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Gratulálunk a fejlett és kompakt
kialakítású, a legkorszerűbb digitális
mobilkommunikációs technológiának
megfelelően, az LG által kifejlesztett GD330
mobiltelefon megvásárlásához.

Régi eszközök ártalmatlanítása
1	A termékhez csatolt áthúzott, kerekes szeméttároló jel jelöli,hogy a
termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
2M
 inden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól
elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által
kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
3 R égi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az
esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
4H
 a több információra van szüksége régi eszközeinek
ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó
környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel,
ahol a terméket vásárolta.
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Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
Kérjük, olvassa el a használati
útmutatót. Ha nem követi az
útmutatót, az veszélyes vagy
törvénytelen is lehet.

Rádiófrekvenciás energiára
vonatkozó követelmények
A rádiófrekvenciás sugárzás és a
fajlagos abszorpciós tényező (SAR)
adatai A GD330 típusú készüléket
úgy tervezték és gyártották, hogy
megfeleljen a rádiófrekvenciás
sugárzásra vonatkozó biztonsági
követelményeknek. Az irányelvek
számottevő biztonsági többletet
vesznek tekintetbe annak érdekében,
hogy minden személy biztonságát
szavatolják életkortól és egészségi
állapottól függetlenül.
•

A mobiltelefonok sugárzásával
kapcsolatos szabvány a fajlagos
energiaelnyelési tényező (SAR)
néven ismert mértékegységen
alapul. A SAR-méréseket
szabványosított módszerekkel
végzik úgy, hogy a telefon
a legmagasabb hitelesített
sugároz minden ellenőrzött
frekvenciasávban.
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Bár az egyes LG telefontípusok
eltérő SAR értékeket mutathatnak,
azok kivétel nélkül megfelelnek
a rádiófrekvenciás sugárzásra
vonatkozó nemzetközi irányelvek
követelményeinek.
• A nemzetközi irányelvekben
(ICNIRP) meghatározott
SARhatárértékének 10 gramm
emberi szövetre vonatkozó átlaga
2 W/kg.
• A jelen telefontípus DASY4
rendszerrel fül mellett mért
legmagasabb SARértéke 0,467 W/
kg (10g) a testet ért terhelés pedig
0,842 W/Kg(10g).
• A nemzetközi irányelvekben (IEEE)
meghatározott SAR-határértékének
1 gramm feletti emberi szövetre
vonatkozó átlagértéke 1.6 W/kg.
•
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Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
Termékkezelés és karbantartás
FIGYELMEZTETÉS!

Csak az erre a mobiltelefon modellre
hitelesített akkumulátorokat
és tartozékokat használjon.
Bármely más típus használata
érvénytelenítheti a telefonra
vonatkozó jótállást vagy garanciát,
és veszélyes lehet.
• Ne szerelje szét a telefont. Vigye
minősített szakszervizbe, ha
javításra van szükség.
• Tartsa távol telefonját az olyan
elektromos készülékektől, mint
pl. a televízió, a rádió és a
számítógép.
• Sugárzó hőforrásoktól, pl.
radiátorok vagy sütők, tartsa távol
a készüléket.
• Ne ejtse le.
• Ne tegye ki rázkódásnak vagy
ütésnek a készüléket.
• Kapcsolja ki a telefont azokon
a helyeken, ahol ezt speciális
szabályok írják elő. Pl. ne
használja telefonját kórházakban,
mert zavarhatja az érzékeny orvosi
berendezéseket.

• Töltés közben ne nyúljon a
telefonhoz nedves kézzel.
Áramütés érheti, vagy telefonja
súlyosan károsodhat.
• Ne töltse a készüléket gyúlékony
anyag mellett, mivel a készülék
felforrósodhat és tűzveszélyessé
válhat.
• A készülék külsejét száraz ruhával
tisztítsa (ne használjon semmiféle
tisztítófolyadékot, benzint, hígítót
vagy alkoholt).
• Ne töltse a telefont puha felületű
bútoron.
• A telefont jól szellőző helyen kell
tölteni.
• Ne tegye ki nagy mennyiségű
füstnek vagy pornak a készüléket.
• Ne tartsa közel telefonját
hitelkártyáihoz, vagy
elektronikus belépőkártyáihoz,
mivel megváltoztathatja a
mágnescsíkokon lévő információt.
• Ne érjen a képernyőhöz éles
tárggyal, mert megrongálhatja a
telefont.
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• Ne tegye ki a készüléket
folyadék, nedvesség vagy magas
páratartalom hatásának
• A tartozékokat, mint a fülhallgató,
óvatosan használja. Ne érintse meg
szükségtelenül az antennát.
• Ne használja a telefont vagy
annak tartozékait olyan helyen,
ahol magas a páratartalom,
például uszodában, melegházban,
üvegházban vagy trópusi
környezetben, mivel az a telefon
károsodását és a garancia
elvesztését jelenti.

