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UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Tento dokument představuje uživatelskou příručku
k mobilnímu videotelefonu LG KF310 3G. Společnost
LG Electronics si vyhrazuje veškerá práva k tomuto
dokumentu. Je zakázáno tento dokument kopírovat,
pozměňovat a distribuovat bez výslovného souhlasu
společnosti LG Electronics.

Likvidace starých zařízení
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/ES.
2. Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od
běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto
účelem vládou nebo místní samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným
negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví.
4. Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve
sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.
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Pro vaši bezpečnost
Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich
nedodržení může být nebezpečné nebo
nezákonné. Další podrobné informace
naleznete v této příručce.

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

Pro vaši bezpečnost
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VÝSTRAHA!
• Vypněte telefon na všech místech, kde to
vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte
ho 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.

Návod pro bezpečné
a efektivní použití
Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich
nedodržení může být nebezpečné nebo
nezákonné.

Vystavení energii
rádiové frekvence

komisí 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 0,562 W/kg (10 g).
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 1,31 W/kg na jeden (1)
gram tkáně.

Péče o výrobek
a jeho údržba
VAROVÁNÍ!
Používejte pouze baterie, nabíječku
a příslušenství, které jsou schváleny pro
použití s tímto konkrétním modelem
telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by
mohlo vést ke zrušení platnosti schválení
nebo záruky vztahující se na telefon
a mohlo by být nebezpečné.
v Tento přístroj nerozebírejte.

V případě nutnosti opravy jej odneste
kvalifikovanému servisnímu technikovi.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Informace o vystavení rádiovým vlnám
a specifické míře pohlcení (SAR)
Tento mobilní telefon KF310 byl navržen,
aby vyhověl příslušným bezpečnostním
požadavkům ohledně vystavení rádiovým
vlnám.
Uvedené požadavky jsou založeny na
odborných směrnicích, jež zahrnují
bezpečnostní rezervy, které zaručují
bezpečí všem lidem bez ohledu na věk
a zdraví.
v Ve směrnicích o vystavení rádiovému
záření se používá jednotka měření známá
jako specifická míra pohlcení nebo
SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí
standardizovaných metod tak, že telefon
vysílá se svým nejvyšším ověřeným
výkonem ve všech používaných
frekvenčních pásmech.
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
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Návod pro bezpečné a efektivní použití

Návod pro bezpečné a efektivní použití
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v Udržujte mimo dosah elektrických

v Nenoste telefon společně s kreditními

zařízení jako například televizory, rádia
a osobní počítače.
v Přístroj byste měli udržovat mimo
dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory
nebo vařiče.
v Zabezpečte přístroj před pádem.
v Nevystavujte přístroj mechanickým
vibracím nebo otřesům.
v Vypněte telefon na všech místech, kde to
vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte
ho například v nemocnicích, může
ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
v Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se
jej mokrýma rukama. Mohlo by dojít
k zasažení elektrickým proudem nebo
k vážnému poškození telefonu.
v Nenabíjejte telefon v blízkosti hořlavých
materiálů, telefon se zahřívá a může
způsobit požár.
v K čistění krytů telefonu používejte
suchý měkký hadřík (nepoužívejte
rozpouštědla, jako je benzín, ředidla či
alkohol).
v Nenabíjejte telefon ležící na měkké
podložce.
v Telefon je nutno nabíjet na dobře
větraném místě.
v Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři
nebo prachu.

kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit
informace na magnetických proužcích.
v Nedotýkejte se displeje ostrým
předmětem. Může dojít k poškození
telefonu.
v Nevystavujte telefon tekutinám ani
vlhkosti.
v Příslušenství, jako jsou sluchátka,
používejte opatrně. Nedotýkejte se
zbytečně antény.

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

Bezpečnost na silnici

Zabraňte poškození sluchu

Zjistěte si 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 handsfree, pokud je
k dispozici.
v Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před
voláním zastavte a zaparkujte.
v Energie rádiové frekvence může ovlivnit
elektronické systémy vozidla, například
autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
v Pokud je vozidlo vybaveno airbagem,
neumisťujte na něj žádné překážky
v podobě nainstalovaného nebo
přenosného bezdrátového zařízení.
Telefon může způsobit selhání airbagu
nebo způsobit vážné zranění v důsledku
jeho nesprávné funkce.
v Při poslechu hudby ve venkovních
prostorách zajistěte, aby byla hlasitost
nastavena na rozumnou úroveň a vy si
byli vědomi svého okolí. To je zvláště
důležité v blízkosti silnic.

K poškození sluchu dochází při
dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku.
Doporučujeme proto nezapínat telefon
v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž
udržovat rozumnou hlasitost při poslechu
hudby i při hovorech.

Oblast, kde se odstřeluje

Prostředí s nebezpečím
výbuchu
v Nepoužívejte telefon na čerpacích

stanicích.
v Nepoužívejte telefon 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.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Nepoužívejte telefon na místech, kde
probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte
omezení a postupujte podle nařízení
a pravidel.
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Návod pro bezpečné a efektivní použití
V letadle
V letadle mohou bezdrátová zařízení
způsobovat rušení.
v Před nastoupením do letadla mobilní
telefon vypněte.
v Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení
posádky.

Děti
Návod pro bezpečné a efektivní použití

10

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

Tísňová volání
V některých mobilních sítích nemusí být
nouzové hovory dostupné. Proto byste
se u tísňových volání neměli spoléhat
pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte
možnosti u svého operátora.

Informace o baterii a péče
v Před nabitím není nutné baterii zcela

vybít. Na rozdíl od jiných systémů baterií
nedochází k paměťovému efektu, který
by mohl snížit výkon baterie.

v Používejte pouze baterie a nabíječky

společnosti LG. Nabíječky LG jsou
navrženy tak, aby maximalizovaly
životnost baterie.
v Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
v Dbejte na čistotu kovových kontaktů
baterie.
v Jakmile baterie přestane zajišťovat
přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii lze
před výměnou přibližně stokrát nabít.
v Nabijte baterii v případě, že jste ji
dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak
maximální výkon.
v Nevystavujte nabíječku baterií přímému
slunci ani ji nepoužívejte v prostředí
s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
v Neponechávejte baterii v místech s velmi
vysokou nebo nízkou teplotou. Může to
snížit výkon baterie.
v V případě výměny baterie za nesprávný
typ hrozí nebezpečí výbuchu.
v Proveďte likvidaci použitých baterií podle
pokynů výrobce. Pokud je to možné,
recyklujte. Nelikvidujte jako běžný
domovní odpad.
v Pokud potřebujete vyměnit baterii,
obraťte se na nejbližší autorizované
servisní místo společnosti LG Electronics
nebo na nejbližšího prodejce.
v Po úplném nabití telefonu vždy odpojte
nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak
nechtěnému odběru energie.

KF310 - funkce
Části telefonu
Pohled na otevřený telefon
Sluchátko
Kamera VGA
Navigační klávesy
v V pohotovostním
režimu:
l Místní okno Profily
r Napsat sms
u Rychlé menu
d Kontakty
v V menu: Prochází

položky menu.
(Potvrzovací)
klávesa OK

Klávesová zkrátka pro
Fotoaparát
v Přejít na náhled fotoaparátu
Alfanumerická klávesnice
v V pohotovostním režimu:
Zadejte číslo, které
chcete volat.
Stiskněte a podržte klávesu:
0pro mezinárodní hovory.
1pro vytočení střediska
hlasových zpráv.
2až9 pro rychlou
volbu.
v V režimu úprav: Zadejte čísla
a znaky.

KF310 - funkce

Klávesa pro souběžné
zpracování úloh

Displej LCD
v Horní část: Ikony zobrazující
sílu signálu, stav baterie
a různé jiné funkce
v Spodní část: Indikace
kontextových kláves
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KF310 - funkce

Levá kontextová klávesa/Pravá
kontextová klávesa
Vykoná funkci uvedenou ve spodní
části displeje.
Klávesa Ukončit hovor
v Můžete ukončit hovor.
v Stisknutím této klávesy se při aktivaci
menu můžete vrátit do pohotovostního
režimu.
Klávesa pro vymazání
Můžete smazat písmeno nebo se vrátit do
předchozí nabídky.

KF310 - funkce
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Klávesa Odeslat
v Vytočí telefonní číslo a přijme hovor.
v V pohotovostním režimu: Zobrazí volané
hovory, přijaté a zmeškané hovory.

Pohled zprava

Sluchátka/Nabíječka/
Konektor kabelu

Pohled zleva

Otvor pro řemínek na
ruku
Slot paměťové karty
microSD

Postranní tlačítka

KF310 - funkce
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KF310 - funkce
Pohled zezadu

Kryt baterie

Vnější objektiv
fotoaparátu
Baterie
Patice karty
USIM

KF310 - funkce
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Začínáme
Instalace karty USIM
a baterie
1. Instalace karty USIM.
Karta USIM obsahuje vaše telefonní
číslo, informace o službách a kontakty
a proto musí být vložena do vašeho
přístroje. Pokud kartu vyjmete, přístroj
se stane nepoužitelným (s výjimkou
tísňových volání). Před vložením nebo
vyjmutím karty USIM odpojte zařízení
od nabíječky a od dalších příslušenství.
Kartu USIM zasuňte do držáku pro kartu
USIM. Zkontrolujte, jestli je karta USIM
karta řádně zasunutá a jestli jsou její zlaté
kontakty nasměrovány dolů. Kartu USIM
vyjmete tak, že na ni lehce zatlačíte
a vytáhnete ji opačným směrem.

Vyjímání karty USIM

Poznámka
v Kovové kontakty karty USIM se

mohou snadno poškrábat. Zacházení
s kartou věnujte zvláštní pozornost.
Dodržujte pokyny dodávané ke kartě.
v Po vyjmutí baterie vložte kartu USIM.

2. Instalace baterie.
Baterii posuňte nahoru tak, aby
s cvaknutím zapadla na své místo.

Začínáme

Vkládání karty USIM
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Začínáme

3. Vyjmutí baterie.
Vypněte telefon.(Pokud by zůstal
zapnutý, mohlo by dojít ke ztrátě
uložených telefonních čísel a zpráv).
Stiskněte a přidržte uvolňovací tlačítko
baterie a baterii poté stáhněte dolů.

Začínáme
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Nabíjení baterie
Před připojením cestovního adaptéru
k telefonu nejprve vložte baterii.

Poznámka
v Používejte pouze dodávanou

nabíječku.

3. Jakmile je nabíjení dokončeno,
pohybující se dílky na ikoně baterie
se zastaví.
4. Před prvním použitím telefonu si ověřte,
zda je baterie plně nabita.

UPOZORNĚNÍ!
1. Zástrčku adaptéru baterie zasuňte do
konektoru na spodní straně telefonu,
dokud nezaklapne na své místo. Strana
se šipkou přitom musí být obrácena
k vám, tak jak znázorněno na obrázku.
2. Druhý konec cestovního adaptéru
zapojte do zásuvky.

• Na konektor netlačte, mohlo by dojít
k poškození telefonu nebo cestovní
nabíječky.
• Používáte-li v zahraničí nabíječku
vyrobenou ve vaší zemi, pro správné
nastavení použijte přídavný adaptér.
• Během nabíjení telefonu nevyjímejte
baterii ani kartu USIM.

VAROVÁNÍ!

Začínáme

• Během bouřky vytáhněte napájecí kabel
ze zásuvky, abyste zabránili zasažení
elektrickým proudem nebo požáru.
• Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu
s ostrými předměty, např. zvířecími zuby,
nehty apod. Mohlo by dojít k požáru.
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Začínáme
Odpojení nabíječky
Cestovní adaptér odpojte od telefonu
podle vyobrazení.

Používání paměťové
karty microSD

Začínáme
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<Paměťová karta microSD>
<Používání paměťové karty microSD>

1. Vypněte přístroj. Vložení nebo vyjmutí
karty microSD při zapnutém telefonu
může poškodit soubory uložené na
paměťové kartě.
2. Zvedněte plastový kryt, který chrání slot
paměťové karty microSD.

3. Do slotu vložte paměťovou kartu. Zlaté
kontakty se musejí dotýkat zadní strany
karty microSD. Kartu nezasunujte příliš
hluboko. Pokud nelze kartu do slotu
lehce zasunout, může být příčinou
špatná orientace karty nebo cizí předmět
uvízlý ve slotu.
4. Po vložení kartu zatlačte, až se ozve
klapnutí, které signalizuje, že byla
správně vložena.

Další informace o kartách microSD
naleznete v uživatelské příručce
k paměťové kartě.

Formátování paměťové
karty

Zapínání a vypínání
telefonu
Zapnutí telefonu
Zkontrolujte, zda je v přístroji vložena karta
USIM a zda je baterie nabitá. Stiskněte
a přidržte tlačítko e, dokud se telefon
nezapne. Pokud je zapnut požadavek na
vložení kódu PIN, zadejte kód PIN dodaný
společně s kartou USIM.

Začínáme

5. Uzavřete plastovou ochranu slotu.
6. Před vyjmutím paměťové karty
telefon vypněte, otevřete ochranu
slotu a na kartu microSD zatlačte,
aby se odblokovala. Poté kartu opatrně
vytáhněte.
Upozornění:
v Paměťovou kartu Flash nepoužívejte,
je-li stav nabití baterie nízký.
v Jestliže probíhá zápis na kartu, počkejte,
až se zápis dokončí, a teprve potom
kartu vyjměte.
v Díky svému tvaru karta pasuje do
přístroje pouze jedním směrem.
v Kartu neohýbejte, ani ji do slotu
netlačte silou.
v Nevkládejte jiné paměťové karty než
karty vyrobené společností microSD.
v Je-li karta microSD formátovaná pomocí
FAT32, zformátujte ji opět pomocí FAT16.

Po vložení paměťové karty zvolte položku
Menu → Nastavení → Výběr paměti
→ Externí paměť a poté stiskněte levé
kontextové tlačítko L.
Tuto operaci proveďte pokud možno pouze
po prvním vložení paměťové karty. Během
formátování se vytvoří různé složky pro
různé typy dat.
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Začínáme
Vypnutí telefonu
Stiskněte a přidržte tlačítko e, dokud se
telefon nevypne. Vypnutí přístroje může
trvat několik sekund. Během této doby
telefon znovu nezapínejte.

Tísňové volání
Pravá kontextová klávesa je na displeji
zobrazena jako Tísňové volání. Stiskněte
pravou kontextovou klávesu nebo vytočte
číslo tísňového volání a poté stiskněte
klávesu s pro uskutečnění tísňového
volání.

Začínáme
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Obecné funkce
Uskutečnění
a přijetí hovoru
Uskutečnění hlasového hovoru
1. Zadejte číslo včetně
kompletního předčíslí.
v Stisknutím klávesy c můžete jednu
číslici smazat.
Stisknutím a podržením klávesy c
smažete všechny číslice.
2. Stisknutím klávesy s zahájíte hovor.
3. Hovor ukončíte stisknutím klávesy e
nebo zavřením přístroje.

Poznámka
v Aktivací dotykových kláves

a stisknutím klávesy O můžete
v průběhu hovoru zapnout
reproduktor.

Uskutečnění hovoru ze
záznamů volání
1. V pohotovostním režimu se po stisknutí
klávesy s zobrazí čísla posledních
příchozích, odchozích a zmeškaných
hovorů.
2. Požadované číslo vyberte pomocí kláves
d/u .
3. Stisknutím klávesy sčíslo vytočíte.

Uskutečnění videohovoru

Obecné funkce

Videohovory lze uskutečňovat a přijímat,
pokud jste vy i druhý volající v oblasti
s pokrytím 3G. Videohovor uskutečníte
nebo přijmete následujícím způsobem.
1. Zadejte telefonní číslo klávesnicí nebo
zvolte telefonní číslo ze seznamů
volaných a přijatých hovorů.
v Chcete-li opravit chybu, krátkým
stisknutím klávesy c smažte
poslední číslo, nebo dlouhým
stisknutím klávesy c smažte
všechny číslice.
2. Nechcete-li používat reproduktor,
zapojte sluchátka.
3. Funkci videa spustíte stisknutím levé
kontextové klávesy [Možnosti] a volbou
položky Uskutečnit videohovor.
v Před uskutečněním hovoru
videotelefonem se zobrazí výzva
k uzavření ostatních aplikací.
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Obecné funkce
Poznámka
v Spojení videohovoru může trvat

určitou dobu. Buďte trpěliví. Doba
spojování také závisí na tom, jak
rychle druhá strana přijme hovor.
Když se navazuje spojení pro hovor
videotelefonem, vidíte vlastní obraz,
a jakmile druhá strana přijme hovor,
zobrazí se na obrazovce její obraz.

4. V případě potřeby změňte
polohu kamery.
5. Hovor ukončíte stisknutím klávesy e
nebo zavřením přístroje.

Uskutečnění hlasového hovoru
a videohovoru z Kontaktů
Je velice snadné zavolat někomu, jehož
číslo máte uložené v seznamu Kontakty.
1. Stisknutím klávesy d přejdete do
seznamu kontaktů.
2. Přejděte na kontakt, kterému
chcete zavolat.
3. Stisknutím klávesy s zahájíte hlasový
hovor. Pro uskutečnění videohovoru
stiskněte levou kontextovou klávesu
a zvolte položku Provést videohovor.
4. Stisknutím klávesy e hovor ukončíte.

Uskutečnění mezinárodních
hovorů
1. Po stisknutí a podržení klávesy 0
zadejte mezinárodní předčíslí. Znakem ‘+’
předvolíte mezinárodní přístupový kód.
2. Zadejte kód země, směrové číslo
a telefonní číslo.
3. Stiskněte klávesu s .

Obecné funkce
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Přijetí hovoru
Pokud přijímáte hovor, telefon zvoní
a na obrazovce se zobrazí blikající ikona
telefonu. Pokud lze volajícího identifikovat,
zobrazí se jeho telefonní číslo (nebo
jméno, pokud jej máte uložené v seznamu
Kontakty).
1. Otevřením telefonu přijměte
příchozí hovor.

Poznámka
v Příchozí hovor můžete odmítnout

stisknutím klávesy e nebo
dvojnásobným stisknutím pravé
kontextové klávesy.
v Nastavíte-li Režim odpovědi na
stisknutí tlačítka Odeslat (Menu 2.0.4),
můžete po otevření telefonu přijmout
hovor stisknutím klávesy s.
v Pokud je režim pro přijetí hovoru
nastaven na stisknutí libovolné
klávesy, můžete hovor přijmout
stisknutím jakékoliv klávesy kromě
klávesy e.

v Hovor můžete přijmout, i když

používáte kontakty nebo jiné
funkce menu.
v Pokud jsou k telefonu připojena
kompatibilní sluchátka, můžete
hovor přijmout stisknutím klávesy na
sluchátcích nebo pomocí telefonu.
Příchozí hovor můžete odmítnout
stisknutím klávesy e.
v Vyzváněcí tón příchozího hovoru
můžete ztlumit stisknutím
a podržením pravé kontextové
klávesy.

Zkratka pro aktivaci režimu
vibrací
Režim Tichý lze po otevření telefonu
aktivovat stisknutím a podržením klávesy
*.

Síla signálu
Sílu signálu můžete zkontrolovat pomocí
indikátoru na LCD displeji telefonu. Síla
signálu se může měnit, a to zejména
v budovách. Přiblížení k oknu může
příjem zlepšit.

Obecné funkce

2. Hovor ukončíte uzavřením přístroje nebo
stisknutím klávesye.

Poznámka
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Obecné funkce
Zadávání textu
Alfanumerické znaky lze zadávat pomocí
kláves mobilu.
Text musíte zadávat například při ukládání
jmen do seznamu Kontakty, při psaní zpráv
nebo vytváření plánovaných událostí
v kalendáři.

Změna režimu zadávání textu
1. Pokud se nacházíte v poli umožňujícím
zadávání znaků, uvidíte v pravém horním
rohu LCD displeje indikátor režimu
zadávání textu.
2. Je-li zapnutý režim T9, můžete měnit
režim na T9Abc, T9ABC, 123, T9abc
stisknutím klávesy #. Je-li režim T9
vypnutý, mění se režim na Abc, ABC,
123, abc.

Obecné funkce
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Použití režimu T9
Režim prediktivního zadávání textu
T9 umožňuje snadné zadávání slov
minimálním počtem stisknutí kláves.
Při stisknutí každé klávesy začne
telefon zobrazovat znaky, jejichž
zadání předpokládá na základě
vestavěného slovníku. Po přidání nového
písmene se slovo změní a odráží tak
nejpravděpodobnější ekvivalent
ze slovníku.

Použití režimu ABC
Pro zadání textu použijte
klávesy 2 až 9.
1. Stiskněte klávesu označenou
požadovaným písmenem:
v Jedním stiskem zadáte první písmeno.
v Druhým druhé písmeno.
v A tak dále.
2. Mezeru vložíte stisknutím klávesy 0.
Stisknutím klávesy c můžete písmena
mazat.

Použití režimu 123 (Režimu
zadávání čísel)
Režim 123 umožňuje zadat do zprávy
čísla (například telefonní číslo). Před
ručním přepnutím do příslušného režimu
textu stiskněte klávesy odpovídající
požadovaným číslicím.

Použití režimu Symbol
Režim symbolů vám umožňuje zadávat
různé symboly a speciální znaky. Pro zadání
symbolu zvolte položku Možnosti →
Vložit → Symboly. Pomocí navigačních
a číselných kláves vyberte požadovaný
symbol a stiskněte klávesu O .

Obecné funkce
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Přehled funkcí menu
Menu můžete v nečinné obrazovce vyvolat stisknutím klávesy O. Přejděte na
požadovanou položku a stisknutím klávesy O přejděte do podmenu.
Z hlavního menu můžete do podmenu přejít také přímým stisknutím odpovídajících
číselných kláves. Hlavní menu se skládá z následujících horních menu a podmenu.

1. Hry a aplikace

3. Organizér

5. Zprávy

1.1 Hry a aplikace

3.1 Kalendář

5.1 Vytvořit novou

1.2 Nastavení

3.2 Úkoly

5.2 Přijaté

3.3 Poznámky

5.3 Schránka

3.4 Tajná poznámka

5.4 Koncepty

3.5 Vyhledávač data

5.5 K odeslání

3.6 Nastavení

5.6 Odeslaná pošta

2. Volání
2.1 Provést videohovor
2.2 Záznamy hovorů
2.3 Doba volání

5.7 Moje složky

2.4 Objem dat

Přehled funkcí menu
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2.5 Cena hovorů
2.6 Přesměrování hovoru
2.7 Blokování hovoru
2.8 Pevná volba čísel
2.9 Čekající hovor
2.0 Společné nastavení
2.* Nastavení videohovorů

4. Multimédia

5.8 Šablony

4.1 Fotoaparát

5.9 Emotikony

4.2 Videokamera

5.0 Nastavení

4.3 Hudba
4.4 Záznam hlasu

6. Moje složka

9. Nástroje

0. Připojení

6.1 Obrázky

9.1 Rychlé menu

0.1 Bluetooth

6.2 Zvuky

9.2 Budík

0.2 Server synchroniz.

6.3 Videa

9.3 Kalkulačka

0.3 Režim připojení USB

6.4 Hry a aplikace

9.4 Stopky

6.5 Ostatní

9.5 Převodník jednotek

6.6 Paměťová karta

9.6 Světový čas
9.7 Služba STK (USIM)

7. Yahoo

*. Přohížeč
*.1 Domů
*.2 Zadejte adresu
*.3 Záložky

8.1 Přidat nový

*.4 Čtečka kanálů RSS

8.2 Hledat

*.5 Uložené stránky

8.3 Rychlé volby
8.4 Skupiny
8.5 Čísla volání
asistenční služby
8.6 Vlastní číslo
8.7 Moje vizitka

#.1 Profily
#.2 Telefon
#.3. Obrazovka
#.4 Datum a čas
#.5 Síť
#.6 Internetové profily
#.7 Přístupové body
#.8 Paketové připojení
#.9 Zabezpečení

*.6 Historie

#.0 Výběr paměti

*.7 Nastavení

#.* Nastavení streamingu
#.# Původní nastavení

Přehled funkcí menu

8. Kontakty

#. Nastavení

8.8 Nastavení
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Hry a aplikace [Menu 1]
Hry a aplikace

Menu 1.1

Pomocí tohoto menu si můžete snadno
stahovat hry a další aplikace. Může
obsahovat dvě složky, žádné složky nebo
složku Hry a aplikace. Výchozí složka závisí
na operátorovi/zemi. Každá z těchto složek
obsahuje odkaz na stahování her nebo
aplikací. Pamatujte si, že používání těchto
služeb může být zpoplatněno navíc. Složku
vytvoříte pomocí levé kontextové klávesy
[Možnosti].

Nastavení

Menu 1.2

Profily: Můžete zobrazit a upravit nový
profil.
Seznam certifikátů: Můžete zobrazit
seznam certifikátů pro použití aplikace Java

Hr y a aplikace
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Volání [Menu 2]
Provést videohovor

Doba volání
Menu 2.1

V tomto menu můžete uskutečnit
videohovor. Další podrobnosti naleznete na
straně 21 až 22.

Záznamy hovorů

Menu 2.3

Délku trvání hovoru si můžete zobrazit
podle typů. Stisknutím levé kontextové
klávesy [Možnosti] zvolte částečnou
inicializaci nebo úplnou inicializaci. Před
inicializací budete požádáni o bezpečnostní
kód.

Menu 2.2

Všechny hovory (Menu 2.2.1)
Umožňuje vám zobrazit záznamy
o zmeškaných, přijatých a volaných
hovorech. Na číslo, které si v tomto
seznamu vyberete, můžete zavolat nebo
poslat zprávu. Toto číslo si také můžete
uložit do seznamu kontaktů.

Volané hovory (Menu 2.2.2)
Umožňuje zobrazit záznam
o uskutečněném hovoru, volat odeslat
zprávu a uložit číslo do seznamu kontaktů.

Přijaté hovory (Menu 2.2.3)
Umožňuje zobrazit záznam o přijatém
hovoru, volat, odeslat zprávu a uložit číslo
do seznamu kontaktů.
Umožňuje zobrazit záznam o zmeškaném
hovoru, volat, odeslat zprávu a uložit číslo
do seznamu kontaktů.

Menu 2.4

Umožňuje zjistit objem odeslaných,
přijatých a všech dat, která se přenesla.
Stisknutím levé kontextové klávesy
zvolte úplnou inicializaci nebo inicializaci
vybraného typu objemu.
Před inicializací budete požádáni
o bezpečnostní kód.

Cena hovorů

Menu 2.5

1. Tato funkce zobrazuje cenu Posledního
hovoru a Všech hovorů.
2. Úpravu lze provést stisknutím prostřední
klávesy [Upravit] a zadáním kódu PIN2.
3. V možnosti Nastavit cenu hovoru si
můžete vybrat buď jednotky nebo měnu.
Cena hovoru je zobrazena během hovoru
v závislosti na nastavení, kartě USIM
a operátorovi.

