení
velikosti obrazu. (2048×1536),
(1600×1200), (1280×960), (640×480)
a (320×240). Vícenásobné snímkování je
možné pouze při rozlišení (320×240)
a (640×480) pixelů.
v Kvalita [
]: Umožňuje nastavení
kvality obrazu na hodnoty Normální,
Střední a Vysoká.
v Vylepšovač portrétu [
]: Umožňuje
nastavení vylepšovače portrétu.
v Blesk [
]: Umožňuje zapnutí blesku při
fotografování na tmavých místech.
v Redukce chvění [
]: Vyberte možnost
Zapnuto, pokud se vám třesou ruce.
v Samospoušť [
]: Umožňuje
výběr doby zpoždění (3 sekundy,
5 sekund nebo 10 sekund). Telefon po
zadané době pořídí snímek.
v Uložit do [
]: Po pořízení snímku můžete
nastavit místo. (Externí/Telefon)

]: Umožňuje postupné
pořízení více snímků.
v Auto focus [
]: Zapnutí nebo vypnutí
funkce automatického zaostření. Případně
vyberte možnost Makro, chcete-li pořizovat
snímky na opravdu krátkou vzdálenost.
Jestliže se pokusíte o záběr zblízka, ale pole
zaostření zůstává červené, zkuste zapnout
režim Makro.
v Barevný efekt [
]: K dispozici jsou
4 nastavení. Vypnuto (normální/barevný),
Sépie, Mono (černobílá) nebo Negativ.
v Vyvážení bílé [
]: Umožňuje
změnu nastavení v závislosti na prostředí.
Automaticky, Denní světlo, Jasno,
Zataženo nebo Zářivka.
v Tón spouště [
]: Můžete nastavit zvuk,
který slyšíte při pořizování snímku.
v Obnovit nastavení [
]: Umožňuje
obnovit nastavení.
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Multimédia
Videokamera

Menu 4.3

1	Vyberte menu videokamery.
2	Menu nastavení videokamery je stejné

jako nastavení fotoaparátu s výjimkou
následujících položek:
v Režim video [
]: Umožňuje vybrat
normální nastavením nebo nastavení,
které vám dovolí odeslat videosoubor
prostřednitcvím MMS zprávy.
v Rozlišení [
]: Můžete vybrat následující
rozlišení: 320×240, 176×144 .

FM rádio

Menu 4.4

 ůžete procházet rádiové stanice a vychutnat si
M
poslech rádia.

TIP! 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 levého kontextového tlačítka
l [Možnosti] lze přejít na následující
menu možností.

Multimédia
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v Upravit frekvenci: Můžete upravit frekvenci

a změnit rádiovou stanici na daném kanálu.
Frekvenci můžete měnit po 0,1 MHz najednou
pomocí tlačítek l,r a číselných kláves.
v Automatické vyhledání: Zapnete-li
možnost„Automaticky vyhledat?“, dojde
k automatickému nastavení rádiového
kanálu. Pokud při zobrazení zprávy„Uložit
tuto stanici?“ zvolíte možnost Ano, vybraná
frekvence bude uložena.
v Poslech přes reproduktor: Zvolením
této možnosti budete poslouchat rádio přes
vestavěný reproduktor. Chcete-li vypnout
reproduktor, vyberte možnost„Poslouchat
přes sluchátka“ v nabídce [Možnosti].
v Informace o stanici: Zobrazí se informace
o rádiové stanici.

Menu 4.5

Můžete si nahrát hlasovou poznámku.

Nahrát
1	Stisknutím tlačítka

02

zahájíte nahrávání.
Po zahájení nahrávání se zobrazí zpráva
Nahrávání a počítadlo.
2	Pokud chcete přerušit nebo obnovit
nahrávání, stiskněte levé kontextové tlačítko
nebo tlačítko OK.
3	Pokud chcete ukončit nahrávání, stiskněte
pravé kontextové tlačítko Stop.

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

Menu 5.1

Toto menu obsahuje funkce související
s textovými, multimediálními, e-mailovými
a Bluetooth zprávami.

Textové (Menu 5.1.1)

Posílání zpráv
34

Zde můžete napsat nebo upravit
textovou zprávu.
1 Chcete-li napsat novou zprávu, vyberte
položku Textové.
2 Metoda T9 vám usnadní zadávání textu.
3 Stiskem tlačítek připojíte následující.
Vložit
- Symbol: Můžete přidat speciální znaky.
- Obrázek: Můžete vložit Implicitní grafiku
nebo grafiku uloženou v adresáři Moje
obrázky, která je k dispozici pro krátké zprávy.
- Zvuk: Můžete vložit zvuky, které jsou
k dispozici pro krátké zprávy.
- Výchozí obrázek: Můžete vložit
uložené animace.
- Výchozí zvuk: Můžete vložit uložené zvuky.
- Textová šablona: Můžete používat šablony,
které jsou v telefonu nastaveny.

- Jméno a číslo: Můžete přidat telefonní čísla
nebo e-mailové adresy z adresáře.
- Má vizitka: Můžete ke zprávě přidat
svou Vizitku.
v Uložit do konceptů: Uloží zprávy do
složky Koncepty.
v Jazyky T9: Volba jazyka predikativního
zadávání textu T9. Režim zadávání T9 můžete
také vypnout pomocí volby Vypnout T9.
v Nové slovo T9: Vyberte možnost
Nové slovo T9 pro zadání nového
slova do slovníku.
v Rukopis: Výběrem této možnosti aktivujete
rozpoznávání rukou psaného textu při zahájení
nové zprávy.
v Vymazat text: Při psaní zprávy SMS můžete
mazat text.
v Konec: Přesunete se zpět do menu Zprávy.

TIP! Kódování znaků: Vybráním

možnosti Omezená podpora převedete
2bajtový znak na 1bajtový. („á é í ó ñ ú“ ->
„a e i o n u“)
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Multimediální (Menu 5.1.2)
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- Symbol: Příkaz pro vložení symbolu.
- Textová šablona: Můžete používat šablony,
které jsou v telefonu nastaveny.
- Jméno a číslo: Můžete přidat telefonní čísla
nebo e-mailové adresy z adresáře.
- Nový snímek: Výběr možností Vložit
snímek před nebo Vložit snímek za.
- Další: Zde můžete vložit Kontakt, Moji vizitku
nebo Plán.
v Uložit: Multimediální zprávy můžete uložit
Do konceptů nebo Jako šablony.
v Upravit předmět: Umožňuje změnit
vybranou multimediální zprávu.
v Náhled: Můžete si prohlédnout náhled
multimediálních zpráv, které jste vytvořili.
v Trvání snímku: Můžete nastavit dobu trvání
snímku v multimediální zprávě.
v Odebrat: Příkaz pro odebrání součástí zprávy.
v Jazyky T9: Volba jazyka predikativního
zadávání textu T9. Režim zadávání T9 můžete
také vypnout pomocí volby„T9 vypnuto“.
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Můžete psát a upravovat multimediální zprávy,
je ale nutné ověřovat si velikost zprávy.
1	Chcete-li napsat novou zprávu, zvolte
položku Multimediální.
2	Můžete vytvořit novou zprávu nebo
si vybrat jednu z připravených šablon
multimediálních zpráv.
Do zprávy MMS lze vložit soubor o maximální
velikosti 300 kB.
1 Zadejte počet příjemců.
2	Stisknutím tlačítka d přidáte více příjemců.
3 Můžete přidat telefonní čísla z adresáře.
4	Stiskněte tlačítko l [Možnost] a po zadání
čísla stiskněte tlačítko Odeslat.
Vložit
- Symbol: Můžete přidat speciální znaky.
- Obrázek: Vložit je možné Existující obrázek
nebo grafiku uloženou ve složce Moje obrázky,
nebo novou fotografii, pokud jsou k dispozici
pro krátkou zprávu.
- Zvuk: Do krátkých zpráv můžete vložit
Stávající zvuk nebo Nový hlasový záznam.
- Video: Do krátkých zpráv můžete vložit
Stávající video nebo Nové video.
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Posílání zpráv
v Nové slovo T9: Vyberte možnost Nové

slovo T9 pro zadání nového
slova do slovníku.
v Vymazat text: Při psaní zprávy SMS můžete
mazat text.
v Rukopis: Výběrem této možnosti aktivujete
rozpoznávání rukou psaného textu při zahájení
nové zprávy.
v Konec: Pokud stisknete v průběhu psaní
zprávy tlačítko Konec, dojde k ukončení
psaní zprávy a vy se vrátíte do menu Zprávy.
Napsaná zpráva se neuloží.

TIP! Pokud při psaní multimediální

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

E-mail (Menu 5.1.3)
E-mailový účet (Menu 5.1.3.1)
Pro odesílání a příjem e-mailu je nutné nastavit
si nový e-mailový účet.
1	Vytvořte předmět a napište zprávu. Stiskem
tlačítka připojíte obrázky, videa, zvuky
a jiné typy souborů.
2	 stiskněte možnosti Odeslat a zadejte
adresu příjemce.
3	Dotkněte se možnosti Odeslat a váš e-mail
bude odeslán.
4	Pomocí karet zadejte adresy příjemců
a zapište zprávu. Pomocí karty Soubory
připojte obrázky, videa, zvuky nebo jiné
typy souborů.
5	Ťukněte na položku Odeslat a e-mail
bude odeslán.

Posílání zpráv
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Přístupový bod (Menu 5.1.3.2)
Zadejte název přístupového bodu.

Načíst interval (Menu 5.1.3.3)
Zvolte, jak často má telefon KF600 kontrolovat
nové příchozí e-mailové zprávy.

Podpis (Menu 5.1.3.3)
Vytvořte e-mailový podpis a zapněte tuto funkci.

Zpráva Bluetooth (Menu 5.1.4)
v Uložit do konceptů: Vyberte tuto volbu pro

TIP! Celkově si můžete uložit až 100

zpráv pro všechny e-mailové účty. Až 100
zpráv ve složkách Koncepty, Odchozí zprávy
a Odesláno. Jestliže je složka Přijaté plná,
nedostáváte další e-maily.

odeslané zprávy je 300 kB s přílohami a
maximální velikost jedné přijaté zprávy je
300 kB. Pokud obdržíte zprávu s více než 5
přílohami, bude jich přijato pouze 5. Některé
přílohy se nemusí zobrazovat správně.
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uložení zprávy do Konceptů.

TIP! Jestliže obdržíte e-mail o velikosti

větší než 300 kB, tuto příliš velkou zprávu
nebude možné vyhledat.
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TIP! Maximální velikost jedné

v Jazyky T9: Volba jazyka predikativního

zadávání textu T9. Režim zadávání T9 můžete
také vypnout pomocí volby„T9 vypnuto“.
v Nové slovo T9: Vyberte možnost
Nové slovo T9 pro zadání nového
slova do slovníku.
v Vymazat text: Při psaní zprávy můžete
mazat text.
v Rukopis: Výběrem této možnosti aktivujete
rozpoznávání rukou psaného textu při zahájení
nové zprávy.
v Konec: Pokud stisknete v průběhu psaní
zprávy toto tlačítko, dojde k ukončení psaní
zprávy a vy se vrátíte na předchozí obrazovku.
Napsaná zpráva se neuloží.
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Posílání zpráv
Přijaté

Menu 5.2

Na příchozí zprávy budete upozorněni. Budou
uloženy do složky Přijaté.
Pokud se v telefonu zobrazuje zpráva Není místo
pro zprávu na SIM kartě, je třeba ze složky Přijaté
smazat pouze zprávy na SIM kartě. Když se
zobrazí informace Není místo pro zprávu, můžete
uvolnit prostor jednotlivých úložišť smazáním
zpráv, médií a aplikací.
* Z práva SIM
Zpráva SIM znamená zprávy výjimečně
uložené na SIM kartě. Tuto zprávu můžete
přesunout do telefonu.
U multimediálních zpráv musíte počkat na jejich
stažení a zpracování.
v Zobrazit: Můžete prohlížet přijaté zprávy.
v Smazat: Můžete vymazat aktuální zprávu.
v Odpovědět: Odesílateli můžete odpovědět.

v Odpovědět všem: Můžete odpovědět všem

odesílatelům.
v Předat dál: Vybranou zprávu můžete předat

dalšímu příjemci.
v Zpětné volání: Můžete volat zpět odesílateli.
v Informace: Můžete zobrazit informace

o přijatých zprávách – položky Adresa
odesílatele, Předmět (pouze pro
multimediální zprávy), Datum a čas zprávy,
Typ zprávy a Velikost zprávy.
v Hromadné mazání: Po výběru zpráv
určených k odstranění je můžete odstranit.
v Smazat všechny přečtené zprávy:
Můžete smazat všechny přečtené zprávy.
v Smazat vše: Můžete vymazat vše.

Posílání zpráv
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Schránka

Menu 5.3

Po vstupu do tohoto menu se můžete připojit
ke vzdálené schránce a načíst nové e-mailové
zprávy, nebo můžete zobrazit dříve načtené
e-mailové zprávy, aniž byste se museli
přihlašovat na e-mailový server.
Může prohlížet koncepty a odchozí zprávy.

Koncepty

Menu 5.4

F600_Czech_0215.indd

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 Odeslané.
v Zobrazit: Můžete si zobrazit zprávu.
v Vymazat: Můžete vymazat zprávu.
v Poslat znovu: Můžete zprávu znovu poslat.
v Upravit: Vybranou zprávu můžete upravit.
v Informace: Můžete kontrolovat informace
o každé zprávě.
v Hromadné mazání: Vyberte a odstraňte
vybrané zprávy.
v Smazat vše: Můžete vymazat všechny
zprávy ve složce Odchozí.
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Pomocí tohoto menu můžete předem
nastavit multimediální zprávy, které používáte
nejčastěji. Toto menu zobrazuje přednastavený
seznam zpráv.
K dispozici jsou následující volby.
v Zobrazit: Můžete si prohlédnout
multimediální zprávy.
v Upravit: Změní vybranou zprávu.
v Smazat: Odstraní vybranou zprávu.
v Informace: Můžete zobrazit informace
o vybrané zprávě.
v Hromadné mazání: Po výběru zpráv
určených k odstranění je můžete odstranit
stisknutím tlačítka OK.
v Vymazat vše: Vymaže všechny zprávy
ve složce.

Odesílané
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Posílání zpráv
Odeslané položky

Menu 5.6

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

Hlasová schránka

Menu 5.7

Po zvolení této nabídky jednoduše stiskněte
tlačítko [OK] a poslechněte si hlasové zprávy.

TIP! Když přijmete hlasovou zprávu,

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

Info Zprávy

Menu 5.8

(Závisí na síti a účastnické smlouvě)

Zprávy informační služby jsou textové zprávy
doručené sítí do GSM. Poskytují obecné
informace jako zprávy o počasí, dopravní
informace, taxi, lékárny, ceny akcií.
Každý typ 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.
Pro opětovné zobrazení zprávy nebo zobrazení
zprávy mimo pohotovostní režim postupujte dle
níže uvedených instrukcí.

Posílání zpráv
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Přečíst (Menu 5.8.1)
1	Po přijetí zprávy informační služby a výběrem
položky Přečíst k zobrazení zprávy se zpráva
zobrazí na displeji.
2	Zpráva bude zobrazena do té doby, než vám
bude doručena další zpráva.

Témata (Menu 5.8.2)
(Závisí na síti a účastnické smlouvě)
v Zobrazit seznam: Také můžete vidět

zvolená čísla zpráv informační služby. Stiskem
tlačítek můžete upravit a vymazat kategorie
zpráv informační služby, které jste přidali.
v Aktivní seznam: V aktivním seznamu
můžete vybrat čísla zpráv informační
služby Pokud aktivujete číslo informační
služby, můžete přijímat zprávy odeslané
z tohoto čísla.

Menu 5.9

01

Textové šablony (Menu 5.9.1)

02

Můžete používat 6 následujících
textových šablon:
• Prosím, zavolejte mi zpět.
• Mám zpoždění. Budu tam v
• Kde právě jste?
• Jsem na cestě.
• Urgentní! Kontaktujte.
• Miluji Tě
K dispozici jsou následující volby.
v Odeslat přes
- SMS: Vybranou šablonu zprávy můžete
odeslat pomocí zprávy SMS.
- MMS: Vybranou šablonu zprávy můžete
odeslat pomocí zprávy MMS.
- Zpráva Bluetooth: Vybranou
šablonu zprávy můžete odeslat
pomocí rozhraní Bluetooth.
- E-mail: Zde můžete upravovat, odstraňovat
nebo přidávat e-mailové účty.

03
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Posílání zpráv
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Posílání zpráv
v Smazat: Odstraní šablonu.
v Nová šablona: Slouží k vytvoření

nové šablony.
v Smazat vše: Umožňuje vám smazat všechny
multimediální zprávy.
v Zobrazit: Můžete zobrazit
multimediální šablony.
v Upravit: Tuto volbu použijte pro napsání
nové zprávy nebo pro úpravu šablony zprávy
zvolené ze seznamu textových šablon.

Multimediální šablony (Menu 5.9.2)
Po uložení nové šablony můžete použít
následující možnosti.
v Uložit: Umožňuje uložení nových
multimediálních šablon, které jste si vytvořili.
v Vložit: Můžete přidat Symbol, Obrázek,
Video, Zvuk, Nový snímek, Šablonu
textu, Kontakt, Vizitku a Jiné.
v Náhled: Zde si můžete prohlédnout
multimediální šablony, které jste si vytvořili.
v Upravit předmět: Umožňuje upravit
vybranou multimediální zprávu.
v Trvání snímku: Můžete nastavit dobu trvání
snímku v multimediální zprávě.
v Jazyky T9: Volba jazyka prediktivního
zadávání textu T9. Režim zadávání T9 můžete
také vypnout pomocí volby Vypnout T9.
v Konec: Přesunete se zpět do menu Zpráva.

Posílání zpráv
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Nastavení

Menu 5.0

SMS (Menu 5.0.1)
v Typ zprávy:

F600_Czech_0215.indd

01

v Předmět: Pokud je v této nabídce

nastaveno Zapnuto, můžete zadat předmět
multimediální zprávy.
v Trvání snímku: Při psaní zprávy zobrazuje
délku trvání jednotlivých stránek.
v Priorita: Můžete nastavit prioritu
vybrané zprávy.
v Doba platnosti: Tato síťová služba
umožňuje nastavit, jak dlouho budou textové
zprávy uloženy ve středisku zpráv.
v Zpráva o doručení: Pokud je možnost
Vyžádat hlášení nastavena na Zapnuto,
můžete zkontrolovat, zda vaše zpráva
byla přečtena.
v Přečíst zprávu: Tuto zprávu obdržíte bez
ohledu na to, jestli příjemce danou zprávu
přečetl nebo ne.

02
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Posílání zpráv

Text, Hlas, Fax, Paging, X.400,
E-mail, ERMES.
Typ zprávy je obvykle nastaven na hodnotu
Text. Text můžete převést na alternativní
formáty. Informace o dostupnosti této funkce
vám poskytne váš poskytovatel služeb.
v Doba platnosti: Tato síťová služba umožňuje
nastavit, jak dlouho budou zprávy uloženy ve
středisku zpráv.
v Zpráva o doručení: Pokud nastavíte
možnost Zapnuto, můžete zkontrolovat, zda
byla zpráva úspěšně odeslána.
v Účtování poplatku za odpověď: Jeli zpráva odeslána, umožňuje příjemcům
odpovědět a účtovat poplatek za odpověď na
váš telefonní účet.
v Číslo střediska zpráv: Jestliže chcete
odeslat textovou zprávu, můžete tímto menu
obdržet adresu SMS centra.
v Kódování znaků
v Nastavení nosiče: Zde můžete upravit
výběr nosiče (Preferováno GSM, nebo
Preferováno GPRS).

MMS (Menu 5.0.2)
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Posílání zpráv
v Automatické stažení: Domácí

síť dovoluje přijímat multimediální
zprávy po domácí síti. Roamingová síť
dovoluje přijímat multimediální zprávy
jen po roamingové síti. Pokud vyberete
Automaticky, budou multimediální zprávy
přijímány automaticky. Pokud vyberete
Ručně, obdržíte do složky Doručené pouze
zprávu s oznámením a později si můžete
toto oznámení zkontrolovat.
v Profil sítě: Pokud vyberete server
multimediálních zpráv, můžete
nastavit adresu URL tohoto serveru
multimediálních zpráv.
v Povolený typ zpráv
Osobní: Osobní zpráva.
Reklama: Reklamní zpráva.
Informace: Nezbytné informace

E-mail (Menu 5.0.3)
v E-mailový účet

Zde můžete upravovat, odstraňovat nebo
přidávat e-mailové účty.
1 Ťukněte na položku Nový.
2 	Nyní můžete zvolit, jak bude účet fungovat.
Název účtu: Název účtu.
E-mailová adresa: Zadejte e-mailovou
adresu od poskytovatele služeb.
Mé jméno: Můžete si vytvořit přezdívku.
Server příchozí pošty: Zadejte
adresu POP3 a číslo portu, který bude
e-mail přijímat.
Uživatelské jméno: Zadejte ID e-mailu.
Heslo: Zadejte heslo pro e-mail.
Server odchozí pošty: Zadejte adresu
SMTP a číslo portu počítače, který bude
e-mail odesílat.