Hatékony telefonhasználat
Elektromos készülékek
Minden mobiltelefon okozhat
interferenciát, ami befolyásolhatja a
teljesítményt.
• Ne használja mobiltelefonját
engedély nélkül orvosi készülékek
közelében.
Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a
telefont szívritmus-szabályozó
készülékhez közel, pl. felső
ingzsebben vagy mellényzsebben.

D330_Hungary_Vodafone_0422.indd9

• A mobiltelefonok zavarhatnak
bizonyos hallókészülékeket.
• Enyhe interferencia érintheti
a TV készülékeket, rádiókat,
számítógépeket stb.

Közlekedésbiztonság
Ellenőrizze az adott
térségben a vezetés közbeni
mobiltelefonhasználatra vonatkozó
törvényeket, szabályokat!
• Vezetés közben ne használjon
kézben tartott mobiltelefont!
• Fordítsa teljes figyelmét a
vezetésre!
• Ha lehetséges, használjon
a kezeket szabadon hagyó
felszerelést!
• Ha a vezetési feltételek ezt
megkívánják, álljon félre autójával,
mielőtt hívást kezdeményezne, vagy
fogadna!
• A rádiófrekvenciás (RF) energia
befolyásolhatja a jármű bizonyos
elektromos rendszereinek, például
az autórádiók vagy a biztonsági
felszerelések működését.
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Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
• Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték
fel, akkor ne tegyen annak útjába
beépített vagy hordozható, vezeték
nélküli készüléket. A légzsák
meghibásodhat, vagy a nem
megfelelő működés következtében
súlyos sérülést okozhat.
• Ha a szabadban, séta közben
hallgat zenét, ügyeljen arra, hogy
a hangerő ésszerű szintre legyen
beállítva, hogy észlelje az Ön körül
történő eseményeket. Ez különösen
fontos akkor, ha úttest közelében
sétál.

Halláskárosodás megelőzése
Halláskárosodás léphet fel, ha
hosszabb ideig nagy hangerejű
hangot hallgat. Ezért nem javasoljuk,
hogy a készüléket a füléhez közel
kapcsolja ki és be. Továbbá azt is
javasoljuk, hogy a zenehallgatás és
hívások hangerejét ésszerű szintre
állítsa.

Üveg alkatrészek
A mobiltelefonnak vannak
üvegből készült elemei. Az üveg

eltörhet, ha kemény felületre ejti a
telefonkészüléket, vagy azt erős ütés
éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse
meg, és ne próbálja meg eltávolítani.
Ne használja a mobiltelefont
mindaddig, míg az üveget kicserélik a
hivatalos szervizben.

Robbantási terület
Ne használja a telefont aktív
robbantási területen. Tájékozódjon
a korlátozásokról, és kövesse az
útmutatásokat vagy szabályokat!

Robbanásveszélyes területek
• Ne használja mobiltelefonját
benzinkutaknál.
• Ne használja a készüléket
üzemanyag vagy vegyi anyagok
közelében.
• Ne szállítson, és ne tároljon
éghető gázokat, folyadékokat vagy
robbanóanyagokat járművének
abban a részében, ahol
mobiltelefonját és annak tartozékait
tárolja.

10 LG GD330 | Használati útmutató
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Légi utazás

Vészhívások

A vezeték nélküli berendezések
interferenciát okozhatnak a
repülőgépben.
• Mielőtt beszállna a repülőgépbe,
kapcsolja ki mobiltelefonját!

Előfordulhat, hogy a sürgősségi
hívások nem érhetők el minden
mobilhálózatból. A sürgősségi
hívásokat illetően ezért soha
ne hagyatkozzon kizárólag a
telefonkészülékre. Forduljon a hálózati
szolgáltatójához.

Pacemaker
A pacemaker gyártók ajánlása szerint
a pacemaker és a mobil készülék
távolságának minimum 15 cm-nek
kell lenni, ennél a távolságnál már
az eszközök nem zavarják egymást.
A probléma elkerülése érdekében a
mobil telefont a pacemaker helyével
ellentétes oldalon használja és a
telefont ne hordja a mellényzsebében.
• A személyzet engedélye nélkül a
földön se használja.