Volání

Zmeškané hovory (Menu 2.2.4)

Objem dat
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Volání
4. Pokud chcete nastavit limit ceny za
hovory, vyberte v možnosti Nastavit
limit položku Zapnuto. Pokud nastavíte
limit ceny za hovory a cena za hovory
dosáhne tohoto limitu, nebude již možné
provádět žádné další hovory.

Přesměrování hovoru
Menu 2.6
K dispozici jsou menu Přesměrování hovoru
pro hlasové hovory a videohovory.
1. Neexistuje-li nastavení pro
přesměrování hovoru,
můžete zadat číslo pro přesměrování
hovoru přímo nebo číslo vyhledat
v telefonním seznamu. Po stisknutí
klávesy [Přesměrovat] odešle telefon po
zadání čísla žádost operátorovi. Když
čekáte, až ze sítě přijde výsledek, objeví
se zpráva o probíhající žádosti a animace.
2. Pokud je přesměrování
hovoru nastaveno,
zobrazí se seznam již nastavených
přesměrování hovoru. Když čekáte, až ze
sítě přijde výsledek, objeví se zpráva
o probíhající žádosti a animace.

Volání
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3. Menu s možnostmi
Jestliže po aktivaci menu Všechny
hlasové hovory vyberete menu Možnosti
v dolní části menu, zobrazí se menu
Deaktivovat, Deaktivovat vše, Zobrazit
stav a Vymazat seznam.
Menu Zobrazit stav ukazuje nastavení
v síti. Zvolíte-li toto menu zobrazí se
zpráva o žádosti a animace. Jakmile síť
doručí informace, zobrazí se nastavení
sítě. Zvolíte-li menu Deaktivovat,
provede se po potvrzení ze strany
uživatele vymazání čísel přesměrování
hovoru registrovaných v síti. Menu
Smazat seznam vymaže seznam všech
čísel přesměrování.

Blokování hovoru

Menu 2.7

K dispozici jsou menu Blokování hovoru
pro hlasové hovory a videohovory.
Menu má tyto položky: Hlasové hovory,
Videohovory a Deaktivovat vše. Hlasové
hovory a Videohovory mají následující
podmenu.
Menu Blokování hovoru má tyto podmenu:
Všechny odchozí, Odchozí mezinárodní,
Odchozí mezinárodní hovory kromě
domácí země, Všechny příchozí a Příchozí
při roamingu.
Menu Všechny odchozí blokuje vytáčení
všech odchozích hovorů, menu Odchozí
mezinárodní blokuje vytáčení odchozích
mezinárodních hovorů a menu Odchozí
mezinárodní hovory kromě domácí země
blokuje vytáčení odchozích mezinárodních
hovorů kromě hovorů pro domácí zemi
PLMN. Všechny příchozí odmítne všechny
příchozí hovory a Příchozí při roamingu
odmítne příchozí hovory při roamingu.

2. Je-li vybráno menu Možnosti, aktivuje
se menu Odchozí hovory. Vyberte
menu Možnosti z kontextových menu
v nejnižším menu. Následně se zobrazí
menu Deaktivovat, Deaktivovat vše,
Zobrazit stav a Změnit heslo. Menu
Deaktivovat deaktivuje službu blokování
po zadání uživatelského hesla blokování.
Menu Deaktivovat vše deaktivuje
všechny služby blokování konfigurované
v síti po zadání uživatelského hesla
blokování.
Menu Zobrazit stav umožňuje uživateli
zobrazit si stav aktuální konfigurace sítě. Po
vybrání možnosti Zobrazit stav se zobrazí
hlášení s požadavkem a s animací a poté,
co síť odpoví, také výsledek operace. Menu
Změnit heslo umožňuje uživatelům změnit
aktuální heslo blokování.
Deaktivovat vše
Můžete vybrat, zda se vše deaktivuje
či nikoli.

Hlasové hovory a videohovory

Volání

1. Chcete-li aktivovat službu blokování,
po stisknutí klávesy OK zadejte heslo
blokování. Telefon požádá sít o aktivaci
služby blokování a přijme výsledek
operace. Po přijetí výsledku ze sítě se
výsledek zobrazí.
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Volání
Pevná volba čísel

Menu 2.8

v Zapnout/vypnout

- Zapnout: Vyberte si, zda chcete
aktivovat seznam pevných voleb (FDN).
Je nutné zadat kód PIN2.
- Vypnout: Vyberte si, zda chcete
aktivovat seznam pevných voleb (FDN).
Je nutné zadat kód PIN2.
v Seznam pevné volby: Zobrazuje aktuální
seznam pevných voleb. Čísla s pevnou
volbou můžete upravovat, přidávat nebo
mazat. Pro úpravu, přidání nebo smazání
čísla s pevnou volbou je nutné zadat kód
PIN2. Informace o konfiguraci se uloží
na kartu USIM. Jestliže FDN omezuje
odchozí hovory, použijí se informace
uložené na kartě USIM.

Čekající hovor

Menu 2.9

Aktivuje službu čekání. Pokud zvolíte tuto
položku, zobrazí se hlášení s požadavkem
na navázání hovoru a animace. Jakmile síť
odpoví, zobrazí se výsledek této operace.

Společné nastavení

Menu 2.0

Odm. hov
Můžete nastavit odmítnutí
příchozích hovorů.

Odeslat vlastní číslo
v Nastavit podle sítě: Provádí konfiguraci

pomocí výchozích nastavení vytvořených
poskytovatelem služeb.
v Zap.: Telefon bude odesílat vlastní
telefonní číslo při odchozím hovoru.
v Vyp.: Telefon nebude odesílat vlastní
telefonní číslo při odchozím hovoru.

Automatické vytáčení
Umožňuje vám nastavit funkci
automatického opakování vytáčení pro
případ, že se vám nepodaří navázat hovor.

Režim odpovědi
Umožňuje vám nastavit si režim odpovědi.
Můžete vybrat mezi možnostmi Stisknout
odeslat, Posunout a Stisknout libovolné
tlačítko.

Minutové upozornění
Volání
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Tato funkce určuje, jestli se vám každou
minutu hovoru bude ozývat zvukové
upozornění.

Režim odpovědi BT
v Hands-free: Je-li připojen Bluetooth,

můžete hovor přijmout pomocí
Bluetooth sluchátek.
v Telefon: Přijmete-li hovor stisknutím
klávesy s na telefonu, můžete hovořit
přes přístroj. Přijmete-li hovor stisknutím
klávesy Bluetooth sluchátka, můžete
hovořit přes Bluetooth sluchátka. Toto
je výběr úvodního režimu odpovědi. Při
hovoru můžete přepínat z telefonu na
sluchátka a ze sluchátek na telefon.

Uložit nové číslo
V tomto menu můžete po ukončení hovoru
uložit telefonní číslo, pokud ještě není
uloženo v telefonním seznamu.

Nastavení videohovorů
Menu 2.*
Můžete nastavit zobrazení obrazovky
pro volání při odchozím nebo příchozím
hovoru videotelefonem.
v Použít osobní snímek: Určuje, zda se
zobrazí nebo nezobrazí osobní snímek.
v Vybrat osobní snímek: Vyberte
fotografii, která se zobrazí.
v Zrcátko: Vyberte pro aktivaci nebo
deaktivaci efektu zrcátka.
- Zapnuto: Zobrazí obrázek roztažený
do stran.
- Vypnuto: Zobrazí obrázek ve skutečné
velikosti.

Nastav. zasunutí telefonu
Při posunutí dolů můžete nastavit, zda je
hovor ukončen nebo ne.

Vybrat linku (závisí na kartě
USIM)
Podle toho, zda vaše karta USIM podporuje
nebo nepodporuje 2 linky, můžete vybrat
požadovanou linku.

Volání
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Organizér [Menu 3]
Kalendář

Menu 3.1

Dotazy a prohledávání v plánech
1. Prohlížení podle měsíců
Své plány si můžete prohlížet po
měsících. Kurzor se nachází na aktuálním
datu a zaregistrované datum je označeno.
Plán uložený k datu označenému
kurzorem je vyznačen šedým polem.
Stisknutím klávesové zkratky 1
se přesunete do předchozího roku
a stisknutím 3 se přesunete
do následujícího roku a stisknutím
5 se přesunete do současnosti.
Stisknutím 7 se přesunete do
předchozího měsíce a stisknutím 9
do následujícího měsíce. Datum můžete
posouvat pomocí
u/d/l/r.
2. Podrobné prohlížení
Můžete nahlédnout do detailního
plánu, tj. celý obsah uživatelsky
nakonfigurovaného plánu.

Přidat novou událost
Organizér
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Můžete přidat novou událost. Můžete
nastavit datum začátku, datum konce, čas
začátku, čas konce, obsah, typ události,
opakování, alarm plánu.

Smazat všechny plány
Touto funkcí můžete smazat obsah všech
uložených plánů.

Nastavit a zrušit dovolenou
Můžete uživatelsky nastavit nebo zrušit
dovolenou. Stiskněte levou kontextovou
klávesu [Možnosti] a zvolte položku
Nastavit dovolenou. Vybrané datum se
zobrazí červeně.
Dovolenou zrušíte stisknutím levé
kontextové klávesy [Možnosti] a volbou
položky Smazat dovolenou.

Upozornění na plán
Jestliže uživatel provedl nastavení alarmu,
zazní zvuk zadaného alarmu. Jestliže je čas
upozornění nastaven před časem začátku
plánu, můžete alarm nastavit znovu.

Úkoly

Menu 3.2

Zde můžete zobrazovat, upravovat
a přidávat úkoly, které chcete splnit. Úlohy
se zobrazují v pořadí podle data. Splněné
a nesplněné úlohy se zobrazují různě.

Poznámky

Menu 3.3

Pomocí funkcí pro správu poznámek si
můžete zobrazovat poznámky, pracovat
s uloženými poznámkami a přidávat nové
poznámky.

Tajná poznámka

Menu 3.4

Můžete napsat soukromou poznámku
a ochránit ji proti nepovolaným osobám.
Pro použití tohoto menu zadejte
bezpečnostní kód.

Vyhledávač data

Menu3.5

Odeslat celý kalendář a úkoly
přes Bluetooth (Menu 3.6.2)
Všechna data v kalendáři a/nebo seznamu
úkolů v telefonu lze odeslat do jiných
telefonů pomocí Bluetooth.

Zálohovat kalendář a úkoly
(Menu 3.6.3)

Můžete si zaznamenat jména a data,
například narozeniny. Můžete zkontrolovat,
kolik dní zůstává do události nebo kolik dní
od události uplynulo.

Po vložení externí paměti lze v telefonu
vytvořit záložní soubory pro kalendář nebo
seznam úkolů uložený v telefonu.

Nastavení

(Menu 3.6.4)

Menu 3.6

Kalendář (Menu 3.6.1)

Když vložíte externí paměť, můžete
v telefonu obnovit zálohovací soubory pro
kalendář nebo úkoly.

Informace o paměti (Menu 3.6.5)
Můžete zobrazit informaci o dostupné
paměti pro Kalendář, Úkoly, Poznámky
a Tajnou poznámku.

Smazat vše (Menu 3.6.6)
Můžete vymazat všechna data z Kalendáře,
Úkolů, Poznámek a Tajných poznámek.

Organizér

Můžete nastavit konfiguraci pro
zobrazení kalendáře.
v Výchozí zobrazení: Výchozí zobrazení
kalendáře můžete nastavit jako Měsíční
náhled nebo Týdenní náhled.
v Týdenní doba zahájení: 1:00, 2:00, 3:00,
4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00,
11:00, 24:00.
v Týden začíná v: Jako výchozí den
začátku týdne lze nastavit buď neděli
nebo pondělí.

Obnovit kalendář a úkoly
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Multimédia [Menu 4]
Fotoaparát

Menu 4.1

Tato aplikace umožňuje pořizovat snímky.
Obrázek můžete pořídit v požadované
velikosti a použít jej jako fotografii
v adresáři, na domovské obrazovce i pro
další účely. Pořízený snímek můžete odeslat
prostřednictvím Zprávy, E-mailu
nebo Bluetooth.
1. Stisknutím levé kontextové klávesy
otevřete menu Možnosti, kde můžete
nastavit požadované prostředí.
v Mezi položkami možností menu se
pohybujte pomocí kláves l/r.
v Vyberte požadovanou hodnotu pomocí
kláves u/d a výběr potvrďte
klávesou O.

Multimédia
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Menu

Popis

Přejít na

Otevře se složka Obrázky
a dostupné obrázky se zobrazí jako
miniatury.
Obrázky si lze prohlédnout
stisknutím klávesy O. Vybraný
obrázek lze také odeslat jinému
účastníkovi prostřednictvím Zprávy,
E-mailu nebo Bluetooth.

Velikost

1600x1200, 1280x960, 640x480,
320X240, Tapeta, 176x144, Kontakty

Kvalita

Maximální, Vysoká, Standard

Série
snímků

Jeden, Tři, Šest, Devět (Poznámka:
Dostupnost funkce Série snímků
závisí na velikosti.)

Jas

od –2,0 do 2,0 v intervalech 0,5.
Čím vyšší hodnota, tím jasnější
obrazovka.

Vyvážení
bílé

Můžete upravit tón pozadí
fotografie v závislosti na počasí.
Automaticky, Denní světlo,
Zataženo, Osvětlit, Interiér.

Noční
režim

Zapnutím tohoto režimu zlepšíte
kvalitu snímků pořízených v noci.

Menu

Popis

Rámeček

Při pořizování snímku můžete
použít až 10 efektů rámečku.
(dostupné pouze pro velikost
tapety)

Časovač

Spuštění spouště fotoaparátu
můžete zpozdit. Žádné, 3 sekundy,
5 sekund, 10 sekund.
se objeví po aktivaci časového
spínače.

Efekt

Žádné, Černobílý, Negativ, Sépie

Zvuk

Vyberte požadovaný tón závěrky.

Paměť

Vyberte požadovanou používanou
paměť v přístroji nebo externí
paměť.

Zrcadlově

Efekt zrcátka lze aktivovat
stisknutím volby Zapnuto.

Přep.
objektiv

Kameru lze přepnout a aktivovat
buď interní kameru nebo externí
kameru.

Náhled

Vyberte požadovaný způsob
náhledu: Celý obrázek nebo Celá
obrazovka.

Poznámka
v Stisknutím pravé kontextové klávesy

[Zpět] se vrátíte do režimu náhledu
bez uložení obrázku.

Videokamera

Menu 4.2

Tato aplikace umožňuje záznam videoklipu.
V tomto menu můžete přehrávat a sledovat
uložené soubory videa. Zachycený
videoklip můžete odeslat prostřednictvím
Zprávy, E-mailu nebo Bluetooth.
1. Stiskněte levou kontextovou klávesu.
Otevře se menu Možnosti, kde můžete
nastavit požadované prostředí.
v Mezi položkami možností menu se
pohybujte pomocí kláves l/r.
v Vyberte požadovanou hodnotu pomocí
kláves u/d a výběr potvrďte
klávesou O.

Multimédia

2. Po dokončení všech nastavení stiskněte
pravou kontextovou klávesu [Zavřít].
3. Zaměřte fotoaparát na fotografovaný
objekt a stiskněte klávesu O.

4. Stisknutím klávesy O obrázek uložíte.
Uloží se do složky Obrázky ve složce Moje
soubory.
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Menu

Popis

Menu

Popis

Přejít na

Otevře se složka Videa a dostupná
videa se zobrazí jako miniatury.
Videa lze prohlédnout stisknutím
klávesy O. Vybrané video lze
také odeslat jinému účastníkovi
prostřednictvím Zprávy, E-mailu
nebo Bluetooth.

Noční
režim

Zapnutím tohoto režimu zlepšíte
kvalitu videa pořízeného v noci.

Efekt

Žádné, Černobílý, Negativ, Sépie

Trvání

Vyberte požadovanou dobu
nahrávání. MMS, 30 s, 1 minuta,
2 minuty, 5 minut, 60 minut

Velikost

176x144, 128x96

Paměť

Kvalita

Maximální, Vysoká, Standard

Vyberte požadovanou paměť, buď
v přístroji nebo externí.

Jas

od –2,0 do 2,0 v intervalech 0,5.
Čím vyšší hodnota, tím jasnější
obrazovka.

Zrcadlově

Efekt zrcátka lze aktivovat
stisknutím volby Zapnuto.

Hlas

Vyvážení
bílé

Můžete upravit tón pozadí videa
v závislosti na počasí. Automaticky,
Denní světlo, Zataženo, Osvětlit,
Interiér.

Zvolte, zda se bude nahrávat
také zvuk.

Přep.
objektiv

Kameru lze přepnout a aktivovat
buď interní kameru nebo externí
kameru.

2. Po dokončení všech nastavení stiskněte
pravou kontextovou klávesu [Zavřít].
3. Zaměřte kameru na snímaný objekt
a stisknutím klávesy O spusťte
nahrávání.
Stisknutím klávesy O nahrávání
ukončíte.
v Nahrávání lze přerušit stisknutím levé
kontextové klávesy [Pozastavit].
4. Stisknutím klávesy O videoklip
uložíte. Uloží se do složky Videa ve složce
Moje soubory.

Seznamy skladeb (Menu 4.3.6)

Poznámka
v Stisknutím pravé kontextové klávesy

[Zpět] se vrátíte do režimu náhledu
bez uložení videoklipu.

Výběrem skladeb ze seznamu Všechny
skladby můžete vytvářet vlastní seznamy
skladeb.

Promíchat stopy (Menu 4.3.7)

Hudba

Chcete-li přehrávat hudbu nepřetržitě a
v náhodném výběru, zvolte tuto možnost.
Menu 4.3

Naposledy přehrané (Menu 4.3.1)
Můžete přehrát hudbu, kterou jste naposled
poslouchali ve složce „Moje hudba“.

Všechny skladby (Menu 4.3.2)
Můžete prohlížet všechny hudební soubory
uložené v paměti telefonu nebo v externí
paměti.

Interpreti (Menu 4.3.3)
Můžete prohlížet a přehrávat hudbu
seřazenou podle Interpreta.

Alba (Menu 4.3.4)

Žánry (Menu 4.3.5)
Můžete prohlížet a přehrávat hudbu
seřazenou podle Žánru.

Menu 4.4

1. Stisknutím levé kontextové klávesy
[Možnosti] zobrazíte před nahráváním
místní menu.
2. Na požadovanou položku menu se
přesuňte pomocí kláves u/d
a stiskněte klávesu O.
v Trvání: Můžete nastavit délku nahrávání
na velikost MMS zprávy, 30 sekund,
1 minuta nebo bez omezení.
v Kvalita: Můžete vybrat kvalitu nahrávání
Maximální, Vysokou a Normální.
v Používaná paměť: Umožňuje zvolit, zda
chcete ukládat záznamy hlasu do paměti
přístroje nebo do externí paměti.
v Přejít na moje zvuky: Otevře složku
Hlasové záznamy ve složce Zvuky.

Multimédia

Můžete prohlížet a přehrávat hudbu
seřazenou podle Alba.

Záznam hlasu
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3. Stisknutím klávesy Ospustíte
nahrávání. Jakmile začne nahrávání,
zobrazí se na LCD displeji délka
nahrávání. Nahrávání přerušíte stisknutím
možnosti Zpět.
4. Po skončení nahrávání ukončíte
stisknutím klávesy O. Nahraný soubor
se automaticky uloží do složky Hlasové
záznamy ve složce Moje soubory. Dalším
stisknutím klávesy O spustíte
nahrávání nového záznamu hlasu.
5. Stisknutím levé kontextové klávesy
vybírejte různé možnosti záznamu hlasu.
6. Na požadované menu se přesuňte
pomocí kláves u/d a stiskněte
klávesu O.
v Přehrát: Můžete přehrát záznam hlasu.
v Odeslat: Pro odeslání souboru záznamu
vyberte Zprávu, E-mail nebo Bluetooth
pomocí kláves u/da stiskněte
klávesu O.
v Soubor: Můžete změnit název souboru
a prohlížet informace o souboru.
v Smazat: Vyberte toto menu pro smazání
nahraného souboru.
v Použít jako: Můžete nastavit videosoubor
jako hlas vyzváněcího tónu nebo video
vyzváněcího tónu.
v Přejít na moje zvuky: Otevře složku
Hlasové záznamy ve složce Moje soubory.
7. Stisknutím pravé kontextové klávesy
uzavřete místní okno podmenu.

Zprávy [Menu 5]
Vytvořit novou

Menu 5.1

Zpráva (Menu 5.1.1)
Můžete psát a upravovat zprávu obsahující
kombinaci textu, obrazu, videa a zvuku.
1. Do pole Zpráva zadejte svou zprávu.
Menu možností v poli Zpráva
v Vložit: Můžete provádět
následující akce:
1. Obrázek: Můžete vložit obrázek.
(Existující obrázek/Fotografovat)
2. Video: Můžete vložit videoklip. (Jeden
videoklip na jeden snímek)
3. Zvuk: Můžete vložit zvukový soubor.
(Jeden zvuk na jeden snímek)
4. Symboly: Můžete vložit symboly. Po
zadání příslušných číselných kláves
stiskněte klávesu O.
5. Šablonu: Můžete vložit textovou
šablonu uloženou v telefonu. Po
výběru šablony stiskněte klávesu O.
Vybraná šablona se vloží do okna
Zpráva.
6. Emotikon: Při psaní zprávy můžete
vložit emotikonu.

Zprávy

7. Jméno a číslo: Po vyhledání jména
a čísla v telefonním seznamu můžete
vložit záznam.
8. Nový snímek: Volbou této položky
přidáte nový snímek.
9. Předmět: Vyberte pro vložení
předmětu.
0. Další: Vyberte tuto možnost pro
přidání položek Vizitka, Plán,
Poznámka, Úkol, a Moje vizitka.
v Uložit do konceptů: Vyberte pro
uložení zprávy do konceptů.
v Způsob zadání: Vyberte požadovaný
režim slovníku.
v Jazyk písma: Můžete vybrat jazyk pro
psaní zprávy.
v Přidat do slovníku: Můžete přidat
slovo do slovníku.
2. Stisknutím pravé kontextové klávesy
[Zpět] po nastavení podmenu opustíte
menu nebo přejdete do předchozího
menu.
3. Stisknutím prostřední klávesy [Odeslat]
vložíte adresy příjemců. Po vyplnění
nejméně jednoho pole příjemce
stisknutím potvrzovací klávesy [Odeslat]
zprávu odešlete. Zpráva se automaticky
uloží do složky Odeslaná pošta. Jestliže
se zpráva neodešle, zůstane ve složce
Odchozí zprávy a je označena statutem
selhání.
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Zprávy
Email (Menu 5.1.2)
Pro odesílání a příjem e-mailu je nutné si
založit e-mailový účet.
1. Zadejte e-mailové adresy příjemců do
polí Komu, Kopie, Skrytá kopie. Kontakty
lze vyhledávat stisknutím klávesy O.

Poznámka
v Do pole Kopie zadejte referenční

e-mailovou adresu pro předání
e-mailu.
v Do pole Skrytá kopie zadejte skryté
e-mailové adresy pro předání e-mailu
bez uvedení údajů o předání.
v Do polí pro příjemce (Komu),
referenční adresu (Kopie) a skrytou
referenční adresu (Skrytá kopie)
je povoleno zadat pouze platné
e-mailové adresy. Po zadání e-mailové
adresy se ihned objeví další pole, kam
lze zadat další adresu. Lze zadat až
20 příjemců do pole Komu a Kopie
a 10 příjemců do podle Skrytá kopie.

Zprávy
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2. Přejděte kurzorem do pole Předmět
a zadejte předmět zprávy.
3. Obsah zprávy můžete zadat přesunutím
kurzoru do pole Zpráva.

4. Následující funkce použijte pomocí levé
kontextové klávesy [Možnosti].
v Vložit: Vyberte toto menu pro vkládání
zvláštních znaků, šablon a kontaktů.
Je také možné připojit multimediální
soubory (obrázky, videa a zvuky).
v Vyhledávání v kontaktech: Vyberte toto
menu pro vkládání e-mailových adres
uložených v Kontaktech. (Zobrazuje se
v menu Možnosti, pouze pokud se kurzor
nachází v polích Komu/Kopie/Skrytá
kopie.)
v Poslední použité: Můžete použít
poslední e-mailovou adresu, kterou jste
dočasně uložili.
v Uložit do konceptů: Vyberte toto menu
pro uložení zprávy do konceptů.
v Zobrazit přílohu: Zobrazí přiložené
soubory. (Tato položka je dostupná,
pouze jsou-li připojené soubory.)
v Odebrat: Smaže soubor přílohy. (Tato
položka je dostupná, pouze jsou-li
soubory již připojené.)
v Způsob zadání: Vyberte požadovaný
režim slovníku.
v Přidat do slovníku: Můžete přidat nové
slovo do slovníku.
v Jazyk písma: Můžete změnit jazyk písma.
v Nastavit prioritu e-mailu: Můžete
konfigurovat prioritu e-mailu, který se
chystáte odeslat.
5. Po dopsání e-mailu jej odešlete
stisknutím klávesy O.

Přijaté

Menu 5.2

1. Můžete prohlížet přijaté zprávy. Vyberte
zprávu a stiskněte klávesu O pro
náhled zprávy.
2. Předchozí nebo následující zprávu
můžete prohlížet pomocí kláves
l/r.
3. Jestliže chcete prohlédnout
multimediální zprávu (Oznámení),
vyberte Načíst v obrazovce náhledu
oznámení o zprávě. Soubor se následně
přenese a po dokončení přenosu jej lze
prohlédnout.

Poznámka
Není podporováno pro multimediální
zprávy (Oznámení) a WAP push zprávy.

Schránka

Menu 5.3

zprávy ostatním.
v Obnovit: Načte nové e-mailové zprávy.
v Zkopírovat do: Zkopíruje vybraný e-mail.
v Hledat: Vyhledá e-mail.
v Smazat: Smaže e-mail.
v Smazat ze serveru (pouze POP3): Smaže

zprávu nebo e-mail ze serveru.
v Synchronizace zpráv (pouze IMAP):

Synchronizuje e-mail pro načítání pošty
ze serveru.
v Vytvořit novou zprávu: Vytvoří zprávu,
e-mail nebo hlasovou zprávu.
v Označit/Zrušit označení: Tuto volbu
použijte pro smazání více položek.
v Nastavit jako přečtené/nepřečtené:
Vybraný e-mail můžete označit jako
přečtený nebo nepřečtený.
v Seřadit podle: E-mail můžete seřadit
podle podmínek.
v Odstranit (pouze IMAP): Smaže vybraná
data e-mailu.
v Informace o zprávě: Krátká informace
o zprávě včetně velikosti, typu, data, času
a názvu souborů.