Posílání zpráv
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Ověření odchozí pošty: Zde můžete
nastavit, jestli se při odesílání zprávy bude
provádět ověřování.
ID/heslo odchozího serveru: Zadejte ID
a heslo pro odeslání e-mailu.
Chcete-li zadat následující informace,
ťukněte na položku a vyberte možnost
Rozšířené nastavení.
- Rozšířené nastavení
Typ protokolu: Zvolte typ protokolu.
(POP3/IMAP4)
Max. velikost pro přijetí: Zobrazí
maximální velikost pro příjem e-mailů.
Uložit na server: Vybráním možnosti
Zapnuto ponecháte zprávy na serveru.
Vložit podpis: Vybráním možnosti Zapnuto
budete ke svým e-mailovým zprávám
přidávat podpis.
E-mail pro odpověď: E-mailová adresa pro
příjem odpovědi.

01
02
03
04
05
06
07
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10

Posílání zpráv
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Číslo příchozího portu: Umožňuje úpravu
čísla portu POP3/IMAP .
Číslo odchozího portu: Umožňuje úpravu
čísla portu SMTP.
Autom. načítání: Pomocí této možnosti
nastavíte automatické načítání e-mailů.
Obnovit stahování: Vyberte možnost
Pouze záhlaví nebo Vše. Tím jste dokončili
nastavení účtu. Účet se zobrazí v seznamu
účtů ve složce E-mail.
•N
 ový účet: Výběrem možnosti Nový účet
můžete nastavit až 5 e-mailových účtů.
Pomocí volby Upravit můžete nastavit
následující hodnoty.
• Smazat: Odstraní vybraný účet ze seznamu.
• Smazat vše: Můžete odstranit všechny účty
ze seznamu.
v Přístupový bod
Zadejte název přístupového bodu.
v Načíst interval
Zvolte, jak často má telefon KF600 kontrolovat
nové příchozí e-mailové zprávy.
v Podpis
Vytvořte e-mailový podpis a zapněte
tuto funkci.
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Posílání zpráv
Číslo hlasové schránky(Menu 5.0.4)

Inform. zpráva (Menu 5.0.6)

Číslo hlasové schránky můžete získat, pokud
váš poskytovatel síťových služeb tuto funkci
podporujete. Po doručení nové hlasové zprávy
se na obrazovce zobrazí symbol. Abyste mohli
telefon správně nastavit, zjistěte u poskytovatele
síťových služeb podrobnosti o službě.

v Přijmout

Servisní zpráva (Menu 5.0.5)
Můžete nastavit možnost, zda zprávu obdržíte
či nikoli.

Zapnuto: Pokud vyberete tuto volbu, bude
váš telefon přijímat zprávy informační služby.
Vypnuto: Pokud vyberete tuto volbu,
váš telefon nebude přijímat zprávy
informační služby.
v Upozornění
Zapnuto: Při přijetí zprávy informační služby
telefon pípne.
Vypnuto: Telefon nepípne, i když přijmete
zprávu informační služby.
v Jazyk
Požadovaný jazyk můžete vybrat stisknutím
. Zprávy informační služby se následně
budou zobrazovat ve zvoleném jazyce.

Posílání zpráv
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Moje složka
Obrázky

Menu 6.1

v Soubor: Můžete otočit, přejmenovat nebo

Složka Obrázky obsahuje výchozí obrázky
předem načtené do telefonu, obrázky,
které jste stáhli, a obrázky pořízené pomocí
fotoaparátu telefonu.

Možnosti menu Obrázky
Dostupné možnosti závisí na vybraném typu
obrázku. Pro obrázky pořízené fotoaparátem
telefonu budou k dispozici všechny možnosti, ale
pro výchozí obrázky jsou k dispozici jen možnosti
Informace o souboru, Tisknout pomocí,
Prezentace, Seřadit podle
a Miniatury/Seznam.
Ve složce s obrázky vyvolejte seznam možností
ťuknutím na položku .
v S
 mazat: Smaže vybrané obrázky.
v O
 deslat přes: Odešlete vybraný obrázek
příteli přes MMS, Bluetooth nebo E-mail.

TIP! Je možné, že před odesláním

v
v
v
v
v
v
v

zobrazit informace (jméno, velikost, datum,
rozlišení, typ a autorská práva). Pokud máte
vloženou paměťovou kartu, zobrazí se další
dvě možnosti: Přesunout do externí
paměti a Zkopírovat do externí paměti.
Tisknout pomocí: Tisk obrázku pomocí
technologie PictBridge nebo Bluetooth®.
Prezentace: Viz Tvorba prezentace na
straně 49.
Nová složka: Vytvoření nové složky v hlavní
složce Obrázky.
Hromadné mazání: Před ťuknutím na
možnost Smazat vyberte více obrázků.
Smazat vše: Odstraní všechny fotografie
ze složky Obrázky.
Seřadit podle: Obrázky můžete uspořádat
podle data, typu nebo názvu.
Zobrazení seznamu/zobrazení
miniatur: Můžete změnit způsob
prohlížení fotografií.
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pomocí správy MMS nebo e-mailem bude
třeba upravit velikost obrázku (.jpeg).

Moje složka
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Moje složka
Odeslání fotografie
1	Přejděte na položku Obrázky a vyberte ji.
2	Vyberte fotografii a ťukněte na položku .
3	Ťukněte na možnost Odeslat přes a vyberte

Smazání obrázku
1	Přejděte na položku Obrázky a vyberte ji.
2	Vyberte obrázek a ťukněte na položku .
3	Ťukněte na možnost Smazat.

4	Pokud vyberete možnost MMS nebo E-mail,

Smazání více obrázků
1	Přejděte na položku Obrázky a vyberte ji.
2	Ťukněte na položku a vyberte možnost

možnost MMS, Bluetooth nebo E-mail.

fotografie bude připojena ke zprávě a zprávu
můžete odeslat bežným způsobem. Pokud
vyberete možnost Bluetooth, budete
vyzváni k zapnutí technologie Bluetooth
a telefon vyhledá zařízení, na něž má
obrázek odeslat.

Uspořádání obrázků
1	Přejděte na položku Obrázky a vyberte ji.
2	Ťukněte na položku a potom
Seřadit podle.

3	Vyberte některou z možností Datum, Typ

Hromadné mazání.

3	Vedle jednotlivých obrázků se zobrazí políčka.

Vyberte obrázek a označte jej ťuknutím
na položku . Chcete-li zrušit označení
obrázku, znovu ťukněte na položku
a označení políčka se zruší.
4	Po označení všech příslušných políček ťukněte
na tlačítko Smazat a potvrďte, že chcete
odstranit všechny označené obrázky.

nebo Jméno.

Moje složka
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Tvorba prezentace
Chcete-li si prohlédnout všechny obrázky
v telefonu nebo procházet pořízené snímky,
můžete vytvořit prezentaci, abyste nemuseli
otevírat a zavírat všechny jednotlivé obrázky.
1	Vyberte možnost Obrázky.
2	Vyberte fotografii, která má být v prezentaci
první, a ťukněte na možnost .
3	Vyberte volbu Prezentace a prezentace
se spustí.
4	Ťuknutím na položku Pauza pozastavíte
prezentaci, klepnutím na možnost Konec ji
ukončíte a vrátíte se do složky Obrázky.
Ťuknutí na položku během prezentace
představí další možnosti:
v Zobrazit: Můžete si vybrat mezi možností
Celý obrázek a Celá obrazovka. Chceteli změnit orientaci obrázku, vyberte možnost
Na celou obr.
v Opakování zapnuto/vypnuto:
Rozhodněte, zda se má prezentace opakovat
nebo ne.

Menu 6.2

Složka Zvuky obsahuje výchozí zvuky
a vaše zvukové nahrávky. Zde můžete spravovat,
odesílat a nastavovat zvuky jako vyzváněcí tóny.

Použití zvuku
1	Vyberte položku Zvuky.
2	Vyberte možnost Výchozí zvuky

01
02
03
04
05

nebo si vyberte ze seznamu souborů
zvukových nahrávek.
3	Vyberte zvuk a ťuknutím na položku
jej přehrajte.
4	Ťukněte na možnost Nastavit jako
a vyberte si mezi možností Vyzváněcí tón
a ID vyzváněcího tónu.
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Moje složka
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Moje složka
Videa

Menu 6.3

Ve složce Videa je uložen seznam stažených
videozáznamů a videozáznamů nahraných
v telefonu.

Sledování videa
1	Vyberte položku Videa.
3	Vyberte video a ťukněte na položku .
TIP! Před odesláním videa ve zprávě MMS

může být nutné změnit jeho velikost.
Některá videa mohou být tak velká, že je
ve zprávě MMS není možné vůbec odeslat.
V takovém případě zvolte některou jinou
možnost odeslání.

Použití možností menu Video
Ve složce Videa vyvolejte ťuknutím na položku
následující seznam možností.
v Smazat: Smaže vybraná videa.
v Soubor: Můžete přejmenovat video,
přesunout jej do jiné složky nebo zobrazit
informace (jméno, velikost, datum, rozlišení,
typ a autorská práva).
v Nová složka: Vytvoření nové složky v hlavní
složce Videa.
v Hromadné mazání: Před ťuknutím na
možnost Smazat vyberte více videoklipů.
v Smazat vše: Odstraní všechna videa ze
složky Obrázky.
v Seřadit podle: Videa můžete uspořádat
podle data, typu nebo názvu.
v Zobrazení seznamu/zobrazení
miniatur: Můžete změnit způsob
prohlížení videí.

Moje složka
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Dokumenty

Menu 6.4

Hry a aplikace

Menu 6.6

V menu Dokumenty můžete prohlížet všechny
soubory s dokumenty. Je zde možné prohlížet
soubory v aplikacích Excel, PowerPoint, Word
a textové soubory a soubory ve formátu PDF.

V tomto menu můžete spravovat aplikace Java
nainstalované v telefonu. Můžete hrát nebo
odstraňovat stažené aplikace nebo nastavit
možnost připojení.

Další

Externí paměť

01
02
03
04

Menu 6.5

Zobrazení seznamu souborů ve složce Další,
které jsou umístěny v interní, externí nebo
multimediální paměti.

TIP! Soubory můžete přes Bluetooth

odesílat pouze tehdy, pokud jsou uloženy
v paměti telefonu nebo externí paměti.

TIP! Pokud propojíte telefon

F600_Czech_0215.indd

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

TIP! Aby byl telefon identifikován jako

výměnný disk, musí v něm být SIM karta.
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Moje složka

s počítačem přes USB kabel, uvidíte v interní
paměti pouze následující složky: Obrázky,
Zvuky, Videa a Jiné. Uvidíte všechny složky z
externí paměti. Pokud přístroj připojíte
k počítači pomocí Bluetooth, můžete kromě
výchozí složky vyměňovat soubory ve
složkách Obrázky, Zvuky, Videa, Dokumenty
a Další. (Ve složce Další nefungují příkazy
„zobrazit“ a„přehrát“.)

Menu 6.7
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MOJE SLOŽKA
Nové fantastické zařízení LG

Model KF600 slouží také jako velkokapacitní
paměťové zařízení. Pokud připojíte kabel USB,
můžete telefon používat také jako vyměnitelný
disk. Můžete stahovat soubory MP3, fotografie,
videa, textové soubory atd. Tím získáte rychlý
přístup z počítače do telefonu pouhým
připojením kabelu USB.

TIP! Při kopírování souboru na

vyměnitelný disk se na displeji objeví
animovaná zpráva.To znamená, že je aktivní
funkce HROMADNÉ ÚLOŽIŠTĚ a že probíhá
přenos dat. Pokud je na displeji zobrazena
animace, neodpojujte kabel. Pokud odpojíte
kabel, zatímco je na displeji zobrazena
animace, dojde ke ztrátě nebo poškození těchto
dat a případně také k poškození telefonu.

TIP! Funkce HROMADNÉ ÚLOŽIŠTĚ bude
fungovat pouze tehdy, když je telefon
v nečinném režimu.

TIP! Při stahování souborů

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

Moje složka
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Profily
V profilech můžete upravit a přizpůsobit tóny
telefonu různým událostem, prostředím nebo
skupinám volajících.
Naleznete zde pět přednastavených profilů:
Normální, Tichý, Pouze vibrace, Hlasitě
a Sluchátka.

v Hlasitost vyzvánění: Nastavte hlasitost

vyzváněcího tónu.
v Typ upozornění na zprávu: Nastavte typ

upozornění na zprávy.
v Tón zprávy: Vyberte tón upozornění

1 Zobrazí se seznam profilů.
2	V seznamu profilů přejděte na profil, který
chcete aktivovat.
3 Pak vyberte možnost Aktivovat.

Upravit (Menu 7.X. 2)
V seznamu profilů vyberte požadovaný profil.
Vyberte položku Upravit.
Otevřou se volby nastavení profilu. Nastavte
volby dle vašich požadavků.
v Typ ohlášení příchozího hovoru:
Nastavte typ ohlášení příchozích hovorů.
v Vyzváněcí tóny: Vyberte požadovaný
vyzváněcí tón ze seznamu.

tónu zprávy.
v Touch & key odezva: Můžete nastavit vše
související s funkcí Touch & key (tóny, hlasitost,
vibrace atd.).
v Tón vysunutí: Umožňuje nastavení tónu
přepnutí pro seřízení prostředí.
v Hlas. zv. efektu: Nastavte hlasitost
zvukového efektu.
v Hlasitost zap/vyp: Nastavte hlasitost
vyzváněcího tónu při vypínání nebo
zapínání telefonu.

04
05
06
07
08
09
10

TIP! Některé profily nelze přejmenovat.

Profily
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03

na zprávu.
v Hlasitost tónu zprávy: Nastavení hlasitosti

Aktivovat (Menu 7.X.1)

01
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Kontakty
Hledat

Menu 8.1

1	Zadejte jméno, které chcete vyhledat.
TIP! Okamžité hledání lze provést

zadáním počátečního písmene jména.

2 Jestliže chcete záznam upravovat, smazat

Kontakty
54

nebo kopírovat, ťukněte na možnost .
Zobrazí se následující menu.
v Z
 obrazit: Můžete zobrazit podrobnosti
každého záznamu.
v U
 pravit: Pomocí navigačního tlačítka
můžete upravit jméno, číslo, skupinu a znak.
vN
 ová zpráva: Po nalezení požadovaného
čísla můžete na vybrané číslo odeslat zprávu
(textovou/multimediální/e-mail).
vO
 deslat přes: Data z telefonního seznamu
můžete odeslat pomocí SMS, MMS, přes
zařízení Bluetooth nebo pomocí e-mailu.
v Smazat: Můžete odstranit záznam.
vN
 ový kontakt: Po výběru umístění, kam
chcete záznam uložit (SIM/Telefon), můžete
záznam přidat do telefonního seznamu.
vH
 romadné mazání: Umožňuje odebrání
více vybraných souborů.
vZ
 kopírovat do telefonu/na kartu SIM:
Můžete kopírovat položku z karty SIM do
paměti telefonu a naopak.

Nový kontakt

Menu 8.2

Pomocí této funkce můžete přidat záznam do
telefonního seznamu. Kapacita telefonního
seznamu je 1000 záznamů. Kapacita paměti
karty SIM závisí na poskytovateli mobilních
služeb. Počet znaků závisí na kartě SIM.

TIP! Maximální délka uloženého

jména a délka čísla závisí na typu karty SIM.

1 	Vyberte možnost Nový kontakt.
2 Vyberte místo pro uložení.
3	Zadejte jméno.
4	Stiskněte tlačítko d a zadejte číslo. (Mobil,
Domů, Kancelář, E-mail, Fax)

5	Skupinu pro záznam můžete nastavit
stisknutím tlačítka l, r.

6	U záznamu můžete nastavit vyzváněcí tón
a fotografii.
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Rychlé volby

Menu 8.3

Tlačítka 2 až 9 můžete přiřadit
k položce seznamu jmen. Můžete volat přímo
stisknutím tohoto tlačítka.
1	Vyberte možnost Rychlé volby.
2	Chcete-li přidat rychlou volbu, vyberte
možnost <prázdné> stisknutím tlačítka
Přiřadit. Potom můžete vyhledat jméno
v telefonním seznamu.
3	Po přidělení čísla jako rychlé volby můžete
záznam upravit a odebrat. Na toto číslo také
můžete zavolat nebo odeslat zprávu.

Menu 8.4

Do seznamu můžete zapsat až několik členů pro
každou skupinu. Můžete vytvořit seznamy až pro
7 skupin.
v Zobrazit členy: Zobrazí členy
vybrané skupiny.
v Vyzváněcí tón skupiny: Umožňuje zadání
vyzváněcího tónu pro volání členům skupiny.
v Ikona skupiny: Umožňuje výběr ikony
v závislosti na skupině.
v Odebrat člena: Můžete odebrat člena ze
seznamu členů skupiny. Jeho jméno
a číslo však zůstane v telefonním
seznamu zachováno.
v Odebrat všechny členy:
Umožňuje odebrání všech členů ze
seznamu členů skupiny.
v Přejmenovat: Můžete změnit
jméno skupiny.
v Odebrat vše: Můžeteodebrat vše.
v Zobrazit: Zobrazí vybranou skupinu.
v Přidat člena: Můžete přidat členy skupiny.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Kontakty
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Kontakty
Kopírovat vše

Menu 8.5

Všechny záznamy z karty SIM lze zkopírovat do
paměti telefonu a naopak.
v Ze SIM do telefonu: Záznam z karty SIM
můžete zkopírovat do paměti telefonu.
v Z telefonu na kartu SIM: Záznam můžete
zkopírovat z paměti telefonu na kartu SIM.

Smazat vše:

Menu 8.6

Je možné odstranit všechny záznamy z karty
SIM nebo telefonu.

Nastavení:
v

Menu 8.7

Možnosti zobrazení
Přejděte na položku Možnosti zobrazení a
stiskněte tlačítko OK.
- Jméno a číslo: V telefonním seznamu
bude zobrazeno jméno a číslo.
- S obrázkem: Doplňte telefonní
seznam informacemi o daných
osobách a jejich obrázky.

Informace

Menu 8.8

v Číslo volání asistenční služby

Pomocí této funkce můžete používat určitý
seznam služeb poskytovaných vaším
provozovatelem sítě (pokud je tato funkce
podporována SIM kartou).
v Vlastní číslo
(závisí na SIM)
Na SIM kartu si můžete uložit i vlastní
telefonní číslo.
v Moje vizitka
Tato možnost vám umožňuje sestavit si
vlastní vizitku, obsahující vaše jméno
a telefonní číslo.
Pro vytvoření nové vizitky stiskněte levé
kontextové tlačítko l [Nový] a do polí
zadejte příslušné informace.
Pokud chcete upravit, odstranit nebo
odeslat vizitku, stiskněte levé kontextové
tlačítko l [Možnosti].

Kontakty
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Nastavení
Datum a čas

Menu 9.1

Můžete nastavit funkce související s datem
a časem.

Jazyky

Menu 9.2

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

02
03

Nastavit datum (Menu 9.1.1)
Můžete zadat aktuální datum.

Formát data (Menu 9.1.2)
Formát data lze nastavit jako RRRR/MM/DD,
DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR.
(D: Den / M: Měsíc / R: Rok)

Nastavit čas (Menu 9.1.3)
Můžete zadat aktuální čas.

Formát času (Menu 9.1.4)
Formát času lze nastavit jako 24 nebo
12hodinový.

Displej

01

Menu 9.3

04
05

Tapeta (Menu 9.3.1)

06

Můžete vybrat obrázky na pozadí
v pohotovostním režimu.

07

Doba podsvícení (Menu 9.3.2)
Můžete nastavit dobu podsvícení displeje.
(Vypnuto/10 s/20 s/30 s/60 s)

08
09
10

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

Autom. aktualizace (Menu 9.1.5)
Pokud vyberete možnost Zapnuto, provede
telefon automatickou aktualizaci data a času.
Nastavení
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Nastavení
Zobrazit ikony zkratek (Menu 9.3.4)

Stále zobrazovaný text (Menu 9.3.9)

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

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

Téma (Menu 9.3.5)

Název sítě: (Menu 9.3.0)

Rychlá změna celého vzhledu obrazovky.

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

Styl menu (Menu 9.3.6)
Tento telefon vám nabízí témata menu tabulek
a seznamů. Nastavte styl menu procházením
a stisknutím tlačítka OK.

Kalibrace touchpadu (Menu 9.3.*)
Vynulování dotykové obrazovky
z důvodu usnadnění.

Hlavní styl písma (Menu 9.3.7)
Můžete vybrat hlavní styl písma.

Styl písma vytáčení (Menu 9.3.8)
Tento telefon vám nabízí čtyři styly vytáčení.
(Styl Hudba/Styl Trávník/Styl Záplata)

Nastavení
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Připojení

Menu 9.4

Bluetooth (Menu 9.4.1)
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.

TIP! Podporovaný profil: HSP, HFP, OPP, BPP,
FTP, SPP, A2DP, AVRCP, DUN, SAP, PBAP

TIP! Při příjmu dat z jiného zařízení Bluetooth
telefon vyžaduje potvrzení. Po potvrzení
přenosu bude soubor zkopírován do telefonu.

01

typu uloženy v následujících složkách:
- Video (.3gp, mp4): složka Videa
- Obrázek (.bmp, gif, jpg, png):
složka Obrázky
- Zvuk (.amr, wav, aac): složka Zvuky
- MP3 (.mp3): Složka Zvuky
- Dokumenty (.txt): složka Dokumenty

02
03
04
05
06

TIP! Dokument (txt) obsahující až 160 znaků
je uložen do složky Přijaté (Menu 5.2).