Gyermekek
Tartsa a telefont kisgyermekektől
távol, biztonságos helyen. A
készülék kisméretű alkatrészeket
tartalmaz, amelyek leválás esetén
fulladásveszélyt jelentenek.

D330_Hungary_Vodafone_0422.indd11

Az akkumulátor használata és
karbantartása
• Feltöltés előtt nem szükséges
teljesen lemeríteni az akkumulátort.
Más akkumulátorrendszerektől
eltérően itt nincs memóriahatás,
ami veszélyeztetné az akkumulátor
teljesítményét.
• Csak LG akkumulátorokat és
töltőket használjon. Az LG töltőket
úgy tervezték, hogy maximalizálják
az akkumulátor élettartamát.
• Az akkumulátort ne szedje szét, és
ne okozzon benne rövidzárlatot.
• Tartsa tisztán az akkumulátor fém
érintkezőit.

11
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Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
• Ha akkumulátora már nem nyújtja a
kívánt teljesítményt, cserélje ki! Az
akkumulátor több száz alkalommal
újratölthető, mielőtt ki kellene
cserélni.
• A maximális használhatóság
érdekében hosszabb használaton
kívüli időszak után töltse fel újra az
akkumulátort.
• A töltőt ne tegye ki közvetlen
napsugárzásnak, és ne használja
magas páratartalmú helyen, pl.
fürdőszobában.
• Ne hagyja az akkumulátort forró
vagy hideg helyen, mert ez
ronthatja a készülék teljesítményét.
• Ha az akkumulátort nem a
megfelelő típussal cseréli ki, az
akkumulátor felrobbanhat.
• Az elemek újrahasznosítását
a gyártó utasításai szerint
végezze. Kérjük, lehetőség szerint
hasznosítsa újra. Ne dobja ki a
háztartási hulladékkal.

• Ha ki kell cserélnie az akkumulátort,
vigye a legközelebbi jóváhagyott LG
Electronics márkaszervizbe vagy
márkakereskedőhöz.
• Mindig húzza ki a töltő csatlakozóját
az aljzatból, miután a telefon
teljesen feltöltődött a töltő
fölösleges áramfogyasztásának
elkerülése érdekében.

12 LG GD330 | Használati útmutató
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Általános tudnivalók
Fő LCD
•

Felső rész: Jelerősség,
töltöttségi szint és egyéb
funkciók.

•

Alsó rész: Funkciógombkijelzők.

Az ALC-érzékelő
(Auto Luminance
Control, Automatikus
háttérfényvezérlés) a
környezet fényerejétől
függően automatikusan
beállítja a képernyő
fényerejét.
Navigációs gombok
• Készenléti módban:
U Világóra
gyorsbillentyűje
D A hívásinfó
gyorsbillentyűje
R Saját mappa menü
gyorsbillentyűje
L Az üzenetek menü
• Menüben: Navigálás a
menüpontok között.

Bal oldali funkciógomb/
Jobb oldali funkciógomb
• Készenléti üzemmódban:
- Bal oldali funkciógomb:
Nevek gyorsbillentyűje
- Jobb oldali funkciógomb:
Világóra gyorsbillentyűje
Többfunkciós gomb
A többfeladatos menü
megnyitása.
Küldés gomb
Telefonszámot tárcsáz és
bejövő hívásokat fogad.
Befejezés/Be- és kikapcsoló gomb
Hívás befejezése vagy elutasítása.
A telefon be-/kikapcsolása. Egyszeri
megnyomásával visszaléphet a
készenléti képernyőre.
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Törlés gomb
- Karakterek beírásakor:
A gomb minden
megnyomásakor törlődik
egy karakter.
- Tétlen képernyő esetén:
A legutóbb hallgatott
zene lejátszása. Ha
a fájlt már törölték a
telefonról, figyelmeztető
üzenet jelenik meg a
13
képernyőn.
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Általános tudnivalók
Töltő, USB-kábel, kihangosító
csatlakozója
TIPP: Az USB-kábel
csatlakoztatása előtt
várja meg, amíg a telefon
bekapcsolódik, és regisztrál
a hálózatra.

Hangerő gomb
• K észenléti képernyő esetén:
a billentyűhang hangerejének
szabályozása..
•H
 ívás közben: a fülhallgató
hangerejének szabályozása.
•H
 áttérzene lejátszása közben: a
hangerő szabályozása.