Zprávy

1. Vyberte e-mailový účet a poté stiskněte
klávesu O pro zobrazení přehledu
přijatých e-mailů.
2. Následující funkce můžete použít
v přehledu e-mailů pomocí levé
kontextové klávesy [Možnosti].
v Odpovědět: Vytvoří odpověď na vybraný
e-mail.

v Předat dál: Předá vybrané e-mailové
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Zprávy
Koncepty

Menu 5.4

Můžete prohlížet uložené zprávy. Vyberte
zprávu a stiskněte klávesu O pro úpravu
zprávy.
Následující funkce můžete použít pomocí
levé kontextové klávesy [Možnosti].
v Smazat: Smaže vybranou zprávu.
v Hovor: Můžete uskutečnit hlasový hovor
anebo videohovor.
v Odeslat: Odešle vybranou zprávu.
v Vytvořit novou: Můžete napsat novou
zprávu nebo e-mail.
v Označit/Odznačit: Můžete vybrat jednu
nebo více zpráv pro hromadné vymazání.
v Filtr: Zobrazí zprávy podle požadovaného
typu zprávy.
v Informace o zprávě.: Můžete
zkontrolovat typ zprávy, datum a čas
a místo uložení.

K odeslání

Zprávy
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[Pro odcházející / čekající zprávy]
v Zrušit odeslání: Můžete zastavit stav

odesílání nebo čekání.
v Hovor: Můžete uskutečnit hlasový hovor

anebo videohovor.
v Vytvořit novou: Můžete napsat novou

zprávu nebo e-mail.
v Informace o zprávě: Můžete zkontrolovat

typ zprávy, datum a čas a místo uložení.
[Pro zprávu, kterou se nepodařilo odeslat]
v Poslat znovu: Vybranou zprávu můžete
poslat znovu.
v Uložit do konceptů: Zprávu můžete
odeslat do konceptů.
v Hovor: Můžete uskutečnit hlasový hovor
anebo videohovor.
v Smazat: Vymaže aktuální zprávu.
v Vytvořit novou: Můžete napsat novou
zprávu nebo e-mail.
v Informace o zprávě: Můžete zkontrolovat
typ zprávy, datum a čas a místo uložení.

Menu 5.5

Složka K odeslání je dočasným úložištěm
pro zprávy, které čekají na odeslání.
Neodeslané zprávy se také uloží do složky
K odeslání. Například: Není-li správně
nakonfigurovaný e-mailový účet, jsou
e-maily umístěné ve složce K odeslání.
1. Vyberte zprávu.
2. Následující funkce můžete použít pomocí
levé kontextové klávesy [Možnosti].

Odeslaná pošta

Menu 5.6

Zobrazí odeslané zprávy (Zpráva/E-mail).
[Možnosti]
v Odpovědět: Vytvoří odpověď odesílateli
nebo všem příjemcům vybrané zprávy.
v Přeposlat: Předá vybranou zprávu dál.
v Hovor: Můžete uskutečnit hlasový hovor
anebo videohovor.
v Smazat: Smaže vybranou zprávu.

v Vytvořit novou zprávu: Můžete napsat

novou zprávu.
v Označit/Odznačit: Můžete vybrat jednu
nebo více zpráv pro hromadné vymazání.
v Kop. a přesunout: V případě zprávy SMS
můžete zprávu kopírovat na kartu USIM
nebo přesunout do Moje složky/ USIM
v Filtr: Zobrazí zprávy podle požadovaného
typu zprávy.
v Informace: Můžete zkontrolovat typ
zprávy, datum a čas a místo uložení.

Moje složky

Menu 5.7

Zprávy ze složek Přijaté zprávy nebo
Odchozí zprávy můžete přesunout do
složky Moje složky a poté je přesunout do
původní schránky pro zprávy.

Šablony

Menu 5.8

SMS (Menu 5.8.1)
Pomocí levé kontextové klávesy [Možnosti]
můžete přidávat, upravovat nebo mazat
často používané užitečné fráze.

V závislosti na vašem operátorovi se tyto
užitečné fráze uloží jako výchozí.

Při vytváření multimediálních zpráv
můžete vytvářet, upravovat a prohlížet
dostupné šablony. Výchozích šablon je pět
(Narozeniny, Pozdrav, Dovolená, Děkuji,
Omlouvám se).

Emotikony

Menu 5.9

Můžete přidávat, upravovat a mazat
emotikony. Můžete vložit emotikon, který
jste si oblíbili při psaní zprávy. Po stisknutí
potvrzovací klávesy se zobrazí emotikon.

Nastavení

Menu 5.0

SMS (Menu 5.0.1)
Můžete konfigurovat volby týkající se
textové zprávy.
1. Středisko SMS: Zadejte adresu Střediska
pro textové zprávy.
2. Doručenka: Aktivací této volby můžete
ověřit, zda se zpráva úspěšně odeslala.
3. Doba platnosti: Tato síťová služba
umožňuje nastavit dobu, po kterou
budou vaše textové zprávy uloženy ve
středisku zpráv.

Zprávy

Poznámka

MMS (Menu 5.8.2)
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Zprávy
4. Typy zpráv: Text, Hlas, Fax, X.400, E-mail
Typ zprávy je obvykle nastaven na
hodnotu Text. Text můžete převést
do alternativních formátů. Informace
o dostupnosti této funkce získáte od
poskytovatele služby.
5. Kódování znaků: Automaticky/Výchozí
abeceda/Unicode.
v Automaticky: Zpráva s jednobytovými
znaky se běžně kóduje ve Výchozí
abecedě (GSM7). Zpráva s dvoubytovými
znaky se automaticky kóduje v Unicode
(UCS2).
v Výchozí abeceda: Také zpráva
s dvoubajtovými znaky se kóduje do
jednobytového kódování. Upozornění:
Dvoubajtové znaky s diakritikou se
mohou převést do jednobajtových znaků
bez diakritiky.
v Unicode: Zpráva je kódovaná
dvoubajtově. Upozorňujeme, že vám
může být účtován dvojnásobný poplatek.
6. Odeslání dlouhého textu: Vyberte
dlouhou textovou zprávu jako
Hromadnou SMS nebo MMS.

Zprávy
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MMS (Menu 5.0.2)
Můžete konfigurovat volby týkající se
multimediální zprávy.
1. Způsob přijetí: Můžete nastavit režim
načítání pomocí Domácí sítě nebo
Roamingové sítě. Pokud vyberete
Automaticky, budete multimediální
zprávy přijímat automaticky. Pokud
vyberete Ručně, obdržíte pouze
oznámení o zprávě do složky Příchozí
zprávy a máte možnost se rozhodnout,
zda multimediální zprávu stáhnete či
nikoli.
2. Doručenka: Umožňuje rozhodnout, zda
budete od příjemce žádat potvrzovací
e-mail o doručení nebo zda povolíte
odeslání potvrzovacího e-mailu
o doručení odesílateli.
v Vyžádat hlášení: Určuje, zda budete
žádat potvrzovací e-mail o doručení
multimediální zprávy.
v Povolit hlášení: Určuje, zda povolíte
odeslání potvrzovacího e-mailu
o doručení v odpověď na žádost
o potvrzovací e-mail o doručení.
3. Číst odpověď: Umožňuje určit, zda
budete od příjemce žádat potvrzovací
e-mail o přečtení nebo zda povolíte
odeslání potvrzovacího e-mailu
o přečtení odesílateli.
v Vyžádat odpověď: Určuje, zda budete
žádat potvrzovací e-mail o přečtení
multimediální zprávy.

v Povolit odpověď: Určuje, zda povolíte

odeslání potvrzovacího e-mailu
o přečtení v odpověď na žádost
o potvrzovací e-mail o přečtení.
4. Priorita: Můžete vybrat priority zprávy
(Nízká, Normální a Vysoká).
5. Doba platnosti: Umožňuje konfigurovat
dobu platnosti zprávy při přenosu
multimediální zprávy. Zpráva bude na
serveru multimediální služby uložena
pouze po určenou dobu.
6. Trvání snímku: Umožňuje konfigurovat
trvání každé stránky při psaní zprávy.
7. Režim vytváření: Umožňuje vybrat typ
obsahu podporovaný MMS.
(Důvěrný, Upozornění, Volné)
8. Doba doručení: Konfiguruje dobu
doručení zprávy příjemci. Středisko
multimediálních zpráv doručí zprávu po
uplynutí doby doručení.
9. Středisko MMS: Umožňuje konfigurovat
informace o síti, například MMSC a profilu
Internet, pro odesílání multimediálních
zpráv.

Email (Menu 5.0.3)

Zprávy

Můžete konfigurovat nastavení pro příjem
a přenos e-mailů.
1. E-mailové účty: Můžete vytvořit nebo
konfigurovat e-mailový účet včetně
e-mailového serveru a uživatelského ID.
2. Povolit odpověď na E-mail: Určuje, zda
povolíte odeslání potvrzovacího e-mailu
o přečtení jako odpovědi na žádost
o potvrzovací e-mail o přečtení.
3. Vyžádat odpověď: Určuje, zda budete
žádat potvrzovací e-mail o přečtení.
4. Interval načtení: Můžete konfigurovat
interval pro automatické obnovení
e-mailu z příchozího poštovního serveru.
Všimněte si, že při používání funkce
Interval obnovení mohou vzniknout další
náklady.
5. Vložit zprávu při přeposlání a odpovědi:
Určuje, zda se při přeposílání zprávy nebo
v odpovědi na zprávu zahrne původní
zpráva.
6. Zahrnout přílohu: Určuje, zda se při
předávání zprávy zahrne soubor přílohy.
7. Automatické načítání při roamingu:
Automaticky načte e-mailový účet, když
se pohybujete v roamingové oblasti.
8. Upozornění na nový e-mail: Přijme
informaci upozornění, pokud přijmete
nový e-mail.
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Zprávy
9. Podpis: Můžete nastavit textový podpis,
který se bude připojovat na konec
e-mailu. Nakonfigurovaný text podpisu
se automaticky nebo ručně připojuje na
konec e-mailu při jeho odesílání.
0. Priorita: Můžete vybrat priority e-mailů
(Nízká, Normální a Vysoká).

Videopošta (Menu 5.0.4)
Zařízení umožňuje odesílat a přijímat
e-mail s videosouborem.

Servisní zpráva (Menu 5.0.6)
Zařízení umožňuje konfiguraci volitelných
nastavení, jako jsou zprávy Push(SI/SL).
v Servisní zpráva: Při nastavení funkce na
hodnotu Zapnuto, budou přijaty všechny
servisní zprávy.
v Zabezpečení služeb: Můžete upravovat
celkové možnosti příjmu související se
zprávami Push(SI/SL).

Info služba (Menu 5.0.7)

Hlasová schránka (Menu 5.0.5)

v Informace o buňce: Můžete nastavit stav

Zařízení umožňuje odesílat a přijímat
e-mail s hlasovým souborem.

v Kanály: Můžete přidat nebo upravit

příjmu.
kanály.
v Jazyky: Požadovaný jazyk můžete

vybrat stisknutím klávesy O. Zprávy
informační služby se následně budou
zobrazovat ve zvoleném jazyce.

Zprávy
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Moje složka [Menu 6]
Obrázky

Menu 6.1

Označit můžete odesílat, mazat,
přesunovat a kopírovat několik souborů
najednou.
v Soubor
- Přejmenovat: Umožňuje přejmenování
obrázku.
- Upravit: Umožňuje úpravu obrázku.

Poznámka
v Ve výchozí složce obrázků se

nezobrazuje menu Upravit.
vPřesunutá mimo šedé pole - toto je

samostatná možnost.
- Informace o souboru: Zobrazí
informace o vybraném obrazovém
souboru.
v Vytvořit novou: V aktuálně vybrané
složce můžete vytvořit novou složku.
v Prezentace: Obrázky lze zobrazit formou
prezentace.
v Seřadit podle: Soubory můžete seřadit
podle data, typu nebo názvu.
v Náhled seznamu/tabulky: Obrázky
můžete prohlížet v zobrazení seznamu
nebo tabulky.
v Výběr paměti: Můžete zobrazit stav
paměti (v přístroji nebo na externí
paměťové kartě).

Moje složka

Složka Obrázky obsahuje odkazy na
stahování obrázků přes Internet a Výchozí
obrázky.
Obrázky pořízené pomocí fotoaparátu
se uloží do složky Obrázky a vy můžete
vytvářet další složky, do kterých si obrázky
roztřídíte.
Po vybrání souboru a po stisknutím levé
kontextové klávesy [Možnosti] se zobrazí
následující možnosti.
v Odeslat: Vybraný obrázek lze odeslat
prostřednictvím Zprávy, E-mailu nebo
Bluetooth.
v Použít jako
- Tapeta: Můžete nastavit obrázek jako
téma domovské obrazovky.
- Obrázek kontaktu: Přiřaďte obrázek
kontaktu. Uvidíte jej, když vám tento
kontakt bude volat, nebo když vytočíte
jeho číslo.
- Spuštění: Můžete nastavit obrázek jako
téma spouštěcí obrazovky.
- Vypnutí: Můžete nastavit obrázek jako
téma obrazovky při vypínání.
v Přesunout: Umožňuje přesunout soubor
do jiné složky.
v Kopírovat: Zkopíruje soubor do jiné
složky.
v Smazat: Smaže vybraný obrázek.

v Označit/Odznačit: Pomocí funkce
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Moje složka
Zvuky

Moje složka
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Menu 6.2

Složka Zvuky obsahuje odkazy pro
stahování vyzváněcích tónů a hudby
a také složky s Výchozími zvuky a Hlasovými
záznamy. Zde můžete spravovat, odesílat
a nastavovat zvuky jako vyzváněcí tóny.
Po vybrání souboru a po stisknutím levé
kontextové klávesy [Možnosti] se zobrazí
následující možnosti.
v Použít jako
- Vyzvánění hlasového hovoru: Můžete
nastavit zvukový soubor jako vyzváněcí
melodii pro příchozí hovory.
- Vyzvánění videohovoru: Můžete
nastavit zvukový soubor jako vyzváněcí
melodii pro příchozí videohovory.
- Tón zprávy: Můžete nastavit zvukový
soubor jako nové upozornění na zprávu.
- Spuštění: Můžete nastavit zvukový
soubor jako melodii při spuštění
přístroje.
- Vypnutí: Můžete nastavit zvukový
soubor jako melodii při vypnutí
přístroje.
v Informace o souboru: Zobrazí informace
o vybraném zvukovém souboru.
v Seřadit podle: Soubory můžete seřadit
podle data, typu nebo názvu.
v Výběr paměti: Můžete zobrazit stav
paměti (v přístroji nebo na externí
paměťové kartě).

Videa

Menu 6.3

Zde můžete spravovat a odesílat stažené
nebo nahrané videoklipy.
Videosoubor můžete aktivovat stisknutím
klávesy O.
Pomocí levé kontextové klávesy [Možnosti]
jsou v seznamu Videa dostupné následující
funkce.
v Odeslat: Vybraný videoklip lze odeslat
prostřednictvím Zprávy, E-mailu nebo
Bluetooth.
v Použít jako: Můžete nastavit videosoubor
jako vyzváněcí melodii hlasového hovoru
nebo videohovoru.
v Přesunout: Přesune soubor do paměti
v přístroji nebo do externí paměti.
v Kopírovat: Zkopíruje soubor do paměti
v přístroji nebo do externí paměti.
v Smazat: Smaže vybrané video.
v Označit/Odznačit: Pomocí funkce
Označit můžete odesílat, mazat,
přesunovat a kopírovat několik souborů
najednou.
v Soubor
- Přejmenovat: Umožňuje
přejmenování videa.
- Informace o souboru: Zobrazí
informace o vybraném videosouboru.
v Vytvořit novou: Můžete vytvořit novou
složku.
v Seřadit podle: Soubory můžete seřadit
podle názvu, data nebo typu souboru.

v Náhled seznamu/tabulky: Obrázky

můžete prohlížet v zobrazení seznamu
nebo tabulky.
v Výběr paměti: Zobrazí stav paměti
(v přístroji nebo na externí paměťové
kartě).
Můžete zobrazit video pomocí
videopřehrávače. Videosoubory se zobrazí
v seznamu jako miniatury. Požadované
video lze vybrat pomocí kláves u/
d/l/r. Pro zobrazení nahraného
videa vyberte požadované video a zvolte
možnost Přehrát.
v Na šířku: Můžete zobrazit video v režimu
širokého zobrazení.

Poznámka
v Video lze zobrazit v režimu videa

stisknutím klávesy #.

v Ztlumit/Zvuk: Umožňuje vypnout nebo

v Informace o souboru: Můžete prohlížet

informace o přehrávaných souborech.
v Odeslat: Vybrané video lze odeslat

prostřednictvím Zprávy, E-mailu nebo
Bluetooth.
v Smazat: Smaže vybrané video.
v Použít jako: Můžete nastavit videosoubor
jako vyzvánění hlasového hovoru nebo
videohovoru. Tato nabídka se mění a
závisí na typu vybraného souboru.

Hry a aplikace

Menu 6.4

Pomocí tohoto menu si můžete snadno
stahovat hry a další aplikace. Může
obsahovat dvě složky, žádné složky nebo
složku Hry a aplikace. Výchozí složka závisí
na operátorovi/zemi. Každá z těchto složek
obsahuje odkaz na stahování her nebo
aplikací. Pamatujte si, že používání těchto
služeb může být zpoplatněno navíc. Složku
vytvoříte pomocí levé kontextové klávesy
[Možnosti].

zapnout zvuk.
v Sejmout: Můžete uložit obsah

Ostatní

Menu 6.5

V této složce se ukládají další soubory
kromě obrázků, zvuků, videa, her a aplikací.

Moje složka

pozastavené obrazovky jako obrazový
soubor (pouze v režimu Pozastavení).
v Opakovat: Můžete nastavit opakování
(Vypnuto/Jedno/Vše).
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Moje složka
Paměťová karta

Menu 6.6

Zakoupením volitelné externí paměťové
karty microSD získáte nový prostor pro
svůj obsah. Prostudujte si oddíl Používání
paměťové karty microSD na straně 18
a 19, kde se dozvíte jak vložit a vyjmout
paměťovou kartu.
Obsah můžete spravovat stejně jako ve
svém telefonu.

Moje složka
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Yahoo [Menu 7]
Máte možnost přístupu k mobilní
internetové službě Yahoo.
v Služba oneSearch: Vyhledávání
okamžitých odpovědí.
v E-mail: 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.

Poznámka
v V některých zemích není z důvodu

síťové služby možný přístup ke službě
Yahoo! Go.

Yahoo
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Kontakty [Menu 8]
Přidat nový

Menu 8.1

Zde můžete zaregistrovat novou
adresu kontaktu.
Můžete zadat jméno, různá telefonní čísla
a e-mailové adresy nového kontaktu.
Kontakt můžete přiřadit do skupin, vložit
do něj obrázek nebo avatar, přiřadit mu
určitý vyzváněcí tón nebo zadat poznámku
pro kontakt.
Další dostupná pole jsou Adresa domovské
stránky, Domácí adresa, Název společnosti,
Pracovní zařazení a adresa společnosti.
Můžete zadávat a spravovat adresy
kontaktů v závislosti na využití paměti.

Hledat

Menu 8.2

Umožňuje prohledávat adresy kontaktů.
Vyhledávací operace používá jako výchozí
kritérium vlastní jméno. Aktuální způsob
hledání a nalezené záznamy se zobrazí
v okně Vyhledávání. Na vybrané telefonní
číslo můžete zavolat nebo poslat zprávu.
Kontakty lze vyhledávat podle telefonního
čísla nebo podle informace o skupině.

Kontakty
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Poznámka
V menu Nastavení lze vyhledávat
podle příjmení.

Rychlé volby

Menu 8.3

Pomocí tohoto menu můžete spravovat
nastavení rychlé volby. Rychlé volby
jsou nakonfigurovány mezi klávesy 2-9.
Můžete určit rychlé vytáčení až pro 5 adres
kontaktů, jedna adresa kontaktu může mít
několik voleb rychlého vytáčení.

Skupiny

Menu 8.4

Pomocí tohoto menu můžete spravovat
informace o skupině (uložené
v přístroji nebo na kartě USIM). Můžete
přidávat, upravovat a mazat skupiny. Není-li
u čísla určen vyzváněcí tón, zazní při volání
z tohoto čísla vyzváněcí tón přiřazený
skupině, do které číslo náleží.

Čísla volání
asistenční služby

Menu 8.5

Můžete zobrazit seznam Čísel volání
asistenční služby (SDN) přidělená vaším
poskytovatelem služeb (je-li podporován
kartou USIM). Tato čísla zahrnují tísňové
volání, informace o telefonních číslech
a hlasovou poštu. Po výběru vytočíte číslo
služby stisknutím klávesy.

Vlastní číslo

Menu 8.6

Umožňuje zobrazit vaše telefonní číslo na
kartě USIM. Používaná vlastní čísla můžete
uložit na kartě USIM.

Moje vizitka

Menu 8.7

Můžete vytvořit vlastní vizitku stisknutím
levé kontextové klávesy Přidat. Po zadání
jména, čísla, e-mailu a obrázku můžete
vizitku použít při odesílání zprávy.

Nastavení

Menu 8.8

Zobrazení kontaktů (Menu 8.8.1)
v Zobrazit kontakty z: Vyberte, které

informace o kontaktu se budou
zobrazovat (z paměti přístroje, z karty
USIM nebo z obou). Výchozí nastavení je
možnost Vše.
v Způsob zobrazení: Pořadí zobrazení
můžete nastavit podle jména.
v Zobrazit obrázek: Vyberte si, zda chcete
zobrazit obrázek, nebo ne.

Synchronizovat kontakt
(Menu 8.8.2)

Obsah telefonního seznamu můžete přímo
odeslat na server.

Poznámka
v Tato služba není dostupná ve všech

zemích. Další informace vám poskytne
váš poskytovatel služeb.

Kopírovat (Menu 8.8.3)
Kontakty můžete kopírovat z paměti
telefonu na kartu USIM nebo z karty USIM
do paměti telefonu. Můžete najednou
kopírovat všechny položky nebo
vybrané položky.

Přesunout (Menu 8.8.4)
Kontakty můžete přesunout z paměti
telefonu na kartu USIM nebo z karty USIM
do paměti telefonu. Můžete najednou
přesunout všechny položky nebo vybrané
položky.

Všechna data telefonního seznamu
v přístroji můžete odeslat na jiný přístroj
prostřednictvím rozhraní Bluetooth.

Kontakty

Odeslat všechny kontakty přes
rozhraní Bluetooth (Menu 8.8.5)
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Kontakty
Zálohovat kontakty (Menu 8.8.6)
Všechna data telefonního seznamu
z telefonu můžete uložit na paměťovou
kartu ve formě vcard.

Obnovit kontakty (Menu 8.8.7)
Všechna data telefonního seznamu na
externí paměťové kartě můžete obnovit do
paměti telefonu ve formě vcard.

Smazat kontakty (Menu 8.8.8)
Vymaže všechny informace o kontaktech.
Můžete smazat všechny kontakty uložené
v paměti mobilního telefonu i na
kartě USIM.

Informace o paměti (Menu 8.8.9)
V tomto menu můžete zkontrolovat stav
využití paměti kontaktů.

Kontakty
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Nástroje [Menu 9]
Rychlé menu

Menu 9.1

Do Rychlého menu můžete uložit funkce
podle své volby. Máte-li často používané
funkce uloženy v Rychlém menu, můžete
je rychle spustit jednoduchým stiskem
klávesy.

Budík

Menu 9.2

Poznámka
v Budík zazní, i když bude

telefon vypnut.

Kalkulačka

Menu 9.3

Modul kalkulačky vám umožňuje provádět
základní aritmetické operace, jako je
přičítání, odečítání, násobení a dělení plus
několik vědeckých funkcí. (sin, cos, tan, log,
ln, exp, sqrt, deg, rad)

Nástroje

Pokud nastavíte budík, objeví se na
indikační liště ikona . Zadaný budík se
rozezní v plánovaný čas.
Stisknutím klávesy O budík zastavíte
a zrušíte. Stiskněte pravou kontextovou
klávesu [Odložit] a zvolte interval odložení.
Zvuk budíku se přeruší a zazní znovu po
určené době přerušení. Můžete nastavit až
5 budíků.
1. V seznamu budíků si vyberte, který budík
chcete upravit. Pokud není nadefinován
žádný budík, stiskněte pravou
kontextovou klávesu [Přidat] a přidejte
nový budík.
2. Nastavit/Zrušit budík: Pomocí této
možnosti můžete nastavit nebo zrušit
budík a také vybrat čas buzení.
3. Zadání času budíku: V polích Hodina
a Minuta zadejte požadovaný čas buzení.
Pokud je v telefonu nastaven 12hodinový
časový formát, tak vyberte „DOP.“ nebo „
ODP.“.

4. Vyberte režim opakování: Pomocí kláves
l/r vyberte požadovaný režim
opakování, nebo jej můžete také vybrat
ze seznamu po stisknutí levé kontextové
klávesy [Seznam].
5. Vybrat zvonek: Stisknutím levé
kontextové klávesy [Upravit] otevřete
seznam a vyberte zvonek, který zazní
v čase buzení.
6. Zadat poznámku: Zadejte název budíku.
7. Odložit: Můžete nastavit dobu přerušení
budíku.
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Nástroje
Stopky

Menu 9.4

Toto menu umožňuje záznam uplynulého
času události.

Převodník jednotek

Menu 9.5

Pomocí tohoto menu mohou uživatelé
převádět měny, plochy, délky, váhy, teploty,
objemy a rychlosti.

Světový čas

Menu 9.6

Funkce světový čas poskytuje informace
o čase ve světových velkoměstech.

Služba STK (USIM)

Nástroje
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Menu 9.7

Toto menu (Menu 9.7) se může lišit
v závislosti na tom, zda jsou na kartě USIM
podpůrné služby SAT (například USIM
Application Toolkit).
Jestliže karta USIM podporuje SAT
služby, bude v tomto menu název služby
konkrétního operátora uložené na kartě
USIM, například „Zvláštní". V takovém
případě si v informacích dodaných s kartou
USIM prostudujte použití
souvisejících voleb.

Přohížeč [Menu *]
Domů

Menu *.1

Uložené stránky

Menu *.5

Můžete spustit webový prohlížeč a přejít na
domovskou stránku aktivovaného profilu
v nastavení prohlížeče.

Telefon dokáže uložit stránku na displeji
jako offline soubor. Lze si takto uložit až
20 stránek.

Zadejte adresu

Historie

Menu *.2

Menu *.6

Můžete manuálně zadat adresu URL a přejít
na příslušnou webovou stránku.

Můžete zobrazit přehled stránek, ke kterým
jste se připojili.