07

v Bluetooth zapnuto/vypnuto

Můžete aktivovat nebo zrušit funkci Bluetooth.
v Seznam zařízení
-P
 řipojit/Odpojit: Po spárování se sluchátky
nebo stereofonními sluchátky proběhne
automatické připojení těchto sluchátek. Po
spárování s přenosným zařízením se můžete
připojit pomocí ftp připojení tohoto zařízení.

08
09
10

Nastavení
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Nastavení
-N
 ový: Umožňuje vyhledání nových zařízení
Bluetooth a jejich přidání do seznamu
spárovaných zařízení v telefonu. Pokud
vyberete možnost Přidat nový, telefon začne
vyhledávat zařízení Bluetooth, která jsou
v dosahu.

TIP! Jestliže není požadované zařízení

po dokončení hledání nalezeno, opakujte
hledání pomocí možnosti Obnovit.

Jestliže přenášíte soubor pomocí
rozhraní Bluetooth, bude obrazovka
kvůli přenosu souboru na pozadí
uvedena do stavu nečinnosti.
Přejděte k požadovanému zařízení
a stiskněte tlačítko Párovat. Budete vyzváni
k zadání hesla. Může se jednat o jakékoli
heslo (obě zařízení musí používat stejné
heslo) nebo heslo, které je předdefinováno
výrobcem zařízení, s nímž provádíte
párování. V návodu k obsluze zařízení,
s nímž provádíte párování, zjistíte, zda je
heslo k dispozici.

Můžete zobrazit všechna zařízení, s nimiž
je váš telefon KF600 již spárován. Pokud
vstoupíte do nabídky Párovaná zařízení,
zobrazí se vám tyto možnosti
-P
 řejmenovat: Umožňuje změnu názvu
spárovaného zařízení Bluetooth a způsob
jeho zobrazení v telefonu.
- Nastavit jako autorizované/Nastavit
jako neautorizované: Umožňuje
nastavit autorizované připojení mezi
jednotlivými zařízeními Bluetooth. Pokud
například s telefonem pravidelně používáte
sluchátko Bluetooth, nastavení připojení
jako autorizovaného bude znamenat
automatické připojení sluchátka pokaždé,
když je aktivováno.
- Smazat: Umožňuje smazání spárovaného
zařízení Bluetooth.
- Smazat vše: Umožňuje smazání všech
spárovaných zařízení Bluetooth.

Nastavení
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v Nastavení Bluetooth

-V
 iditelnost mého přístroje: Označuje,
zda bude váš přístroj viditelný pro ostatní
zařízení s technologií Bluetooth.
- Mé jméno: Můžete nastavit název zařízení
Bluetooth. Výchozí název je LG KF600.
- Moje adresa: Můžete zobrazit adresu
zařízení Bluetooth.
v Všechny služby
Po spárování lze zobrazit podporovaný profil
bluetooth tohoto zařízení.

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

01

Výběr sítě (Menu 9.4.2.1)

03

02

Obvykle je výběr sítě nastaven na
možnost Automaticky.
v 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.
v 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.

04
05
06
07
08
09
10

Nastavení
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Nastavení
v Preferované: 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.

Nastavení připojení GPRS (Menu 9.4.2.2)
V různých situacích můžete nastavit
službu GPRS.
v Zapnout
Když zvolíte tuto nabídku, bude telefon při
zapnutí automaticky zaregistrován do sítě
GPRS. Je možné používat službu WAP nebo
vytáčené připojení počítače a je možný přenos
dat. Když aplikaci ukončíte, ukončí se spojení
GPRS, ale registrace v síti GPRS zůstane.

v Když je potřeba

Jestliže zvolíte tuto možnost, spojení GPRS
bude navázáno v okamžiku, kdy se připojíte ke
službě WAP a spojení bude ukončeno, jakmile
ukončíte připojení ke službě WAP.

Přístupový bod (Menu 9.4.2.3)
v Zobrazit: Zobrazení názvu

přístupového bodu.
v Upravit: Upraví název přístupového bodu.

TIP! Změny mohou ovlivnit další obsah.
Profil sítě
v Datová připojení
• Jméno: Můžete zadat síťový název.
• Nosič: Můžete zadat modem nosiče.
1 Data/2 GPRS

Nastavení
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<Nastavení dat>
Zobrazí se pouze v případě, že jako nosič/
službu vyberete Data.
-V
 ytočit číslo: Zadejte telefonní číslo pro
přístup k bráně WAP.
- Uživatelské ID: Identita uživatelů pro
vytáčený server (a NIKOLI bránu WAP).
- Heslo: Heslo požadované vytáčeným
serverem (a NE bránou WAP) s cílem
identifikace uživatele.
- Typ hovoru: Vyberte typ datového volání,
analogový nebo digitální (ISDN).
- Rychlost přenosu: Rychlost
datového připojení; 9600 nebo
14400 (závisí na operátorovi).
- Doba prodlevy: Je třeba časový údaj.
Po jeho zadání navigační služba WAP
nebude k dispozici, pokud nebudou zadána
nebo přenášena žádná data.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Nastavení
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- Primární server: Zadejte adresu
IP primárního serveru DNS, k němuž
máte přístup.
- Sekundární server: Zadejte adresu
IP sekudárního serveru DNS, k němuž
máte přístup.
<Nastavení GPRS>
Nastavení služby je k dispozici
pouze v případě, že je jako služba
nosiče vybrána GPRS.
- APN: Zadejte server APN brány GPRS.
- Uživatelské ID: Identita uživatelů pro
server APN.
- Heslo: Heslo požadované serverem APN.
- Primární server: Zadejte adresu
IP primárního serveru DNS, k němuž
máte přístup.
- Sekundární server: Zadejte adresu
IP sekudárního serveru DNS, k němuž
máte přístup.
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Nastavení
Připojení USB (Menu 9.4.3)
Můžete si vybrat režim Modem
a Mass storage.
Po ukončení používání paměti telefonu klepněte
na tlačítko Konec a postupujte následovně.
VÝSTRAHA!
Před odpojením kabelu musíte klepnout na
tlačítko Konec. Jinak nelze zaručit integritu
přenesených dat.

1 Klepněte do oznamovací oblasti.

[Odpojit nebo vysunout hardware]

2 Vyberte Velkokapacitní paměťové

zařízení USB a poté klepněte na Ukončit.
Objeví se následující hlášení:„Velkokapacitní
paměťové zařízení USB lze nyní bezpečně
odebrat ze systému“.
3 Pak odpojte kabel.

Hovory

Menu 9.5

Můžete nastavit menu příslušející pro hovor.

Přesměrování hovoru: (Menu 9.5.1)
Služba přesměrování hovoru umožňuje
přesměrování příchozích hlasových hovorů,
faxových volání a datových hovorů na
jiné číslo. Podrobnosti získáte u vašeho
poskytovatele služeb.
v Všechny hlasové hovory
Neomezeně přesměrovává hlasové hovory.
v Pokud obsazeno
Přesměrovává hlasové hovory v době
používání telefonu.
v Pokud není odpověď
Přesměrovává hlasové hovory, pokud
hovor nepřijmete.
v Pokud je mimo dosah
Přesměrovává hlasové hovory, když je telefon
vypnutý nebo mimo pokrytí.
v Všechny datové hovory
Neomezeně přesměrovává na číslo
s připojením k počítači.

Nastavení
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v Všechny faxové hovory

Neomezeně přesměrovává na číslo
s připojením k faxu.
v Zrušit vše
Zruší všechny služby přesměrování.
Dílčí menu
Menu přesměrování hovorů mají následující
dílčí menu.
- Aktivovat
Aktivuje odpovídající službu.
Do hlasové pošty číslo
Přesměrování do střediska zpráv. Tato funkce se
nezobrazuje v menu Všechny datové hovory
a Všechny faxové hovory.
Na jiné číslo
Zadá číslo pro přesměrování.
Na oblíbené číslo
Můžete zobrazit posledních pět
přesměrovaných čísel.
- Deaktivovat
Deaktivuje odpovídající službu.
- Zobrazit stav
Zobrazí stav odpovídající služby.

01

v Přijmout vysunutím

Pokud vyberete tuto možnost, můžete po
otevření krytu přijmout příchozí hovor.
v Libovolná klávesa
Pokud vyberete tuto možnost, můžete
přijmout hovor stisknutím jakéhokoli tlačítka
kromě tlačítka e.
v Pouze tl. Přijmout
Jestliže zvolíte tuto možnost, můžete přijmout
hovor stiskem tlačítka
.

Odeslat vlastní číslo (Menu 9.5.3)

02
03
04
05
06
07
08

(závisí na síti a operátorovi)

09

v Nastaveno sítí

Pokud vyberete tuto možnost, můžete odeslat
vlastní telefonní číslo v závislosti na službě
dvou linek, například lince 1 nebo lince 2.
v Zapnuto
Své telefonní číslo můžete odeslat
druhé straně.
Vaše telefonní číslo bude přijato do
telefonu příjemce.
v Vypnuto
Vaše telefonní číslo nebude zobrazeno.

10

Nastavení
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Nastavení
Čekající hovor (Menu 9.5.4)
(v závislosti na síti)

Automatické opakování vytáčení
(Menu 9.5.6)

v Aktivovat

v Zapnuto

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

Když je tato funkce aktivní, telefon bude
automaticky opakovaně vytáčet číslo, pokud
se hovor nespojí.
v Vypnuto
Telefon nebude provádět opakované vytáčení,
pokud se hovor nespojí.

Minutové upozornění: (Menu 9.5.5)
Pokud vyberete hodnotu Zapnuto,
můžete zkontrolovat dobu trvání hovoru
podle pípnutí, které se během hovoru
ozývá v minutových intervalech.

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

Nastavení
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Zabezpečení

Menu 9.6

Požadavek kódu PIN (Menu 9.6.1)
V tomto menu můžete telefon nastavit tak, aby
vás po zapnutí telefonu vyzval k zadání kódu
SIM karty.
Je-li tato funkce zapnuta, budete vyzváni k
zadání kódu PIN.
1	V menu nastavení zabezpečení vyberte
požadavek na kód PIN a stiskněte tlačítko OK.
2 Nastavte možnost Zapnuto/Vypnuto.
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 poskytovatele služeb.

Chcete-li zabránit neoprávněným osobám
v používání telefonu, můžete použít
bezpečnostní kód. 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.

01

Zámek touchpadu (Menu 9.6.3)

07

Jestliže aktivujete tuto funkci, touchpad
bude zamknutý.

08

Blokování hovoru (Menu 9.6.4)

10

02
03
04
05
06

09

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

Nastavení
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Zámek telefonu (Menu 9.6.2)

67

67

2007.2.16

4:10:1

Nastavení
v Všechny odchozí

Služba blokování pro všechny odchozí hovory.
v Odchozí mezinárodní
Služba blokování pro všechny odchozí
mezinárodní hovory.
v Odchozí mezinárodní kromě
domácí země
Služba blokování pro všechny odchozí
mezinárodní hovory kromě domácí sítě.
v Všechny příchozí
Služba blokování pro všechny příchozí hovory.
v Příchozí při roamingu
Služba blokování pro všechny příchozí
mezinárodní hovory při roamingu.
v Zrušit všechna blokování
Všechny služby blokování lze zrušit.
v Změnit heslo
Je možné změnit heslo pro službu
blokování hovorů.

Dílčí menu:
- Aktivovat
Umožňuje požadovat po síti nastavení
omezení hovorů.
- Deaktivovat
Vypněte blokování vybraného typu hovorů.
- Zobrazit stav
Zobrazí stav bez ohledu na to, zda jsou hovory
blokovány nebo ne.

Pevná volba čísla (Menu 9.6.5)
(závisí na SIM)
Odchozí hovory můžete omezit na vybraná
telefonní čísla. Čísla jsou chráněna kódem PIN2.
v Zapnuto
Odchozí hovory můžete omezit na vybraná
telefonní čísla.
v Vypnuto
Funkci pevné volby čísla můžete zrušit.
v Seznam čísel
Můžete zobrazit seznam čísel uložených jako
čísla pevné volby.

Nastavení
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Změnit kódy (Menu 9.6.6)
PIN je zkratka z anglického Personal Identification
Number (osobní identifikační číslo) a brání
zneužití neoprávněnou osobou.
Tyto přístupové kódy je možné změnit:
Bezpečnostní kód, PIN1, PIN2.
1	Chcete-li změnit bezpečnostní kód/
PIN1/ PIN2, zadejte původní kód
a stiskněte tlačítko OK.
2	Zadejte nový bezpečnostní kód /PIN/PIN2
a ověřte je.

Menu 9.7

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.
v Zapnuto: Nelze uskutečňovat (ani přijímat)
hovory, včetně tísňových hovorů a také není
možné používat další funkce vyžadující pokrytí
síťovým signálem.
v Vypnuto: Letový režim můžete vypnout
a připojit se k síti po restartování přístroje.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Nastavení

F600_Czech_0215.indd

Letový režim
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Nastavení
Úspora energie

Menu 9.8

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

Vynulovat

Menu 9.9

Pomocí této funkce můžete inicializovat veškerá
výchozí nastavení z výroby. Tuto funkci můžete
aktivovat pouze po zadání bezpečnostního kódu.

Správa paměti

Menu 9.0

Můžete zkontrolovat volné místo a využití paměti
každého úložiště, interní paměti a multimediální
paměti. Můžete přejít do menu úložiště.

Nastavení
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Příslušenství
K mobilnímu telefonu existuje řada příslušenství. Tyto možnosti můžete vybrat podle osobních
požadavků na komunikaci.

01
02

Standardní
akumulátor

Cestovní adaptér

Tato nabíječka
umožňuje výměnu
nabití, pokud jste mimo
domov nebo kancelář.

Bezdrátový mikrofon a ovladač pro
přehrávání hudby

03

v Stereofonní

05

04

sluchátka
v Ovladač: Tlačítko pro přijetí a ukončení
hovoru, ovládání přehrávače hudby, ovládání
hlasitosti, tlačítko přidržení a mikrofon.

06
07
08

Uživatelská příručka k telefonu

09
10

Datový kabel/CD

Telefon můžete připojit
k počítači, aby bylo
možné přenášet data
mezi těmito zařízeními.

Č E S K Y
SLOVENSKY
ENGLISH

TIP! Vždy používejte originální příslušenství LG.
TIP! Jinak může dojít k porušení vaší záruky.
TIP! Příslušenství se může v různých oblastech
lišit, další dotazy můžete vyřešit u místního
poskytovatele služeb nebo prodejce.

Příslušenství
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Služby sítě

Technické údaje

Bezdrátový telefon popsaný v této příručce je
schválen pro použití v sítích GSM 900, DCS 1800,
PCS1900.

Všeobecná

Mnoho funkcí v této příručce je nazýváno
Službami sítě. Jedná se o speciální služby, které
zprostředkuje poskytovatel bezdrátových služeb.
Před tím, než budete moci využívat jakékoliv
z těchto Služeb sítě, musíte si jejich odběr
přihlásit u poskytovatele a získat od něj pokyny
pro jejich používání.

Název produktu: KF600
Systém: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Okolní teploty
Max: +55 °C (vybíjení)/+45 °C (nabíjení)
Min: -10 °C

„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.

Služby sítě

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.“

72
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LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon KF600 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.].
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Pro vaši bezpečnost
Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich
nedodržení může být nebezpečné nebo
nezákonné. Další podrobné informace naleznete
v této příručce.
UPOZORNĚNÍ!
• V letadle musí být mobilní telefon
vždy vypnutý.
• Nedržte telefon v ruce, když řídíte.
• Nepoužívejte mobilní telefon v blízkosti
benzínových stanic, skladů paliv, chemických
výrobních zařízení nebo v prostorech
s nebezpečím výbuchu.
• Pro svou bezpečnost používejte POUZE určené
ORIGINÁLNÍ baterie a nabíječky.
• Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej
mokrýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení
elektrickým proudem nebo k vážnému
poškození telefonu.
• Telefon uchovávejte na bezpečném
místě mimo dosah malých dětí.
Obsahuje malé součásti, u kterých při
uvolnění hrozí riziko spolknutí.

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

Pro vaši bezpečnost
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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

F600_Czech_0215.indd

pro ochranu před neionizujícím zářením
(ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na deset (10)
gramů tkáně.
v Nejvyšší hodnota SAR tohoto modelu,
testovaného DASY4 pro použití u ucha je
0.471 W/kg (10g) a při nošení na těle je
0.743 W/kg (10g).
v 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).

01

Péče o výrobek a jeho údržba

09

UPOZORNĚNÍ!
Používejte pouze baterie, nabíječky a
příslušenství schválené pro použití s tímto
konkrétním modelem telefonu. Použití
jiných typů může zneplatnit jakékoli
schválení nebo záruku vztahující se
k telefonu a může být nebezpečné.

02
03
04
05
06
07
08

10
Návod pro bezpečné a efektivní použití

Informace o vystavení rádiovým vlnám
a specifické míře pohlcení (SAR)
Tento model mobilního telefonu KF600
splňuje příslušné bezpečnostní požadavky pro
vystavení rádiovým vlnám. Tento požadavek je
založen na vědeckých pokynech, které zahrnují
bezpečnostní rezervy, jež zaručují bezpečí všem
lidem bez ohledu na věk a zdravotní stav.
v Ve směrnicích o vystavení rádiovému
záření se používá jednotka měření známá
jako specifická míra pohlcení nebo
SAR. Testování SAR se provádí pomocí
standardizovaných metod s telefonem
vysílajícím na nejvyšší výkon ve všech
testovaných frekvenčních pásmech.
v 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.

v Doporučený limit SAR mezinárodní komisí
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Návod pro bezpečné a efektivní použití
v Přístroj nerozebírejte. V případě, že je

Návod pro bezpečné a efektivní použití
76

zapotřebí oprava, svěřte ji zkušenému
servisnímu technikovi.
v Udržujte jej v bezpečné vzdálenosti od
elektrických přístrojů, jako jsou televizory,
rádia nebo počítače.
v Zařízení je třeba udržovat v bezpečné
vzdálenosti od tepelných zdrojů, jako jsou
radiátory nebo vařiče.
v Telefon nikdy nedávejte do mikrovlnné trouby,
jinak baterie exploduje.
v Nepouštějte jej na zem.
v Přístroj nevystavujte mechanickým otřesům
nebo šoku.
v Při zabalení do balicí fólie nebo vinylového
obalu může dojít k poškození pláště telefonu.
v K čištění telefonu nepoužívejte
agresivní chemikálie (např. alkohol,
benzen, ředidla apod.) ani saponáty.
Jinak hrozí nebezpečí požáru.
v Přístroj nevystavujte nadměrnému kouři
nebo prachu.
v Telefon nepřenášejte v blízkosti
kreditních karet nebo předplacených
jízdenek, mohlo by to ovlivnit informace
na magnetických proužcích.
v Na obrazovku neťukejte ostrým předmětem,
protože by mohlo dojít k jejímu poškození.

v Telefon nepolévejte tekutinami ani

jej neponořujte.
v Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte

opatrně. Zajistěte bezpečné zasunutí kabelů
a nedotýkejte se antény, pokud to není nutné.
v Před zapnutím přístroje odpojte datový kabel.

Elektronická zařízení
Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což
může ovlivnit jejich výkon.
v Nikdy nepoužívejte mobilní telefon v blízkosti
lékařských zařízení bez svolení. Neumísťujte
telefon do blízkosti kardiostimulátoru, např. do
náprsní kapsy.
v Některá naslouchátka mohou být mobilními
telefony rušena.
v Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia,
počítače atd.
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Bezpečnost na silnici

Vyhněte se poškození sluchu

Zkontrolujte zákony a předpisy týkající
se používání mobilních telefonů
v oblasti, kde řídíte.
v Během řízení nedržte telefon v ruce.
v Věnujte plnou pozornost řízení.
v Používejte sadu hands-free, pokud je
k dispozici.
v Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před
voláním zastavte a zaparkujte.
v Energie rádiové frekvence může ovlivnit
elektronické systémy v motorovém
vozidle, například autorádio nebo
bezpečnostní vybavení.
v Pokud je vozidlo vybaveno airbagem,
neumisťujte na něj žádné předměty,
včetně nainstalovaného nebo
přenosného bezdrátového zařízení.
Mohlo by dojít k vážnému zranění kvůli
nevhodnému výkonu.
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.

K poškození sluchu by mohlo dojít, pokud jste
dlouhou dobu vystaveni hlasitým zvukům. Proto
doporučujeme nevypínat a nezapínat sluchátko
v blízkosti ucha. Doporučujeme také nastavení
hlasitosti hudby a hovorů na přiměřenou úroveň.

02
03
04
05

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

06
07

Prostředí s nebezpečím výbuchu

08

v Telefon nepoužívejte v místě tankování

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

09
10
Návod pro bezpečné a efektivní použití
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Návod pro bezpečné a efektivní použití
V letadle

Informace o baterii a péče o ni

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

v Před dobíjením není nutné baterii zcela vybít.

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

Tísňová volání

Návod pro bezpečné a efektivní použití
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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.