Kamera
gyorsbillentyű
Ugrás a Kameraelőnézetre.

Akkumulátorfedél

Akkumulátor

A SIM kártya foglalata
14 LG GD330 | Használati útmutató
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A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése
1 T ávolítsa el az
akkumulátorfedelet.
Nyomja meg az akkumulátorfedél
kioldó reteszét. Csúsztassa lefelé
az akkumulátor fedelét, majd
távolítsa el.

FIGYELEM: Ne távolítsa el az
akkumulátort, amikor a telefon be
van kapcsolva, mert az károsíthatja
a telefont.

3 Az SIM kártya behelyezése
Csúsztassa be az SIM kártyát az
SIM kártya tartóba. Győződjön meg
arról, hogy a kártya aranyszínű
csatlakozói lefelé néznek. Az SIM
kártya eltávolításához finoman tolja
azt az ellentétes irányba.

2 Távolítsa el az akkumulátort.
Emelje meg az akkumulátor
alsó élét, és óvatosan vegye ki a
rekeszből.
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FIGYELEM: Ne cserélje
vagy távolítsa el a SIM kártyát,
miközben a telefont használja,
vagy az be van kapcsolva, mert ez
adatvesztéshez vagy a SIM kártya
megrongálódásához vezethet.
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A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése
4 Az akkumulátor behelyezése
Először az akkumulátor felső részét
illessze be a rekesz felső részébe.
Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor
érintkezői a telefon csatlakozóinál
legyenek. Nyomja lefelé az
akkumulátor alsó részét, amíg a
helyére nem pattan.

 A telefon töltése
Nyissa ki a töltő csatlakozójának
fedelét a GD330 oldalsó
részén. Illessze be a töltőt, majd
csatlakoztassa a hálózati aljzathoz.
A GD330-et addig kell tölteni, amíg
meg nem jelenik a képernyőn „Az
akkumulátor feltöltve” üzenet.

 Az akkumulátorfedél
visszahelyezése
Csúsztassa az akkumulátorfedelet
felfelé, amíg a helyére nem kattan.

1 LG GD330 | Használati útmutató
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Memóriakártya
A memóriakártya behelyezése
Telefonja memóriáját memóriakártya
használatával bővítheti.
TIPP: A memóriakártya opcionális
tartozék.

1 N
 yissa fel a memóriakártya fedelét,
és helyezzen be egy micro SD
kártyát az aranyszínű érintkezési
felülettel lefelé. Csukja vissza
a memóriakártya fedelét. Ha
helyesen csukta le, kattanást kell
hallania.

1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, majd válassza
ki a Beállítások pontot.
2 V álassza a Memória kiválasztása
majd a Külső memória opciókat.
3 V álassza ki a formátumot, majd
hagyja jóvá választását.
4 H
 a már beállította a jelszót,
adja meg, ezután megtörténik a
memóriakártya formázása, mely
mostantól használatra kész.
Megjegyzés: Az alapértelmezett

biztonsági kód „0000”.

TIPP: Az alapértelmezett
mentési hely megváltoztatásához
nyissa meg a Beállítások menüben a
Memóriakezelő pontot, és válassza ki
az Elsődleges tárolási hely beállítását.

Megjegyzés: Ha a memóriakártyáján

A memóriakártya formázása
Ha a memóriakártya már formázva
van, azonnal elkezdheti használni.
Ha a memóriakártya még nincs
formázva, akkor formáznia kell.
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már van tartalom, az automatikusan
a megfelelő mappába kerül, így pl. a
videók a Videók mappába.
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Menü térkép
Java

Hívások

1. Java
2. Racing Time2
3. Beállítások

1. Hívásinfó
2. Hívás idő
3. Adatmennyiség
4. Hívás költségek
5. Hívásátirányítás
6. Híváskorlátozás
7. Fix hívószámok
8. Hívásvárakoztatás
9. Általános beállítások

Szervező

Multimédia

1. Naptár
2. Feladatok
3. Jegyzetek
4. Titkos jegyzet
5. Dátum kereső
6. Beállítások

1. Kamera
2. Videókamera
3. Zene
4. FM-rádió
5. Diktafon

Üzenetek

Saját mappa

1. Új üzenet
2. Bejövő
3. Email
4. Piszkozatok
5. Kimenő
6. Elküldött
7. Saját mappa
8. Sablonok
9. Hangulatjelek
0. Beállítások