Záložky

Nastavení

Menu *.3

Vaše oblíbené nebo často navštěvované
adresy URL nebo webové stránky si můžete
uložit. Se záložkami lze provádět operace
Odeslat, Přidat novou, Upravit, Označit/
Zrušit označení nebo Smazat. Několik
přednastavených adres je již uloženo v
podobě záložek.

Menu *.7

Můžete měnit nastavení pro připojení
a zobrazení prohlížeče.

Profily (Menu *.7.1)
Příslušný profil vyberte stisknutím klávesy .
Tak aktivujete profil, který spustí prohlížeč.

Rozšířené nastavení (Menu *.7.2)

Čtečka kanálů RSS

Menu *.4

v Kódování znaků

Nastaví výchozí znakovou sadu
prohlížeče.
v Ovládání posouvání
Umožňuje nastavit rychlost posouvání
volbou počtu řádků, o které se obrazovka
posune. V menu zvolte 1 řádek, 2 řádky
nebo 3 řádky.
v Zobrazit obrázky
Zapíná či vypíná zobrazování obrázků při
procházení webových stránek.

Přohížeč

Čtečka kanálů RSS přináší aktuální zprávy
z webových serverů registrovaných
v telefonu. Soubory si přečtete ve čtečce
kanálů RSS, která shromažďuje zprávy
z webových serverů registrovaných
v telefonu a přináší je v jednoduché
podobě.
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Přohížeč
Poznámka
v Pokud tuto funkci zapnete, dojde ke

zpomalení přenosu, na jehož konci
se obrázky zobrazí. Pokud tuto funkci
vypnete, nebude prohlížeč nahrávat
obrázky ze serveru a přenos se tak
zrychlí.

v Javascript

Zvolte, zda se JavaScript zapne nebo
vypne.

Cache (Menu *.7.3)
Zapnutím vyrovnávací paměti umožníte
ukládání navštívených stránek ve vašem
telefonu. Jakmile je stránka uložená ve
vyrovnávací paměti, výrazně se zrychlí její
načítání při opětovném navštívení.

Cookies (Menu *.7.4)
Zapnutím souborů cookie umožníte
ukládání souborů cookie odeslaných
ze serveru. Pokud tuto funkci vypnete,
nebudou se ve vašem telefonu ukládat
žádné soubory cookie.

Přohížeč
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Zabezpečení (Menu *.7.5)
Seznam certifikátů
Certifikáty v tomto seznamu si lze zobrazit.

Smazat relaci
Pomocí této volby lze smazat data
zabezpečené relace (WTLS/TLS).

Původní nastavení (Menu 0.7.6)
Vyberte tuto volbu pro obnovení výchozí
konfigurace prohlížeče.

Připojení [Menu 0]
Bluetooth

Menu 0.1

Připojení Bluetooth
Váš telefonní přístroj má vestavěnou
bezdrátovou technologii Bluetooth, která
umožňuje telefon bezdrátově připojit
k jinému Bluetooth zařízení jako například
k sade handsfree, k počítači, PDA nebo
k jinému telefonu.
Můžete například hovořit pomocí
bezdrátové sady handsfree Bluetooth
nebo prohlížet internetové stránky
prostřednictvím bezdrátového připojení
mobilním telefonem. Můžete si také
vyměňovat vizitky, položky kalendáře
a obrázky.

Poznámka
v Doporučujeme telefon a Bluetooth

zařízení, se kterým komunikujete,
udržovat ve vzájemné vzdálenosti
do 10 metrů. Připojení bude lepší,
pokud mezi telefonem a druhým
Bluetooth zařízením nebudou žádné
neprostupné předměty.

Připojení

1. Začínáme
• Menu o Propojitelnost o
Bluetooth o Zapnout/Vypnout
Po použití funkce Bluetooth je třeba
nejprve nastavit hodnotu Zapnout.

2. Konfigurace nastavení Bluetooth
• Menu o Propojitelnost o
Bluetooth o Nastavení
- Viditelnost mého zař.: Nastavením
možnosti [Viditelnost mého přístroje]
na hodnotu [Viditelné] způsobíte, že
ostatní zařízení mohou váš telefon
detekovat při vyhledávání Bluetooth
zařízení. Zvolíte-li možnost [Skryté],
nebudou ostatní zařízení schopné
při vyhledávání Bluetooth zařízení
detekovat váš telefon.
- Název mého zařízení: Svůj telefon
můžete nazvat nebo přejmenovat
a tento název zobrazí na druhém
zařízení. Název telefonu se zobrazí na
jiných zařízení pouze v případě, že je
možnost [Viditelnost mého přístroje]
je nastavena na hodnotu [Viditelné].
- Podporované služby: Můžete
prohlížet seznam zařízení jako
například sluchátka a sada handsfree
podporovaná telefonem s Bluetooth
technologií.
- Moje adresa: Můžete si zobrazit
adresu zařízení Bluetooth.
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Připojení
Poznámka
v Jestliže uživatel používá Bluetooth

zařízení v přístroji, je zařízení
vystaveno bezpečnostnímu riziku.
Proto doporučujeme po konfiguraci a
spárování zařízení nastavit viditelnost
Bluetooth na hodnotu Skryté. U
souborů přicházejících přes Bluetooth
z párovaného nebo nepárovaného
zařízení můžete po kontrole údajů o
odesílateli určit, zda připojení přijmete
nebo odmítnete.

Připojení
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3. Vyhledání a párování nového zařízení
<Hledání nového zařízení>
Nové zařízení můžete vyhledat
v následujícím menu.
• Menu o Propojitelnost o
Bluetooth o Vyhledat nové zařízení
<Párování zařízení>
1. Bluetooth zařízení vyhledáte a spárujete
po stisknutí možnosti Přidat nové
zařízení.
2. Na obrazovce se zobrazí hláška Hledání
zařízení. Detekují se Bluetooth zařízení
do vzdálenosti 10 m.
3. Po detekci se Bluetooth zařízení zobrazí
v seznamu zařízení na obrazovce.
Pokud žádné Bluetooth zařízení není
detekováno, zobrazí se dotaz, zda si
přejete vyhledání zopakovat.

4. Postup párování
- Stiskněte klávesu O. Na obrazovce se
objeví okno s výzvou pro zadání vašeho
hesla.
- Po vytvoření hesla (v délce 1 až 16 číslic)
musí uživatel druhého zařízení zadat
toto heslo pro párování. Uživatel
druhého zařízení musí heslo před znát,
jinak nelze uživatele ověřit.
<Mazání zařízení>
1. Na obrazovce Párovaná zařízení vyberte
zařízení, které se smaže.
2. Zařízení můžete smazat stisknutím
klávesy Smazat nebo volbou položky
Možnosti > Smazat. Všechna zařízení
smažete volbou položky Možnosti >
Smazat vše.
<Přenos dat pomocí Bluetooth>
1. Pro přenos dat ze svého telefonu na
jiné zařízení Bluetooth nejprve vyberte
aplikaci, ve které se cílová data uloží.
Například pro odeslání ze složky Moje
soubory do jiného zařízení zvolte
Menu o Moje složka o Moje obrázky
/ Moje zvuky / Moje videa / Ostatní/
Paměťová karta o Vybrat data pro
přenos o Odeslat o Bluetooth
2. Přenos dat
1) Zobrazí se nalezená párovaná
zařízení. Jestliže požadované zařízení
není v seznamu, zvolte možnost
[Aktualizovat].

2) Ze zařízení na obrazovce vyberte
zařízení, do kterého chcete přenést
data a stiskněte klávesu O.
3) Jakmile druhá strana vybere možnost
[Ano] pro hodnotu [Požadavek
připojení], data se přenesou.

Server synchroniz.

Menu 0.2

Poznámka

Režim připojení USB

Menu 0.3

Režim připojení USB lze aktivovat pro
různá použití.
Pokud používáte jako hromadné úložiště
například paměťovou kartu USB, vyberte
v tomto menu položku Hromadné úložiště.
Hromadné úložiště je dostupné pouze pro
externí paměťovou kartu.
Pokud jako aplikaci PC Suite používáte
Datové služby, vyberte v tomto menu
položku Datové služby.

v Tato služba není dostupná ve všech

zemích. Další informace vám poskytne
váš poskytovatel služeb.

Jestliže váš síťový operátor podporuje
službu synchronizace, synchronizuje tato
funkce data v telefonu a data na serveru,
například Kontakty, Kalendář, Úkoly
a Poznámky, prostřednictvím bezdrátové
sítě.

Připojení
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Nastavení [Menu #]
Profily

Menu #.1

Menu #.3

Toto menu vám umožňuje přizpůsobení
možnosti zobrazování obrazovky, menu
a celého grafického rozhraní.

Telefon

Můžete nastavit téma obrazovky, které se
zobrazí na hlavní obrazovce.

Menu #.2

Téma obrazovky (Menu #.3.1)

Automat. zamknutí (Menu #.2.1)

Domovská obrazovka

Aktivujete-li tuto funkci, klávesnice se po
uplynutí předdefinované doby zpoždění
automaticky zamkne, je-li vysouvací díl
zasunutý.

v Tapeta: Můžete si vybrat obrázek, který

Jazyk (Menu #.2.2)
Vyberte si jazyk zobrazení. Pomocí
možnosti Automatický jazyk můžete změnit
zobrazovaný jazyk na jazyk podporovaný
kartou USIM.

Úspora energie (Menu #.2.3)
Pokud telefon nepoužíváte, aktivací tohoto
menu lze uspořit energii.

Nastavení
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Obrazovka

Můžete vybrat vyzváněcí tón nebo vibraci
pro příchozí hovor a nastavit zvuk
a hlasitost vyzváněcího tónu, tón kláves
a zvukový efekt podle profilu.

se zobrazí na hlavní obrazovce.
v Zobrazit položky:Můžete si zvolit

položky zobrazované na displeji:
Hodiny, Průvodce hodinami a klávesami,
Dvojité hodiny, Průvodce klávesami,
Nezobrazovat, Kalendář + Hodiny
nebo Kalendář
v Typ hodin: Můžete vybrat typ hodin.
v Barva písma u hodin: Můžete vybrat
barvu zobrazení hodin.

Spuštění
Můžete zvolit, který obrázek se zobrazí při
zapínání telefonu.

Info o přístroji (Menu #.2.4)

Vypnutí

Tato funkce zobrazuje telefonní číslo karty
USIM, název modelu a verzi softwaru
mobilního telefonu.

Můžete zvolit, který obrázek se zobrazí při
vypínání telefonu.

Styl menu (Menu #.3.2)

Čas

Styl menu lze nastavit na Styl tabulky nebo
styl Postupně.

1. V seznamu Datum a čas vyberte položku
Čas a stiskněte klávesu O.
2. Pomocí navigačních kláves se přesuňte
na požadované pole Hodina, Minuta
nebo Dopoledne/Odpoledne. (Pokud
jste vybrali 12hodinový formát času)
3. Pomocí číselných kláves zadejte hodinu
a měsíc.
4. Pomocí kláves l/r vyberte
formát času.
5. Posuňte se dolů a vyberte formát
indikace hodiny, tj. Vypnuto, Kukačky,
Zvonkohra.
6. Stisknutím prostřední kontextové klávesy
O nastavíte konkrétní hodnotu času.

Písmo (Menu #.3.3)
Pomocí kláves l/r lze nastavit styl
písma, velikost písma vytáčení a barvu
písma vytáčení.

Podsvícení (Menu #.3.4)
Délku trvání podsvícení a jas lze nastavit
nezávisle pro domovskou obrazovku a pro
klávesnici.

Téma (Menu #.3.5)
Můžete nastavit téma přístroje: Bílé nebo
Černé

Uvítací zpráva (Menu #.3.6)
Při zapnutí telefonu lze vložit zprávu.

Datum a čas

Menu #.4

1. V seznamu Datum a čas vyberte položku
Datum a stiskněte klávesu O.
2. Pomocí kláves l/r vyberte
formát data.
3. Pomocí číselných kláves zadejte den,
měsíc a rok.
4. Stisknutím prostřední kontextové klávesy
O nastavíte konkrétní hodnotu data.

Nastavení

Aktuální čas se automaticky nastavuje při
registraci telefonu do sítě, uživatel však
může nastavit čas a datum přímo pomocí
tohoto menu. Čas nastavený uživatelem je
platný pouze po dobu, po kterou je
telefon zapnutý.

Datum
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Automatická aktualizace data
a času
Pokud je zapnutá funkce Automatická
aktualizace, bude se datum a čas
automaticky upravovat podle aktuální
časové zóny. Pokud je vybrána volba
Nejprve potvrdit, potvrdí se změna času
a data před automatickou aktualizací.

Poznámka
v Jestliže přístroj v ručním režimu ztratí

síť, na nečinné obrazovce se zobrazí
místní zpráva s výzvou k výběru
dostupné sítě.

Letní čas

Režim sítě (Menu #.5.2)

Vyberte, zda chcete aktivovat funkci letního
času. Můžete nastavit rozdíl letního času
vybraného domovského města o 1 hodinu
nebo 2 hodiny.

V nabídce Volba sítě můžete nastavit typ
sítě, který se má vyhledat při hledání sítí.

Seznamy preferovaných
(Menu #.5.3)

Síť

Menu #.5

Vybrat síť (Menu #.5.1)

Nastavení
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Zvolte možnost Automaticky nebo Ručně.
v Automaticky: Automaticky vyhledá síť
a zaregistruje přístroj do sítě. Tato volba
se doporučuje pro dosažení nejlepších
kvality služeb.
v Ručně: Zobrazí se všechny momentálně
dostupné 2G(GSM) a 3G(UMTS) sítě
a máte možnost vybrat, do které se
telefon zaregistruje. Není-li registrace v
síti úspěšná, zobrazí se seznam sítí znovu
a můžete vybrat jinou síť pro registraci.

Jestliže se síť vyhledává automaticky,
můžete přidat preferovanou síť pro
připojení. K dispozici jsou následující volby.

Internetové profily

Menu #.6

Toto menu zobrazuje profily sítě Internet.
Pomocí menu Možnosti můžete vytvářet
nové profily, mazat je a upravovat.
Nemůžete však mazat a upravovat
konfigurace závislé na regionální odchylce
podle země.

Přístupové body

Menu #.7

Toto menu obsahuje seznam přístupových
bodů. Pomocí menu Možnosti můžete
vytvářet nové profily, mazat je a upravovat.
Nemůžete však mazat a upravovat
konfigurace závislé na regionální odchylce
podle země.

Paketové připojení

Menu #.8

Pokud zvolíte menu Je-li dostupný,
bude telefon při zapnutí automaticky
zaregistrován do sítě GPRS. Pokud však
vyberte menu „Když je potřeba“, spojení
GPRS bude navázáno v okamžiku, kdy se
připojíte ke službě WAP a spojení bude
ukončeno, jakmile ukončíte připojení
k WAP.

Zabezpečení

Menu #.9

Požadavek kódu PIN
Je-li funkce zapnutá, budete při každém
zapnutí telefonu vyzváni k zadání kódu PIN.

Poznámka
v V okně zadání kódu PIN se na

předchozí krok vrátíte stisknutím
pravé kontextové klávesy.
v Po 3 nesprávných zadání kódu PIN
dojde k znehodnocení kódu PIN.
V takovém případě musíte zadat kód
PUK (PIN Unblock Key) a nastavit kód
PIN znovu.
v Maximální počet pokusů o zadání
kódu PUK je 10. (Poznámka: Pokud
zadáte 10krát nesprávný kód PUK,
dojde k zablokování karty USIM
a kartu bude nutné vyměnit.)
v Jestliže není možné žádost o kód PIN
deaktivovat nastavením operátora,
nelze zvolit tuto položku menu.

Zámek telefonu

Nastavení

Telefon můžete zamknout. K dispozici jsou
následující 4 možnosti uzamčení.
Při zapnutí: Zamkne přístroj, kdykoliv jej
zapnete.
Při výměně karty USIM: Zamkne přístroj
při každé výměně karty USIM.
Ihned: Okamžitě zamkne přístroj.
Žádné: Vypne funkci uzamčení. Jako
potvrzení této volby budete vyzváni
k zadání bezpečnostního kódu.
v Přístroj odemknete zadáním tohoto
bezpečnostního kódu.
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Změnit kódy

Kód PIN2

Můžete změnit kódy PIN a PIN2 i heslo
mobilního telefonu.
Kód PIN
PIN je zkratka výrazu Personal
Identification Number (Osobní identifikační
číslo) a omezuje používání telefonu
neoprávněnými uživateli.

PIN2 je zkratka výrazu Personal
Identification Number 2 (Osobní
identifikační číslo 2) a omezuje používání
telefonu neoprávněnými uživateli tak,
jako PIN kód. Postup změny kódu PIN2 je
stejný jako u PIN kódu. Po 3 nesprávných
zadání PIN2 kódu dojde k znehodnocení
tohoto kódu. V takovém případě musíte
zadat kód PUK2 a nastavit PIN2 kód znovu.
Maximální počet pokusů o zadání kódu
PUK2 je 10, stejně jako u kódu PUK1. Po
10 nesprávných zadání kódu PUK2 dojde
k znehodnocení tohoto kódu.

Poznámka
v Po trojnásobném zadání nesprávného

kódu PIN do okna pro zadání
kódu PIN dojde ke znehodnocení
nastaveného kódu PIN. V takovém
případě musíte zadat kód PUK (PIN
Unblock Key) a nastavit kód PIN
znovu. Maximální počet pokusů
o zadání kódu PUK je 10. (Poznámka:
Pokud 10krát zadáte nesprávný kód
PUK, dojde k zablokování karty USIM
a kartu bude nutné vyměnit.)

Bezpečnostní kód
Bezpečnostní kód se používá ke změnění
hesla mobilního telefonu. Maximální počet
pokusů o zadání bezpečnostního kódu
není omezen jako v případě kódu PIN
a PIN2.

Výběr paměti

Menu #.0

Běžná paměť telefonu (Menu #.0.1)
Nastavení
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Tato funkce zobrazuje stav uživatelské
paměti mobilního telefonu. Provedení
funkce může trvat několik sekund, protože
prochází celý souborový systém, aby zjistila
údaj o stavu paměti.

Paměť vyhrazená telefonu
(Menu #.0.2)

Tato funkce zobrazuje stav paměti
mobilního telefonu vyhrazené uživateli.
Obvykle obsahuje položky Textové zprávy
v telefonu, Kontakty, Kalendář, Úkoly,
Poznámky, Budík, Historie hovorů, Záložky
a Různé. U každé položky udává názorně
aktuální velikost v porovnání s celkovou
velikostí.

Paměť USIM (Menu #.0.3)

Nastavení streamingu
Menu #.*
Chcete-li použít odlišné nastavení sítě pro
přehrání streamovaného obsahu, můžete
nastavit různá síťová nastavení.

Původní nastavení

Menu #.#

Vyberte tuto volbu pro obnovení výchozí
konfigurace. Budete vyzváni k zadání
bezpečnostního kódu.

Tato funkce zobrazuje stav uživatelské
paměti karty USIM.

Externí paměť (Menu #.0.4)
Tato funkce zobrazuje stav uživatelské
paměti externí karty. Zobrazuje údaje
o použité a volné paměti.

Volba paměti (Menu #.0.5)
Můžete vybrat úložiště pro stahování
souboru: paměť v přístroji nebo
externí paměť.

Nastavení
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Příslušenství
Pro váš mobilní telefon existují různá příslušenství. Tyto možnosti lze vybrat podle vašich
osobních požadavků na komunikaci.

Cestovní adaptér

Stereofonní headset

L

Tato nabíječka
umožňuje dobít
baterii mimo
domov nebo vaši
kancelář.

Standardní baterie

Poznámka
v Vždy používejte originální

příslušenství LG.
v Jinak může dojít ke zrušení záruky.
v Příslušenství se v různých regionech

Příslušenství
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může lišit: Další informace vám
poskytne místní servisní společnost
nebo prodejce.

Technická data
Parametry
Název výrobku: KF310
Systém: GSM900/DCS1800/PCS 1900/
WCDMA
Čistá hmotnost: 67,5 g (bez baterie)

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

LG Electronics CZ s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon KF310
je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními
směrnice 1999/5/ES [NV č.426/2000Sb.]

Technická data

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

KF310

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Tento dokument je návod na používanie 3G mobilný
videotelefón LG KF310. Všetky práva vzťahujúce sa
na tento dokument sú majetkom spoločnosti LG
Electronics. Kopírovanie, úprava a distribúcia tohto
dokumentu sú bez súhlasu spoločnosti LG Electronics
zakázané.

Likvidácia starého prístroja
1. Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami,
znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej smernici 2002/96/ES.
2. Všetky elektrické a elektronické výrobky 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 na životné prostredie a ľudské zdravie.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade,
v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, u ktorého ste tento produkt zakúpili.
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5

Pre vašu bezpečnosť
Prečítajte si nasledujúce jednoduché
pokyny. Nedodržiavanie tohto návodu
môže byť nebezpečné alebo nezákonné.
Ďalšie podrobné informácie nájdete v
tomto návode.

VAROVANIE!

Pre vašu bezpečnosť

6

• V lietadlách musia byť mobilné telefóny po
celý čas vypnuté.
• Nedržte telefón v ruke počas šoférovania.
• Nepoužívajte svoj telefón v blízkosti
čerpacích staníc, skladov paliva,
chemických tovární alebo na miestach,
kde sa používajú výbušniny.
• Pre svoju vlastnú bezpečnosť používajte
LEN určené ORIGINÁLNE batérie
a nabíjačky.
• Počas nabíjania nemanipulujte s
telefónom vlhkými rukami. Mohlo by to
spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo
vážne poškodenie telefónu.
• Telefón odkladajte na bezpečné miesto
mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé
časti, ktoré pri oddelení môžu spôsobiť
udusenie.

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

Pokyny na bezpečné a efektívne
používanie
Prečítajte si tieto jednoduché pokyny.
Nedodržiavanie tohto návodu môže byť
nebezpečné alebo nezákonné.

Vystavenie účinkom
rádiofrekvenčnej energie

komisiou na ochranu pred neionizujúcim
žiarením je 2 W/kg, pričom ide
o priemernú hodnotu na desať gramov
tkaniva.
v Najvyššia hodnota SAR pre tento model,
testovaná DASY4 pri použití pri uchu, je
0,562 W/kg (10 g).
v Informácia o hodnotách SAR pre
obyvateľov v krajinách a oblastiach, ktoré
prijali obmedzenie SAR odporúčané
Inštitútom elektrických a elektronických
inžinierov (IEEE) - limit SAR je priemerne
1,31 W/kg na jeden gram tkaniva.

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

Pokyny na bezpečné a efektívne používanie

Vystavenie účinkom rádiových vĺn
a špecifická rýchlosť pohltenia (SAR)
Model mobilného telefónu KF310
bol navrhnutý tak, aby vyhovoval
bezpečnostným požiadavkám na expozíciu
vysokofrekvenčnými vlnami.
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 telefónov LG môžu odlišovať,
všetky sú v súlade s príslušnými
smernicami na expozíciu VF žiarením.

v Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou
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Pokyny na bezpečné a efektívne používanie
v Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná

Pokyny na bezpečné a efektívne používanie
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oprava, zverte ju kvalifikovanému
servisnému stredisku.
v Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti
od elektrických zariadení, ako televízory,
rádiá alebo osobné počítače.
v Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov
tepla, ako radiátory alebo sporáky.
v Zabráňte pádu telefónu na zem.
v Nevystavujte prístroj mechanickým
vibráciám ani nárazom.
v V priestoroch, kde to určujú osobitné
predpisy, telefón vypnite. Telefón
nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde
by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke
prístroje.
v Počas nabíjania nemanipulujte
s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by
dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo
vážnemu poškodeniu telefónu.
v Telefón nenabíjajte v blízkosti horľavých
materiálov. Počas nabíjania sa telefón
zahrieva, čo môže predstavovať riziko
vzniku požiaru.
v Na čistenie povrchu prístroja používajte
suchú tkaninu. Nepoužívajte rozpúšťadlá
ako benzén, riedidlo alebo alkohol.
v Nenabíjajte telefón, ak je položený na
mäkkom podklade.
v Telefón by sa mal nabíjať v dobre
vetranom prostredí.

v Nevystavujte prístroj nadmernému

dymu, ani prachu.
v Nenechávajte telefón v blízkosti

kreditných kariet alebo cestovných
lístkov, lebo môže pôsobiť na informáciu
na magnetických pásoch.
v Nedotýkajte sa displeja ostrými
predmetmi, pretože môže dôjsť k
poškodeniu telefónu.
v Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
v Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte
opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie
je nevyhnutné.

Efektívna prevádzka
telefónu
Elektronické zariadenia
Všetky mobilné telefóny sa môžu navzájom
rušiť, čo môže mať vplyv na ich výkon.
v Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti
lekárskych prístrojov bez toho, by ste
si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte
telefón do blízkosti kardiostimulátorov,
napr. do náprsného vrecka.
v Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré
načúvacie aparáty.
v Rušenie menšieho rozsahu môže
ovplyvňovať televízne prijímače, rádiá,
počítače atď.

Bezpečnosť na ceste

Ochrana pred poškodením
sluchu
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.

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

Potenciálne výbušné
prostredie
v Nepoužívajte telefón na

čerpacích staniciach.
v Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov

paliva alebo chemických látok.
v Neprevážajte a neskladujte horľavé

plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály
v rovnakom priestore vozidla ako
mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

Pokyny na bezpečné a efektívne používanie

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní
mobilných telefónov v krajine, kde
šoférujete.
v Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý
sa drží v ruke.
v Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
v Ak je to možné, použite súpravu
na telefonovanie bez pomoci rúk
(handsfree).
v Ak to vyžadujú dopravné predpisy,
opustite skôr, ako zavoláte alebo prijmete
hovor, vozovku a zaparkujte.
v Vysokofrekvenčná energia môže
ovplyvniť niektoré elektronické systémy
v motorovom vozidle, ako napríklad
stereo súpravu či bezpečnostný systém.
v Keď je vozidlo vybavené airbagom,
neobmedzujte ho nainštalovaným alebo
prenosným bezdrôtovým zariadením.
Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo
vážnemu poraneniu v dôsledku jeho
nesprávnej funkcie.
v Ak počúvate hudbu, keď ste vonku,
nezabudnite mať hlasitosť nastavenú
na zodpovedajúcu úroveň tak, aby
ste vedeli o okolitých zvukoch. Toto je
obzvlášť dôležité v blízkosti ciest.
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Pokyny na bezpečné a efektívne používanie
V lietadlách
Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť
rušenie zariadení v lietadle.
v Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla
mobilný telefón vypnite.
v Bez povolenia posádky ho nepoužívajte.

Deti
Pokyny na bezpečné a efektívne používanie
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Telefón odkladajte na bezpečné miesto
mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé
časti, ktoré by po oddelení mohli spôsobiť
udusenie.