Na rozdíl od jiných bateriových systémů zde
neexistuje paměťový efekt, který by mohl
narušit výkon baterie.
v Používejte pouze baterie a nabíječky značky
LG. Nabíječky LG zajišťují maximalizaci
životnosti baterie.
v Baterii nerozebírejte a nezkratujte.
v Zajistěte, aby kovové kontakty sady baterií
byly čisté.
v Pokud baterie přestane zajišťovat přijatelný
výkon, vyměňte ji. Baterii je možné mnohokrát
dobít, než bude nutné ji vyměnit.
v Pokud jste telefon delší dobu
nepoužívali, dobijte baterii, aby
se maximalizoval její výkon.
v Nabíječku nevystavujte přímému slunečnímu
světlu a nepoužívejte ji při vysoké vlhkosti,
například v koupelně.
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v Baterii nenechávejte na horkých nebo

chladných místech, mohlo by dojít ke snížení
jejího výkonu.
v Nebezpečí výbuchu hrozí v případě výměny
baterie za nesprávný typ baterie.
v Proveďte likvidaci použitých baterií podle
pokynů výrobce.
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Niektoré časti tohto návodu sa môžu od vášho
telefónu odlišovať v závislosti od softvéru
telefónu alebo poskytovateľa služby.
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Blahoželáme vám k zakúpeniu pokročilého
a kompaktného mobilného telefónu KF600 od
spoločnosti LG navrhnutého na prácu
s najnovšími technológiami v oblasti digitálnej
mobilnej komunikácie.

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/EC.
2	Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene
od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných
zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
3	Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať
potenciálnym negatívnym následkom pre prostredie a ľudské zdravie.
4	Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom
úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento
produkt zakúpili.
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Zoznámte sa so svojím telefónom
Tlačidlo Ukončiť/Zapnúť
Ukončuje alebo odmieta hovor.
Zapína a vypína telefón.
Jedným stlačením sa vrátite na
pohotovostnú obrazovku.

Nabíjačka, kábel, konektor
súpravy handsfree
Hlasitosť

Tlačidlo Vymazať
Pri každom stlačení sa
vymaže jeden znak. Toto
tlačidlo použite na návrat
na predchádzajúcu
obrazovku.
Hlavná obrazovka

InteractPad™

Tlačidlo Hovor
Vytočí telefónne
číslo a prijíma
prichádzajúce hovory.
Nastavenie

MP3
prehrávač

8

Tlačidlo Záznam
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Kryt batérie

Objektív
fotoaparátu

Karta SIM
Zásuvka na
pamäťovú kartu
Batéria

Nastavenie
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Inštalácia karty SIM a batérie

1 Demontáž krytu batérie
Vysuňte kryt batérie smerom k spodnej časti
telefónu a odnímte ho.

2 Vytiahnutie batérie
Zdvihnite spodný okraj batérie a opatrne ju
vytiahnite z priestoru pre batériu.

VAROVANIE!
Pri vyťahovaní batérie nepoužívajte nechty.

VAROVANIE!
Nevyťahujte batériu, ak je telefón zapnutý.
Mohli by ste ho poškodiť.
Nastavenie

5 Opätovné nasadenie krytu batérie
Zasuňte kryt batérie smerom k vrchnej časti
telefónu, kým s cvaknutím nedosadne na
svoje miesto.

10
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3 Inštalácia karty SIM
Zasuňte kartu SIM do držiaka karty SIM.
Uistite sa, či časť so zlatými kontaktmi
smeruje nadol.
Ak chcete kartu SIM vytiahnuť, opatrne ju
vytiahnite v opačnom smere.

6 Nabíjanie telefónu
Vytiahnutím otvorte kryt konektora
nabíjačky na bočnej strane telefónu KF600.
Pripojte nabíjačku a zapojte ju do elektrickej
zásuvky. Telefón KF600 je potrebné nabíjať
dovtedy, kým sa na obrazovka neobjaví
hlásenie Plne nabité.
Nastavenie

F600_Slovakia_0213_쏭.indd

4 Inštalácia batérie
Do hornej okrajovej časti priestoru pre
batériu najskôr vložte hornú časť batérie.
Skontrolujte, či sú kontakty batérie zarovnané
s kontaktmi v telefóne. Zatlačte spodnú časť
batérie, kým nedosadne na svoje miesto.
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Pamäťová karta
Inštalácia pamäťovej karty
Pomocou pamäťovej karty možno dostupnú
pamäť telefónu rozšíriť. Telefón KF600 podporuje
pamäťové karty s veľkosťou až 2 GB.
1 Odnímte kryt batérie a samotnú batériu, ako
bolo vysvetlené v predchádzajúcej časti.
2 Vložte pamäťovú kartu. Zasuňte
pamäťovú kartu smerom navrch do
zásuvky, kým nedosadne na svoje miesto.
Uistite sa, či oblasť so zlatými kontaktmi
smeruje lícom nahor.

2 Vyberte Správca pamäte a potom vyberte
Externá pamäť.

3 Stlačte Formátovať a zadajte heslo.

V predvolenom nastavení je to 0000.
Karta sa naformátuje a bude pripravená
na používanie.
4 Ak chcete zobraziť nové naformátované
priečinky, stlačte na telefóne KF600
a vyberte
. Vyberte Externá pamäť.
Uvidíte päť priečinkov: Obrázky, Zvuky, Videá,
Dokumenty a Iné.
Podrobnosti o používaní pamäťovej karty
nájdete na str. 48.
VAROVANIE!
Pri formátovaní pamäťovej karty bude celý jej
obsah vymazaný. Ak nechcete stratiť údaje
uložené na pamäťovej karte, najprv ju zálohujte.

Prenos kontaktov
3 Znova nasaďte kryt batérie, ako bolo
vysvetlené v predchádzajúcej časti.

Formátovanie pamäťovej karty
Nastavenie
12

Ak je pamäťová karta už naformátovaná, môžete
ju začať používať. Ak karta naformátovaná nie je,
treba ju naformátovať.
1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte
a vyberte .

Prenos kontaktov z karty SIM do telefónu:
1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte
a vyberte
.
2 Vyberte Kopírovať všetko.
3 Vyberte Z telefónu na SIM kartu, potom
Nechať originál lebo Zmazať originál.
4 Stlačením Áno potvrďte.
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Schéma menu
WEB
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Domovská stránka
Yahoo! Go
Záložky
Zadajte adresu
História
Uložené stránky
Nastavenia prehľadávača
Nastavenia Yahoo
Informácie

PROTOKOLY
HOVOROV
1
2
3
4
5
6
7

Všetky hovory
Neprijaté hovory
Volané čísla
Prichádzajúce hovory
Trvanie hovoru
Ceny hovorov
Informácie o dátach

MULTIMÉDIÁ

SPRÁVY

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

MP3 prehrávač
Fotoaparát
Videokamera
FM rádio
Hlasový záznamník

Nová správa
Prijaté
E-mailová schránka
Koncepty
Na odoslanie
Odoslané položky
Vypočúť hlasovú poštu
Inform. správy
Šablóny
Nastavenia

NÁSTROJE
1
2
3
4
5
6
7
8

Budík
Kalendár
Kalkulačka
Poznámky
Stopky
Konvertor
Svetový čas
Sluzby karty SIM

MOJE VECI
1
2
3
4
5
6
7

Obrázky
Zvuky
Videá
Dokumenty
Iné
A hry Aplikácie
Externá pamäť

KONTAKTY

NASTAVENIA

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Normálny
Tichý
Len vibrovanie
Hlasný
Slúchadlá
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Hľadať
Nový kontakt
Rýchle voľby
Skupiny
Kopírovať všetko
Odstrániť všetky
Nastavenia
Informácie

Dátum a čas
Jazyk
Obrazovka
Možnosť pripojenia
Hovory
Zabezpečenie
Režim počas letu
Úspora energie
Obnoviť
Správca pamäte
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Obrazovka pohotovostného režimu
Vždy, keď telefón KF600 nepoužívate, vráti
sa na obrazovku pohotovostného režimu.
Tu máte k dispozícii rôzne možnosti menu,
môžete rýchlo zavolať a zmeniť svoj profil,
ako aj mnoho ďalších funkcií.
Telefón KF600 má dve obrazovky: dotykovú
a hlavnú. Pomocou menšej dotykovej obrazovky
umiestnenej pod hlavnou obrazovkou môžete
vybrať, čo sa má zobraziť na hlavnej obrazovke.

v Keď otvoríte nejaké menu možností,

InteractPad poskytne štvorsmerové ovládanie.
Buď stláčajte šípky a pohybujte sa tak po
jednej položke, alebo sa posúvajte prstom po
dotykovej obrazovke v požadovanom
smere pohybu.

Tipy pre dotykovú obrazovku

Obrazovka pohotovostného režimu

Návyk na dotykovú obrazovku sa najlepšie
nacvičuje na obrazovke pohotovostného režimu.
Ak chcete vybrať položku, stlačte presne
ikonu umiestnenú na dotykovej obrazovke.
Telefón KF600 pri rozpoznaní stlačenej
možnosti zľahka vibruje.
v Nemusíte stláčať príliš silno, InteractPad je
dostatočne citlivá, aby položku vybrala aj pri
jemnom stlačení.
v Požadovanú možnosť stlačte špičkou
prsta. Dávajte pozor, aby ste nestláčali
iné klávesy okolo.
v Keď obrazovka zhasne, stlačte na pravom
boku telefónu tlačidlo fotoaparátu –
obrazovka pohotovostného režimu sa obnoví.
v Nevkladajte telefón do puzdra ani iného
obalu, pretože InteractPad nefunguje, ak je
niečím zakrytá.

14
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14

s pohotovostná obrazovka

TM

s InteractPad

2007.2.16

4:11:3

Rýchle tlačidlá

Rýchle tlačidlá poskytujú ľahký prístup Stlačením
vyberete funkciu budík. k najpoužívanejším
funkciám na jeden dotyk.
Stlačením otvoríte hlavné menu.
Stlačením vytvoríte a odošlete správu
SMS. Podrobnosti nájdete na str. 27.
Stlačením otvoríte adresár.
Kontakty sa zobrazujú v abecednom
zozname. Môžete aj vytvoriť nový
kontakt a upraviť jestvujúce kontakty.
Podrobnosti nájdete na str. 24.

Hlavné menu
Hlavné menu obsahuje deväť možností.
Otvorenie menu:
1	Stlačte .
2	Na hlavnej obrazovke sa objaví hlavné
menu. Na dotykovej obrazovke sa zobrazí
štvorsmerové ovládanie.
3	Stláčaním šípok sa pohybujte po
jednej položke.
4	Keď dosiahnete požadovanú možnosť,
stlačením tlačidla OK ju otvoríte.

Správy

Stlačením vyberete funkciu budík.

Kontakty

Multimédiá
Moje veci

S tlačením zatvoríte rýchle tlačidlá
a zamknete dotykovú obrazovku.
Jedným stlačením tlačidla
fotoaparátu obrazovku odomknete.

F600_Slovakia_0213_쏭.indd
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Obrazovka pohotovostného režimu

Stlačením vyberte zvukový
profil telefónu.

Protokoly hovorov
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Obrazovka pohotovostného režimu
Stavový riadok

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne ikony
signalizujúce intenzitu signálu, nové správy,
kapacitu batérie, ako aj informáciu, či je aktívna
funkcia Bluetooth.
Nasleduje tabuľka, ktorá opisuje význam ikon,
ktoré možno vidieť v stavovom riadku.
Ikona

Popis
Používa sa režim Všeobecný
Používa sa profil Vonku
Používa sa režim Tichý

Popis

Používa sa profil Náhlavná súprava

Intenzita signálu siete (počet
paličiek môže byť rôzny)

Hovory sú presmerované

Žiadny signál siete
Zostávajúca kapacita batérie
Batéria vybitá
Obrazovka pohotovostného režimu
16

Ikona

GPRS je k dispozícii
EDGE je k dispozícii
Roaming

Nová textová správa

Je vybraný režim počas letu

Nová hlasová správa

Bluetooth

Odosielanie správy zlyhalo
Je nastavený budík
Používa sa profil Vibrovanie

LG KF600 | Návod na používanie
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Web
Môžete získať prístup k rôznym službám WAP
(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 WAP.
Overte si dostupnosť služieb WAP, ceny a tarify
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.
Prehľadávač ukončíte kedykoľvek stlačením
klávesu (e). Telefón sa vráti do menu
v stave nečinnosti.

Navigácia v prehľadávači WAP
Surfovať na internete môžete pomocou tlačidiel
telefónu alebo menu prehľadávača WAP.

Pri surfovaní na internete majú tlačidlá telefónu
funkciu závislú od režimu telefónu.
Tlačidlo

01
02

Popis

03

u
d

Rolovanie obsahom
o jeden riadok

04

c

Návrat na predchádzajúcu
stránku

06

O

Výber možností
a potvrdzovanie akcií

05

07
08

Pomocou menu prehľadávača WAP
Pri surfovaní na mobilnom webe sú k dispozícii
rôzne možnosti menu.

09
10

TIP! Jednotlivé menu prehľadávača
WAP sa môžu odlišovať v závislosti
od jeho verzie.

Web
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Web
Domovská stránka

Menu 1.1

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! Go

Menu 1.2

Môžete využívať službu mobilného internetu
Yahoo Mobile Internet Service.
v oneSearch: Môžete vyhľadávať
okamžité odpovede.
v E-mail: Zobrazí vaše e-mailové konto.
vP
 očasie: Zobrazí aktuálne podmienky
a predpovede pre rôzne oblasti po celom svete.
Môžete si prezerať súhrnné informácie
o počasí vo vašich uložených mestách.
Zvolením položky Otvoriť zobrazíte podrobnú
predpoveď pre niekoľko miest.

v Miestne a Mapy: Vyhľadávanie a prezeranie

miestnych adries, reštaurácií, barov, hotelov
a ďalších položiek.
v Čítače obsahu: Ponúkajú široký výber
s rôznym obsahom: Najnovšie správy, financie,
zábava a šport.
v Kalendár a Adresár: Umožňujú prístup
k podrobným údajom o vašich stretnutiach
a kontaktoch. Stretnutia a udalosti z kalendára
sú tiež súčasťou zobrazenia Dnes.
v Flickr: Aplikácia Flickr vám umožňuje zdieľať
a spravovať vaše fotografie za pohybu. Keď
má používateľ aktivovanú službu Flickr,
môžete vidieť všetky fotografie aplikácie Flickr
a vaše kontakty.

TIP! V niektorých krajinách nie

je služba Yahoo! Go dostupná vzhľadom
na služby siete.

Web
18
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Záložky

Menu 1.3

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

Vytvorenie záložky
1	Stlačte ľavé kontextové tlačidlo Možnosti.
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.
v Nová záložka: vyberte, ak chcete vytvoriť
novú záložku.
v Nový priečinok: vyberte, ak chcete vytvoriť
nový priečinok.

odosiela vybranú záložku ako textovú alebo
multimediálnu správu a e-mailom.

01
02
03

Zadajte adresu

Menu 1.4

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

História
V tomto menu sa zobrazia naposledy
prezerané stránky.

04
05
06
07

Menu 1.5

08
09
10

Web

F600_Slovakia_0213_쏭.indd
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Web
Uložené stránky

Menu 1.6

Telefón dokáže uložiť stránku zobrazenú na
displeji ako súbor pre režim offline. Uložiť
možno až 30 stránok.

TIP! Celková kapacita je až 500 kB.

Nastavenia
prehľadávača

Menu 1.7

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

Profily siete (Menu 1.7.1)
Profil je sieťová informácia používaná na
pripojenie k internetu.
V pamäti telefónu sú uložené predvolené profily
pre niektorých operátorov. Predvolené profily
nemožno premenovať.
Každý profil má nasledujúce podmenu:

Aktivovať
Aktivuje vybraný profil.
Zobraziť
Môžete zobraziť vybraný profil.
v Upraviť: môžete upraviť vybraný profil.
v Nový profil: môžete pridať nový profil.
v Odstrániť: odstráni vybraný profil
zo zoznamu.
v Vynulovať všetky: umožňuje vynulovať
všetky profily.

Režim vykresľovania (Menu 1.7.2)
v Normálne: všetky informácie sa

zobrazujú normálne.
v Optimalizované: všetky informácie sa

zobrazujú optimalizované.

Vyrovnávacia pamäť (Menu 1.7.3)
Údaje alebo služby, ktoré ste použili, sa ukladajú
v telefóne do vyrovnávacej pamäti.

TIP! Vyrovnávacia pamäť je pamäť,

ktorá slúži na dočasné uloženie údajov.

Web
20

LG KF600 | Návod na používanie

F600_Slovakia_0213_쏭.indd
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Súbory cookie (Menu 1.7.4)
Skontrolujte, či sa používajú súbory cookie.

Bezpecnostne certifikaty (Menu 1.7.5)

Nastavenia Yahoo

Menu 1.8

Môžete nastaviť sieťové profily pre Yahoo! Go
a aplikáciu Java.

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

Informácie

Zobraziť obrázok (Menu 1.7.6)

Môžete zobraziť informácie o verzii
prehľadávača WAP.

01
02
03

Menu 1.9

04
05

Vyberte, či chcete zobraziť obrázok alebo avatar.

06

JavaScript (Menu 1.7.7)

07

Môžete zapnúť a vypnúť činnosť JavaScript.

Umiestnenie uloz priest (Menu 1.7.8)
v Telefón: zobrazuje pamäť, ktorá je použitá

08
09
10

a dostupná na ukladanie nových aplikácií
do telefónu.
v Externá: zobrazuje pamäť, ktorá je použitá
a dostupná na ukladanie nových aplikácií do
externej pamäti.

Web
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Protokoly hovorov
Register zmeškaných, prijatých a uskutočnených
hovorov môžete skontrolovať iba v prípade,
že sieť podporuje funkciu Identifikácia 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. Zobraziť možno aj časy hovorov.

Všetky hovory

Menu 2.1

Môžete zobraziť všetky zoznamy odchádzajúcich
alebo prichádzajúcich hovorov.

Neprijaté hovory

Protokoly hovorov
22

Menu 2.2

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

Volané čísla

Menu 2.3

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

Prichádzajúce hovory

Menu 2.4

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

Menu 2.5

Umožňuje zobraziť trvanie prichádzajúcich
a odchádzajúcich hovorov. Taktiež môžete
vynulovať časy hovorov.
K dispozícii sú nasledujúce počítadlá:
v Posledný hovor: dĺžka posledného hovoru.
v Všetky hovory: celková dĺžka uskutočnených
a prichádzajúcich hovorov od posledného
vynulovania počítadla.
v Volané čísla: dĺžka odchádzajúcich hovorov.
v Prichádzajúce hovory: dĺžka
prichádzajúcich hovorov.

Informácie o dátach
Môžete skontrolovať množstvo údajov
prenesených sieťou prostredníctvom
služby GPRS.
Okrem toho možno zobraziť, ako dlho
trvalo pripojenie.

Menu 2.7

01
02
03
04
05
06
07
08

Ceny hovorov

Menu 2.6

Umožní vám skontrolovať poplatky za posledný
hovor, všetky hovory, zostatok a vynulovať
poplatky. Ak chcete vynulovať poplatky, je
potrebný kód PIN2.

10

Protokoly hovorov
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Nástroje
Budík

Menu 3.1

Môžete nastaviť budík tak, aby sa aktivoval v
zadaný čas.
1	Vyberte možnosť Zapnuté a zadajte
požadovaný čas.
2	Vyberte interval opakovania: Jedenkrát,
Denne, Pon-Pia, Pon-Sob, Sob-Ned.
3	Rolujte nadol a vyberte, či chcete nastaviť
budík na možnosť Podľa profilu, Vždy zvuk
alebo Vždy vibrovať.
4	Rolujte nadol a vyberte zvuk budíka.
Stlačením Hľadať vyberte nový zvuk.
5	Rolujte nadol a zadajte názov budíka alebo
ponechajte navrhovaný názov.
6 Stlačte Uložiť.

TIP! Nastaviť možno najviac 5 budíkov.
TIP! Aj keď je telefón vypnutý, funkcia

budíka bude v nastavený čas fungovať.
Ak potom klepnete na Odložiť, po 5 minútach
sa budík spustí znova, a ak klepnete na
UKONČIŤ, zobrazí sa hlásenie„Zapnite telefón“.

Kalendár

Menu 3.2

Pridávanie udalosti do kalendára
(Menu 3.2.1)

1	Vyberte dátum pridávanej udalosti. Dátum

možno vybrať rolovaním pomocou šípok na
dotykovej obrazovke alebo stlačením
a ručným zadaním dátumu.

TIP! Ak už je udalosť uložená v kalendári, je

potrebné vybrať možnosť Prejsť na dátum
po stlačení , aby ste zadali dátum udalosti.

2	Stlačte Nové a zadajte čas začiatku udalosti.
Pomocou šípok dotykovej obrazovky rolujte
nadol a zadajte koncový čas udalosti.
3	Znova posuňte nadol a vyberte, či chcete
pre udalosť nastaviť možnosť Budík.
Listujte dostupnými možnosťami doľava
alebo doprava. Môžete nastaviť, či má byť
budík aktivovaný v čase začiatku udalosti
alebo nastaviť dobu pred udalosťou, kedy
sa má budík ozvať, aby pripomenul, že
nadchádza udalosť.

Nástroje
24
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4 	Rolujte nadol a zadajte Predmet

udalosti. Písmená a číslice zadajte
pomocou klávesnice.
5	Ešte raz rolujte nadol a vyberte, či je
udalosť jednorazová, alebo opakujúca sa
v intervaloch Denne, Týždenne, Mesačne,
alebo Ročne. Ak je udalosť opakujúca sa,
môžete posunúť nadol a zadať Dátum
konca platnosti, kedy udalosť úplne končí.
6	Stlačte Uložiť a udalosť sa uloží do
kalendára. Trojuholníkový kurzor označuje
dni, pre ktoré bola uložená nejaká udalosť.