1. Képek
2. Hangok
3. Videók
4. Java
5. Flash tartalom
6. Egyebek
7. Memóriakártya
8. Internal memory explorer

18 LG GD330 | Használati útmutató
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Google

Nevek

Eszközök

Böngésző

Kapcsolatok

Beállítások

1. Új hozzáadása
2. Keresés
3. Gyorshívás
4. Csoportok
5. Szolgáltatói számok
6. Saját szám
7. Névjegykártya
8. Beállítások

1. Gyorsmenü
2. Ébresztés
3. Számológép
4. Stopper
5. Átváltás
6. Világóra
7. SIM szolgáltatások
*Ez a funkció a SIM kártyától és
hálózati szolgáltatásoktól függ.

1. Bluetooth
2. USB kapcsolat módja
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1. Kezdőlap
2. Cím megadása
3. Könyvjelzők
4. RSS-olvasó
5. Mentett oldalak
6. Előzmények
7. Beállítások

1. Profilok
2. Telefon
3. Képernyő
4. Dátum és Idő
5. Hálózat
6. Internet profilok
7. Hozzáférési pontok
8. GPRS kapcsolat
9. Biztonság
0. Memóriakezelő
*. Gyári beállítás
19
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Készenléti képernyő
Innen hozzáfér minden
menüopcióhoz, indíthat gyorshívást,
és megtekintheti telefonja állapotát,
ahogy sok minden mást is.

Érintőpad
A képernyő alatti érintőpad
használható bal/jobb oldali
funkciógombként, melynek
segítségével navigálhat a telefon
menüjében.
•

Nem szükséges erősen nyomni,
az érintőpad elég érzékeny
ahhoz, hogy egy finom érintést is
érzékeljen.

•

Használja az ujja hegyét a kívánt
opció megérintéséhez. Ügyeljen
rá, hogy ne érjen hozzá más
gombokhoz.

20 LG GD330 | Használati útmutató
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Állapotsáv
Az állapotsáv különböző ikonok
használatával jelzi pl. a jelerősséget,
az új üzeneteket és az akkumulátor
töltöttségét, valamint tájékoztat arról,
hogy a Bluetooth vagy a GPRS
funkció aktív-e.
Az alábbi táblázat tartalmazza az
állapotsávban előforduló ikonok
jelentését.
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Ikon

Leírás
Többfeladatos feldolgozás
A hálózat jelerőssége
(a vonalkák száma változó)
Nincs hálózat jel
Az akkumulátor lemerült
Új SMS
Új Email
Ébresztés beállítva
Normál profil bekapcsolva
Néma profil bekapcsolva
Külső memória
A hívásátirányítás aktív
GPRS elérhető
EDGE-szolgáltatás
használatban
Roaming
Bluetooth aktív
Hívások visszautasítva
Háttérzene-lejátszás
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Hívások
Hanghívás kezdeményezése
1 Írja be a telefonszámot a teljes
körzetszámmal együtt.
Számjegy törléséhez nyomja meg
a c gombot.
Az összes számjegy törléséhez
nyomja meg és tartsa lenyomva a
c gombot.
2 H
 ívás kezdeményezéséhez nyomja
meg a s gombot.
3 A hívás befejezéséhez nyomja meg
a e gombot vagy csukja össze a
készüléket.

Hanghívás kezdeményezése a
Névjegyek közül
Bárkit könnyen felhívhat, akinek a
számát elmentette a névjegyek közé.
1 A készenléti képernyőn a D
gomb megnyomásával hozzáférhet
a névjegyek listájához.
2 Válassza ki a hívni kívánt partnert.
3 H
 ívás kezdeményezéséhez nyomja
meg a s gombot.

4 A hívás befejezéséhez nyomja meg
a e gombot.

Nemzetközi hívások
kezdeményezése
1 Nyomja meg hosszan a
0 gombot a nemzetközi
előhívószámhoz. A nemzetközi
hozzáférési kód előtt tárcsázni kell
a „+” jelet.
2 A dja meg az ország előhívószámát,
a körzetszámot és a telefonszámot.
3 Nyomja meg a s gombot.

Hívás fogadása és elutasítása
Amikor cseng a telefonja, a s
gomb megnyomásával fogadhatja a
hívást.
A Néma gomb megérintésével
elnémíthatja a csengést.
Ez nagyon hasznos, ha például egy
értekezlet előtt elfelejtette lenémítani
a telefonját!
A e gomb megnyomásával
visszautasíthatja a bejövő hívást.