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

Informácie o batérii a
údržba
v Pred nabíjaním nie je potrebné batériu

úplne vybiť. Na rozdiel od iných
batériových systémov nemá batéria
pribalená k prístroju žiadny pamäťový
efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.

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 môže
byť 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 ju nepoužívajte
v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v
kúpeľni.
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. Ak je to možné, recyklujte
ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým
odpadom.
v Ak je potrebná výmena batérie, zaneste
ju do najbližšieho autorizovaného servisu
alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti
LG Electronics.
v Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte
nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste
predišli zbytočnej spotrebe energie
nabíjačkou.

Funkcie telefónu KF310
Časti telefónu

Pohľad zozadu
Slúchadlo
Navigačné tlačidlá
v V pohotovostnom
režime:
l Vyvolanie ponuky
profilov
r Napísať textovú
správu
u Rychla voľba
d Kontakty
v V ponuke: Navigácia

Tlačidlo prepínania
medzi úlohami

Displej LCD
v Horná časť: Ikony

zobrazujúce intenzitu
signálu, stav batérie a rôzne
iné funkcie.
v Dolná časť: Priradenie
funkcií kontextových
tlačidiel.
Tlačidlo rýchleho prístupu
k fotoaparátu
v Prepnutie do náhľadu
fotoaparátu
Alfanumerické tlačidlá
v V pohotovostnom režime:
Zadávanie volaného čísla.
Podržte stlačené:
0 pre medzinárodné
hovory.
1 na volanie do centra
hlasovej pošty.
2 až 9 pre rýchlu
voľbu.
v V režime úprav: Zadávanie
číslic a znakov.

Funkcie telefónu KF310

v ponukách.
Tlačidlo OK
(Potvrdiť)

Fotoaparát s VGA
rozlíšením
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Funkcie telefónu KF310

Ľavé a pravé kontextové tlačidlo
Ich aktuálna funkcia je zobrazená v dolnej
časti displeja.

Tlačidlo ukončenia hovoru
v Ukončuje hovor.
v Stlačením tohto tlačidla sa pri
aktivovanej ponuke prepnete späť do
pohotovostného režimu.

Funkcie telefónu KF310
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Tlačidlo Vymazať
Umožňuje vy mazanie znakov alebo návrat
do nadradenej ponuky.
Odoslať kľúč
v Vytáčanie čísel a prijímanie hovorov.
v V pohotovostnom režime zobrazí
históriu volaných čísel, prijatých
a zmeškaných hovorov.

Pohľad z pravej strany

Konektor pre súpravu,
headset nabíjačku
a kábel

Pohľad zľava

Otvor pre upevňovací
pásik
Zásuvka na pamäťovú
kartu microSD

Bočné tlačidlá

Funkcie telefónu KF310
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Funkcie telefónu KF310
Pohľad zozadu

Kryt batérie

Objektív
externého
fotoaparátu
Batéria
Zásuvka pre
kartu USIM

Funkcie telefónu KF310
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Začíname
Inštalácia karty USIM
a batérie
1. Inštalácia karty USIM.
Vaša karta USIM obsahuje vaše
telefónne číslo, servisné podrobnosti
a kontakty. Musí byť vložená v telefóne.
Ak svoju kartu USIM vyberiete, telefón
bude nepoužiteľný (s výnimkou
núdzových volaní), až kým nevložíte
platnú kartu USIM. Pred vložením
alebo vybratím karty USIM vždy od
telefónu odpojte nabíjačku, prípadne
iné príslušenstvo. Zasuňte kartu USIM
do držiaka karty USIM. Skontrolujte,
či je karta USIM riadne zasunutá a či
je pozlátená kontaktná plocha karty
obrátená smerom dovnútra prístroja. Pri
vyberaní jemne zatlačte na kartu USIM
a potiahnite ju opačným smerom.

Poznámka
v Kovové kontakty karty USIM sa

môžu ľahko poškodiť poškrabaním.
Zaobchádzajte preto s kartou USIM
opatrne. Riaďte sa pokynmi, ktoré ste
obdržali spolu s kartou USIM.
v Po vybratí batérie založte kartu USIM.

Začíname

Vloženie karty USIM

Vybratie karty USIM
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Začíname
2. Inštalácia batérie.
Posúvajte batériu smerom hore, až kým
nezapadne na miesto.

Začíname
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3. Vybratie batérie.
Vypnite telefón. Ak necháte telefón
zapnutý, riskujete stratu uložených
telefónnych čísel a správ.
Zatlačte a podržte tlačidlo na uvoľnenie
batérie a posúvajte batériu smerom dolu.

Nabíjanie batérie
Pred pripojením nabíjačky k telefónu
najprv nainštalujte batériu.

Poznámka
v Používajte iba nabíjačku priloženú v

škatuli.

3. Po dokončení nabíjania sa pohyblivé
čiarky na symbole batérie zastavia.
4. Pred prvým použitím telefónu sa
presvedčte, či je batéria plne nabitá.

POZOR!

1. Konektor nabíjačky, otočený tak, aby
šípka smerovala k vám, zasuňte do
zásuvky na pravej strane telefónu, kým
nezapadne na svoje miesto. Riaďte sa
podľa nákresu.
2. Opačný koniec nabíjačky pripojte do
sieťovej zásuvky.

• Netlačte konektor nasilu, mohli by ste
poškodiť telefón alebo cestovný adaptér.
• Ak používate nabíjačku batérie v zahraničí,
používajte správny adaptér pre pripojenie
do sieťovej zásuvky.
• Počas nabíjania nevyberajte batériu ani
kartu USIM.

UPOZORNENIE!

Začíname

• Odpojte napájací kábel a nabíjačku počas
búrok, aby ste predišli úrazu elektrickým
prúdom alebo požiaru.
• Zabezpečte, aby sa do kontaktu s batériou
nedostali žiadne predmety s ostrou
hranou, ako napríklad zvieracie zuby alebo
nechty.
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Začíname
Odpojenie nabíjačky

2. Nadvihnite plastový kryt, ktorý chráni
zásuvku pamäťovej karty microSD.

Pri odpájaní nabíjačky od telefónu
postupujte podľa nasledujúceho obrázka.

Ako používať pamäťovú
kartu microSD

Začíname
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<Pamäťová karta microSD>
Ako vložiť pamäťovú kartu microSD
1. Vypnite telefón. Pri vkladaní alebo
vyberaní karty microSD pri zapnutom
telefóne môže dôjsť k poškodeniu
súborov uložených na pamäťovej karte.

3. Vložte pamäťovú kartu do zásuvky.
Pozlátené kontakty sa musia nachádzať
na zadnej strane karty microSD. Netlačte
pamäťovú kartu microSD nasilu. Ak
sa karta nedá do zásuvky zasunúť
ľahko, možno ju vkladáte nesprávnym
spôsobom alebo sa v zásuvke nachádza
cudzí predmet.
4. Po vložení zatlačte na pamäťovú kartu,
kým nezapadne na svoje miesto. To
znamená, že karta microSD je zaistená
v správnej polohe.

5. Zatvorte plastový kryt zásuvky.
6. Pri vyberaní pamäťovej karty najprv
vypnite telefón. Potom otvorte plastový
kryt a zatlačte na kartu microSD, aby
sa uvoľnila. Pamäťovú kartu opatrne
vytiahnite.
Upozornenie:
v Vyhnite sa používaniu pamäťovej karty
v čase, keď je batéria takmer vybitá.
v Pri zápise na pamäťovú kartu najprv
počkajte na dokončenie zápisu, až potom
môžete kartu vybrať.
v Karta je navrhnutá tak, aby sa do systému
dala ľahko založiť iba jedným spôsobom.
v Kartu neohýbajte, ani ju netlačte do
zásuvky nasilu.
v Do zásuvky nevkladajte pamäťové karty
iného typu než microSD.
v Ak ste kartu microSD naformátovali
systémom FAT32, naformátujte ju opäť
systémom FAT16.
Viac informácií o pamäťovej karte microSD
nájdete v návode na používanie pamäťovej
karty.

Túto operáciu treba vykonať len pri prvom
vložení pamäťovej karty. Pri formátovaní sa
pre jednotlivé typy dát vytvoria príslušné
priečinky.

Formátovanie pamäťovej karty

Pravé kontextové tlačidlo je na obrazovke
zobrazené ako „Neaktívne/Núdzové volanie
“. Núdzové volanie môžete uskutočniť po
stlačení pravého kontextového tlačidla
alebo po zadaní čísla núdzovej linky
pomocou číselných tlačidiel a následnom
stlačení tlačidla s.

Zapnutie telefónu
Skontrolujte, či je karta USIM založená
v telefóne a či je batéria nabitá. Stlačte
tlačidlo e a držte ho stlačené, až kým
sa telefón nezapne. Ak je po Požiadavka
na kód PIN zapnutá, zadajte kód PIN karty
USIM, ktorý ste obdržali spolu s kartou
USIM. Po niekoľkých sekundách bude
telefón zaregistrovaný v sieti.

Vypnutie telefónu
Stlačte tlačidlo e a držte ho stlačené, až
kým sa telefón nevypne. Vypnutie telefónu
môže trvať niekoľko sekúnd. Počas tejto
doby telefón nezapínajte.

Funkcia núdzového volania
Začíname

Kým začnete kartu používať, treba ju
naformátovať. Po vložení pamäťovej karty
zvoľte Ponuka → Nastavenia → Stav
pamäte → Externá pamäť, potom stlačte
ľavé kontextové tlačidlo L.

Zapnutie a vypnutie
telefónu
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Všeobecné funkcie
Volanie a prijímanie
hovorov
Hlasové volania
1. Zadajte telefónne číslo vrátane úplnej
predvoľby.
v Ak chcete odstrániť číslicu, stlačte
tlačidlo c.
Ak chcete odstrániť všetky číslice,
stlačte tlačidlo c a podržte ho
stlačené.
2. Hovor začnete stlačením tlačidla s.
3. Hovor ukončíte tlačidlom e alebo
zatvorením telefónu.

Poznámka
v Ak počas hovoru chcete aktivovať

reproduktor telefónu, odblokujte
tlačidlá a stlačte tlačidlo O.

Všeobecné funkcie
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Videohovory
Videohovory môžete aktivovať a prijímať,
len ak sú obaja účastníci v dosahu siete
3G. Pri volaní a prijímaní videohovoru
postupujte takto:
1. Zadajte číslo pomocou klávesnice alebo
ho vyberte zo zoznamu prijatých alebo
odchádzajúcich hovorov.
v Ak potrebujete opraviť chybný vstup,
krátkym stlačením tlačidla c
vymažete poslednú číslicu, podržaním
tlačidla c vymažete všetky číslice.
2. Ak nechcete používať reproduktor
telefónu, skontrolujte, či máte pripojenú
súpravu headset.
3. Funkciu videa spustíte stlačením ľavého
kontextového tlačidla [Možnosti], potom
vyberte položku Videohovor.
v Zobrazí sa upozornenie o potrebe
ukončiť všetky ostatné aplikácie, ak
chcete uskutočniť videohovor.

Poznámka

Volania na čísla z protokolov
hovorov
1. V pohotovostnom režime stlačte
tlačidlo s a zobrazia sa posledné
prichádzajúce, odchádzajúce a neprijaté
hovory.
2. Tlačidlami d a u vyberte
telefónne číslo, ktoré chcete zavolať.
3. Hovor začnete stlačením tlačidla s.

v Nadviazanie videohovoru môže

trvať určitý čas. Buďte trpezliví.
Čas spojenia závisí aj od toho, ako
rýchlo volaný prijme hovor. Počas
nadväzovania videohovoru sa vám na
displeji zobrazí váš vlastný obraz. Po
prijatí hovoru volaným sa zobrazí jeho
obraz.

4. V prípade potreby upravte polohu
kamery.
5. Hovor ukončíte tlačidlom e alebo
zatvorením telefónu.

Hlasový hovor a videohovor na
číslo z Kontaktov
Zavolať komukoľvek, koho číslo máte
uložené v Kontaktoch, môžete veľmi
jednoducho.
1. Tlačidlom d vstúpte do zoznamu
kontaktov.
2. Prejdite na požadovaný kontakt.
3. Tlačidlom s spustíte hlasové volanie.
Stlačením ľavého kontextového tlačidla a
voľbou Uskutočniť videohovor spustíte
videohovor.
4. Hovor ukončíte stlačením tlačidla e.

Medzinárodné hovory

Ak sa vám niekto snaží dovolať, telefón
vyzváňa a na displeji sa zobrazí blikajúci
symbol telefónu. Ak je možné volajúceho
identifikovať, zobrazí sa jeho číslo , prípadne
meno, ak sa nachádza v kontaktoch.
1. Prichádzajúci hovor prijmite otvorením
telefónu.

Poznámka
v Prichádzajúci hovor zamietnete

stlačením tlačidla e alebo
dvojnásobným stlačením pravého
kontextového tlačidla.
v Ak ste voľbu Prijatie hovoru nastavili
na položku Tlačidlom odoslať
(Ponuka 2.0.4), môžete po otvorení
telefónu prijať hovor stlačením
tlačidla s.
v Ak je prijímanie hovoru nastavené na
položku Ľubovoľným tlačidlom, hovor
môžete okrem tlačidla e prijať aj
iným ľubovoľným tlačidlom.

Všeobecné funkcie

1. Pri zadávaní medzinárodnej predvoľby
stlačte tlačidlo 0 a podržte ho
stlačené. Znak „+“ predznamenáva
medzinárodnú predvoľbu.
2. Zadajte predvoľbu krajiny, oblasti
a telefónne číslo.
3. Stlačte tlačidlo s.

Prijatie hovoru
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Všeobecné funkcie
2. Hovor ukončíte zatvorením telefónu
alebo stlačením tlačidla e.

Poznámka
v Odpovedať na hovor môžete aj počas

používania funkcie Kontakty alebo
iných funkcií ponuky.
v Po pripojení kompatibilnej súpravy
headset môžete prijať hovor
pomocou tlačidla na súprave, aj
pomocou telefónu. Prichádzajúci
hovor odmietnete tlačidlom e.
v Vyzváňací tón prichádzajúceho
hovoru môžete stlmiť, keď stlačíte
a podržíte pravé tlačidlo ovládania
hlasitosti.

Rýchla voľba na aktiváciu
vibračného režimu
Všeobecné funkcie
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Vibračný režim môžete aktivovať iba po
otvorení telefónu stlačením a podržaním
tlačidla *.

Intenzita signálu
Intenzitu signálu môžete kontrolovať
prostredníctvom indikátora intenzity
signálu na displeji telefónu. Intenzita
signálu sa môže meniť, hlavne vo vnútri
budovy. Lepší príjem môžete získať, ak sa
premiestnite k oknu.

Zadávanie textu
Pomocou klávesnice môžete zadávať
alfanumerické znaky.
Zadávanie textu je potrebné napríklad pri
vkladaní mien do Kontaktov, písaní správy,
vytváraní osobného pozdravu, plánovaní
udalostí v kalendári, a pod.

Zmena režimu zadávania textu
1. Keď sa nachádzate v poli, ktoré umožňuje
vkladanie znakov, uvidíte v pravom
hornom rohu displeja indikátor režimu
zadávania textu.
2. Ak je zapnutý režim T9, môžete zvoliť
medzi T9Abc, T9ABC, 123, T9abc
pomocou tlačidla #. Ak je režime T9
vypnutý, dostupné budú možnosti Abc,
ABC, 123, abc.

Používanie režimu T9
Prediktívny režim T9 umožňuje
jednoduchšie písanie textu s minimálnym
počtom stláčaných tlačidiel. Postupne so
stláčaním jednotlivých tlačidiel telefón
zobrazuje znaky, o ktorých predpokladá,
že ich chcete napísať. So zadávaním
ďalších písmen sa zobrazené slovo mení
na najpravdepodobnejšie slovo podľa
slovníka.

Používanie režimu ABC
Na zadávanie textu používajte tlačidlá 2
až 9.
1. Stlačte tlačidlo označené príslušným
tlačidlom:
v Raz pre prvé písmeno.
v Dva razy pre druhé písmeno.
v A tak ďalej.
2. Medzeru zadáte jedným stlačením
tlačidla 0. Ak chcete vymazať znak,
stlačte tlačidlo c.

Používanie režimu 123 (Číslice)
Režim 123 umožňuje vkladať do správ
číslice, napr. telefónne číslo. Stláčajte
tlačidlá zodpovedajúce požadovaným
čísliciam, potom sa manuálne prepnite späť
do príslušného režimu zadávania textu.

Používanie režimu symbolov
Všeobecné funkcie

Režim symbolov umožňuje zadať rôzne
symboly alebo špeciálne znaky. Symbol
vložíte voľbou Možnosti → Vložiť →
Symboly. Pomocou navigačných
a numerických tlačidiel vyberte
požadovaný symbol a stlačte tlačidlo O .
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Prehľad funkcií ponuky
Do ponuky môžete vstúpiť z pohotovostného režimu stlačením tlačidla O. Zvoľte
požadovanú položku a tlačidlom O aktivujte vedľajšiu ponuku.
Z hlavnej ponuky môžete do vedľajších ponúk prechádzať aj priamym stláčaním príslušných
numerických tlačidiel. Hlavná ponuka pozostáva z nasledujúcich ponúk a vedľajších ponúk.

1. Hry a aplikácie

3. Organizér

5. Správy

1.1 Moje hry a aplikácie

3.1 Kalendár

5.1 Nová správa

1.2 Nastavenia

3.2 Úlohy

5.2 Prijaté správy

3.3 Poznámky

5.3 Schránka

3.4 Tajná poznámka

5.4 Koncepty

3.5 Prejsť na dátum

5.5 Na odoslanie

3.6 Nastavenia

5.6 Odoslané

2. Hovory
2.1 Videohovor
2.2 História hovory

5.7 Moje priečinky

2.3 Dĺžka hovoru

Prehľad funkcií ponuky

2.4 Objem údajov
2.5 Ceny hovorov

4.1 Fotoaparát

2.6 Presmerovanie hovoru

4.2 Videokamera

2.7 Blokovanie hovorov

4.3 Hudba

2.8 Pevná vytáčané čísla

4.4 Hlasový záznamník

2.9 Čakajúci hovor
2.0 Spoločné nastavenia
2.* Nastavenia
videohovoru
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4. Multimédiá

5.8 Šablóny
5.9 Emotikony
5.0 Nastavenia

6. Moje zložky

9. Nástroje

0. Pripojenie

6.1 Obrázky

9.1 Rýchla voľba

0.1 Bluetooth

6.2 Zvuky

9.2 Budík

0.2 Synchronizačný server

6.3 Videá

9.3 Kalkulačka

0.3 USB pripojenie

6.4 Hry a aplikácie

9.4 Stopky

6.5 Iné

9.5 Prevodník jednotiek

6.6 Pamäťová karta

9.6 Svetový čas
9.7 STK (Služba USIM)

#. Nastavenia
#.1 Profily

7. Yahoo

#.2 Telefón
#.3 Displej
#.4 Dátum a čas

8. Kontakty

*.1 Domov

#.5 Sieť

8.1 Pridať

*.2 Zadajte adresu

#.6 Profily internetu

8.2 Hľadať

*.3 Záložky

#.7 Prístupové body

8.3 Rýchla voľba

*.4 Čítačka RSS

#.8 Prip. balíka dát

8.4 Skupiny

*.5 Uložené stránky

#.9 Bezpečnosť

8.5 Servisné čísla

*.6 História

#.0 Stav pamäte

8.6 Vlastné číslo

*.7 Nastavenia

#.* Nastavenie streamingu

8.7 Moja vizitka
8.8 Nastavenia

#.# Obnoviť nastavenia

Prehľad funkcií ponuky

*. Web
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Hry a aplikácie [Ponuka 1]
Moje hry a aplikácie
Ponuka 1.1
V tejto ponuke môžete jednoducho
preberať hry a iné aplikácie. Môže
obsahovať dva priečinky, žiaden priečinok
alebo priečinky Hry a Aplikácie. Štandardný
obsah priečinka sa môže líšiť v závislosti
od operátora a krajiny. Každý priečinok
má vložené prepojenie na sťahovanie hier
alebo aplikácií. Pozor, za používanie online služieb vám môžu byť účtované ďalšie
poplatky. Nový priečinok môžete vytvoriť
pomocou ľavého kontextového tlačidla
[Možnosti].

Nastavenia

Ponuka 1.2

– Profil: Môžete si prezerať prípadne
upravovať profily.
– Zoznam certifikátov: Môžete si zobraziť
zoznam certifikátov pomocou aplikácie
Java.

Hr y a aplikácie
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Hovory [Ponuka 2]
Videohovor

Ponuka 2.1

V tejto ponuke môžete uskutočniť
videohovor. Podrobnejšie informácie
nájdete na stranách 20 až 21.

História hovory

Ponuka 2.2

Všetky hovory (Ponuka 2.2.1)
Umožňuje prezerať záznamy o neprijatých
a prijatých hovoroch a o volaných číslach.
Na číslo, ktoré vyberiete zo zoznamu,
môžete zavolať alebo odoslať správu.
Takisto môžete ukladať čísla do Kontaktov.

Odchádzajúce hovory
(Ponuka 2.2.2)

Umožňuje zobraziť záznamy o volaných
číslach, vytáčať čísla, odosielať na ne správy
a ukladať ich do Kontaktov.

Prichádzajúce hovory
(Ponuka 2.2.3)

Umožňuje zobraziť záznamy o prijatých
hovoroch, vytáčať čísla, odosielať na ne
správy a ukladať ich do Kontaktov.
Umožňuje zobraziť záznamy o neprijatých
hovoroch, vytáčať čísla, odosielať na ne
správy a ukladať ich do Kontaktov.

Ponuka 2.3

Čas hovoru môžete prezerať podľa typu.
Stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Možnosti]
a vyberte medzi čiastočnou alebo úplnou
inicializáciou. Na inicializáciu bude
potrebný váš bezpečnostný kód.

Objem údajov

Ponuka 2.4

Umožňuje skontrolovať objem
odoslaných a prijatých dát a celkový
objem prenesených dát. Stlačte ľavé
kontextové tlačidlo a vyberte medzi úplnou
inicializáciou alebo inicializáciou zvoleného
typu objemu dát.
Na inicializáciu bude potrebný váš
bezpečnostný kód.

Ceny hovorov

Ponuka 2.5

1. Táto funkcia zobrazí cenu posledného
hovoru a cenu všetkých hovorov.
2. Pre úpravu je potrebné stlačiť tlačidlo
[Upraviť] a zadať kód PIN2.
3. V ponuke Nastaviť cenu hovoru si môžete
zvoliť medzi jednotkami alebo menou.
V závislosti od operátora, USIM karty a aj
od vašich vlastných nastavení sa počas
hovoru môže zobrazovať jeho cena.

Hovor y

Neprijaté hovory (Ponuka 2.2.4)

Dĺžka hovoru
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Hovory
4. V ponuke Nastaviť limit môžete
potvrdením voľby Zapnúť nastaviť
obmedzenie ceny hovoru. Ak je
nastavené obmedzenie ceny a celková
cena hovorov dosiahne tento limit, ďalší
hovor už nebude možný.

Presmerovanie hovoru
Ponuka 2.6

Hovor y
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K dispozícii sú ponuky na presmerovanie
hlasového hovoru aj videohovoru.
1. Ak neexistujú žiadne presmerovania
Číslo na presmerovanie hovoru môžete
zadať priamo alebo ho môžete vyhľadať v
telefónnom zozname. Ak stlačíte tlačidlo
[Presmerovanie], telefón po zadaní čísla
odošle požiadavku poskytovateľovi
služieb. Počas čakania na výsledok od
siete sa zobrazí správa o požiadavke
a animácia.
2. Ak je presmerovanie už nastavené
Môžete zobraziť zoznam nastavených
presmerovaní hovorov. Počas čakania na
výsledok od siete sa zobrazí správa
o požiadavke a animácia.
3. Ponuka s možnosťami
Po aktivácii ponuky Všetky hlasové
volania a výbere ponuky Možnosti na
konci zoznamu sa zobrazia ponuky
Zrušiť, Zrušiť všetko, Zobraziť stav a
Vymazať zoznam.

Ponuka Zobraziť stav zobrazí nastavenia
siete. Ak potvrdíte túto ponuku, zobrazí
sa správa o požiadavke a animácia.
Po prijatí potrebných informácií zo
siete sa zobrazia nastavenia siete. Ak
vyberiete ponuku Zrušiť, po potvrdení sa
vymažú čísla na presmerovanie hovorov
registrované v sieti. Ponuka Vymazať
zoznam vymaže všetky zoznamy čísel na
presmerovanie.

Blokovanie hovorov
Ponuka 2.7
K dispozícii sú ponuky na blokovanie
hlasového hovoru aj videohovoru.
Ponuka obsahuje položky Hlasové volania,
Videohovory a Zrušiť všetko. Ponuky
Hlasové volania a Videohovory obsahujú
nasledujúce položky.
Ponuka Blokovanie hovorov obsahuje
vedľajšie ponuky: Všetky odchádzajúce
volania, Odchádzajúce medzinárodné
hovory, Odchádzajúce medzinárodné
hovory okrem domovskej krajiny, Všetky
prichádzajúce volania a Prichádzajúce
v zahraničí.

Ponuka Všetky odchádzajúce volania
blokuje všetky vytáčané hovory, ponuka
Odchádzajúce medzinárodné hovory
blokuje vytáčané medzinárodné hovory
a ponuka Odchádzajúce medzinárodné
hovory okrem domovskej krajiny blokuje
vytáčané medzinárodné hovory
s výnimkou domovskej krajiny PLMN.
Ponuka Všetky prichádzajúce volania
blokuje všetky prichádzajúce hovory
a ponuka Prichádzajúce v zahraničí blokuje
prichádzajúce hovory v roamingu.

Ponuka Zobraziť stav umožňuje
používateľovi prezerať aktuálnu konfiguráciu
siete. Po potvrdení ponuky Zobraziť stav
sa najprv zobrazí správa o požiadavke s
animáciou a po prijatí odpovede zo siete sa
zobrazí výsledok operácie. Ponuka Zmeniť
heslo umožňuje používateľovi zmeniť
aktuálne heslo pre blokovanie.
Zrušiť všetko
Môžete zvoliť, či sa majú zrušiť všetky
služby blokovania alebo nie.

Hlasové hovory a videohovory

Pevná vytáčané čísla
Ponuka 2.8
v Zapnúť / Vypnúť

– Zapnúť: Aktivácia režimu pevných
vytáčaných čísel. Je potrebná
autentifikácia kódom PIN2.
– Vypnúť: Deaktivácia režimu pevných
vytáčaných čísel. Je potrebná
autentifikácia kódom PIN2.
v Zoznam čísel FDN: Zobrazí aktuálny
zoznam pevných vytáčaných čísel.
Pevné vytáčané čísla môžete upravovať,
pridávať alebo vy mazať. Pri úprave,
pridávaní alebo vymazaní čísel zo
zoznamu je potrebná autentifikácia
kódom PIN2. Informácie o konfigurácii
sa uchovávajú na karte USIM. Tieto
informácie uložené na karte USIM
sa používajú pri obmedzovaní
odchádzajúcich hovorov v režime
pevných vytáčaných čísel.