Úprava udalosti
kalendára (Menu 3.2.2)
1	Stlačte

a vyberte Všetky rozvrhy, ak
chcete zobraziť zoznam všetkých svojich
udalostí. Posuňte na udalosť, ktorú chcete
upraviť, a stlačte Zobraziť. Môžete aj vybrať
deň udalosti v kalendári a stlačiť Zobraziť.
2	Stlačte Upraviť a posuňte na podrobnosť
udalosti, ktorú chcete zmeniť. Urobte úpravy
a stlačením Uložiť upravenú udalosť uložte.

Zdieľanie udalosti kalendára
(Menu 3.2.3)

1	Vyberte udalosť, ktorú chcete zdieľať,
a stlačte

.

2	Vyberte Odoslať prostredníctvom

a vyberte spomedzi možností Textová
správa, Multimediálna správa,
Bluetooth alebo E-mail.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

TIP! Udalosť možno z kalendára
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odstrániť tak, že vyberiete udalosť
a potom stlačíte Odstrániť.
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Nástroje
Kalkulačka

Menu 3.3

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,
deg, rad.
1	Čísla zadávajte stláčaním číselných tlačidiel.
2	Pomocou dotykového ovládača zvoľte
znamienko pre výpočet.
3	Potom zadajte čísla.
4	Stlačením = zobrazíte výsledok.
5	Pri zložitejších výpočtoch vyberte príkaz
stlačením .
6	Stlačením AC vymažete obrazovku a začnete
nový výpočet.

Poznámky

Menu 3.4

1	Položku Poznámky vyberiete
stlačením Zobraziť.

2	Ak je položka prázdna, stlačte Nové.
3	Zadajte poznámku a potom stlačte Uložiť.

Stopky

Menu 3.5

1	Stlačením zaznamenávate čas a čas kola.
2	Stlačením zistíte zaznamenaný čas kola.
3	Stlačením obnovíte predvolený stav.
4	Stlačením položky Pokračovať znova spustíte

stopky v bode predchádzajúceho zastavenia
alebo stlačením položky Vynulovať vrátite čas
znova na začiatok.

Nástroje
26
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Konvertor

Menu 3.6

Funkcia slúži na prevod medzi požadovanými
jednotkami. K dispozícii je 7 oblastí, v ktorých
možno prevádzať jednotky: Mena, Oblasť, Dĺžka,
Hmotnosť, Teplota, Objem a Rýchlosť.
1	Typ jednotiek možno vybrať stlačením
tlačidla OK.
2	Požadovanú jednotku, do ktorej potrebujete
prevod, môžete vybrať stlačením u, d.
V prevode jednotiek nie je možné zadať
symbol –.
3	Vyberte štandardnú hodnotu stlačením
l, r.

Menu 3.7

K dispozícii máte možnosť skontrolovať aktuálny
čas pásma Greenwich Mean Time (GMT)
a hlavných miest po celom svete. Použite
položky l, r, u, d a
.
Obrazovka zobrazuje názov mesta, aktuálny
dátum a čas.

Sluzby karty SIM

Menu 3.8

Toto menu závisí od karty SIM a služieb siete.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Nástroje
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Multimédiá
MP3 prehrávač

Menu 4.1

Telefón LG KF600 má zabudovaný MP3
prehrávač, takže môžete prehrávať svoju
obľúbenú hudbu.
v Seznam skladeb: obsahuje zoznam
všetkých skladieb uložených v telefóne.
v Môj zoznam prehrávaných skladieb:
obsahuje všetky zoznamy skladieb, ktoré
ste vytvorili, ako aj položky Zoznam Za
pohybu, Aktuálne skladby
a Obľúbené skladby.
v Nastavenia: úprava nastavení hudby.

Prehrávanie skladieb
1 Vyberte položku MP3 prehrávač.
2	Vyberte možnosť Všetky skladby a potom
skladbu, ktorú chcete prehrať. Stlačte
skladbu pozastavíte.
preskočíte na
nasledujúcu skladbu.

3	Stlačením
4	Stlačením

.

5	Stlačením

preskočíte na
predchádzajúcu skladbu.
6	Stlačením bočného mp3 tlačidla C skryjete
obrazovku prehrávača hudby a môžete tak
ďalej používať telefón bežným spôsobom
počas prehrávania hudby.
zastavíte hudbu a vrátite sa
7	Stlačením
do menu hudby.

Používanie možností počas
prehrávania hudby
Stlačte a vyberte spomedzi možností:
v Zobraziť zozn. prehr. skl.: slúži na
prezeranie zoznamu skladieb, ktorý
práve počúvate.
v Nastaviť ako vyzváňací tón: Môžete
nastaviť práve prehrávanú hudbu z MP3
súboru ako vyzváňací tón.
v Nastavenia: Zmeňte režim Ekvalizér
alebo Prehrať alebo pomocou možnosti
Nastaviť náhodný výber hudbu zmiešajte.

TIP! Ak chcete počas

počúvania hudby zmeniť hlasitosť,
použite tlačidlá hlasitosti umiestnené
na bočnej strane telefónu.
Multimédiá
28
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Vytvorenie zoznamu
prehrávaných skladieb
Môžete vytvoriť svoje vlastné zoznamy
skladieb tak, že vyberiete skladby
z priečinka Seznam skladeb.
1	Vyberte MP3 prehrávač, potom vyberte
položku Môj zoznam prehrávaných skladieb.
2	Stlačte Nové, zadajte názov zoznamu
skladieb a stlačte Uložiť.
3	Zobrazí sa priečinok Seznam skladeb.
Vyberajte všetky skladby, ktoré chcete pridať do
zoznamu skladieb, a stláčajte .
Za názvom skladby sa objaví značka. Ak
náhodou pridáte skladbu, ktorú nechcete,
vyberte ju a opätovným stlačením zrušte
jej označenie.
4	Stlačením Uložiť zoznam skladieb uložíte.

zoznam prehrávaných skladieb.
2	Vyberte zoznam skladieb, ktorý chcete
prehrať, a stlačte Zobraziť. Potom stlačte

01
02

.

03

Úprava zoznamu skladieb

04

Občas možno budete chcieť pridať do zoznamu
nové skladby alebo ich z neho odstrániť.
Možno budete potrebovať zoznamy skladieb aj
usporiadať. V takom prípade použijete možnosť
úpravy zoznamu skladieb.
1	Vyberte MP3 prehrávač, potom
vyberte položku Môj zoznam
prehrávaných skladieb.
2	Posuňte na zoznam skladieb, ktorý chcete
upraviť, stlačte Zobraziť a potom stlačte .
Vyberte spomedzi týchto možností:

05
06
07
08
09
10

Multimédiá
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Prehrávanie zoznamu skladieb
1	Stlačte MP3 prehrávač, potom stlačte Môj
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Multimédiá
v Prehrať: prehrá zoznam skladieb.
v Pridať: pomocou tejto možnosti

môžete pridať alebo odstrániť skladby zo
zoznamu skladieb.
v Odstrániť: odstráni skladbu zo zoznamu
skladieb. Stlačením Áno potvrďte.
v Presunúť nahor/Presunúť nadol:
slúži na presun skladby v zozname
skladieb nahor alebo nadol, čím sa
zmení poradie prehrávanie.
v Viacnásobné odstránenie: slúži na
odstránenie skladieb zo zoznamu.
v Odstrániť všetky: odstráni zo zoznamu
všetky skladby.
v Informácie: slúži na zobrazenie informácií
o zozname skladieb.

Odstránenie zoznamu skladieb
1	Vyberte MP3 prehrávač, potom

vyberte položku Môj zoznam
prehrávaných skladieb.
2	Posuňte na zoznam skladieb, ktorý chcete
odstrániť, a stlačte .
3	Vyberte Odstrániť a stlačením
Áno potvrďte.

Fotoaparát

Menu 4.2

Pomocou fotoaparátu zabudovaného v telefóne
môžete snímať obrázky alebo nahrávať videá.
Obrázky môžete poslať aj iným ľuďom alebo
nastaviť fotografie ako tapetu.

TIP! Pri používaní fotoaparátu sa zvyšuje

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

• Snímanie fotografií
Podržte stlačené tlačidlo C. Fotoaparát sa
pripraví na použitie a obrazovku teraz môžete
otočiť do vodorovnej polohy.
– Snímané obrázky budú jasné, ak stlačíte
tlačidlo C, kým je fotoaparát nehybný.
– Patrične upravte vzdialenosť od objektu, ktorý
chcete nasnímať (viac ako 50 cm).

Multimédiá
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– 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.
– Pri snímaní záberov je aktivovaná funkcia
Automatické zaostrenie (Auto Focus).
Zaostrenie upravte tak, že stlačíte tlačidlo C
fotoaparátu do polovice.
Stlačením sa nastavujú rôzne podmienky.
Pohybovať sa môžete stláčaním lrud.

TIP! Priblíženie môžete upraviť
pomocou tlačidla UD.
v Prejsť na [

]: vyberte, či chcete zobraziť
fotografie uložené v časti Album alebo
prepnúť do režimu Videokamera.
v Foto mód [
]: Umožňuje nastaviť
režim snímania na Automaticky,
Portrét, Krajina, Šport, Nočný.

]: umožňuje nastaviť
veľkosť obrázka. (2048x1536)(1600x1200),
(1280x960) (640x480) a (320x240). Funkcia
viacerých záberov je k dispozícii len pri
rozlíšení (320x240) a (640x480) pixlov.
v Kvalita [
]: umožňuje nastaviť kvalitu
obrázka: Normálne, Stredná a Vysoká.
v Zdokonalenie portrétu [
]: umožňuje
nastaviť funkciu Zdokonalenie portrétu.
v Blesk [
]: umožňuje nastaviť blesk, ak
snímate fotografiu v tmavom prostredí.
v Zníženie trasenia [
]: vyberte možnosť
Zapnuté, ak sa vám trasú ruky.
v Samospúšť [
]: umožňuje nastaviť čas
oneskorenia (3 sekundy, 5 sekúnd alebo 10
sekúnd). V takom prípade telefón nasníma
fotografiu až po uplynutí určeného času.
v Uložiť do [
]: môžete nastaviť,
kam sa má fotografia po nasnímaní
uložiť. (Externé/Telefón)
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Multimédiá
v Viac záberov [

]: umožňuje súvisle
nasnímať viac fotografií.
v Auto focus [
]: slúži na zapnutie alebo
vypnutie automatického zaostrenia. Môžete aj
nastaviť možnosť Makro na snímanie zblízka.
Ak sa pokúšate snímať zblízka, ale rámček
zaostrenia zostáva červený, skúste zapnúť
režim Makro.
v Farebnv efekt [
]: k dispozícii sú 4
nastavenia. Vypnuté (normálne/farebné),
Sépia, Mono (čiernobiele) alebo Negatív.
v Vyváženie bielei [
]: umožňuje zmeniť
nastavenie v závislosti od okolitého prostredia.
Automaticky, Denné svetlo, Svetlo
žiarovky, Zamračené alebo
Žiarivkové svetlo.
v Tón spúšte [
]: môžete nastaviť zvuk,
ktorý sa ozve pri snímaní obrázka.
v Obnoviť nastavenia [
]: umožňuje
obnoviť pôvodné nastavenie.

Videokamera

Menu 4.3

1	Vyberte menu Videokamera.
2	Nastavenia v menu Videokamera sú rovnaké
ako nastavenia v menu Fotoaparát, okrem
nasledujúcich položiek:
v Režim Video [
]: umožňuje nastaviť
odosielanie videosúboru prostredníctvom
MMS alebo na hodnotu Normálny.
v Rozlíšenie [
]: môžete vybrať
nasledujúce rozlíšenie: 320x240, 176x144.

FM rádio

Menu 4.4

 ôžete vyhľadávať stanice rádia a vychutnať si
M
počúvanie rádia.

TIP! Ak chcete zlepšiť príjem rádia,

roztiahnite kábel náhlavnej súpravy, ktorý
funguje ako FM anténa.

Multimédiá
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1	Stlačením príslušného tlačidla s číslom
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Hlasový záznamník

Menu 4.5

Môžete nahrať hlasovú poznámku.

Nahrať
1 Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla .

02
03

Po spustení nahrávania sa zobrazí správa
Nahrávanie a počítadlo.
2	Ak chcete pozastaviť alebo obnoviť
nahrávanie, stlačte ľavé kontextové tlačidlo
alebo tlačidlo OK.
3	Ak chcete ukončiť nahrávanie, stlačte pravé
kontextové tlačidlo Zastaviť.

Album
Môžete zobraziť priečinok Zvuky,
v ktorom sú uvedené všetky zvukové
súbory uložené v pamäti.

01
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Multimédiá

kanála uložíte informácie práve vybranej
stanice rádia.
2	Po nastavení predvolieb kanálov rádia
môžete počúvať iný kanál tak, že stlačíte
príslušné tlačidlo s číslom (krátke stlačenie).
3	Stlačením ľavého kontextového tlačidla l
[Možnosti] máte k dispozícii nasledujúce
možnosti menu.
v Upraviť frekvenciu: môžete nastaviť
frekvenciu a zmeniť rozhlasovú stanicu na
vybranom kanáli. Frekvenciu môžete meniť v
krokoch po 0,1 MHz pomocou l, r,
a číselných tlačidiel.
v Autom. snímanie: ak vyberiete pri otázke
„Začať autom. snímanie?“ možnosť Zapnuté,
automaticky nastavíte rozhlasový kanál. Ak
v prípade, keď sa zobrazí správa„Uložiť túto
stanicu?“, vyberiete možnosť Áno, vybraná
frekvencia sa uloží.
v Počúvať cez reproduktor: vyberte túto
možnosť, ak chcete počúvať rádio cez vstavaný
reproduktor. Ak chcete reproduktor vypnúť,
vyberte možnosť„Počúvať cez náhlavnú
súpravu“ v položke [Možnosti].
v Informácie stanice: ak chcete zobraziť
informácie o rozhlasovej stanici.
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Správy
Nová správa

Menu 5.1

Toto menu obsahuje funkcie týkajúce sa
textových a multimediálnych správ, e-mailu
a správ posielaných cez Bluetooth.

Textova sprava (Menu 5.1.1)
Môžete písať a upravovať textové správy.
1 Ak chcete napísať novú správu, vyberte
možnosť Text.
2 Zadávanie textu bude jednoduchšie, ak
použijete funkciu T9.
3 Stlačením každého z tlačidiel pripojte
nasledujúce položky.
Vložiť
– Symbol: môžete pridať špeciálne znaky.
– Obrázok: Môžete vložiť Predvolené grafiky
alebo grafiky z priečinka Moje obrázky, ktoré
sú dostupné pre krátke správy.
– Zvuk: Môžete vložiť zvuky, ktoré sú dostupné
pre krátke správy.
– Predvolené obrázok: môžete vkladať
uložené animácie.
– Predvolené zvuk: môžete vkladať
uložené zvuky.

– Textová šablóna: môžete použiť textové
šablóny, ktoré už sú v telefóne uložené.
– Meno a číslo: môžete do adresára pridať
telefónne čísla alebo e-mailové adresy.
– Moja vizitka: do správy môžete pridať
svoju vizitku.
v Uložiť do konceptov: Slúži na ukladanie
správ do priečinka Koncepty.
v Jazyky T9: výber jazyka pre zadávanie
pomocou funkcie T9. Režim zadávania T9
môžete tiež vypnúť pomocou možnosti
Vypnúť T9.
v Nové slovo T9: túto možnosť vyberte, ak
chcete vložiť do slovníka T9 nové slovo.
v Vymazať text: počas písania správy
SMS môžete vymazať text.
v Rukopis: túto možnosť vyberte pri
začiatku vytvárania správy, ak chcete zapnúť
rozpoznávanie rukou písaného textu.
v Ukončiť: môžete sa vrátiť do menu Správa.

TIP! Kódovanie znakov: Zvolením

položky Obmedzená podpora môžete zmeniť
2-bajtový znak na 1-bajtový znak(“á é í ó ñ ú”
-> “a e i o n u”).

Správy
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Multimedialna sprava (Menu 5.1.2)
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Nové video do krátkych správ.
– Symbol: Môžete vložiť Symbol.
– Textová šablóna: môžete použiť textové
šablóny, ktoré už sú v telefóne uložené.
– Meno a číslo: môžete do adresára pridať
telefónne čísla alebo e-mailové adresy.
– Nová snímka: Môžete zvoliť možnosť
Vložiť snímku pred alebo Vložiť
snímku za.
– Viac: Môžete vložiť Kontakt, Moja vizitka
alebo Rozvrh.
v Uložiť: Multimediálne správy môžete ukladať
Medzi koncepty alebo Ako šablónu.
v Upraviť vec: Umožňuje vám upraviť vami
vybratú multimediálnu správu.
v Náhľad: Multimediálne správy, ktoré ste
vytvorili, si môžete prezerať.
v Trvanie snímky: Môžete nastaviť dĺžku
trvania snímky multimediálnej správy.
v Odstrániť: Umožňuje odstránenie položiek.
v Jazyky T9: výber jazyka pre zadávanie
pomocou funkcie T9. Režim zadávania T9
môžete tiež vypnúť pomocou možnosti
„Vypnúť T9“.
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Správy

Môžete písať a upravovať multimediálne správy
a kontrolovať veľkosť správy.
1	Ak chcete napísať novú správu, vyberte
možnosť Multimédiá.
2	Môžete vytvoriť novú správu alebo
si vybrať jednu z vytvorených šablón
multimediálnych správ.
Maximálna možná veľkosť súboru, ktorý môžete
vložiť do správy MMS, je 300 kB.
1 Zadajte číslo príjemcu.
2	Stlačte tlačidlo d, ak chcete pridať
ďalších príjemcov.
3 Do telefónneho zoznamu môžete pridať
telefónne čísla.
4	Stlačte tlačidlo l [Možnosť] a po zadaní
čísel stlačte tlačidlo Odoslať.
Vložiť
- Symbol: môžete pridať špeciálne znaky.
– Obrázok: Môžete vložiť Existujúci obrázok
alebo grafiku v položke Moje obrázky z
položky Nová fotografia, ktoré sú dostupné
pre krátke správy.
– Zvuk: Môžete vložiť zvuky z položky
Existujúci zvuk alebo Nová hlasová správa do
krátkych správ.
– Video: Môžete vložiť Existujúce video alebo
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Správy
v Nové sl.T9: túto možnosť vyberte, ak chcete

vložiť do slovníka T9 nové slovo.
v Vymazať text: počas písania správy

SMS môžete vymazať text.
v Rukopis: túto možnosť vyberte pri
začiatku vytvárania správy, ak chcete zapnúť
rozpoznávanie rukou písaného textu.
v Ukončiť: ak stlačíte tlačidlo Ukončiť počas
písania správy, môžete ukončiť písanie správy
a vrátiť sa späť do menu Správa. Správa, ktorú
ste písali, sa neuloží.

TIP! Ak pri písaní multimediálnej

správy vyberiete veľký súbor obrázka (napríklad
200 kB), načítanie bude trvať približne 10
sekúnd. Počas načítania nemôžete aktivovať
žiadne tlačidlá. Približne po 10 sekundách by
malo byť možné správu prečítať.

E-mail (Menu 5.1.3)
E-mailový účet (Menu 5.1.3.1)
Ak chcete odosielať a prijímať e-maily, je
potrebné nastaviť nový e-mailový účet.
1	Zadajte predmet a napíšte svoju správu.
Stlačením pripojte obrázky, videá, zvuky
alebo iné typy súborov.
2	 stlačte Odoslať príjemcovi a potom
zadajte adresu príjemcu.
3	Dotknite sa položky Odoslať a e-mail
bude odoslaný.
4	Pomocou tlačidiel zadajte adresu príjemcu
a napíšte svoju správu. Pomocou tlačidla
Súbory priložte obrázky, videá, zvuky alebo
súbory iného typu.
5	Stlačte tlačidlo Odoslať a e-mail
bude odoslaný.

Správy
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Prístupový bod (Menu 5.1.3.2)

Sprava Bluetooth (Menu 5.1.4)

Zadajte názov prístupového bodu.

v Uložiť do konceptov: slúži na uloženie

Interval získania (Menu 5.1.3.3)
vyberte, ako často má telefón KF600 kontrolovať
nové e-mailové správy.

Podpis (Menu 5.1.3.4)
Slúži na vytvorenie podpisu e-mailových správ
a aktivovanie tejto funkcie.
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Správy
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správy do priečinka Koncepty.
v Jazyky T9: výber jazyka pre zadávanie
pomocou funkcie T9. Režim zadávania
T9 môžete aj deaktivovať pomocou
možnosti„Vypnúť T9“.
v Nové slovo T9: túto možnosť vyberte, ak
chcete vložiť do slovníka T9 nové slovo.
v Vymazať text: počas písania správy môžete
vymazať text.
v Rukopis: túto možnosť vyberte pri
začiatku vytvárania správy, ak chcete zapnúť
rozpoznávanie rukou písaného textu.
v Ukončiť: ak sa táto položka vyberie počas
písania správy, môžete ukončiť písanie správy
a vrátiť sa späť na predchádzajúcu obrazovku.
Správa, ktorú ste písali, sa neuloží.
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Správy
TIP! Pre všetky e-mailové kontá

môžete celkovo uložiť až 100 správ.
V priečinkoch Koncept, Schránka odoslaných
správ a Odoslané až 100 správ. V prípade, že je
Schránka prijatých správ plná, nebudete môcť
prijímať ďalšie e-maily.