Hovor y

1. Ak chcete aktivovať blokovanie, stlačte
OK a zadajte heslo pre blokovanie.
Telefón odošle sieti požiadavku na
aktiváciu blokovania a počká na prijatie
výsledku operácie. Výsledok, ktorý získa
zo siete, zobrazí.
2. Po výbere ponuky Možnosti môžete
aktivovať ponuku Odchádzajúce volania.
Z kontextových ponúk na konci zoznamu
vyberte ponuku Možnosti. Potom sa
zobrazia ponuky Zrušiť, Zrušiť všetko,
Zobraziť stav a Zmeniť heslo. Ponuka
Zrušiť zruší po zadaní používateľského
hesla pre blokovanie službu blokovania.
Ponuka Zrušiť všetko deaktivuje po
zadaní používateľského hesla pre
blokovanie všetky služby blokovania
nastavené v sieti.
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Hovory
Čakajúci hovor

Ponuka 2.9

Aktivuje službu čakania na hovor. Po
výbere tejto položky sa zobrazí správa
o požiadavke a animácia. Po prijatí
odpovede od siete sa zobrazí výsledok
operácie.

Spoločné nastavenia
Ponuka 2.0

Umožňuje nastaviť spôsob prijatia
hovoru. Máte na výber medzi položkami
Iba tlačidlm Odoslať, Vysunutím a
Ľubovoľným tlačidlom.

Pripomienkovač
Tu môžete určiť, či počas hovoru telefón
bude tónom oznamovať každú uplynutú
minútu.

BT spôsob odpovedania

Odmietnutie hovoru

v Headset súprava: Ak máte nadviazané

Tu môžete nastaviť, či sa majú odmietať
prichádzajúce hovory.

spojenie prostredníctvom technológie
Bluetooth, môžete prijať hovor aj
prostredníctvom súpravy headset.
v Telefón: Ak prijmete hovor stlačením
tlačidla s na telefóne, môžete
rozprávať cez telefón. Ak prijmete hovor
stlačením tlačidla na headset súprave,
môžete rozprávať pomocou nej. Toto
je počiatočný výber spôsobu prijatia
hovoru. Počas hovoru môžete prepínať
medzi telefónom a súpravou headset
a opačne.

Odoslať moje číslo
v Nastaviť sieťou: Uplatní sa štandardné

nastavenie určené poskytovateľom
služby.
v Zapnúť: Povolí sa odosielanie vlastného
čísla pri uskutočňovaní odchádzajúceho
hovoru.
v Vypnúť: Zakáže sa odosielanie vlastného
čísla pri uskutočňovaní odchádzajúceho
hovoru.

Automatické opakované
vytáčanie
Hovor y
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Režim odpovedania

Umožňuje nastaviť funkciu automatického
opakovaného vytáčania pri neúspešnom
pokuse o spojenie.

Uložiť nové číslo
V tejto ponuke môžete uložiť telefónne
číslo pri ukončení hovoru, ak toto telefónne
číslo ešte nie je uložené v telefónnom
zozname.

Nastavenie zasunutia
Tu môžete nastaviť, či sa zatvorením
telefónu zároveň ukončí aj hovor.

Vyberte linku
(v závislosti od karty SIM)
V závislosti od toho, či vaša karta SIM
podporuje 2 linky, si môžete vybrať, ktorú
linku chcete aktivovať.

Nastavenia videohovoru
Ponuka 2.*
Môžete nastaviť zobrazenie na obrazovke
pri vytváraní a prijímaní videohovoru.
v Použiť obrázok: Určuje, či sa zobrazí
obrázok alebo nie.
v Vybrať obrázok: Nastaví sa nepohyblivý
obrázok, ktorý sa bude zobrazovať na
displeji.
v Zrkadlo: Môžete aktivovať zrkadlový
efekt.
– Zapnúť: Obrázok sa zobrazí zrkadlovo.
– Vypnúť: Obrázok sa zobrazí normálne.

Hovor y
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Organizér [Ponuka 3]
Kalendár

Ponuka 3.1

Vyhľadanie úlohy
1. Referencia podľa mesiacov
Môžete skontrolovať svoje úlohy podľa
mesiacov. Po vstupe do tejto ponuky sa
kurzor nachádza na aktuálnom dátume.
Naplánovaná položka uložená pre
dátum, kde sa nachádza kurzor,
bude znázornená sivým políčkom.
Stlačením tlačidla 1 sa presuniete na
predchádzajúci rok, stlačením tlačidla
3 na nasledujúci rok a stlačením
tlačidla 5 na aktuálny dátum.
Stlačením tlačidla 7 alebo * sa
presuniete na predchádzajúci mesiac,
stlačením tlačidla 9 alebo # na
nasledujúci mesiac. Pomocou tlačidiel
u, d, l a r môžete
prechádzať dátumami.
2. Podrobná referencia
Môžete si pozrieť podrobný rozvrh, t. j.
všetky úlohy, ktoré ste si naplánovali.

Pridať novú udalosť
Organizér
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Môžete pridať novú udalosť. Môžete
nastaviť dátum začiatku aj konca, čas
začiatku aj konca, obsah, typ, opakovanie
a alarm udalosti.

Vymazať všetky úlohy
Pomocou tejto funkcie môžete vymazať
všetky naplánované úlohy.

Nastaviť a zrušiť sviatok
Môžete nastaviť alebo zrušiť sviatok. Stlačte
ľavé kontextové tlačidlo [Možnosti] a zvoľte
Nastaviť sviatok. Zvolený dátum sa zobrazí
červenou farbou.
Ak chcete sviatok zrušiť, stlačte ľavé
kontextové tlačidlo [Možnosti] a zvoľte
Vymazať sviatok.

Oznámenie úlohy
Ak ste nastavili alarm, zaznie zvolený zvuk
alarmu. Ak čas upozornenia predchádza
času začiatku úlohy, môžete alarm nastaviť
znova.

Úlohy

Ponuka 3.2

Môžete zobraziť, upraviť a pridať úlohu do
zoznamu. Úlohy sú zobrazované v časovom
poradí. Dokončené úlohy a nedokončené
úlohy sa zobrazujú odlišne.

Poznámky

Ponuka 3.3

Pomocou funkcie správy poznámok môžete
zobrazovať a spravovať uložené poznámky
a pridávať nové poznámky.

Tajná poznámka

Ponuka 3.4

Ak si chcete ochrániť súkromie, môžete
napísať tajnú poznámku. Na vstup do tejto
ponuky musíte zadať bezpečnostný kód.

Prejsť na dátum

Ponuka 3.5

Môžete si zaznamenávať mená a dátumy,
napr. narodeniny. Môžete skontrolovať,
koľko dní zostáva do udalosti, prípadne
koľko dní od udalosti už uplynulo.

Nastavenia

Ponuka 3.6

Kalendár (Ponuka 3.6.1)

(Ponuka 3.6.2)

Všetky položky z vášho kalendára aj
úloh y môžete prostredníctvom spojenia
Bluetooth odoslať do iného telefónu.

Zálohovať kalendár a úlohy
(Ponuka 3.6.3)

Pri vloženej externej pamäti si na ňu
môžete zálohovať súbory položiek
kalendára alebo úloh uložených v telefóne.

Obnoviť kalendár a pripomienku
(Ponuka 3.6.4)

Pri vloženej externej pamäti si môžete
obnoviť súbory položiek kalendára alebo
úloh zo záložných súborov.

Informácie o pamäti (Ponuka 3.6.5)
Môžete zobraziť informácie o dostupnej
pamäti pre Kalendár, Úlohy, Poznámku
a Tajnú poznámku.

Zymazať všetko (Ponuka 3.6.6)
Môžete vymazať všetky údaje z kalendára,
úloh, poznámok a tajných poznámok.

Organizér

Môžete nastaviť zobrazovanie
kalendára.
v Predvolené zobrazenie: Môžete nastaviť
predvolený spôsob zobrazovania
kalendára - Zobrazenie mesiaca,
Zobrazenie týždňa
v Týždenný čas spustenia: 1:00, 2:00, 3:00,
4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00,
11:00, 12:00
v Týždeň sa začína v: Môžete nastaviť deň,
kedy sa začína týždeň - Nedeľu, Pondelok

Odoslať všetky položky
kalendára a úlohy cez Bluetooth
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Multimédiá [Ponuka 4]
Fotoaparát

Ponuka 4.1

Ponuka

Popis

Táto aplikácia vám umožňuje fotografovať.
Fotografie môžete urobiť v požadovanej
veľkosti a priradiť ich ako fotografie ku
kontaktom, ako tému východiskovej
obrazovky alebo ich môžete použiť na
ľubovoľný účel. Po nasnímaní môžete
fotografiu stlačením tlačidla Odoslať
poslať ako správu MMS, e-mail alebo
prostredníctvom pripojenia Bluetooth.
1. Ľavým kontextovým tlačidlom vstúpte
do ponuky Možnosti a nastavte
požadované prostredie.
v Na pohyb v ponukách používajte tlačidlá
l a r.
v Tlačidlami u a d vyberte
požadovanú voľbu a potvrďte ju
tlačidlom O.

Prejsť na

Otvorí sa priečinok Obrázky
a obrázky v ňom sa zobrazia vo
forme miniatúr.
Obrázky môžete prezerať stlačením
tlačidla O. Zvolený obrázok tiež
môžete odoslať inému účastníkovi
ako správu, e-mail alebo cez
Bluetooth.

Veľkosť

1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x
480, 320 x 240, Tapeta, 176 x 144,
Kontakty

Kvalita

Vysoká, Stredná, Normálna

Multishot

Jedna, Tri, Šesť, Deväť (Poznámka:
Počet fotografií v dávke závisí od ich
veľkosti.)

Jas

Od –2,0 do 2,0 v krokoch po 0,5.
Čím vyššia úroveň, tým jasnejšia
obrazovka.

Vyváženie Môžete nastaviť tón pozadia
bielej
fotografie podľa počasia. K dispozícii
máte tieto možnosti: Automatické,
Denné svetlo, Zamračené, Umelé
osvetlenie, V budove

Multimédiá
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Nočný
režim

Povolením tejto voľby získate lepšie
nočné zábery.

Ponuka

Popis

Dekoratívne Pri snímaní fotografie môžete
aplikovať niektorý z desiatich
efektov rámu. (Táto ponuka je
k dispozícii, len ak je rozmer
fotografie nastavený na Tapeta)
Časovač

Pomocou tejto funkcie môžete
oneskoriť uzávierku fotoaparátu.
Môžete si vybrať z týchto možností:
Vypnutý, 3 sekundy, 5 sekúnd a 10
sekúnd. Ak je samospúšť zapnutá,
.
je zobrazí sa symbol

Efekt

Vypnutý, Čierno-biele, Negatív,
Sépia

Zvuk

Môžete si zvoliť zvuk uzávierky.

Pamäť

Môžete zvoliť, či sa bude používať
interná alebo externá pamäť
telefónu.

Zrkadlo

Povolením tejto voľby aktivujete
efekt zrkadla.

Prepnúť
kameru

Môžete prepnúť aktívny fotoaparát
medzi interným a externým
fotoaparátom.

Poznámka
v Stlačte pravé kontextové tlačidlo

[Späť] a vrátite sa do režimu náhľadu
bez uloženia obrázku.

Videokamera

Ponuka 4.2

Pomocou tejto aplikácie môžete nahrávať
videoklipy. V tejto ponuke tiež môžete
prehrávať uložené videosúbory. Videoklip
môžete po uložení odoslať ako správu
MMS, e-mail alebo prostredníctvom
pripojenia Bluetooth.
1. Ľavým kontextovým tlačidlom sa
prepnite do ponuky Možnosti a nastavte
požadované prostredie.
v Na pohyb v ponukách používajte tlačidlá
l a r.
v Tlačidlami u a d vyberte
požadovanú voľbu a potvrďte ju
tlačidlom O.

Multimédiá

Zobrazenie Môžete zvoliť požadovaný režim
náhľadu - Celý obrázok alebo Celá
obrazovka.

2. Po dokončení nastavení stlačte pravé
kontextové tlačidlo [Zatvoriť].
3. Namierte fotoaparát na objekt, ktorý
chcete fotografovať a stlačte tlačidlo
O.
4. Obrázok uložíte stlačením tlačidla O.
Uloží sa medzi Obrázky v priečinku
Moje súbory.
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Multimédiá
Ponuka

Popis

Ponuka

Popis

Prejsť na

Otvorí sa priečinok Videá a
videoklipy v ňom sa zobrazia vo
forme miniatúr. Videoklipy prehráte
stlačením tlačidla O . Zvolený
videoklip tiež môžete odoslať
inému účastníkovi ako správu,
e-mail alebo prostredníctvom
pripojenia Bluetooth.

Nočný
režim

Povolením tejto voľby získate lepšie
nočné zábery.

Efekt

Vypnutý, Čierno-biele, Negatív,
Sépia

Trvanie

Môžete nastaviť požadovanú
dĺžku videoklipu. MMS, 30 sekúnd,
1 minúta, 2 minúty, 5 minút,
60 minút.

Veľkosť

176 x 144, 128 x 96

Kvalita

Vysoká, Stredná, Normálna

Pamäť

Jas

Od –2,0 do 2,0 v krokoch po 0,5.
Čím vyššia úroveň, tým jasnejšia
obrazovka.

Môžete zvoliť miesto na uloženie
- pamäť telefónu alebo externá
pamäť.

Zrkadlo

Efekt zrkadla aktivujete voľbou
Zapnúť.

Hlas

Môžete určiť, či sa bude nahrávať
aj zvuk.

Prepnúť
kameru

Môžete prepnúť aktívny fotoaparát
medzi interným a externým
fotoaparátom.

Vyváženie Môžete nastaviť tón pozadia
bielej
videoklipu podľa počasia.
Automatické, Denné svetlo,
Zamračené, Umelé osvetlenie,
V budove

Multimédiá
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2. Po dokončení nastavení stlačte pravé
kontextové tlačidlo [Zatvoriť].
3. Namierte videokameru na objekt, ktorý
chcete zachytiť a stlačte tlačidlo O.
Nahrávanie ukončite tlačidlom O.
v Nahrávanie môžete pozastaviť ľavým
kontextovým tlačidlom [Pauza].
4. Videoklip uložíte stlačením tlačidla O.
Uloží sa medzi Videá v priečinku
Moje súbory.

Poznámka
v Stlačte pravé kontextové tlačidlo

[Späť] a vrátite sa do režimu náhľadu
bez uloženia videoklipu.

Interpreti (Ponuka 4.3.3)
Môžete prezerať a prehrávať hudbu
zoradenú podľa Interpretov.

Albumy (Ponuka 4.3.4)
Môžete prezerať a prehrávať hudbu
zoradenú podľa Albumov.

Žánre (Ponuka 4.3.5)
Môžete prezerať a prehrávať hudbu
zoradenú podľa Žánrov.

Zoznamy skladieb (Ponuka 4.3.6)
Môžete si vytvárať svoje vlastné zoznamy
prehrávaných súborov zvolením príslušnej
položky v zozname ponuky Všetky skladby.

Náhodný výber skladieb

Hudba

Ponuka 4.3

Naposledy prehrané (Ponuka 4.3.1)
Môžete znova prehrať hudbu z priečinka
Moja hudba, ktorú ste počúvali naposledy.

(Ponuka 4.3.7)

Túto voľbu vyberte, ak chcete hudbu
prehrať súvislo a náhodne.

Hlasový záznamník
Ponuka 4.4

Môžete prezerať hudobné súbory uložené
v telefóne či externej pamäti.

1. Pred nahrávaním stlačte ľavé kontextové
tlačidlo [Možnosti], čím zobrazíte
automaticky otváranú ponuku.
2. Tlačidlami u alebo d zvoľte
požadovanú ponuku a stlačte tlačidlo
O.

Multimédiá

Všetky skladby (Ponuka 4.3.2)
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Multimédiá
v Trvanie: Dĺžku nahrávky môžete nastaviť

Multimédiá
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na hodnoty Veľkosť správy MMS, 30
sekúnd alebo 1 minúta.
v Kvalita: Môžete zvoliť kvalitu nahrávky
ako Vysoká, Stredná a Normálna.
v Voľba pamäte: Tu nastavíte, či sa vaše
hlasové záznamy majú ukladať do
internej alebo externej pamäte telefónu.
v Prejsť do Moje zvuky: Otvoríte priečinok
Hlasové záznamy uložený v priečinku
Zvuky.
3. Stlačením tlačidla O spustíte
nahrávanie. Po spustení nahrávania sa
na displeji LCD zobrazí dĺžka nahrávky.
Nahrávanie zrušíte stlačením klávesu
Späť.
4. Po skončení nahrávania svoju nahrávku
ukončíte stlačením tlačidla O.
Nahraný súbor sa automaticky uloží do
priečinka Hlasové záznamy v ponuke
Moje súbory. Ak znova stlačíte tlačidlo
O, začnete ďalšie nahrávanie.
5. Po dokončení nahrávania môžete
stlačením ľavého kontextového tlačidla
aktivovať rôzne ponuky.
6. Požadovanú ponuku vyberte pomocou
tlačidiel u a d, potom stlačte
tlačidlo O.

v Prehrať: Môžete prehrať záznam.
v Odoslať: Tlačidlami u a d zvoľte,

či sa má nahraný zvukový záznam
odoslať prostredníctvom správy, e-mailu
alebo cez Bluetooth a stlačte tlačidlo
O.
v Súbory: Tu môžete zmeniť názov súboru
a zobraziť informácie o ňom.
v Zmazať: Potvrdením tejto položky
odstránite zaznamenaný súbor.
v Použiť ako: Zaznamenaný súbor môžete
nastaviť ako vyzváňací tón pre hlasový
hovor alebo videohovor.
v Prejsť do Moje zvuky: Otvorí priečinok
Hlasové záznamy uložený v priečinku
Moje súbory.
7. Stlačením pravého kontextového tlačidla
otvorené okno s vedľajšími ponukami
automaticky zatvoríte.

Správy [Ponuka 5]
Nová správa

Ponuka 5.1

Správa (Ponuka 5.1.1)
Môžete napísať a upraviť správu, ktorá
môže obsahovať kombináciu textu, obrazu
a zvuku.
1. Do poľa Správa zadajte text správy.
Možnosti ponuky v poli Správa
v Vložiť: Umožňuje vykonať
nasledujúce úkony:
1. Obrázok: Môžete vložiť obrázok.
(Existujúci obrázok/Odfotografovať)
2. Video: Môžete vložiť videoklip. (Jeden
videoklip na jednu snímku)
3. Zvuk: Môžete vložiť zvukový súbor.
(Jeden zvukový súbor na jednu
snímku)
4. Symbol: Môžete vložiť symboly. Po
zadaní príslušných numerických
tlačidiel stlačte tlačidlo O.
5. Šablóna: Môžete vložiť textovú
šablónu uloženú v telefóne. Po výbere
šablóny stlačte tlačidlo O. Zvolená
šablóna sa vloží do poľa Správa.
6. Emotikon: Pri písaní správy môžete
vložiť emotikon.

Správy

7. Meno a číslo: Po vyhľadaní mena
a čísla v telefónnom zozname môžete
údaje vložiť do správy.
8. Nová snímka: Výberom tejto položky
pridáte novú snímku.
9. Predmet: Po výbere tejto položky
môžete zadať predmet.
0. Viac: Zvoľte túto možnosť, ak chcete
pridať Vizitku, Rozvrh, Poznámku,
Úlohu a Moju vizitku.
v Uložiť do konceptov: Uloženie správy
do priečinka Koncepty.
v Režim písma: Voľba požadovaného
režimu slovníka.
v Jazyk: Môžete si vybrať jazyk na
písanie správy.
v Pridať do slovníka: Môžete pridať
nové slovo do slovníka.
2. Stlačením pravého kontextového
tlačidla [Späť] vyjdete z ponuky, resp. po
nastavení vedľajších ponúk prejdete do
predchádzajúcej ponuky.
3. Stlačením stredového tlačidla [Odoslať]
vložíte adresy prijímateľov. Po zadaní
aspoň jednej adresy prijímateľa odošlite
správu stlačením tlačidla potvrdenia
[Odoslať]. Správa sa automaticky uloží
do priečinka Odoslané. Ak správa nebola
odoslaná, zostane v priečinku Odoslané
označená ako nesplnená úloha.
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Správy
Email (Ponuka 5.1.2)
Ak chcete prijímať a odosielať e-maily,
musíte mať nastavený e-mailový účet.
1. Do políčok Komu, Kópia a Skrytá kópia
zadajte e-mailové adresy prijímateľov. Po
stlačení tlačidla O môžete vyhľadávať
v Kontaktoch.

Poznámka
v Do poľa Kópia zadajte referenčnú

e-mailovú adresu, na ktorú sa má
e-mail poslať ďalej.
v Do poľa Skrytá kópia zadajte skrytú

referenčnú adresu, na ktorú sa má
e-mail poslať ďalej bez zobrazenia
informácie o jeho poslaní ďalej.
v Ako adresu príjemcu (Komu),
referenčnú adresu (Kópia) a skrytú
referenčnú adresu (Skrytá kópia)
možno použiť iba platné e-mailové
adresy. Po zadaní e-mailovej adresy
sa zobrazí ďalšie pole, do ktorého
možno zadať ďalšiu e-mailovú adresu.
V poliach Komu a Kópia môžete
špecifikovať až 20 príjemcov, v poli
Skrytá kópia max. 10 príjemcov.

Správy
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2. Presuňte sa kurzorom do poľa Predmet
a zadajte predmet správy.
3. Obsah správy môžete zadať po presunutí
kurzora do poľa Správa.

4. Pomocou ľavého kontextového tlačidla
[Možnosti] môžete využiť nasledujúce
funkcie:
v Vložiť: Táto ponuka slúži na vkladanie
špeciálnych znakov, šablón
a kontaktov. Okrem toho je možné
vložiť aj multimediálne súbory (obrázky,
videoklipy a zvuky).
v Vyhľadávanie kontaktov:
Prostredníctvom tejto ponuky môžete
vložiť e-mailové adresy uložené
v Kontaktoch. (Zobrazené v ponuke
Možnosti, len ak sa kurzor nachádza
v poliach Komu, Kópia alebo Skrytá
kópia.)
v Naposledy použité: Môžete použiť
poslednú e-mailovú adresu, na ktorú ste
odoslali predchádzajúci e-mail.
v Uložiť medzi koncepty: slúži na uloženie
správy do priečinka Koncepty.
v Zobraziť prílohu: Zobrazí priložené
súbory. (Táto voľba sa zobrazí, len ak sú k
správe priložené nejaké súbory.)
v Odstrániť: Vymaže priložený súbor.
v Režim písma: Voľba požadovaného
režimu slovníka.
v Pridať do slovníka: Môžete pridať nové
slovo do slovníka.
v Jazyk zápisu: Môžete si vybrať jazyk na
písanie správy.
v Nastaviť prioritu pošty: Tu môžete
nastaviť prioritu odosielaného e-mailu.
5. Po dopísaní e-mail odošlete tlačidlom
O.

Ponuka 5.2

v Odpovedať: Vytvorí odpoveď na

1. Môžete si pozrieť prijaté správy. Vyberte
správu, ktorú chcete zobraziť a stlačte
tlačidlo O.
2. Pomocou tlačidiel l a r
môžete zobrazovať predchádzajúce
a nasledujúce správy.
3. Ak chcete zobraziť multimediálnu správu
(Notifikácia), na obrazovke prezerania
notifikácií vyberte voľbu Načítať. Aktivuje
sa prenos súboru, po jeho dokončení
môžete súbor prezerať.

v Poslať ďalej: Pošle ďalej zvolený

Prijaté správy

Poznámka
Táto možnosť nie je podporovaná pre
multimediálne správy (Notifikácia) a
správy WAP Push.

Schránka

Ponuka 5.3

1. Zvoľte e-mailový účet a tlačidlom O
zobrazte zoznam prijatých e-mailov.
2. Pomocou ľavého kontextového tlačidla
[Možnosti] môžete v zozname e-mailov
používať nasledujúce funkcie:

zvolený e-mail.
e-mail ostatným.
v Načítať (iba prístup POP3): Načíta nové

e-mailové správy.
v Kopírovať do (iba prístup IMAP):

Skopíruje vybraný e-mail.
v Hľadať: Vyhľadávanie požadovanej

e-mailovej správy.
v Zmazať: Odstráni zvolený e-mail.
v Vymazať: Odstráni zvolený e-mail.
v Vymazať zo servera (iba protokol

Správy

POP3): Vymaže správu alebo e-mail zo
servera.
v Synchronizácia správ (iba prístup IMAP):
Synchronizuje e-mail so serverom.
v Nová správa: Vytvorí novú správu, e-mail
alebo hlasovú správu.
v Označiť/Zrušiť označenie: Voľbu
Označiť/Zrušiť označenie môžete využiť
pri vymazávaní viacerých správ súčasne.
v Nastaviť ako prečítané/neprečítané:
Zvolený e-mail môžete označiť ako
prečítaný alebo neprečítaný.
v Triediť podľa: Môžete roztriediť e-maily
podľa zadaných kritérií.
v Odstrániť (iba prístup IMAP): Odstráni
dáta zvoleného e-mailu.
v Informácie o správe: Stručné informácie
o správe – veľkosť, typ, dátum, čas
a názvy súborov.
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Správy
Koncepty

Ponuka 5.4

Môžete si pozrieť uložené správy. Vyberte
správu, ktorú chcete upraviť a stlačte
tlačidlo O.
Pomocou ľavého kontextového tlačidla
[Možnosti] môžete používať nasledujúce
funkcie:
v Zmazať: Odstráni zvolenú správu.
v Hovor: Môžete vytvoriť hlasový hovor
alebo videohovor.
v Odoslať: Odošle zvolenú správu.
v Nová správa: Môžete napísať novú
správu alebo e-mail.
v Označiť/Zrušiť označenie: Umožňuje
zvoliť jednu alebo viacero správ na
vymazanie.
v Filter: Zobrazí správy podľa
požadovaných typov správ.
v Informácie o správe: Môžete zistiť typ,
dátum a čas správy.

Na odoslanie

Správy
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Ponuka 5.5

Priečinok Na odoslanie je miestom
dočasného uloženia správ čakajúcich
na odoslanie. Do tohto priečinka sa
ukladajú aj správy, odoslanie ktorých bolo
neúspešné. Do priečinka Na odoslanie sa
uložia správy napríklad v prípade, ak nie je
nakonfigurovaný e-mailový účet.