TIP! Maximálna veľkosť jednej

odoslanej správy a jednej prijatej správy je 300
kB s prílohami. V prípade, že dostanete správu
s viac ako 5 prílohami, prijatých bude len 5
z týchto príloh. Niektoré prílohy sa nemusia
zobrazovať správne.

TIP! Správu väčšiu ako 300 kB nebude
možné prijať.

Prijate

Menu 5.2

Keď dostanete novú správu, objaví sa
upozornenie. Správa sa uloží do Schránky
prijatých správ.
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 na telefóne zobrazí hlásenie„Nie je priestor pre
správu“, voľné miesto v každom archíve môžete
vytvoriť vymazaním správ, médií a aplikácií.
* S práva SIM
Správa SIM znamená správu, ktorá sa
výnimočne ukladá na kartu SIM. Túto správu
možno premiestniť do telefónu.
Pri signalizovaných multimediálnych správach je
potrebné počkať, kým sa správa prevezme
a spracuje.

Správy
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v Zobraziť: zobrazíte prijaté správy.
v Odpovedať: môžete

odpovedať odosielateľovi.
v Poslať ďalej: vybranú správu môžete poslať
ďalej druhej strane.
v Volať: môžete naspäť zavolať odosielateľovi.
v Informácie: môžete zobraziť informácie
o prijatých správach: Adresu odosielateľa,
Predmet (len pri multimediálnych správach),
Dátum a čas správy, Typ správy, Veľkosť správy.
v Viacnásobné odstránenie: vyberte správy,
ktoré chcete odstrániť, potom môžete vybrané
správy odstrániť.
v Odstrániť všetky prečítané: môžete
odstrániť všetky prečítané správy.
v Odstrániť všetky: môžete odstrániť
všetky správy.

Menu 5.3

Keď otvoríte toto menu, môžete sa buď
pripojiť k svojej vzdialenej poštovej
schránke a prijať nové e-mailové správy,
alebo môžete zobraziť predtým prijaté
e-mailové správy bez prihlasovania sa
k e-mailovému serveru.
Môžete skontrolovať položky Koncepty
a Na odoslanie.

Koncepty
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02
03
04
05
06

Menu 5.4

Pomocou tohto menu možno nastaviť
predvolené multimediálne správy, ktoré
používate najčastejšie. Toto menu zobrazuje
zoznam predvolených multimediálnych správ.
Dostupné sú nasledujúce možnosti.
v Zobraziť: môžete prezerať
multimediálne správy.
v Upraviť: upravte požadovanú správu.
v Odstrániť: odstráni požadovanú správu.
v Informácie: môžete zobraziť informácie
o vybranej správe.
v Viacnásobné odstránenie: vyberte správy,
ktoré chcete odstrániť, potom stlačte tlačidlo
OK a môžete odstrániť vybrané správy.
v Odstrániť všetky: odstráni z priečinka
všetky správy.
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Na odoslanie

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.
v Zobraziť: môžete zobraziť správu.
v Odstrániť: môžete odstrániť správu.
v Upraviť: upravte požadovanú správu.
v Informácie: môžete skontrolovať informácie
o každej správe.
v Viacnásobné odstránenie: vyberte
a odstráňte vybrané správy.
v Odstrániť všetky: môžete odstrániť všetky
správy z priečinka Na odoslanie.

Odoslane polozky

Menu 5.6

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

Vypočuť hlasovú poštuMenu 5.7
Ak ste vybrali toto menu, jednoduchým
stlačením OK si vypočujete hlasovú poštu.

TIP! 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.

Správy
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Inform. Spravy
(V závislosti od siete a
predplatených služieb)

Menu 5.8

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 z daných typov informácií 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.
Ak chcete opätovne zobraziť správu, alebo nie
ste v pohotovostnom režime, postupujte podľa
ďalej uvedeného poradia.

01

1	Po prijatí informačnej správy a výbere

položky Čítať správu zobrazíte na obrazovke.
2	Správa bude zobrazená, dokým nedosiahnete
ďalšiu správu.

02
03

Témy (Menu 5.8.2)

04

(V závislosti od siete a
predplatených služieb)

05
06

v Zobraziť zoznam: môžete zobraziť čísla

informačných správ, ktoré ste pridali.
Stlačením jednotlivých tlačidiel môžete
upraviť a odstrániť kategóriu informačných
správ, ktorú ste pridali.
v Aktívny zoznam: v aktívnom zozname môžete
vybrať čísla služieb informačných správ. Ak
aktivujete informačné číslo služby, môžete
prijímať správy odoslané z daného čísla.

07
08
09
10

Správy

F600_Slovakia_0213_쏭.indd
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Správy
Šablóny

Menu 5.9

Textové šablóny (Menu 5.9.1)
Máte 6 nasledujúcich textových šablón:
• Zavolaj mi späť
• Meškám. Budem tam o
• Kde si teraz?
• Som na ceste
• Súrne! Kontaktujte ma.
• Ľúbim ťa!
Dostupné sú nasledujúce možnosti.
v Odoslať prostredníctvom
– Textová správa: slúži na
odoslanie vybranej šablóny správy
prostredníctvom SMS.
– MMS: slúži na odoslanie vybranej šablóny
správy prostredníctvom MMS.
– Správa Bluetooth: Slúži na odoslanie
vybratej šablóny správy prostredníctvom
rozhrania Bluetooth.

– E-mail: toto menu umožňuje upraviť,
odstrániť alebo pridať e-mailový účet.
v Odstrániť: odstráni šablónu.
v Nová šablóna: pomocou tejto možnosti
vytvoríte novú šablónu.
v Odstrániť všetky: umožňuje odstrániť
všetky multimediálne správy.
v Zobraziť: môžete prezerať
multimediálne šablóny.
v Upraviť: slúži na písanie novej správy alebo
úpravu vybranej šablóny správy zo zoznamu
textových šablón.

Správy
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Šablóny multimédií (Menu 5.9.2)
Po uložení novej šablóny máte k dispozícii
nasledujúce možnosti.
v Uložiť: umožňuje uložiť nové vytvorené
multimediálne šablóny.
v Vložiť: môžete pridať položky Symbol,
Obrázok, Video, Zvuk, Nová snímka, Textová
šablóna, Kontakt, Vizitka, Iné.
v Ukážka: môžete zobraziť ukážku vytvorených
multimediálnych šablón.
v Upraviť predmet: umožňuje upraviť
vybranú multimediálnu správu.
v Trvanie snímky: môžete nastaviť dĺžku
trvania snímky multimediálnej správy.
v Jazyky T9: vyberte požadovaný
jazyk pre režim zadávania T9. Režim
zadávania T9 môžete tiež vypnúť
pomocou možnosti Vypnúť T9.
v Ukončiť: umožňuje návrat do menu Správa.

Menu 5.0

01

Textová správa (Menu 5.0.1)

02

v Typ správy:

03

Text, Hlas, Fax, Paging, X.400,
E-mail, ERMES.
Zvyčajne je typ správy nastavený na
možnosť Text. Svoj text môžete previesť do
alternatívnych formátov. Dostupnosť tejto
funkcie overte u svojho operátora.
v Doba platnosti: Táto sieťová služba
umožňuje nastaviť, ako dlho má byť správa
uložená v centre správ.
v Správa o doručení: Ak nastavíte možnosť
Áno, môžete tak kontrolovať, či bola správa
úspešne odoslaná.
v Účtovanie za odpovedanie: keď je správa
odoslaná, umožňuje príjemcom odpovedať
s účtovaním poplatku na váš telefónny účet.

04
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Správy
v Číslo centra správ: ak chcete odoslať

textovú správu, pomocou tohto menu môžete
prijať adresu centra SMS.
v Kódovanie znakov
v Nastavenia nosiča dát: Môžete zvoliť
nastavenie nosiča dát, ako napríklad
Preferované Gsm či Preferované Gprs.

MMS (Menu 5.0.2)
v Predmet: ak je toto menu zapnuté, môžete

zadať predmet multimediálnych správ.
v Trvanie snímky: zobrazí trvanie jednotlivých

stránok pri písaní správy.
v Priorita: môžete nastaviť prioritu

vybranej správy.
v Doba platnosti: táto sieťová služba

umožňuje nastaviť, ako dlho má byť správa
uložená v centre správ.
v Správa o doručení: Ak nastavíte v tomto
menu možnosť Áno, môžete tak kontrolovať,
či bola správa úspešne odoslaná.

v Čítať správu: môžete prijať správu o tom, či

si príjemca správu prečítal alebo nie.
v Automatické preberanie: Domáca sieť

vám umožňuje prijímať multimediálne správy
v závislosti od domácej siete. Roamingová sieť
vám umožňuje prijímať multimediálne správy
v závislosti od roamingovej siete. Ak zvolíte
možnosť Automaticky, budete multimediálne
správy prijímať automaticky. Ak zvolíte
možnosť Ručné, bude do vašej schránky
doručené len upozornenie, ktoré si potom
môžete prezrieť.
v Profil siete: ak vyberiete server
multimediálnych správ, môžete nastaviť jeho
adresu URL.
v Povolený typ správy
Osobné: osobná správa.
Oznámenie: komerčné správy.
Informácie: potrebné informácie.

Správy
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E-mail (Menu 5.0.3)
v E-mailové konto

Toto menu umožňuje upraviť, odstrániť
a pridať e-mailový účet.
1 Stlačte Nové.
2 	Teraz môžete vybrať, ako účet funguje.
Názov účtu: názov účtu.
E-mailová adresa: zadajte e-mailovú
adresu, ako je zadaná poskytovateľom služby.
Moje meno: môžete vytvoriť
svoju prezývku.
Server prichádz. pošty: zadajte
adresu POP3 a číslo portu, cez ktorý
sa budú e-maily prijímať.
Meno používateľa: zadajte svoju
e-mailovú identifikáciu.
Heslo: zadajte svoje heslo k e-mailu.
Server odchádz. pošty: zadajte adresu
SMTP a port počítača, ktorý e-maily odosiela.
Overenie odch. pošty: môžete
nastaviť, či sa pri odosielaní e-mailov
používa overovanie.

01
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Správy
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ID a heslo servera odchádz. pošty:
zadajte ID a heslo pre odosielanie e-mailov.
Ak chcete zadať nasledujúce nastavenie,
stlačte a vyberte možnosť
Pokročilé nastavenia.
- Pokročilé nastavenia
Typ protokolu: vyberte typ protokolu.
(POP3/IMAP4)
Maxim. veľk. prijímania: zobrazí
maximálnu veľkosť prijímaných e-mailov.
Uložiť na server: Zvolením možnosti
Zapnuté necháte správu uloženú na serveri.
Vložiť podpis: Zvoľte možnosť Zapnuté, ak
chcete do e-mailových správ vkladať
svoj podpis.
E-mailová adr. pre odpoveď: e-mailová
adresa, na ktorú chcete prijať odpoveď.
Číslo portu prichádz.: umožňuje upraviť
číslo portu POP3/IMAP .
Číslo portu odchádz.: umožňuje upraviť
číslo portu SMTP.
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Správy
Automatické získavanie:
vyberte, ak chcete svoje e-maily
prijímať automaticky.
Získať preberanie: vyberte možnosť
Len hlavičky alebo Všetko. Teraz je účet
nastavený a objaví sa v zozname účtov
v priečinku E-mail.
• Nový účet: pomocou menu Nový účet
môžete nastaviť až 5 e-mailových účtov.
Pomocou menu Upraviť môžete nastaviť
nasledujúce hodnoty.
• Odstrániť: odstráni vybraný
účet zo zoznamu.
• Odstrániť všetky: môžete odstrániť všetky
e-mailové účty.
v Prístupový bod
Zadajte názov prístupového bodu.
v Interval získania
vyberte, ako často má telefón KF600
kontrolovať nové e-mailové správy.
v Podpis
Slúži na vytvorenie podpisu e-mailových
správ a aktivovanie tejto funkcie.

Číslo hlasovej pošty (Menu 5.0.4)
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.

Servisná správa (Menu 5.0.5)
K dispozícii máte možnosť nastaviť, či chcete
správu prijať.

Správy
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Informačná správa (Menu 5.0.6)
v Prijať

Áno: ak vyberiete toto menu, telefón bude
prijímať správy informačných služieb.
Nie: ak vyberiete toto menu, telefón už
nebude prijímať správy informačných služieb.
v Výstrahy
Áno: telefón zapípa, keď bude prijatá
informačná správa.
Nie: telefón nebude pri prijatí informačných
správ pípať.
v Jazyk
Stlačením môžete vybrať požadovaný
jazyk. Potom sa zobrazí informačná servisná
správa v jazyku, ktorý ste vybrali.
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Moje veci
Obrázky

Menu 6.1

v Súbor: otáčanie, premenovanie alebo

Obrázky obsahujú priečinok predvolených
obrázkov uložených v telefóne, obrázkov,
ktoré ste sami prevzali, a obrázky nasnímané
fotoaparátom telefónu.

Možnosti menu Obrázky
Možnosti, ktoré sú pri obrázkoch k dispozícii,
závisia od typu vybraného obrázka. Všetky
možnosti sú k dispozícii pre snímky, ktoré ste
urobili pomocou fotoaparátu telefónu, ale
pri predvolených obrázkoch sú dostupné len
možnosti Informácie o súbore, Tlačiť
prostredníctvom, Prezentácia, Triediť
podľa a zobrazenie Miniatúr/Zoznamu.
V priečinku s obrázkami stlačením otvoríte
zoznam možností.
v O
 dstrániť: odstrániť vybraný obrázok.
v O
 doslať cez: odoslať vybraný obrázok
priateľovi prostredníctvom MMS, Bluetooth
alebo e-mailom.

TIP! Pred odoslaním obrázka (.jpeg)

v

v
v
v

v
v
v

zobrazenie informácií (Názov, Veľkosť, Dátum,
Rozlíšenie, Typ a Autorské práva) o vybranom
obrázku. Ak je vložená externá pamäťová
karta, zobrazia sa nasledujúce dve možnosti:
Premiestniť do externej pamäte
a Kopírovať do externej pamäte.
Tlačiť prostredníctvom: tlač obrázkového
súboru pomocou funkcie PictBridge alebo
cez Bluetooth®.
Prezentácia: pozrite časť Prezentácia
na str. 48.
Nový priečinok: slúži na vytvorenie nového
priečinka v hlavnom priečinku Obrázky.
Viacnás. odstránenie: pred
stlačením položky Odstrániť môžete
vybrať viac obrázkov.
Odstrániť všetky: odstráni z priečinka
Obrázky všetky fotografie.
Triediť podľa: usporiadajte svoje obrázky
podľa dátumu, typu alebo názvu.
Zobrazenie zoznamu: zmeňte spôsob
zobrazenia svojich fotografií.

prostredníctvom MMS ale e-mailu bude
možno potrebné zmeniť jeho veľkosť.
Moje veci
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Odoslanie fotografie
1	Nalistujte na položku Obrázky a vyberte ju.
2	Vyberte fotografiu a stlačte .
3	Stlačte Odoslať prostredníctvom

a vyberte spomedzi možností
Multimediálna správa, Bluetooth
alebo E-mail.
4	Ak vyberiete možnosť Multimediálna
správa alebo E-mail, fotografia bude
pridaná do správy a môžete napísať
a odoslať správu ako zvyčajne. Ak vyberiete
možnosť Bluetooth, objaví sa výzva na
zapnutie funkcie Bluetooth a telefón vyhľadá
zariadenie, do ktorého odoslať obrázok.

Organizovanie obrázkov
1	Nalistujte na položku Obrázky a vyberte ju.
2	Stlačte a potom Triediť podľa.
3	Vyberte spomedzi možností Dátum, Typ

Odstránenie obrázka
1	Nalistujte na položku Obrázky a vyberte ju.
2	Vyberte obrázok a stlačte .
3	Stlačte Odstrániť.
Odstránenie viacerých obrázkov
1	Nalistujte na položku Obrázky a vyberte ju.
2	Stlačte a vyberte možnosť
Viacnás. odstránenie.
3	Vedľa každého obrázka sa objaví políčko.
Vyberte obrázok a stlačením ho
označte. Ak chcete zrušiť označenie
obrázka, znova stlačte , takže sa zruší
označenie políčka značkou.
4	Keď označíte všetky požadované políčka,
stlačte Odstrániť a potvrďte, že chcete
odstrániť všetky označené obrázky.

01
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Moje veci
Vytvorenie prezentácie
Ak si chcete prezrieť všetky obrázky v telefóne
alebo ich prehľadávať, môžete vytvoriť
prezentáciu, aby ste nemuseli každý jednotlivý
obrázok otvárať a zatvárať.
1	Vyberte položku Obrázky.
2	Vyberte obrázok, ktorým chcete prezentáciu
začať, a stlačte .
3	Vyberte možnosť Prezentácia, čím
ju spustíte.
4	Ak chcete prezentáciu pozastaviť, stlačte
Pauza. Stlačením Ukončiť prezentáciu
ukončíte a vrátite sa do priečinka Obrázky.
Stlačením počas prezentácie získate prístup
k ďalším možnostiam:
v Z
 obraziť: vyberte spomedzi možností Celý
obrázok a Celá obrazovka. Ak chcete
zmeniť orientáciu obrázka, vyberte možnosť
Na šírku.
v O
 pakovanie je zapnuté/Opakovanie je
vypnuté: rozhodnite, či chcete prezentáciu
opakovať alebo nie.

Zvuky

Menu 6.2

Priečinok Zvuky obsahuje Predvolené zvuky
a hlasové nahrávky. Na tomto mieste môžete
organizovať, odosielať alebo nastavovať zvuky
ako vyzváňacie tóny.

Používanie zvuku
1	Zvoľte položku Zvuky.
2	Vyberte možnosť Predvolené zvuky

alebo vyberte zo zoznamu súborov
hlasových nahrávok.
3	Vyberte zvuk a stlačením si ho vypočujte.
4	Stlačte Nastaviť ako a vyberte
spomedzi možností Vyzváňací tón a ID
vyzváňacieho tónu.

Moje veci
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Videá

Menu 6.3

Priečinok Moje videá zobrazuje
|zoznam prevzatých videí a videí
zaznamenaných telefónom.

Sledovanie videa
1	Vyberte položku Videá.
2	Vyberte video a stlačte .
TIP! Možno bude pred odoslaním správy MMS

potrebné zmeniť veľkosť videa. Niektoré videá
môžu byť príliš veľké na odoslanie v správe
MMS. V takom prípade vyberte niektorú z iných
možností odoslania.

V priečinku Videá stlačením otvoríte zoznam
nasledujúcich možností.
v Odstrániť: odstrániť vybrané video.
v Súbor: premenovanie videa, jeho
premiestnenie do iného priečinka alebo
zobrazenie informácií (Názov, Veľkosť Dátum,
Rozlíšenie, Typ a Autorské práva).
v Nový priečinok: slúži na vytvorenie nového
priečinka v hlavnom priečinku Videá.
v Viacnás. odstránenie: pred stlačením
položky Odstrániť môžete vybrať viac videí.
v Odstrániť všetky: odstráni z priečinka
Videá všetky klipy.
v Triediť podľa: usporiadajte svoje videá
podľa dátumu, typu alebo názvu.
v Zobrazenie zoznamu/miniatúr: zmeňte
spôsob zobrazenia svojich videí.
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Moje veci
Dokumenty

Menu 6.4

V menu Dokumenty môžete zobraziť všetky
svoje súbory dokumentov. Tu môžete zobrazovať
svoje súbory typu Excel, PowerPoint, Word, PDF
a textové súbory.

Iné

Menu 6.5

Zobrazí zoznam súborov priečinka Iné v internej
a externej pamäti. V pamäti Multimédiá.

TIP! Pri pripojení počítača

prostredníctvom kábla USB uvidíte v internej
pamäti len nasledujúce priečinky: Obrázky,
Zvuky, Videá a Iné. Môžete vidieť všetky
priečinky v externej pamäti. Ak sa pripojíte
k PC cez Bluetooth, je možné prenášať
súbory v priečinkoch Obrázky, Zvuky,
Videá, Dokumenty a Iné, okrem priečinka
Predvolené. (V priečinku Iné nie je možné
použiť„Zobraziť“ a„Prehrať“)

TIP! Súbory možno odoslať cez

rozhranie Bluetooth, len ak sú uložené v pamäti
telefónu, nie v externej pamäti.

Moje veci
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A hry Aplikácie

Menu 6.6

V tomto menu môžete spravovať aplikácie
Java nainštalované vo svojom telefóne. Môžete
prehrať alebo odstrániť prevzaté aplikácie,
prípadne nastaviť možnosť pripojenia.

Externá pamäť

vymeniteľný disk, len ak je nainštalovaná
karta SIM.

02
03
04
05

TIP! Funkcia MASS STORAGE (veľkokapacitné
úložné zariadenie) funguje, len ak je telefón
v stave nečinnosti.

06
07
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TIP! NEODPÁJAJTE kábel počas

preberania súborov. Po prevzatí súborov je
potrebné kliknúť na položku„Safely Remove
Hardware“ (Bezpečné odstránenie hardvéru)
v počítači, a až potom odpojiť kábel.