1. Vyberte správu.
2. Pomocou ľavého kontextového tlačidla
[Možnosti] môžete používať nasledujúce
funkcie:
[Pre odosielané/čakajúce správy]
v Nová správa: Môžete napísať novú
správu alebo e-mail.
v Hovor: Môžete vytvoriť hlasový hovor
alebo videohovor.
v Zrušiť odoslanie: Môžete zrušiť
odosielanie alebo čakanie na odoslanie.
v Informácie o správe: Môžete zistiť typ,
dátum, čas a veľkosť správy a kde bola
uložená.
[Pre správy, ktoré sa nepodarilo odoslať]
v Odoslať: Znovu odošle zvolenú správu.
v Uložiť do konceptov: Môžete uložiť
správu do priečinku Koncepty.
v Hovor: Môžete vytvoriť hlasový hovor
alebo videohovor.
v Vymazať: Odstráni aktuálnu správu.
v Nová správa: Môžete napísať novú
správu alebo e-mail.
v Informácie o správe: Môžete zistiť typ,
dátum a čas správy.

Odoslané

Ponuka 5.6

Zobrazí správy, ktoré ste odoslali (správa
alebo e-mail).
[Možnosti]
v Odpovedať: Vytvorí odpoveď
odosielateľovi alebo všetkým príjemcom
správy.
v Poslať ďalej: Pošle ďalej zvolenú správu.
v Hovor: Môžete vytvoriť hlasový hovor
alebo videohovor.
v Zmazať: Odstráni zvolenú správu.
v Upraviť: Môžete upraviť zvolenú správu.
v Nová správa: Môžete napísať novú
správu.
v Označiť/Odznačiť: Umožňuje zvoliť
jednu alebo viacero správ na vymazanie.
v Skopírovať a vymazať: V prípade správ
SMS - môžete skopírovať správu na
kartu USIM, alebo presunúť správu do
priečinku Moje priečinky, resp. na
kartu USIM.
v Filter: Zobrazí správy podľa
požadovaných typov správ.
v Informácie: Môžete zistiť typ, dátum a
čas správy.
Ponuka 5.7

Správy z priečinkov Prijaté správy alebo
Odoslané môžete presunúť do priečinku
Moje priečinky, neskôr ich môžete presunúť
späť do pôvodného priečinku.

Ponuka 5.8

SMS (Ponuka 5.8.1)
Pomocou ľavého kontextového tlačidla
[Možnosti] môžete pridávať, editovať a
vymazávať najbežnejšie užitočné frázy.

Poznámka
V závislosti od poskytovateľa služieb
sú štandardne uložené určité užitočné
frázy.

MMS (Ponuka 5.8.2)
Pri vytváraní multimediálnych správ môžete
vytvárať, editovať a zobrazovať dostupné
šablóny. Štandardne je uložených päť
typov šablón (Narodeniny, Pozdrav, Sviatok,
Poďakovanie, Ospravedlnenie).

Emotikony

Ponuka 5.9

Môžete pridávať, upravovať a vymazať
emotikony. Do písanej správy môžete
vkladať obľúbené emotikony. Ak stlačíte
tlačidlo potvrdenia, zobrazí sa ikona.

Správy

Moje priečinky

Šablóny
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Správy
Nastavenia

Ponuka 5.0

SMS (Ponuka 5.0.1)

Správy
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Tu môžete nakonfigurovať možnosti
textových správ.
1. Centrum SMS: Zadajte adresu
Centra SMS.
2. Správa o doručení: Povolením tejto
možnosti môžete zistiť, či bola vaša
správa úspešne doručená.
3. Doba platnosti: táto sieťová služba
umožňuje nastaviť, ako dlho má byť
správa uložená v centre správ.
4. Typ správy: Textová, Hlasová, Faxová,
X.400, E-mail
Zvyčajne je typ správy nastavený
na možnosť Textová. Svoj text môžete
previesť do alternatívnych formátov.
Dostupnosť tejto funkcie overte u svojho
operátora.
5. Kódovanie znakov: Automatické/
Predvolená abeceda/Unicode.
v Automatické: Správy s jednobajtovými
znakmi sú bežne kódované v predvolenej
abecede (GSM7). Správy s dvojbajtovými
znakmi sú automaticky kódované vo
formáte Unicode (UCS2).
v Predvolená abeceda: Aj správy
s dvojbajtovými znakmi sú kódované
ako jednobajtové. Nezabudnite, že
pri prevode dvojbajtových znakov
s diakritikou na jednobajtové môže dôjsť
k strate diakritiky.

v Unicode: Použije sa dvojbajtové

kódovanie. Pamätajte, že pri odoslaní
takejto správy vám môže byť naúčtovaný
dvojnásobný poplatok.
6. Odosielanie dlhého textu: Dlhá textová
správa môže byť odoslaná ako niekoľko
správ SMS alebo ako správa MMS.

MMS (Ponuka 5.0.2)
Tu môžete nakonfigurovať možnosti
multimediálnych správ.
1. Režim prijatia: Môžete nastaviť režim
prijatia prostredníctvom domácej
siete alebo roamingovej siete. Ak
zvolíte možnosť Automaticky,
budete multimediálne správy prijímať
automaticky. Ak zvolíte možnosť Ručne,
bude vám doručená iba notifikácia o
prichádzajúcej multimediálnej správe,
a potom sa môžete rozhodnúť, či sa má
multimediálna správa prevziať alebo nie.
2. Správa o doručení: Tu môžete nastaviť,
či sa má od príjemcu požadovať
potvrdenie doručenia a tiež povoliť, či sa
smie odosielateľovi zaslať potvrdenie
o doručení.
v Vyžiadať oznámenie: Určuje, či sa má
od príjemcu požadovať potvrdenie
doručenia multimediálnej správy.
v Povoliť správu: Určuje, či sa smie
odosielateľovi zaslať potvrdenie
o doručení, ak o to požiada.

Email (Ponuka 5.0.3)
Tu môžete konfigurovať nastavenia pre
prijímanie a odosielanie e-mailov.
1. E-mailové kontá: Môžete si vytvoriť
a nakonfigurovať e-mailové konto
vrátane servera a ID používateľa.
2. Povoliť odpoveď: Určuje, či sa smie
odosielateľovi zaslať potvrdenie
o prečítaní e-mailu, ak o to požiada.
3. Vyžiadať odpoveď: Určuje, či sa má
od príjemcu požadovať potvrdenie
o prečítaní e-mailu.
4. Interval načítania: Interval načítania
môžete nakonfigurovať tak, aby sa
e-maily zo servera prichádzajúcej pošty
načítavali automaticky. Nezabúdajte, že
za používanie funkcie Interval načítania
vám môžu byť naúčtované dodatočné
poplatky.
5. Zahrnúť správu pri preposielaní a
odpovedi: Určuje, či pri posielaní správy
ďalej alebo odpovedi má byť priložená aj
pôvodná správa.
6. Pridať prílohu: Určuje, či sa pri posielaní
správy ďalej majú poslať aj priložené
súbory.
7. Autonačítanie v roamingu: Automaticky
načíta e-mailové konto, keď sa dostanete
do oblasti s roamingom.
8. Upozornenie na nový e-mail: Príjme
notifikáciu pri príchode nového e-mailu.

Správy

3. Správa o prečítaní: Tu môžete nastaviť,
či sa má od príjemcu požadovať
potvrdenie prečítania a tiež povoliť, či sa
smie odosielateľovi zaslať potvrdenie
o prečítaní.
v Vyžiadať odpoveď: Určuje, či sa má
od príjemcu požadovať potvrdenie
prečítania multimediálnej správy.
v Povoliť odpoveď: Určuje, či sa smie
odosielateľovi zaslať potvrdenie
o prečítaní, ak o to požiada.
4. Priorita: Umožňuje nastaviť prioritu správ
(Nízka, Normálna a Vysoká).
5. Doba platnosti: Umožňuje nastaviť
obdobie platnosti správy pri pokuse
doručiť multimediálnu správu. Správa
bude uložená na serveri multimediálnych
správ len po túto dobu.
6. Trvanie snímky: Pri písaní správy
umožňuje definovať trvanie každej
snímky.
7. Režim vytvorenia: Umožňuje zvoliť typ
obsahu, ktorý budú podporovať správy
MMS. (Obmedzené, Výstraha a Voľné)
8. Doba doručenia: Definuje čas doručenia
správy príjemcovi. Centrum správ MMS
sa začne snažiť doručiť správu až po
nastavenom čase doručenia.
9. Centrum hromadných sprav: Umožňuje
konfiguráciu sieťových nastavení, ako
napr. MMSC a internetového profilu na
odosielanie multimediálnych správ.
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Správy
9. Vizitka: Tu môžete nakonfigurovať
textovú vizitku, ktorá sa bude pripájať
na koniec e-mailov. Textová vizitka sa
k e-mailu pripája automaticky alebo
ručne pri jeho odosielaní.
0. Priorita: Umožňuje nastaviť prioritu
e-mailov (Nízka, Normálna a Vysoká).

Videopošta (Ponuka 5.0.4)
Môžete odoslať alebo prijať poštu
s videoklipom.

Hlasová pošta (Ponuka 5.0.5)
Môžete odoslať alebo prijať poštu so
zvukovým súborom.

Servisné správy (Ponuka 5.0.6)
Môžete nakonfigurovať nepovinné
nastavenia, napr. správy Push (SI/SL).
v Servisné správy: Ak nastavíte túto
funkciu ako zapnutú, budú sa prijímať
všetky servisné správy.
v Zabezpečenie služby: Tu môžete upraviť
všeobecné nastavenia prijímania správ
Push (SI/SL).

Správy
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Informačné správy (Ponuka 5.0.7)
v Informačná správa: Môžete nastaviť stav

jeho prijímania.
v Kanály: Môžete pridávať alebo

upravovať kanály.
v Jazyky: Stlačením tlačidla O nastavíte

zvolený jazyk. Potom sa zobrazí
informačná servisná správa v jazyku,
ktorý ste zvolili.

Moje zložky [Ponuka 6]
Obrázky

Ponuka 6.1

využijete pri odosielaní, odstraňovaní,
presúvaní a kopírovaní viacerých
súborov súčasne.
v Súbor
- Premenovať: Môžete premenovať
obrázok.
- Upraviť: Obrázok môžete upravovať.

Poznámka
v V priečinku Predvolené obrázky sa

nezobrazuje ponuka Upraviť.
- Informácie o súbore: Zobrazia sa
informácie o vybranom obrázku.
v Nová zložka: Umožňuje vytvorenie
nový priečinok, ktorý bude uložený v
aktuálnom priečinku.
v Prezentácia: Obrázky si môžete prezerať
aj formou prezentácie.
v Triediť podľa: Môžete triediť súbory
podľa dátumu, typu alebo názvu.
v Zobrazenie zoznamu/Zobrazenie
pomocou mriežky: Môžete zobraziť
obrázky v štýle zoznamu alebo mriežky.
v Stav pamäte: Môžete skontrolovať
stav pamäte telefónu alebo externej
pamäťovej karty.

Moje zložky

V tomto priečinku sa nachádzajú odkazy
na preberanie obrázkov z internetu
a Predvolené obrázky.
Do priečinku Obrázky sa ukladajú snímky
z fotoaparátu. Na ich lepšiu organizáciu si
môžete vytvárať nové priečinky.
Keď vyberiete súbor, po stlačení ľavého
kontextového tlačidla [Možnosti] sa
zobrazia nasledujúce možnosti.
v Odoslať: Zvolený obrázok môžete
odoslať ako správu MMS, e-mail alebo
prostredníctvom pripojenia Bluetooth.
v Použiť ako
– Tapeta: Môžete nastaviť obrázok ako
tému východiskovej obrazovky.
– Obrázok kontaktov: Priradenie
obrázka ku kontaktu. Tento obrázok
sa zobrazí pri prichádzajúcom volaní
alebo po vytočení kontaktu.
– Spustenie: Nastavenie obrázka ako
témy úvodnej obrazovky.
– Vypnutie: Nastavenie obrázka ako
témy obrazovky pri vypínaní telefónu.
v Presunúť: Umožňuje presunutie súboru
do iného priečinka.
v Kopírovať: Umožňuje skopírovať súbor
do iného priečinka.
v Zmazať: Odstráni zvolený obrázok.

v Označiť/Odznačiť: Funkciu označovania
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Moje zložky
Zvuky

Moje zložky
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Ponuka 6.2

V tomto priečinku sa nachádzajú
Predvolené zvuky, Hlasové záznamy a tiež
odkazy na preberanie tónov zvonenia a
hudby. Na tomto mieste môžete zvuky
organizovať, odosielať alebo ich nastavovať
ako tóny zvonenia.
Keď vyberiete súbor, po stlačení ľavého
kontextového tlačidla [Možnosti] sa
zobrazia nasledujúce možnosti.
v Použiť ako
– Zvonenie: Zvukový súbor môžete
nastaviť ako vyzváňaciu melódiu pre
prichádzajúce hlasové hovory.
– Zvonenie videohovoru: Zvukový
súbor môžete nastaviť ako vyzváňaciu
melódiu pre prichádzajúce
videohovory.
– Tóny správy: Zvukový súbor môžete
nastaviť ako melódiu upozorňujúcu na
prijatie správy.
– Spustenie: Zvukový súbor môžete
nastaviť ako melódiu pri zapnutí
telefónu.
– Vypnutie: Zvukový súbor môžete
nastaviť ako melódiu pri vypnutí
telefónu.

v Informácie o zložke: Zobrazí informácie

o zvolenom zvukovom súbore.
v Triediť podľa: Môžete triediť súbory

podľa dátumu, typu alebo názvu.
v Stav pamäte: Môžete skontrolovať

stav pamäte telefónu alebo externej
pamäťovej karty.

Videá

Ponuka 6.3

Na tomto mieste môžete spravovať
a odosielať prevzaté aj vlastné videoklipy.
Stlačením tlačidla O spustíte
prehrávanie videoklipu.
V Zozname videí môžete pomocou ľavého
kontextového tlačidla [Možnosti] použiť
nasledujúce možnosti:
v Odoslať: Zvolený videoklip môžete
odoslať ako správu, e-mail alebo cez
Bluetooth.
v Použiť ako: Videoklip môžete nastaviť
ako tón zvonenia pre prichádzajúci
hlasový hovor alebo videohovor.
v Presunúť: Presunie súbor do pamäte
telefónu alebo do externej pamäte.
v Kopírovať: Skopíruje súbor do pamäte
telefónu alebo do externej pamäte.
v Zymazať: Odstráni zvolený videoklip.
v Označiť/Odznačiť: Funkciu označovania
využijete pri odosielaní, odstraňovaní,
presúvaní a kopírovaní viacerých súborov
súčasne.

v Súbor

- Premenovať: Môžete
premenovať videoklip.
– Informácie o súbore: Zobrazí
informácie o zvolenom videoklipe.
v Nová zložka: Umožňuje vytvoriť nový
priečinok.
v Triediť podľa: Môžete triediť súbory
podľa dátumu, typu alebo názvu.
v Zobrazenie zoznamu/Zobrazenie
mriežky: Môžete zobraziť obrázky
v štýle zoznamu alebo mriežky.
v Stav pamäte: Zobrazí stav pamäte
telefónu alebo externej pamäťovej karty.
Videoklipy môžete prehrávať
prostredníctvom videoprehrávača.
V zozname sa video súbory zobrazujú
formou miniatúr. Tlačidlami u, d,
l a r môžete zvoliť požadovaný
videoklip. Vyberte požadovaný videoklip a
prehrajte ho voľbou Prehrať.
v Zobrazenie na šírku: Videoklip môžete
prehrávať pri zobrazení na šírku.

v Stlmiť/Zrušiť stlmenie: Vypne/zapne

zvuk.
v Zachytiť: Obsah obrazovky pri

pozastavenom prehrávaní môžete uložiť
vo forme obrázku (aktívne len v režime
Pauza).
v Opakovať: Môžete nastaviť režim
opakovania (Vypnuté/Jeden/Všetky).
v Informácie o zložke: Zobrazí informácie
o prehrávaných súboroch.
v Odoslať: Zvolený videoklip môžete
odoslať ako správu MMS, e-mail alebo
prostredníctvom pripojenia Bluetooth.
v Vymazať: Odstráni zvolený videoklip.
v Použiť ako: Zaznamenaný súbor môžete
nastaviť ako tón zvonenia pre hlasový
hovor alebo videohovor. Obsah tejto
ponuky sa mení podľa typu zvoleného
súboru.

Poznámka
videoklip prehrať aj stlačením tlačidla
#.

Moje zložky

v Pri zobrazení na šírku môžete
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Moje zložky
Hry a aplikácie

Ponuka 6.4

V tejto ponuke môžete jednoducho
preberať hry a iné aplikácie. Ponuka môže
obsahovať dva priečinky, žiaden priečinok
alebo priečinky Hry a Aplikácie. Štandardný
obsah priečinka sa môže líšiť v závislosti
od operátora a krajiny. Každý priečinok
má vložené pripojenie na sťahovanie
hier alebo aplikácií. Uvedomte si, že za
používanie on-line služieb vám môžu
byť účtované dodatočné poplatky. Nový
priečinok môžete vytvoriť pomocou ľavého
kontextového tlačidla [Možnosti].

Iné

Ponuka 6.5

V tomto priečinku sú uložené ostatné
súbory, odlišné od obrázkov, zvukov,
videoklipov, hier a aplikácií.

Moje zložky
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Pamäťová karta
Ponuka 6.6
Ak si zakúpite voliteľnú pamäťovú kartu
microSD, môžete spravovať viac obsahu.
Viac informácií o vkladaní a vyberaní
pamäťovej karty nájdete v časti Ako
používať pamäťovú kartu microSD na
stranách 18 a 19.
Obsah pamäťovej karty môžete spravovať
rovnako, ako v telefóne.

Yahoo [Ponuka 7]
Môžete využívať službu mobilného
internetu Yahoo Mobile Internet Service.
v oneSearch: Môžete vyhľadávať okamžité
odpovede.
v E-mail: Zobrazí vaše e-mailové konto.
v Počasie: Zobrazí aktuálne podmienky
a predpovede pre rôzne oblasti po
celom svete. Môžete si prezerať súhrnné
informácie o počasí vo vami 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 Kontakty: 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 svoje fotografie, aj
keď ste na cestách. Keď má používateľ
aktivovanú službu Flickr, môžete vidieť
všetky fotografie aplikácie Flickr a vaše
kontakty.

Poznámka
v V niektorých krajinách nie je služba

Yahoo! Go dostupná vzhľadom na
služby siete.

Yahoo
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Kontakty [Ponuka 8]
Pridať

Ponuka 8.1

Môžete uložiť novú kontaktnú adresu.
K novému kontaktu môžete priradiť
meno a rôzne telefónne čísla a e-mailové
adresy. Kontakt môžete zaradiť do
skupiny, priradiť mu obrázok alebo avatar,
špecifickú vyzváňaciu melódiu, prípadne aj
poznámku.
Okrem toho sú k dispozícii položky ako
Domovská stránka, Domáca adresa, Názov
spoločnosti, Pracovná pozícia a Adresa
spoločnosti.
Pridávať a spravovať adresy ku kontaktom
môžete v závislosti od
využitia pamäte.

Hľadať

Ponuka 8.2

Funkcia vyhľadávania v Kontaktoch.
Štandardne sa vyhľadáva podľa krstného
mena. Režim vyhľadávania a jeho výsledky
sa zobrazujú vo vyhľadávacom okne.
Zvolené číslo môžete zavolať alebo
odoslať naň správu. V Kontaktoch možno
vyhľadávať aj podľa telefónneho čísla alebo
skupiny.

Organizér
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Poznámka
V ponuke Nastavenia možno nastaviť
režim prehľadávania kontaktov podľa
priezviska.

Rýchla voľba

Ponuka 8.3

Táto ponuka slúži na správu rýchlych volieb.
Rýchle voľby možno nakonfigurovať pre
tlačidlá 2 až 9. K adrese z Kontaktov môžete
priradiť rýchlu voľbu až pomocou 5 čísel.
K jednej kontaktnej adrese možno priradiť
viacero rýchlych volieb.

Skupiny

Ponuka 8.4

V tejto ponuke môžete spravovať
informácie o skupinách uložených
v telefóne aj na karte USIM. Skupiny
môžete pridávať, upravovať a mazať. Ak pre
dané číslo nie je špecifikovaná vyzváňacia
melódia, prichádzajúci hovor z tohto čísla
bude signalizovaný vyzváňacou melódiou
priradenou členom skupiny.

Servisné čísla

Ponuka 8.5

Môžete si zobraziť čísla rôznych služieb, ako
ich vopred nastavil operátor (ak karta USIM
podporuje túto službu). Nájdete tu čísla pre
núdzové volania, telefonické informácie
a hlasovú poštu. Po zvolení požadovaného
čísla zavolajte príslušnú službu stlačením
tlačidla.

Vlastné číslo

Ponuka 8.6

Táto ponuka umožňuje zobraziť vaše
vlastné telefónne číslo, ktoré je uložené na
karte USIM. Okrem toho, umožňuje uložiť
vaše vlastné telefónne čísla na kartu USIM.

Moja vizitka

(Ponuka 8.8.2)

Obsah telefónneho zoznamu môžete
odoslať priamo na server.

Poznámka
Ponuka 8.7

Stlačením ľavého kontextového tlačidla
Pridať si môžete vytvoriť vlastnú vizitku.
Po zadaní mena, čísla, e-mailu a obrázka ju
môžete používať ako vizitku pri odosielaní
správ.

Nastavenia

Synchronizovať kontakt

v Táto služba nie je dostupná vo

všetkých krajinách. Ďalšie informácie
získate od svojho poskytovateľa
služieb.

Kopírovať (Ponuka 8.8.3)
Ponuka 8.8

(Ponuka 8.8.1)

Môžete skopírovať kontakty z pamäte
telefónu na kartu USIM alebo, naopak,
z karty USIM do pamäte telefónu. Môžete
kopírovať všetky alebo len vybrané položky.

v Zobrazenie kontaktov: Tu možno určiť,

Presunúť (Ponuka 8.8.4)

Zobrazenie kontaktov

Môžete presunúť kontakty z pamäte
telefónu na kartu USIM alebo, naopak,
z karty USIM do pamäte telefónu. Môžete
presunúť všetky alebo len vybrané položky.

Poslať všetky kontakty cez
Bluetooth (Ponuka 8.8.5)
Môžete odoslať všetky údaje z telefónneho
zoznamu v telefóne do iného telefónu
prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Organizér

ktorá sada kontaktov sa má zobraziť, či
z pamäte telefónu, z karty USIM alebo
z oboch. Štandardné nastavenie je
zobrazenie z telefónu aj USIM.
v Zobrazenie mena: Môžete nastaviť
poradie zobrazovania podľa mena.
v Zobraziť obrázok: Môžete nastaviť, či sa
má zobrazovať obrázok.
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Organizér
Zálohovať kontakty (Ponuka 8.8.6)
Všetky údaje z telefónneho zoznamu
v telefóne môžete uložiť do externej
pamäte vo forme vizitiek.

Obnoviť kontakty (Ponuka 8.8.7)
Môžete obnoviť všetky údaje v telefónnom
zozname z vizitiek uložených v externej
pamäti.

Vymazať kontakty (Ponuka 8.8.8)
Odstránenie všetkých kontaktov. Môžete
vymazať všetky kontakty uložené v pamäti
mobilného telefónu aj na karte USIM.

Informácie o pamäti (Ponuka 8.8.9)
V tejto ponuke môžete skontrolovať stav
pamäte vyhradenej na kontakty.

Organizér

54

Nástroje [Ponuka 9]
Rýchla voľba

Ponuka 9.1

Môžete určiť, ktoré funkcie sa uložia do
Rýchlej voľby. Ak si do Rýchlej voľby uložíte
najčastejšie používané funkcie, môžete ich
aktivovať jednoduchým stlačením tlačidla.

Budík

Ponuka 9.2

Poznámka
v Budík sa aktivuje, aj keď je telefón

vypnutý.

Kalkulačka

Ponuka 9.3

Modul kalkulačky umožňuje vykonávať
základné aritmetické operácie, ako sú
sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie,
a tiež niektoré odborné funkcie (sin, cos,
tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad).

Nástroje

Po nastavení budíka sa na indikačnom páse
zobrazí symbol . V naplánovanom čase
sa prehrá zvolený zvuk budenia.
Vypnite budík stlačením tlačidla O
a budík stíchne. Stlačte pravé kontextové
tlačidlo [Odložiť] a nastavte interval
odloženia. Zvuk budíka stíchne a prehrá sa
znova po uplynutí nastaveného intervalu
odloženia. Nastaviť možno najviac 5
budíkov.
1. V zozname budíkov zvoľte budík,
ktorého nastavenia chcete upraviť. Ak
sa v zozname žiaden budík nenachádza,
môžete ho pridať ľavým kontextovým
tlačidlom [Pridať].
2. Nastaviť/Zrušiť budenie: Pomocou
volieb určujúcich povolenie budíka alebo
nastavením času budíka nastavte alebo
zrušte budenie.
3. Zadať čas budenia: Špecifikovaním
hodiny a minút zadajte požadovaný
čas budenia. Ak je v telefóne nastavený
12-hodinový formát času, vyberte medzi
„AM“ a „PM“.

4. Zvoliť režim opakovania: Tlačidlami
l a r nastavte požadovaný režim
opakovania alebo ho vyberte zo zoznamu
po stlačení ľavého kontextového tlačidla
[Zoznam].
5. Výber zvuku: Stlačením ľavého
kontextového tlačidla [Upraviť] otvorte
zoznam a vyberte zvuk budenia.
6. Zadať poznámku: Zadajte názov budíka.
7. Odložiť: Tu môžete nastaviť interval
odloženia budíka.
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Nástroje
Stopky

Ponuka 9.4

Táto ponuka umožňuje zaznamenať čas
trvania udalosti.

Prevodník jednotiek
Ponuka 9.5
Táto ponuka umožňuje prevádzať jednotky
meny, povrchu, dĺžky, hmotnosti, teploty,
objemu a rýchlosti.

Svetový čas

Ponuka 9.6

Funkcia Svetový čas poskytuje informácie
o aktuálnom čase v najväčších mestách
sveta.

STK (Služba USIM)

Nástroje
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Ponuka 9.7

V závislosti od podpory služieb SAT (t.j.
USIM Application Toolkit - aplikačná sada
nástrojov karty USIM) kartou USIM môže
táto ponuka (Ponuka 9.7) obsahovať rôzne
položky.
Ak karta USIM podporuje služby SAT, táto
ponuka bude niesť špecifický názov určený
operátorom, ako je uložený na karte USIM,
napr. „Špeciálne“. V takomto prípade si
preštudujte informácie dodané s vašou
kartou USIM, ktoré vás podrobnejšie s
využívaním príslušných možností.

Web [Ponuka *]
Domov

Ponuka *.1

Umožňuje spustenie prehľadávača
internetu a prechod na domovskú stránku
podľa spusteného profilu s nastaveniami
prehľadávača.

Zadajte adresu

Ponuka *.2

Tu môžete manuálne zadať adresu URL a
prejsť na príslušnú webovú stránku.

Záložky

Ponuka *.3

Tu si môžete uložiť často navštevované
alebo obľúbené adresy URL alebo
stránky. So záložkami možno vykonávať
nasledujúce operácie: Odoslať, Pridať,
Upraviť, Označiť a Zrušiť označenie
a Zmazať. V záložkách je štandardne
uložených niekoľko predkonfigurovaných
adries URL.

Čítačka RSS

Uložené stránky

Ponuka *.5

Telefón dokáže uložiť stránku zobrazenú
na displeji ako súbor pre režim offline.
Uložiť možno až 20 stránok.

História

Ponuka *.6

Môžete zobraziť zoznam stránok, ku ktorým
ste sa už pripojili.

Nastavenia

Ponuka *.7

Tu môžete zmeniť nastavenia pripojenia
a zobrazovania pre prehľadávač.

Profily (Ponuka *.7.1)
Stlačením klávesu zvoľte príslušný profil.
Aktivujete tým profil, ktorý sa použije pri
spustení prehľadávača.

Rozšírené nastavenia (Ponuka *.7.2)
v Kódovanie znakov

Ponuka *.4

Nastaví predvolené kódovanie znakov
pre prehľadávač.
v Ovládanie posúvania
Umožňuje nastavenie rýchlosti
posúvania voľbou počtu riadkov, o ktoré
sa má posúvať. Z ponuky môžete vybrať
1, 2 alebo 3 riadky.
v Zobraziť obrázok
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť počas
prehliadania zobrazenie obrázkov.

Web

Čítačka RSS slúži na získavanie informácií
o novinkách na webových lokalitách,
ktoré sú registrované v telefóne. Tieto
súbory si môžete prezerať v čítačke RSS,
ktorá získava informácie z webových
lokalít registrovaných vo vašom telefóne
a sprístupňuje vám ich v jednoduchej
forme.
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Web
Poznámka
v Ak je táto funkcia povolená,

zobrazenie obrázkov sa oneskorí až
do skončenia prenosu. Zakázaním
tejto funkcie zabránite preberaniu
obrázkov, čím sa prenos zrýchli.

v Java skript

Zvoľte, či sa má zapnúť alebo vypnúť
skript Java.

Cache (Ponuka *.7.3)
Ak je povolená vyrovnávacia pamäť,
navštívené stránky sa budú ukladať do
telefónu. Uloženie stránky do cache
telefónu výrazne zvýši rýchlosť jej
zobrazenia pri jej ďalšom navštívení.

Cookies (Ponuka *.7.4)
Povolením súborov cookies umožníte
ukladanie cookies prijatých zo servera.
Zakázaním tejto funkcie znemožníte
ukladanie cookies v telefóne.

Web
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Bezpečnosť (Ponuka *.7.5)
Zoznam certifikátov
Umožňuje prezerať certifikáty zo zoznamu.

Vymaxať
Pomocou tejto voľby možno vymazať údaje
o zabezpečenom spojení (WTLS/TLS).

Obnoviť nastavenia (Ponuka *.7.6)
Touto voľbou obnovíte predvolené
nastavenia prehľadávača vo vašom
telefóne.

Pripojenie [Ponuka 0]
Bluetooth

Ponuka 0.1

Pripojenie prostredníctvom technológie
Bluetooth.
Tento telefón je vybavený zabudovanou
bezdrôtovou technológiou Bluetooth,
prostredníctvom ktorej sa môže prepojiť
s inými zariadeniami vybavenými touto
technológiou, napr. headset súprava,
počítač, PDA alebo iný telefón.
Vďaka bezdrôtovému prepojeniu s
mobilným telefónom môžete napr.
rozprávať prostredníctvom bezšnúrovej
headset súpravy s technológiou Bluetooth
alebo surfovať po internete. Môžete si tiež
vymieňať vizitky, položky kalendára alebo
obrázky.

Poznámka
v Odporúčame, aby vzdialenosť medzi

Pripojenie

vašim telefónom a zariadením s
technológiou Bluetooth, s ktorým
komunikujete, nepresahovala 10 m.
Kvalita spojenie bude lepšia, ak sa
medzi vašim telefónom a pripojeným
zariadením s technológiou Bluetooth
nenachádzajú žiadne pevné prekážky.

1. Začíname
• Ponuka o Pripojenie o
Bluetooth o Zapnúť/Vypnúť
Ak chcete používať funkciu Bluetooth,
najprv ju musíte nastaviť na hodnotu
Zapnúť.
2. Konfigurácia nastavení Bluetooth
• Ponuka o Pripojenie o
Bluetooth o Nastavenia
– Moja viditeľnosť: Nastavte
položku [Moja viditeľnosť] na
hodnotu [Viditeľný], aby mohli
ostatné zariadenia pri vyhľadávaní
zariadení s technológiou Bluetooth
zaregistrovať váš telefón. Ak zvolíte
položku [Skryté], ostatné zariadenia
nedokážu pri vyhľadávaní zariadení
s technológiou Bluetooth váš telefón
zaregistrovať.
– Názov môjho zariadenia: Môžete
zadať názov, pod ktorým budú
ostatné zariadenia vidieť váš telefón.
Názov vášho telefónu sa na ostatných
zariadeniach zobrazí, len ak bude
položka [Moja viditeľnosť] nastavená
na hodnotu [Viditeľný].
– Podporované služby: Môžete si
prezrieť zoznam zariadení, ako napr.
telefóny alebo headset súpravy, ktoré
sú podporované týmto telefónom s
aktivovanou funkciou Bluetooth.
– Moja adresa: Môžete zobraziť adresu
vášho telefónu pre technológiu
Bluetooth.
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Pripojenie
Poznámka
v Pri používaní zariadenia

s technológiou Bluetooth v telefóne
je telefón vystavený riziku. Preto sa
po nastavení párovania zariadení
odporúča nastaviť viditeľnosť
zariadenia na Skryté. Nezávisle
od spárovaných zariadení môžete
pri súboroch prichádzajúcich
prostredníctvom Bluetooth
po skontrolovaní detailov
o odosielateľovi prijať alebo
zamietnuť spojenie.

Pripojenie
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3. Vyhľadanie a spárovanie nového
zariadenia
<Vyhľadávanie nových zariadení>
Vyhľadať nové zariadenie môžete
prostredníctvom nasledujúcej ponuky.
• Ponuka o Pripojenie o Bluetooth o
Vyhľadať nové zariadenia
<Párovanie zariadení>
1. Ak chcete vyhľadať nové zariadenia
na párovanie, stlačte Vyhľadať nové
zariadenia.
2. Na obrazovke sa zobrazí hlásenie
Vyhľadávajú sa zariadenia. Vyhľadajú
sa zariadenia vybavené technológiou
Bluetooth nachádzajúce sa v okruhu
10 m.

3. Ak sa takéto zariadenia nájdu, ich zoznam
sa zobrazí na obrazovke. Ak sa nenájde
žiadne zariadenie s technológiou
Bluetooth, zobrazí sa výzva na nové
hľadanie.
4. Postup pri párovaní
– Stlačte O. Na obrazovke sa zobrazí
okno s výzvou na zadanie hesla.
– Po vytvorení hesla (1 až 16 číslic) musí
používateľ druhého zariadenia zadať
heslo pre párovanie. Na účely tohto
overenia musí používateľ druhého
zariadenie vopred poznať príslušné
heslo.
<Odstraňovanie zariadení>
1. Na obrazovke spárovaných zariadení
zvoľte zariadenie, ktoré sa má odstrániť.
2. Zariadenie môžete odstrániť stlačením
tlačidla Vymazať alebo voľbou Možnosti
> Vymazať. Ak chcete odstrániť všetky
spárované zariadenia, zvoľte položky
Možnosti > Vymazať všetko.
<Prenos dát prostredníctvom funkcie
Bluetooth>
1. Ak chcete prenášať dáta do iného
zariadenia s technológiou Bluetooth,
najprv zvoľte priečinok, v ktorom sú tieto
dáta uložené. Napr. pri prenášaní dát z
priečinku Moje súbory zvoľte položky
Ponuka o Moje zložky o Obrázky /
Zvuky / Videá / Iné / Externá pamäť o
vyberte súbor, ktorý sa má preniesť o
Odoslať o Bluetooth

2. Prenos dát
1) Zobrazí sa zoznam nájdených
spárovaných zariadení. Ak požadované
zariadenie v zozname, neexistuje
zvoľte položku [Obnoviť].
2) Zo zoznamu zariadení na obrazovke
zvoľte zariadenie, do ktorého chcete
súbor preniesť a stlačte tlačidlo O.
3) Ak druhá strana na výzvu [Požiadavka
na spojenie] odpovie [Áno], dáta sa
prenesú.

USB pripojenie

Ponuka 0.3

Režim USB pripojenia vášho telefónu
môžete aktivovať z viacerých dôvodov.
Ak chcete využívať funkciu Mass storage
ako pamäťovú kartu USB, zvoľte v tejto
ponuke položku Mass storage. Hromadné
uloženie je k dispozícii len pre externú
pamäťovú kartu.
Ak chcete využívať dátovú službu, ako napr.
aplikáciu PC suite, zvoľte v tejto ponuke
položku Dátová služba.

Synchronizačný server
Ponuka 0.2

Poznámka
v Táto služba nie je dostupná vo

všetkých krajinách. Ďalšie informácie
získate od svojho poskytovateľa
služieb.

Pripojenie

Ak váš operátor podporuje službu
synchronizácie, táto funkcia
prostredníctvom bezdrôtovej siete
synchronizuje dáta v telefóne s dátami na
serveri, napr. Kontakty, Kalendár,
Úlohy a Poznámky.
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Nastavenia [Ponuka #]
Profily

Ponuka #.1

Ponuka #.3

Táto ponuka umožňuje prispôsobiť
nastavenia zobrazenia obrazoviek
a systému ponúk celého grafického
rozhrania.

Telefón

Tu môžete nastaviť motív obrazovky, ktorý
sa bude zobrazovať na hlavnej obrazovke.

Ponuka #.2

Automatické blokovanie
tlačidiel (Ponuka #.2.1)
Ak je táto funkcia aktívna, tlačidlá mobilu sa
po uplynutí nastavenej doby od zatvorenia
krytu automaticky zablokujú.

Nastavenia (Ponuka #.3.1)
Displej
v Tapeta: Môžete zvoliť obrázok, ktorý sa

zobrazí na hlavnom displeji.
v Používanie domovskej obrazovky:

Informácie o telefóne

Môžete povoliť používanie súhrnnej
ponuky domovskej obrazovky na hlavnej
obrazovke.
v Zobraziť položky: Môžete si vybrať, ktoré
položky sa na displeji majú zobraziť.
Hodiny + Sprievodca tlačidlami, Dvojité
hodiny, Sprievodca tlačidlami, Kalendár
+ Hodiny, Kalendár alebo Nezobraziť.
v Typ hodín: Vyberiete, akým spôsobom
sa hodiny zobrazia.
v Farba písma hodín: Zvolíte si farbu číslic
na displeji hodín.

(Ponuka #.2.4)

Spustenie

Táto funkcia zobrazí telefónne číslo karty
USIM, názov modelu a verziu softvéru
v telefóne.

Môžete zvoliť obrázok, ktorý sa bude
zobrazovať pri zapínaní telefónu.

Jazyk (Ponuka #.2.2)
Zvoľte jazyk displeja. Potvrdením voľby
Automatický nastavíte jazyk displeja podľa
jazyka, ktorý podporuje karta USIM.

Úspora energie (Ponuka #.2.3)
Ak telefón nepoužívate, aktiváciou tejto
funkcie môžete šetriť energiu.

Nastavenia
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Displej

Tu si môžete zvoliť tón zvonenia alebo
vibrovanie pre prichádzajúci hovor a
nakonfigurovať zvuk a hlasitosť tónu
zvonenia, tónu tlačidiel a zvukového efektu
v závislosti od profilu.

Vypnutie

Čas

Môžete zvoliť obrázok, ktorý sa bude
zobrazovať pri vypínaní telefónu.

1. Zo zoznamu v ponuke Dátum a čas
zvoľte položku Čas a stlačte tlačidlo O.
2. Pomocou navigačných tlačidiel sa
presuňte na príslušné políčko - Hodiny,
Minúty, alebo políčko am/pm. (Ak ste
formát času nastavili ako 12-hodinový.)
3. Pomocou numerických tlačidiel zadajte
hodiny a minúty.
4. Tlačidlami l a r zvoľte
formát času.
5. Zvoľte formát indikácie hodín, napr.
Vypnuté, Kukučkové hodiny alebo
Zvonkohra.
6. Stlačením stredného kontextového
tlačidla O uložte nastavený čas.

Vzhľad menu (Ponuka #.3.2)
Môžete vybrať požadovaný štýl ponúk
od štýlu Mriežka až po Štýl zoznamu.

Písmo (Ponuka #.3.3)
Tlačidlami l a r môžete nastaviť
štýl písma, ako aj veľkosť a farbu písma pri
vytáčaní čísla.

Podsvietenie (Ponuka #.3.4)
Môžete samostatne nastaviť trvanie a jas
podsvietenia na východiskovom displeji a
dĺžku podsvietenia klávesnice.

Motív telefónu (Ponuka #.3.5)
Môžete nastaviť motív telefónu: Biely alebo
Čierny

Uvítacia správa (Ponuka #.3.6)
Môžete zadať uvítaciu správu, ktorá sa
zobrazí pri zapnutí telefónu.
Ponuka #.4

Aj keď sa aktuálny čas nastaví automaticky
pri prihlásení telefónu do siete, používateľ
si môže čas a dátum nastaviť priamo
prostredníctvom tejto ponuky. Čas
nastavený používateľom bude platný len
do vypnutia telefónu.

1. Zo zoznamu v ponuke Dátum a čas
zvoľte položku Dátum a stlačte tlačidlo
O.
2. Tlačidlami l a r zvoľte formát
dátumu.
3. Pomocou numerických tlačidiel zadajte
deň, mesiac a rok.
4. Stlačením stredného kontextového
tlačidla O uložte nastavený dátum.

Nastavenia

Dátum a čas

Dátum
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Nastavenia
Autoaktualizácia
Po nastavení Automatickej aktualizácie
v konfigurácii sa bude v závislosti od
aktuálneho časového pásma automaticky
aktualizovať čas a dátum. Ak je nastavené
Najprv potvrdiť, pred automatickou
aktualizáciou času a dátumu sa zobrazí
výzva na potvrdenie aktualizácie.

v Ak telefón v manuálnom režime

stráca sieť, na nečinnej obrazovke sa
zobrazí automaticky otvárané okno s
výzvou na výber dostupnej siete.

Letný čas

Sieťový režim (Ponuka #.5.2)

Potvrďte, či sa má zapnúť funkcia letného
času alebo nie. Pre zvolenú časovú zónu
môžete nastaviť posun letného času o 1
alebo 2 hodiny.

Môžete nastaviť typ sietí, ktoré sa majú
vyhľadávať pri vyhľadávaní siete v ponuke
Zvoliť sieť.

Sieť

(Ponuka #.5.3)

Ponuka #.5

Zvoliť sieť (Ponuka #.5.1)

Nastavenia
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Poznámka

Zvoľte medzi Automaticky a Manuálne.
v Automaticky: Telefón automaticky
vyhľadá sieť a prihlási sa do nej. Pre
dosiahnutie najvyššej kvality služieb sa
odporúča toto nastavenie.
v Manuálne: Zobrazia sa všetky aktuálne
dostupné siete 2G (GSM) a 3G (UMTS)
a používateľ sa môže rozhodnúť, do
ktorej sa prihlási. Ak registrácia siete
zlyhala, znova sa vypíšu zoznamy sietí
a môžete zvoliť ľubovoľnú inú sieť na
registráciu.

Zoznam preferovaných
Ak je sieť vyhľadávaná automaticky,
môžete pridať preferovanú sieť, ku ktorej sa
bude telefón pripájať. Dostupné sú rôzne
možnosti.

Profily internetu

Ponuka #.6

Táto ponuka slúži na zobrazenie zoznamu
internetových profilov. Prostredníctvom
ponuky Možnosti môžete vytvárať,
vymazať a upravovať profily. Nie je však
možné vymazať ani upravovať štandardné
nastavenia podľa krajiny.

Prístupové body

Ponuka #.7

Táto ponuka ukazuje zoznam prístupových
bodov. Prostredníctvom ponuky Možnosti
môžete vytvárať, vymazať a upravovať
nové profily. Nie je však možné vymazať
ani upravovať štandardné nastavenia podľa
krajiny.

Prip. balíka dát

Ponuka #.8

Pri zvolení položky „Keď dostupné“ sa
telefón po zapnutí automaticky registruje
do siete GPRS. Pri zvolení položky
„V prípade potreby“ sa GPRS spojenie
vytvorí až po pripojení k službe WAP alebo
k aplikácii a zruší sa po odpojení od služby
WAP alebo aplikácie.

Bezpečnosť

Poznámka
v Stlačte pravé kontextové tlačidlo

v okne zadávania kódu PIN a vrátite sa
na predchádzajúci krok.
v Tri nesprávne pokusy o zadanie
kódu PIN tento kód zablokujú.
V takom prípade treba zadať kód PUK
(PIN Unblock Key - odblokovací kód
PIN), aby bolo možné kód PIN ďalej
používať.
v Maximálny počet pokusov o zadanie
kódu PUK je 10. (Poznámka: Ak 10-krát
nesprávne zadáte kód PUK, karta
USIM sa zablokuje a bude potrebné ju
vymeniť.)
v Ak kvôli nastaveniam operátora nie
je možné zakázať požiadavku na kód
PIN, túto položku ponuky nebude
možné vybrať.

Ponuka #.9

Uzamknutie

Ak je táto voľba povolená, pri každom
zapnutí telefónu budete vyzvaní, aby ste
zadali PIN kód.

Tu môžete telefón uzamknúť. K dispozícii
sú nasledujúce 4 funkcie uzamknutia:
Po zapnutí: Telefón sa uzamkne po každom
zapnutí.
Pri zmene SIM: Telefón sa uzamkne po
výmene karty SIM.
Ihneď: Telefón sa uzamkne okamžite.
Vypnuté: Vypne funkciu uzamknutia. Pri
potvrdzovaní tejto voľby budete vyzvaní,
aby ste zadali bezpečnostný kód.

Nastavenia
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Nastavenia
v Pri odomknutí telefónu je potrebné

zadať bezpečnostný kód.

Kód PIN2

Poznámka

PIN2 je skratka pre Personal Identification
Number 2 (osobné identifikačné číslo 2)
a používa sa na obmedzenie
neoprávneného použitia telefónu,
podobne ako PIN. Postup pri zmene kódu
PIN2 je rovnaký, ako pri zmene PIN kódu.
Tri nesprávne pokusy o zadanie kódu PIN2
tento kód zablokujú. V takom prípade treba
zadať kód PUK2, aby bolo možné kód PIN2
ďalej používať. Maximálny počet pokusov
o zadanie kódu PUK2 je desať, podobne
ako pre PUK1. Desať nesprávnych pokusov
o zadanie kódu PUK2 zablokuje kód PIN2.

v Tri neplatné pokusy o zadanie kódu

Bezpečnostný kód

Zmeniť kódy
Môžete zmeniť PIN, PIN2 a heslo mobilného
telefónu.
PIN kód
PIN je skratka pre Personal Identification
Number (osobné identifikačné číslo)
a používa sa na ochranu telefónu pred jeho
použitím neoprávnenou osobou.

PIN zablokujú kód PIN. V takom
prípade treba zadať kód PUK (PIN
Unblock Key - odblokovací kód
PIN), aby bolo možné kód PIN ďalej
používať. Maximálny počet pokusov
o zadanie kódu PUK je 10. (Poznámka:
Ak 10-krát nesprávne zadáte kód
PUK, zablokuje sa karta SIM a bude
potrebné ju vymeniť.)

Bezpečnostný kód sa používa pri zmene
hesla mobilného telefónu. Na rozdiel
od kódov PIN a PIN2, maximálny počet
o zadanie bezpečnostného kódu nie je
obmedzený.

Stav pamäte

Ponuka #.0

Bežná (Ponuka #.0.1)
Nastavenia
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Táto funkcia slúži na zobrazenie stavu
užívateľskej pamäte mobilného telefónu.
Keďže kvôli zobrazovaným štatistikám
prehľadáva celý súborový systém, môže
zobrazenie trvať niekoľko sekúnd.

Vyhradená pamäť telefónu
(Ponuka #.0.2)

Ponuka #.*

Táto funkcia slúži na zobrazenie stavu
vyhradenej používateľskej pamäte. Táto
pamäť zvyčajne zahŕňa SMS, Kontakty,
Kalendár, Úlohy, Poznámky, Budíky, Históriu
hovorov a Záložky. A jasne zobrazuje
skutočné množstvo v porovnaní s celkovým
množstvom pre každú položku.

Pamäť USIM

(Ponuka #.0.3)

Táto funkcia slúži na zobrazenie stavu
používateľskej pamäte na karte USIM.

Externá pamäť

Nastavenia streamingu
Ak chcete, môžete zadať iné nastavenia
siete pre streaming.

Obnoviť nastavenia
Ponuka #.#
Touto voľbou obnovíte štandardné
nastavenia telefónu. Budete vyzvaní,
aby ste zadali bezpečnostný kód.

(Ponuka #.0.4)

Táto funkcia slúži na zobrazenie stavu
používateľskej pamäte na externej karte.
Táto funkcia zobrazuje údaje o využívanej
a voľnej pamäti.

Nastavenie ukladania
(Ponuka #.0.5)

Môžete vybrať ukladací priestor na
stiahnutie súboru: Pamäť telefónu alebo
Externá pamäť.

Nastavenia
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Príslušenstvo
K mobilnému telefónu je k dispozícii rozličné príslušenstvo. Tieto doplnky možno vybrať
podľa svojich osobných komunikačných potrieb.

Cestovný adaptér

Headset

L

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

Bežná batéria

Poznámka
v Používajte vždy originálne

príslušenstvo LG.
v V opačnom prípade riskujete

Príslušenstvo
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stratu záruky.
v Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti

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

Technické parametre
Parametre
Názov výrobku: KF310
Systém: GSM 900/DCS 1800/PCS 1900/
WCDMA
Čistá hmotnosť: 67,5 g (bez batérie)

Teplota okolia
Max: +55 °C (normálne)/
+45 °C (pri nabíjaní)
Min.: -10 °C

Technické parametre

„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 vadami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za vady a
nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“
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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.
• Be careful not to cut
yourself when using
scissors.

Cover

Cutout-line

Part of the phone
1

1. Earpiece

5 2. Navigation keys
v In standby mode:
6
l Profile popup

KF310

r Messaging
u Quick menu
d Contact list.
v In menu: Navigates menus.

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

3. OK (Confirm) key
4. Multitasking key
5. VGA camera
6. LCD screen
7. Camera Hot key
7 8. Alpha numeric keys

2
3
4

This guide is the instruction for foreigners.

Left soft key/ Right soft key
Performs the function
indicated at the bottom of the
display.
Call End key
v You can end a call.
v You can go back to standby
mode by pressing this key
when in a menu.
Clear key
Press once to delete a
character.
Send key
v Dials a phone number and
answers a call.
v In standby mode: Shows
a history of calls made,
received, and missed.

8

Entering text
You can enter alphanumeric characters using the keypad. For
example, storing names in Contacts, writing a message, creating
a personal greeting or scheduling events in the calendar all
require entering text.
The following text input methods are available with the handset.

T9 mode
Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode
automatically compares your keystrokes with an internal
dictionary to determine the correct word, thus requiring
far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is
sometimes known as predictive text. If you press # key for a
long time, you can activate or cancel T9 mode.

ABC mode
This mode lets you enter letters by pressing the key labelled
with the required letter once, twice, three or four times until the
letter is displayed.

123 mode (Number mode)
Type numbers using one keystroke per number.

Sending Text/ Multimedia Message

Using the Camera

You can write and edit a message containing a combination of
text, image, video and audio.

Camera

1. Enter your message in the Message field.
2. Press the right soft key [Close] to exit the menu or go to
previous menu after setting submenus.

This application enables you to take a still picture. You can
take a picture in the size you want, and use it for the address
book photo, home screen and other more general purposes.
Once taken, the picture can be sent by Message, Email or
Bluetooth O.

3. Press the confirmation key [Send] to send the message. The
message will automatically be saved in the Sent Items folder.
If the message has not been sent, it will remain in the Outbox
with a failed status.

Brightness: From –2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level,
the brighter the screen.
Press O to take a picture.

1. Press the left soft key to access Options and set the desired
environment as follows.
] Move between the options menus withl / r.
] Select the desired value with u /d and confirm the
selection withO.
2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
3. Focus the camera on what you want to take and press O.
4. Press O to save the picture. It is saved in the Images
folder of My stuff.

Video camera
This application enables you to record a video clip. You can play
and watch a saved video file in this menu. Once recorded, a
video clip can be sent by Message, Email or Bluetooth.

Brightness: From –2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level,
the brighter the screen.
Press the O to record the video.
1. Press the left soft key to access Options and set the desired
environment as follows.
] Move between the options menus withl / r.
] Select the desired value with u /dand confirm the
selection with O.
2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
3. Focus the video camera on what you want to record and
press O.
4. Press O to save the video. It is saved in the video folder
of My stuff.

Music
Recently played

Artists

A list of tracks you have listened to recently.

You can view and play music sorted by Artists.

All tracks

Albums

You can view all the music files stored in the phone/external
memory.

You can view and play music sorted by Albums.

Playlists

You can view and play music sorted by Genres.

You can create your own playlists by choosing tracks from the
All tracks menu list.

Shuffle tracks

Genres

If you want to play the music continuously and randomly, select
this option.

Browser
Home

Saved pages

You can launch the web browser and access the homepage of
the activated profile on Browser settings.

The phone can save the page on display as an offline file.
Up to 20 pages can be saved.

Enter address

History

You can manually enter a URL address and access the
associated web page.

You can view the list of the pages you’ve already connected.

Bookmarks

You can change the settings for browser connectivity and
display.

You can store frequently accessed or favourite URLs/Pages.
Send, Add new, Edit, Mark/Unmark or Delete operations can
be performed on Bookmarks. Several preconfigured URLs are
stored as bookmarks.

RSS reader
RSS reader provides news updates for the websites registered
on your phone.

Settings