09
10

Moje veci
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01

Model KF600 funguje ako veľkokapacitné
úložné zariadenie. Ak pripojíte kábel USB,
môžete telefón používať ako vymeniteľný disk.
Stačí pripojiť kábel USB a môžete veľmi rýchlo
preberať z počítača do telefónu súbory MP3,
fotografie, videá, textové súbory atď.

Menu 6.7

Toto menu umožňuje zobraziť priečinky Obrázky,
Zvuky, Videá, Dokumenty a Iné na pamäťovej
karte. Ak externá pamäť nie je dostupná, zobrazí
sa správa„Vložte externú pamäť“.

TIP! Telefón možno rozpoznať ako

Nový fantastický LG
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Moje veci
TIP! Keď kopírujete súbor na vymeniteľný

disk, na animácii displeja sa zobrazí správa.
Znamená to, že funkcia MASS STORAGE
funguje a uskutočňuje sa prenos údajov. Kým
prebieha animácia displeja, neodpájajte kábel.
Ak počas animácie displeja odpojíte kábel,
môže dôjsť k strate alebo poškodeniu údajov,
a prípadne aj k poškodeniu telefónu.

Moje veci
54
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Profily
V časti Profily môžete upraviť a prispôsobiť zvuky
telefónu pre rôzne udalosti, prostredia alebo
skupiny volajúcich.
K dispozícii je päť predvolených profilov:
Normálnyý, Tichý, Len vibrovanie,
Hlasný a Sluchadlá.

v Hlasitosť zvonenia: nastaviť hlasitosť

tónu zvonenia.

01

v Typ hlásenia správy: nastavte typ

02

upozornenia na správy.
v Tóny správ: vyberte tón upozornenia

03

na správy.
v Hlasitosť správy: Nastaviť hlasitosť

Aktivovať (Menu 7.X.1)
1 Je zobrazený zoznam profilov.
2	V zozname profilov nalistujte profil, ktorý
chcete aktivovať.
3 Potom vyberte možnosť Aktivovať.

Upraviť (Menu 7.X. 2)
V zozname profilov nalistujte požadovaný profil.
Vyberte položku Uprav.
Otvorí sa nastavenie profilu. Nastavte možnosti
podľa svojej potreby.
v Typ vyzvanacej vystrahy: nastavte typ
upozornenia na prichádzajúce hovory.
v Tony zvoneni: vyberte zo zoznamu
požadovaný vyzváňací tón.

04
05
06
07
08
09
10

TIP! Všetky profily nemožno premenovať.

Profily
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tónu správy.
v Dotyk a spätná väzba tlačidiel: Môžete
nastaviť všetky položky pomocou Dotyk
a tlačidlá (tóny, hlasitosť, vibrácie atď.).
v Tóny vysunutia: umožňuje
nastaviť tón pri otvorení telefónu pre
prispôsobenie prostrediu.
v Hlasitosť zvuk.efektu: nastavte hlasitosť
zvukového efektu.
v Hlasitosť zap/vyp: nastavte
hlasitosť vyzváňacieho tónu pri
zapínaní a vypínaní telefónu.
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Kontakty
Hľadať

Menu 8.1

1	Zadajte meno, ktoré chcete vyhľadať.
TIP! Okamžité hľadanie je dostupné
tak, že zadáte prvý znak mena.

2	Ak chcete upraviť, odstrániť alebo skopírovať
položku, ťuknite na .
Zobrazí sa nasledovné menu.
v Zobraziť: každú položku môžete zobraziť
s podrobnosťami.
v U
 praviť: pomocou navigačného tlačidla
môžete upraviť meno, číslo, skupinu,
vyzváňací tón a obrázok.
v Nová správa: po nájdení požadovaného
čísla môžete odoslať správu (textovú/
multimediálnu/e-mail) na vybrané číslo.
v Odoslať prostredníctvom: údaje
z telefónneho zoznamu možno odoslať
prostredníctvom textovej správy,
multimediálnej správy, rozhrania Bluetooth
alebo e-mailu.
v Odstrániť: môžete odstrániť položku.
v Nový kontakt: po výbere požadovaného
miesta uloženia (SIM/telefón) môžete pridať
údaje do telefónneho zoznamu.

v Viacnásobné odstránenie: umožňuje

odstrániť viacero vybraných súborov.
v Skopírovať do telefónu: môžete kopírovať

položky z karty SIM do telefónu a z telefónu
na kartu SIM.

Nový kontakt

Menu 8.2

Pomocou tejto funkcie môžete pridať záznam do
telefónneho zoznamu. Kapacita pamäte telefónu
je 1000 záznamov. Kapacita pamäte karty SIM
závisí od operátora mobilnej siete. Počte znakov
závisí od typu karty SIM.

TIP! Maximálna dĺžka uložených mien
a čísel závisí od typu karty SIM.

1 	Vyberte Nový kontakt.
2 Vyberte miesto, kde bude uložený.
3 Zadajte meno.
4	Stlačte d, potom zadajte číslo. (Mobil,

Domov, Kancelária, E-mailová adresa, Fax)

5	Položke môžete nastaviť stlačením l,
r skupinu.

6	Položke možno nastaviť vyzváňací tón
a fotografiu.

Kontakty
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Rýchle voľby

Menu 8.3

Ľubovoľnému tlačidlu od 2 do 9 môžete
priradiť položku v zozname mien. Hovor môžete
uskutočniť priamo stlačením tohto tlačidla.
1	Vyberte Rýchla voľba.
2	Ak chcete pridať rýchlu voľbu, vyberte
<prázdne> stlačením ľavého kontextového
tlačidla Priradiť. Potom môžete vyhľadať
meno z telefónneho zoznamu.
3	Po priradení čísla ako rýchlej voľby
môžete položku zmeniť alebo odstrániť.
Týmto číslom môžete uskutočniť hovor
alebo odoslať správu.

Menu 8.4

Môžete vytvoriť zoznamy k členom pre každú
skupinu. Existuje 7 skupín, pre ktoré môžete
vytvoriť zoznamy.
v Zobraziť členoy: zobrazuje členov
vybranej skupiny.
v Vyzváňací tón skupiny: umožňuje
definovať vyzváňací tón pre hovory
členov skupiny.
v Skupinova ikona: umožňuje vybrať pre
skupinu ikonu.
v Odstrániť člena: môžete odstrániť člena zo
zoznamu členov skupiny. Meno a telefónne
číslo však ostane v telefónnom zozname.
v Odstrániť všetkých členov: Môžete
odstrániť všetkých členov zo zoznamu
členov Skupiny.
v Premenovať: môžete zmeniť názov skupiny.
v Zmacat vsetko: môžete všetko vynulovať
do pôvodného stavu.
v Zobraziť: zobrazuje vybranú skupinu.
v Pridať: môžete pridať členov skupiny.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Kontakty

F600_Slovakia_0213_쏭.indd

Skupiny
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Kontakty
Kopírovať všetko

Menu 8.5

Môžete kopírovať položky z pamäte karty SIM do
pamäte telefónu alebo opačne.
v Z karty SIM do telefónu: môžete kopírovať
položku z karty SIM do pamäte telefónu.
v Z telefónu na kartu SIM: môžete kopírovať
položku z pamäte telefónu na kartu SIM.

Odstrániť všetky

Menu 8.6

Môžete odstrániť všetky záznamy z karty SIM
alebo z telefónu.

Nastavenia

Menu 8.7

v Možnosti zobrazeni

Nalistujte položku Možnosti zobrazenia,
zvýraznite ju a potom stlačte OK.
– Meno a číslo: V telefónnom zozname
zobrazí meno a číslo.
– S obrázkom: nastaví telefónny zoznam
tak, aby sa zobrazovali informácie o osobe
a obrázok.

Informácie

Menu 8.8

v Servisné vyt. čísla

Pomocou tejto funkcie získate prístup k
jednotlivým zoznamom služieb, ktoré
dodáva poskytovateľ sieťových služieb (ak to
podporuje karta SIM).
v Vlastné číslo
(závisí od karty SIM)
Môžete uložiť a skontrolovať svoje vlastné
číslo na karte SIM.
v 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 l [Nové] a zadajte do
polí údaje.
Ak chcete upraviť, odstrániť alebo odoslať
vizitku, vyberte ľavé kontextové tlačidlo
[Možnosti].

Kontakty
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Nastavenia
Dátum a čas

Menu 9.1

Môžete nastaviť funkcie týkajúce sa dátumu
a času.

Jazyk

Menu 9.2

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

02
03

Nastaviť dátum (Menu 9.1.1)
Môžete zadať aktuálny dátum.

Formát dátumu (Menu 9.1.2)
Môžete nastaviť formát dátumu, napríklad
RRRR/MM/DD, DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR.
(D: deň/M: mesiac/R: rok)

Nastaviť čas (Menu 9.1.3)
Môžete zadať aktuálny čas.

Formát času (Menu 9.1.4)
Môžete nastaviť formát času: 24 hodín alebo
12 hodín.

Automaticka aktualizácia (Menu 9.1.5)

Obrazovka

01

Menu 9.3

04
05

Tapeta (Menu 9.3.1)

06

Môžete nastaviť obrázok pozadia
v pohotovostnom režime.

07
08

Podsvietenie (Menu 9.3.2)

09

Môžete nastaviť trvanie podsvietenia displeja.
(Vypnuté/10 sekúnd/20 sekúnd/30
sekúnd/60 sekúnd)

10

Jas (Menu 9.3.3)
Môžete nastaviť jas displeja LCD: 100 %, 80 %,
60 %, 40 %.

Ak vyberiete možnosť Zapnuté, telefón bude
automaticky aktualizovať dátum a čas.
Nastavenia
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Nastavenia
Zobraziť ikony skratiek (Menu 9.3.4)

Zobrazit text (Menu 9.3.9)

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

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

Motív (Menu 9.3.5)

Názov siete (Menu 9.3.0)

Rýchlo môžete zmeniť celý vzhľad obrazovky.

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

Styl ponuk (Menu 9.3.6)
Telefón umožňuje nastaviť motívy menu
Mriežka a Zoznam. Štýl menu môžete nastaviť
nalistovaním a stlačením tlačidla OK.

Hlavný štýl písma (Menu 9.3.7)

Kalibrácia dotykového ovládača
(Menu 9.3.*)

Obnovte kalibráciu dotykovej obrazovky, aby sa
ľahko používala.

Môžete zvoliť želaný štýl typu písma pre
poštové správy.

Styl pisma pre vytac. (Menu 9.3.8)
Telefón umožňuje nastaviť štyri štýly vytáčania.
(Hudobný štýl/Trávnikový štýl/
Rôznofarebný štýl)

Nastavenia
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Možnosť pripojenia

Menu 9.4

Bluetooth (Menu 9.4.1)
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 náhlavných súprav
Bluetooth, počítačových aplikácií atď.

TIP! Podporovaný profil: HSP, HFP, OPP, BPP,
FTP, SPP, A2DP, AVRCP, DUN, SAP, PBAP

TIP! Keď prijímate údaje z iného zariadenia

cez Bluetooth, telefón vyžaduje potvrdenie. Po
potvrdení prenosu sa súbor skopíruje
do telefónu.

01

v závislosti od typu súboru do
nasledujúcich priečinkov:
- Video (.3gp, mp4): priečinok Videá
- Obrázok (.bmp, gif, jpg, png):
priečinok Obrázky
- Zvuk (.amr, wav, aac): priečinok Zvuky
- MP3 (.mp3): Priečinok Zvuky
- Dokumenty (.txt): Priečinok Dokumenty

02
03
04
05
06

TIP! Dokument (txt) s max.160 znakmi sa

07

uloží do položky Prijaté (menu 5-2).

08

v Zap./vyp. Bluetooth

Funkciu Bluetooth môžete aktivovať
alebo vypnúť.
v Zoznam zariadení
–P
 ripojiť/Odpojiť: Po spárovaní
s náhlavnou súpravou alebo stereofónnou
náhlavnou súpravou sa vykoná pripojenie
k danému zariadeniu. Po spárovaní
s telefónnym zariadením sa môžete pripojiť
k danému zariadeniu cez ftp.

09
10

Nastavenia
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TIP! Súbory budú ukladané
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Nastavenia
–N
 ové: umožňuje vyhľadávať nové
zariadenia s funkciou Bluetooth a pridávať
ich do zoznamu spárovaných zariadení.
Keď vyberiete položku Pridať nové,
telefón začne hľadať zariadenia s funkciou
Bluetooth nachádzajúce sa v dosahu.

TIP! Ak sa po vyhľadávaní požadované

zariadenie nepodarilo nájsť, stlačením
Obnoviť vyhľadávanie zopakujete.

Ak prenášate súbor prostredníctvom
rozhrania Bluetooth, obrazovka prejde na
zobrazenie pri nečinnosti, pretože prenos
súboru prebieha v pozadí.
Nalistujte požadované zariadenie a stlačte
Pár. Objaví sa výzva na zadanie vstupného
kódu. Vstupný kód môže byť ľubovoľný
kód, ktorý chcete použiť (rovnaký vstupný
kód musia použiť obidve zariadenia) alebo
jeden z kódov predvolených zariadením,
s ktorým chcete párovať. Ak už má
párované zariadenie zadaný predvolený kód
vstupný kód, pozrite návod na používanie
tohto zariadenia.

Môžete zobraziť všetky zariadenia, s ktorými
už je telefón KF600 spárovaný. Ak vstúpite do
položky Spárované zariadenia, máte
k dispozícii nasledujúce možnosti ikona.
– Premenovať: umožňuje zmeniť
názov párovaného zariadenia
s funkciou Bluetooth a spôsob, akým
je zobrazený na telefóne.
– Nastaviť ako overené/Nastaviť
ako neoverené: umožňuje nastaviť
overované pripojenie medzi zariadeniami
s funkciou Bluetooth. Ak napríklad
pravidelne používate s telefónom náhlavnú
súpravu, nastavte pripojenie ako overené,
čo znamená, že náhlavná súprava bude
k telefónu pripájaná automaticky pri
každom zapnutí telefónu.
– Odstrániť: umožňuje odstrániť spárované
zariadenie s funkciou Bluetooth.
– Odstrániť všetky: umožňuje
odstrániť všetky spárované
zariadenia s funkciou Bluetooth.

Nastavenia
62

LG KF600 | Návod na používanie

F600_Slovakia_0213_쏭.indd
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v Nastavenia rozhrania Bluetooth

–M
 oja viditeľnosť: tým sa nastaví, či je
telefón viditeľný ostatným zariadeniam
s funkciou Bluetooth.
– Moje meno: môžete nastaviť názov
zariadenia s funkciou Bluetooth. Predvolené
meno je LG KF600.
– Moja adresa: môžete zobraziť adresu
svojho zariadenia Bluetooth.
– Všetky služby: Po spárovaní je možné
zobrazenie podporovaného profilu
Bluetooth daného zariadenia.

Môžete vybrať sieť, ktorá sa automaticky alebo
manuálne zaregistruje.

01

Výber siete (Menu 9.4.2.1)

03

Zvyčajne je výber siete nastavený na
možnosť Automaticky.
v 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.
v Ručné: 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 telefón stratí prístup k vybranej sieti.

02

04
05
06
07
08
09
10

Nastavenia
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Nastavenia
v 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 GPRS (Menu 9.4.2.2)
Služby GPRS môžete nastaviť v závislosti od
rôznych situácií.
v Zapnutie
Ak vyberiete toto menu, telefón je pri zapnutí
automaticky registrovaný v sieti GPRS. Pri
službe WAP alebo pri vytáčaní pomocou PC je
možné vytvorenie spojenia medzi telefónom
a sieťou a prenos údajov. Po ukončení aplikácie
sa spojenie GPRS ukončí, ale registrácia v sieti
GPRS pretrváva.

v V prípade potreby

Ak vyberiete toto menu, vytvorí sa v prípade
potreby po pripojení služby WAP pripojenie
cez GPRS a zatvorí sa, keď ukončíte pripojenie
WAP alebo aplikácie.

Prístupový bod (Menu 9.4.2.3)
v Zobraziť: zobrazí názov prístupového bodu.
v Upraviť: úprava názvu prístupového bodu.

TIP! Zmeny môžu ovplyvniť iný obsah.
Profil siete
v Dátové spojenia
• Názov: môžete zadať názov siete.
• Nosič dát: môžete nastaviť službu
nosiča dát.
1 Údaj/2 GPRS

Nastavenia
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<Nastavenia dát>
Objaví sa len v prípade, že vyberiete ako
nosič/službu možnosť Nastavenia dát.
– Vytočiť číslo: zadajte telefónne číslo
používané na voľbu brány WAP.
– ID používateľa: identifikácia používateľa
pre server telefonického pripojenia (NIE pre
bránu WAP).
– Heslo: heslo vyžadované serverom
telefonického pripojenia (NIE pre bránu
WAP), ktorým sa identifikujete.
– Typ hovoru: vyberte typ hovoru –
Analógový alebo Digitálny (ISDN).
– Rýchlosť prenosu dát: rýchlosť dátového
pripojenia – 9600 alebo 14 400 (závisí
od operátora).
– Čas nečinnosti: je potrebné zadať
časový limit.
Po jeho zadaní bude navigačná služba
WAP nedostupná, ak nebudú zadávané
ani prenášané žiadne údaje.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Nastavenia
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– Primárny server: zadajte
adresu IP primárneho servera DNS,
ku ktorému pristupujete.
– Sekundárny server: zadajte
adresu IP sekundárneho servera DNS,
ku ktorému pristupujete.
<Nastavenia GPRS>
Nastavenia služby sú k dispozícii len v prípade,
že je ako nosič služby vybraná možnosť GPRS.
– APN: zadajte názov prístupového
bodu GPRS.
– ID používateľa: identifikácia používateľa
pre server APN.
– Heslo: heslo vyžadované serverom APN.
– Primárny server: zadajte adresu
IP primárneho servera DNS, ku
ktorému pristupujete.
– Sekundárny server: zadajte adresu
IP sekundárneho servera DNS, ku
ktorému pristupujete.
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Nastavenia
Pripojenie USB (Menu 9.4.3)
Môžete vybrať jeden režim pre položku
Dátová služba a Veľkokapacitné
úložné zariadenie.
Po skončení práce s pamäťou telefónu
kliknite na položku Ukončiť a vykonajte
nasledujúce kroky.
VÝSTRAHA!
Pred odpojením kábla je potrebné kliknúť na
položku Ukončiť. V opačnom prípade by mohlo
dôjsť k porušeniu integrity prenášaných údajov.

1 Kliknite na oznamovaciu oblasť.

[Odpojiť alebo vysunúť hardvér]

2 Vyberte veľkokapacitné zariadenie USB

a kliknite na položku Zastaviť.
Zobrazí sa nasledujúca správa:„USB Mass
Storage Device device can now be safely
removed from the system“ (Zariadenie
Veľkokapacitné zariadenie USB možno teraz
bezpečne odobrať zo systému).
3 Potom odpojte kábel.

Hovory

Menu 9.5

Môžete nastaviť menu týkajúce sa hovoru.

Presmerovanie hovoru (Menu 9.5.1)
Služba presmerovanie hovorov vám umožní
presmerovať prichádzajúce hlasové hovory,
faxové hovory a dátové hovory na iné číslo.
Ďalšie informácie vám poskytne operátor.
v Všetky hlasové volania
Presmeruje všetky hlasové volania
bez výnimky.
v Zaneprázdnený
Presmeruje hlasové hovory v prípade,
že je obsadené.
v Neodpovedať
Presmeruje hlasové hovory v prípade,
že neodpovedáte.
v Mimo dosahu
Presmeruje hlasové hovory v prípade, že je
telefón vypnutý alebo mimo dosah.
v Všetky dátové volania
Presmeruje na iné číslo v prípade, že je telefón
pripojený k počítaču.

Nastavenia
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v Všetky faxové volania

Presmeruje na iné číslo, ak je nadviazané
faxové pripojenie.
v Zrušiť všetky
Zruší všetky presmerovania hovorov.
Podmenu
Menu presmerovania hovorov má
nasledujúce podmenu.
- Aktivovať
Aktivuje príslušnú službu.
Na číslo hlasovej pošty
Presmeruje do centra správ. Táto funkcia sa
nezobrazuje v menu Všetky dátové volania
a Všetky faxové volania.
Na iné číslo
Zadajte číslo, na ktoré presmerovať hovory.
Na obľúbené číslo
Môžete skontrolovať 5 naposledy použitých čísel.
– Deaktivovať
Vypne príslušnú službu.
– Zobraziť stav
Zobrazí stav príslušnej služby.

01

v Prijať vysunutím

Ak vyberiete toto menu, budete môcť prijímať
prichádzajúci hovor vysunutím.
v Ktorékoľvek tlačidlo
Ak vyberiete toto menu, budete môcť prijať
hovor stlačením ktoréhokoľvek tlačidla okrem
tlačidla e [Koniec].
v Iba tl. Prijať
Ak vyberiete toto menu, môžete prijímať
hovor iba stlačením tlačidla s [Odoslať].

02
03
04
05
06
07

Odoslať moje číslo (Menu 9.5.3)

08

(v závislosti od siete a
predplatených služieb)

09

v Nastaviť podľa siete

10

Ak vyberiete túto možnosť, môžete
odosielať svoje telefónne číslo v závislosti od
dvojlinkovej služby ako linka 1 a linka 2.
v Zapnuté
Môžete odoslať svoje telefónne číslo
druhej strane.
Vaše telefónne číslo sa zobrazí na
telefóne príjemcu.
v Vypnuté
Vaše telefónne číslo sa nezobrazí.

Nastavenia
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Nastavenia
Čakajúci hovor (Menu 9.5.4)
(závisí od siete)

Automatické opakované
vytáčanie (Menu 9.5.6)

v Aktivovať

v Zapnuté

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

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

Pripomienkovač (Menu 9.5.5)

Odoslať tóny DTMF (Menu 9.5.7)

Ak vyberiete možnosť Zapnuté, 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.

Nastavenia
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Zabezpečenie

Menu 9.6

Požiadavka na kód PIN (Menu 9.6.1)
V tomto menu môžete nastaviť telefón,
aby požadoval kód PIN karty SIM, keď sa
telefón zapne.
Ak je táto funkcia aktivovaná, objaví sa žiadosť
o zadanie kódu PIN.
1	Vyberte v menu nastavenia zabezpečenia
položku Vyžadovať kód PIN a potom
stlačte OK.
2 Nastavte možnosť Zapnuté/Vypnuté.
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.

Môžete použiť kód zabezpečenia, aby ste
zabránili nepovolenému používaniu telefónu.
Kedykoľvek, keď zapnete telefón, bude
požadovať kód zabezpečenia, ak je uzamknutie
telefónu nastavené na možnosť Zapnuté .
Ak nastavíte uzamknutie telefónu na
možnosť Pri zmene SIM, telefón bude
požadovať kód zabezpečenia iba v prípade,
že zmeníte kartu SIM.

01

Uzamknutie dotykového
ovládača (Menu 9.6.3)

07

Po aktivácii tejto funkcie sa uzamkne
dotykový ovládač.

02
03
04
05
06

08
09
10

Nastavenia
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Nastavenia
Blokovanie hovorov (Menu 9.6.4)
Služba blokovania hovorov zabraňuje, aby váš
telefón uskutočňoval alebo prijímal hovory
určitej kategórie. Táto funkcia vyžaduje heslo
blokovania hovorov. Zobraziť môžete
nasledujúce podmenu.
v Všetky odchádzjúce
Služba blokovania pre všetky
odchádzajúce hovory.
v Odchádzajúce medzinárodné
Služba blokovania pre všetky odchádzajúce
medzinárodné hovory.
v Odchádzajúce medzinárodné okrem
domovskej krajiny
Služba blokovania pre všetky odchádzajúce
medzinárodné hovory okrem domácej siete.
v Všetky prichádzajúce
Služba blokovania pre všetky
prichádzajúce hovory.

v Prichádzajúce v zahraničí

Služba blokovania pre všetky prichádzajúce
hovory pri roamingu.
v Zrušiť všetky blokovania
Môžete zrušiť všetky služby
blokovania hovorov.
v Zmeniť heslo
Môžete zmeniť heslo služby
blokovania hovorov.
Podmenu:
- Aktivovať
Umožní požadovať, aby sieť zapla
obmedzenia hovorov.
– Deaktivovať
Vypne vybrané obmedzenie hovorov.
– Zobraziť stav
Zobrazí stav, či sú hovory blokované alebo nie.

Nastavenia
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Pevné vytáčané číslo (Menu 9.6.5)
(závisí od karty SIM)
Môžete obmedziť svoje odchádzajúce hovory
na vybrané telefónne čísla. Čísla sú chránené
kódom PIN2.
v Zapnuté
Môžete obmedziť svoje odchádzajúce hovory
na vybrané telefónne čísla.
v Vypnuté
Môžete zrušiť funkciu pevne
stanoveného vytáčania.
v Zoznam cisel
Môžete zobraziť zoznam čísel uložených ako
pevne stanovené čísla vytáčania.

Zmeniť kódy (Menu 9.6.6)
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Menu 9.7

Umožňuje 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.
v Zapnuté: nemôžete uskutočniť (ani prijať)
žiadne hovory vrátane núdzových hovorov
ani využívať iné funkcie, ktoré vyžadujú
sieťové pokrytie.
v Vypnuté: umožňuje vypnúť režim počas letu
a obnoviť prístup telefónu k sieti.

Úspora energie

Menu 9.8

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

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

Nastavenia

PIN je skratka osobného identifikačného
čísla (Personal Identification Number), ktoré
zabraňuje používanie neoprávnenou osobou.
Môžete zmeniť prístupové kódy: kód
zabezpečenia, kód PIN1 a kód PIN2.
1	Ak chcete zmeniť kód zabezpečenia, kód
PIN1 alebo kód PIN2, zadajte pôvodný kód
a potom stlačte OK.
2	Zadajte nový kód zabezpečenia, kód PIN1
alebo kód PIN2 a overte ich.

Režim počas letu
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Nastavenia
Obnoviť

Menu 9.9

Môžete aktivovať všetky výrobné nastavenia. Na
aktivovanie tejto funkcie je potrebný
kód zabezpečenia.

Správca pamäte

Menu 9.0

Môžete kontrolovať voľné a obsadené miesto
každého archívu, internej pamäte
a multimediálnej pamäte. Môžete prejsť do
menu každého archívu.

Nastavenia
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Príslušenstvo
K mobilnému telefónu je k dispozícii rozličné príslušenstvo. Tieto doplnky možno vybrať podľa svojich
osobných komunikačných potrieb.
Kombinovaná
súprava handsfree
s mikrofónom a
ovládačom
prehrávania hudby

Štandardná batéria

02
03
04
05

v Stereofonická náhlavná súprava
v Ovládač: tlačidlá Prijať a Ukončiť,

Cestovný adaptér

06

ovládanie prehrávania hudby a hlasitosti,
tlačidlo Podržať a mikrofón.

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

01

07
08

Návod na používanie

09
10

Dátový kábel/disk CD

Môžete telefón pripojiť
k počítaču a prenášať
medzi nimi údaje.

C E S KY
SLOVENSKY
ENGLISH

Poznámka

• Používajte vždy originálne príslušenstvo LG.
• Porušenie 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.

Príslušenstvo
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Služby siete

Technické údaje

Bezdrôtový telefón opísaný v tejto príručke je
schválený pre používanie v sieti GSM 900, DCS
1800, PCS1900.

Všeobecné

Niekoľko funkcií opísaných v tomto návode
sa nazýva Služby siete. Ide o špeciálne služby,
ktoré vám poskytne miestny poskytovateľ
bezdrôtových služieb. Predtým, než budete
môcť tieto Služby siete využívať, musíte
si ich u svojho poskytovateľa predplatiť.
Poskytovateľ služieb vám tiež dodá pokyny
na používanie týchto služieb.

Systém: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Teplota prostredia
Max.: +55 °C (vybíjanie)/+45 °C (nabíjanie)
Min.: -10 °C

„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.“

Služby siete
74

Názov výrobku: KF600

LG KF600 | Návod na používanie

F600_Slovakia_0213_쏭.indd
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Návod pre bezpečné a účinné použitie
Prečítajte si tieto jednoduché pokyny.
Nedodržiavanie tohto návodu môže byť
nebezpečné alebo nezákonné. Ďalšie podrobné
informácie nájdete v tomto návode.

Návod pre bezpečné a účinné použitie
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VAROVANIE!
• Mobilné telefóny musia byť v lietadle počas
celej doby 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, keď sa nabíja. Mohlo by to
spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo
vážne poškodenie telefónu.
• Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo
dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré
by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

VÝSTRAHA!
• V oblasti, v ktorej to určujú špeciálne
nariadenia, 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
nemali byť pri tiesňových volaniach nikdy
závislý len od mobilného telefónu.
• Iba používaním ORIGINÁLNEHO príslušenstva
predídete poškodeniu telefónu.
• Všetky rádiové vysielače predstavujú riziko
rušenia elektroniky, ak sú v jej tesnej blízkosti.
V menšom rozsahu môže rušenie 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.

LG KF600 | Návod na používanie
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Prečítajte si tieto jednoduché pokyny.
Nedodržiavanie tohto návodu môže byť
nebezpečné alebo nezákonné. Ďalšie podrobné
informácie nájdete v tomto návode.

Vystavenie účinkom
rádiofrekvenčnej energie

F600_Slovakia_0213_쏭.indd

telefónov LG môžu odlišovať, sú všetky
v súlade s príslušnými smernicami na
expozíciu VF žiarením.
v Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou
komisiou na ochranu pred neionizujúcim
žiarením je 2 W/kg, pričom ide o priemernú
hodnotu na 10 gramov tkaniva.
v Najvyššia hodnota SAR pre tento model
telefónu na základe testovania DASY4 je 0.471
W/kg (10 g) pre použitie pri uchu a 0.743
W/kg (10 g) pri nosení na tele.
v Informácie s údajmi SAR pre domácnosti
v krajinách/oblastiach, ktoré prijali
obmedzenie SAR, ktoré odporúča Inštitút
elektrických a elektronických inžinierov
(IEEE), čo je priemerne 1.6 W/kg na jeden
(1) gram tkaniva (napríklad USA, Kanada,
Austrália a Taiwan).

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Návod pre bezpečné a účinné použitie

Vystavenie účinkom rádiových vĺn
a špecifická rýchlosť pohltenia (SAR)
Tento mobilný telefón typu KF600 bol
skonštruovaný tak, aby spĺňal platné
bezpečnostné požiadavky týkajúce sa účinkov
rádiových vĺn. Tieto požiadavky sú založené na
vedeckých záveroch vrátane bezpečnostných
limitov zabezpečujúcich bezpečnosť všetkých
osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.
v 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.

v Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov
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Návod pre bezpečné a účinné použitie
Starostlivosť o telefón a jeho údržba

v Nevystavujte prístroj nadmernému dymu

VAROVANIE!
Používajte len batérie, nabíjačky a príslušenstvo,
ktoré sú schválené pre konkrétny typ telefónu.
Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie
na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre
telefón, a môže byť nebezpečné.

v Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných

v Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná

Návod pre bezpečné a účinné použitie
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oprava, zverte ju kvalifikovanému
servisnému stredisku.
v Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od
elektrických zariadení, ako sú televízor, rádio
alebo osobný počítač.
v Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla,
ako sú radiátory alebo sporáky.
v Nikdy neumiestňujte telefón do mikrovlnnej
rúry. Jeho batéria by mohla vybuchnúť.
v Zabráňte pádu telefónu na zem.
v Nevystavujte prístroj mechanickým
vibráciám ani nárazom.
v Povrchová úprava telefónu sa môže poškodiť
v prípade vloženia prístroja do drsného alebo
vinylového obalu.
v Na čistenie telefónu nepoužívajte rozpúšťadlá,
ako sú benzén, riedidlo alebo alkohol. Je tu
riziko spôsobenia požiaru.

ani prachu.
kariet alebo cestovných lístkov, môže pôsobiť
na informáciu na magnetických pásoch.
v Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi,
môže to poškodiť telefón.
v Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
v Príslušenstvo, ako slúchadlá do uší alebo
náhlavné súpravy, používajte opatrne. Zaistite,
aby boli káble bezpečne schované
a nedotýkali sa antény, ak to nie je nutné.
v Pred zapnutím zariadenia odpojte
dátový kábel.

Elektronické zariadenia
Všetky mobilné telefóny sa môžu navzájom rušiť
a to môže mať vplyv na výkon.
v Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti
lekárskych zariadení bez toho, by ste
si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte
telefón do blízkosti kardiostimulátorov
(t.j. do náprsného vrecka).
v Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré
načúvacie aparáty.
v V menšom rozsahu môže rušenie ovplyvňovať
TV prijímače, rádiá, počítače atď.

LG KF600 | Návod na používanie
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Bezpečnosť na ceste

Ochrana pred poškodením sluchu

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní
mobilných telefónov v krajine, v ktorej šoférujete.
v Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa
drží v ruke.
v Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
v Ak je to možné, použite súpravu handsfree.
v Pred telefonovaním prerušte jazdu
a zaparkujte, ak to vyžadujú
dopravné predpisy.
v Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť
niektoré elektronické systémy v motorovom
vozidle, ako napríklad autorádio či
bezpečnostný systém.
v 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.

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

01

Výbušné prostredie

05

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

06

Potenciálne výbušné prostredie

09

04

08

10
Návod pre bezpečné a účinné použitie
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07

v Nepoužívajte telefón na čerpacích staniciach.

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

02
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Návod pre bezpečné a účinné použitie
V lietadlách

Informácie o batérii a údržba

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

v Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne

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

Tiesňové volania

Návod pre bezpečné a účinné použitie
80

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo
všetkých mobilných sieťach. Preto by ste nemali
byť pri tiesňových volaniach nikdy závislý len
od mobilného telefónu. Informujte sa u svojho
miestneho poskytovateľa služieb.

vybíjať. Na rozdiel od iných batériových
systémov nemá batéria pribalená k prístroju
žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť
jej výkon.
v Používajte len batérie a nabíjačky značky
LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby
maximalizovali životnosť batérie.
v Nerozoberajte a neskratujte batérie.
v Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
v Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný
výkon. Životnosť batérie je až niekoľko stoviek
nabíjacích cyklov.
v Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju,
aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
v Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu
slnečnému žiareniu ani vysokej vlhkosti
(napríklad v kúpeľni).

LG KF600 | Návod na používanie

F600_Slovakia_0213_쏭.indd
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v Nenechávajte batériu na horúcich

alebo studených miestach, môže to
zhoršiť jej výkon.
v V prípade výmeny batérie za nesprávny typ
hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
v Použité batérie likvidujte podľa
pokynov výrobcu.

02
03
04
05
06
07
08
09
10
Návod pre bezpečné a účinné použitie
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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.
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Parts of the phone
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1

KF600
QUICK REFERENCE GUIDE
WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

7
8

2

9

3
4
5

For more details, please refer to the User Guide.
1. Main screen
2. InteractPad™
3. Clear key
4. Call key
5. End/Power key

6. Charger, Cable,
Handsfree connector
7. Volume
8. MP3 Player
9. Capture button

Your standby screen

MP3 player

Whenever your KF600 isn’t in use it’ll return to your
standby screen. From here you access menu options,
make a quick call and change your profile - as well as
many other things.
Your KF600 has two screens, a touchscreen and a main
screen. You can determine what you see on the main
screen using the smaller touchscreen beneath it.

Your LG KF600 has a built-in MP3 player so you can
play all your favourite music.
vA
 ll songs: Contains all of the songs you have on
your phone.
vM
 y playlist: Contains any playlists you have
created as well as On the go list, Recent songs,
and Favourite songs.
vS
 ettings: Adjust your music settings.

The main menu
The main menu provides nine menu options.
To open the menu:
.
1. Touch
2. The main menu will appear on the main screen.
The touchscreen will display four directional arrows.
3. Touch the arrows to move around the main menu one
icon at a time.
4. When the option you require is circled, touch OK to
open.

F600 QRG_0122.indd
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Playing a song
1. Choose MP3 Player.
2. Select All songs and then the song you want to
play. Touch .
to pause the song.
3. Touch
4. Touch
to skip to the next song.
5. Touch to skip to the previous song.

2008.2.15

9:45:2

6. Touch mp3 side key M to hide the music player
screen so that you can continue using your phone as
normal while music is playing.
7. Touch
to stop the music and return to the music
menu.

Camera
Using the camera module built in your phone, you
can take pictures or record videos. Additionally, you
can send photos to other people and select photos as
wallpaper.
Tip
• When using the camera, power consumption increases.
If this icon
appears on the wallpaper, indicating low
battery, recharge the battery before use.

• To take a picture Albums.
Hold down the camera C button. The camera will be
ready to use and you may want to rotate the screen into
a horizontal position.
- To take clear pictures, press the camera C button
while holding the camera without any movement.

Video camera
1. Select Video camera menu.
2. Video camera settings menu is the same with Photo
camera settings, except following items:
v Video mode [ ]: Allows you to set to send a video
file through MMS or General.
v Resolution [ ]: You may select the following
resolution: 320x240, 176x144 .

v Auto scan: If you select "Auto Scan Now?" On,

FM radio
You can search radio stations and enjoy listening to the
radio.
Tip
• 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 into.
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 the left soft key l [Options].
v Edit freq: You can adjust frequency and change the
radio station in the selected channel. You can change
the frequency 0.1 MHz at a time with l, r and
number keys.

F600 QRG_0122.indd

- 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.
- Auto Focus function is enabled when taking a picture.
Press the camera C button half way to adjust focus.

4

automatically set the radio channel. And When "Save
this Station?" message will be popped up, if you select
Yes, the selected frequency will be stored.
v Listen via speaker: Select this to listen to the radio
through the built-in speaker. To turn off the speaker,
select "Listen via headset" in the [Options]
v Station info: You can view the radio station information.

Voice recorder
You can record voice memo.

Record
1. Press to start recording. Once recording is started,
the message Recording and the counter is displayed.
2. If you want to pause or resume recording, press left
soft key or OK key.
3. If you want to finish recording, press right soft key
Stop.
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Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

ZÁRUČNÍ LIST
MOBILNÍ TELEFONY

MODEL:
VÝROBNÍ ČÍSLO:
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:
DATUM PRODEJE:
RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE:
CZ
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Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762
Výrobek byl před odesláním přezkoušen a výrobce je zodpovědný za jeho
vlastnosti stanovené normou. Za předpokladu, že výrobek bude umístěn, zapojen
a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu na obsluhu, poskytuje se
spotřebiteli záruka podle § 620 Občanského zákoníku. Záruční oprava bude
realizována prostřednictvím autorizovaných servisních středisek společnosti LG
Electronics .

Spotřebitel ztrácí oprávnění na záruku v těchto případech:
• Nefunkčnost způsobená chybnou instalací
• Používání přístroje v rozporu s návodem na obsluhu
• Neodborným nebo neoprávněným zásahem
• Závady způsobené používaním nebo skladováním výrobku ve vlhkém , prašném
nebo jinak nevhodném prostředí
• Při přímém kontaktu s kapalinou
• Mechanické poškození
• Závady způsobené používaním jiného než doporučeného příslušenství
• Bylo manipulováno s výrobním číslem přístroje, resp. je nečitelné
• Poškození vzniklé používaním přístroje či jeho opotřebovaním
• Živelné pohromy
Seznam servisních středisek pro produkty společnosti LGE najdete na :
www.lge.cz
Další informace o mobilních telefonech společnosti LGE najdete na :
http://cz.lgmobile.com
V případě, že potřebujete poradit, kontaktujte naší infolinku :
810 555 810
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ZÁZNAMY O OPRAVÁCH
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:

Razítko a podpis:

DATUM PŘÍJMU:
UKONČENÍ OPRAVY:
SERVISNÍ ÚKON:
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:
DATUM PŘÍJMU:

Razítko a podpis:

UKONČENÍ OPRAVY:
SERVISNÍ ÚKON:
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:

Razítko a podpis:

DATUM PŘÍJMU:
UKONČENÍ OPRAVY:
SERVISNÍ ÚKON:
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:

Razítko a podpis:

DATUM PŘÍJMU:
UKONČENÍ OPRAVY:
SERVISNÍ ÚKON:
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Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registry vedenom
Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

ZÁRUČNÝ LIST
MOBILNÉ TELEFÓNY

MODEL:
VÝROBNÉ ČÍSLO:
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:
DÁTUM PREDAJA:
PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU:
SK
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Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registry vedenom
Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

Záručné podmienky:
Výrobok bol pred odoslaním preskúšaný a výrobca je zodpovedný za jeho
vlastnosti stanovené normou .Za predpokladu, že výrobok bude umiestnený,
zapojený a používaný v súlade s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu,
poskytuje sa spotrebiteľovi záruka podľa § 620 Občianskeho zákonníka. Záručná
oprava bude realizovaná prostredníctvom autorizovaných servisných stredísk
spoločnosti LG Electronics .

Spotrebiteľ stráca oprávnenie na záruku v týchto prípadoch:
• Nefunkčnosť spôsobená chybnou inštaláciou
• Používaním prístroja v rozpore s návodom na obsluhu
• Neodborným alebo neoprávneným zásahom
• Závady spôsobené používaním ,alebo skladovním výrobku vo vlhkom ,prašnom
,alebo inak nevhodnom prostredí
• Pri priamom kontakte s kvapalinou
• Mechanické poškodenie
• Závady spôsobené používaním iného ako doporučeného príslušenstva
• Bolo manipulované s výrobným číslom prístroja ,resp je nečitateľné
• Poškodeníe vzniknuté používaním prístroja či jeho opotrebovaním
• Živelné pohromy
Zoznam servisných stredísk pre produkty spoločnosti LGE nájdete na :
www.lge.sk
Ďaľšie informácie o mobilných telefónoch spoločnosti LGE nájdete na :
http://cz.lgmobile.com
Potrebujete poradiť ,kontaktujte našu infolinku :
0850 111 154
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ZÁZNAMY O OPRAVÁCH
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:

Pečiatka a podpis

DÁTUM PRÍJMU:
UKONČENIE OPRAVY:
SERVISNÝ ÚKON:
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:

Pečiatka a podpis

DÁTUM PRÍJMU:
UKONČENIE OPRAVY:
SERVISNÝ ÚKON:
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:

Pečiatka a podpis

DÁTUM PRÍJMU:
UKONČENIE OPRAVY:
SERVISNÝ ÚKON:
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:

Pečiatka a podpis

DÁTUM PRÍJMU:
UKONČENIE OPRAVY:
SERVISNÝ ÚKON:
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