22 LG GD330 | Használati útmutató
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Gyorshívás

Második hívás kezdeményezése

Gyakran hívott partnereihez
gyorstárcsázási számot rendelhet
hozzá.

1 A z első hívás közben érintse meg
a O gombot, majd az Opciók
lehetőséget, végül válassza az Új
hívás opciót.

1 A
 készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, és válassza a
Nevek opciót.

2 T árcsázza a számot vagy keressen
a partnerek között.

2 V álassza ki a Gyorshívás
menüpontot.

3 N
 yomja meg a s gombot, hogy
kapcsolja a hívást.

3 A
 Hangposta gyorstárcsázásra van
állítva. 1. Bármely más számot
kiválaszthat és gyorstárcsázási
számként partnerhez rendelhet.

4 M
 indkét hívás megjelenik a
képernyőn. Az első hívás zárolva
lesz, a hívó fél pedig tartásban.

4 M
 egnyílik a címjegyzék. Válassza ki
a partnert, akihez a gyorstárcsázási
számot rendelni szeretné.
Hívás kezdeményezése
gyorstárcsázási számra:
• Nyomja meg a hozzárendelt
számot, majd a s gombot, vagy
nyomja meg a O gombot.
• Nyomja meg és tartsa lenyomva a
partnerhez rendelt számot, amíg
az adott partner meg nem jelenik a
képernyőn.
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5 V álassza a Váltás gombot a
hívások közötti váltáshoz.
6 A z egyik vagy mindkét hívás
befejezéséhez válassza az Opciók,
majd a Vége menüpontot, ezután a
Mind vagy Aktív gombokat.
Megjegyzés: Minden Ön által
kezdeményezett hívás díja Önt terheli.
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Hívások
Hívásinfó megtekintése
A készenléti képernyőn nyomja meg a
O gombot, válassza a Hívás, majd
a Hívásinfó opciót.
Válassza ki a következő opciók
megjelenítéséhez:
Összes hívás - Megtekintheti az
összes tárcsázott, fogadott és nem
fogadott hívás listáját.
Fogadott - Megtekintheti az összes
fogadott hívásainak a listáját.
Tárcsázott - Megtekintheti az összes
tárcsázott hívás listáját.
Nem fogadott - Megtekintheti a nem
fogadott hívások listáját.
TIPP! Bármely híváslistában érintse
meg a bal oldali funkciógombot, majd
válassza az Összes törlése opciót az
összes rögzített elem törléséhez.

A készenléti képernyőn nyomja meg
a O gombot, és válassza a Hívás
opciót.

A megtekintéshez a következőt is
választhatja:
Hívásidő - Megtekintheti az
összes tárcsázott és fogadott hívás
időtartamát.
Adatmennyiség - Megtekintheti
az összes fogadott és küldött adat
mennyiségét kilobájtban.
Hívásköltségek - Megtekintheti
a tárcsázott számok vonatkozó
költségeit (ez a szolgáltatás
hálózatfüggő. Egyes szolgáltatók nem
támogatják).

Hívásbeállítások módosítása
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, majd válassza
a Hívás opciót.
2 V álassza ki a Hívásátirányítás
opciót.
3 K iválaszthatja, hogy minden
alkalommal át akarja-e irányítani a
hívásokat, vagy csak akkor, amikor
foglalt a vonal, amikor nincs válasz,
vagy amikor Ön nem elérhető.
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4 Írja be azt a telefonszámot,
amelyre hívásait szeretné
átirányítani.
5 Válassza az Átirányítást.
Megjegyzés: A hívásátirányítás
költségekkel jár. A részleteket illetően
lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.
TIPP! A hívásátirányítás
kikapcsolásához válassza az Összes
kikapcsolása gombot.

Híváskorlátozás használata
1 A
 készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, és válassza a
Hívás opciót.
2 V álassza ki a Híváskorlátozás
opciót.
3 V álasszon egyet, vagy akár mindet
az alábbi hat opció közül:
Összes kimenő
Kimenő nemzetközi
Kimenő nemzetközi, kivéve hazai
Összes bejövő
Bejövő hívások külföldön
Összes kikapcsolása
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4 Írja be a híváskorlátozáshoz
megadott jelszót. További
információkért erről a
szolgáltatásról forduljon a hálózat
üzemeltetőjéhez.

Fix tárcsázási szám használata
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, és válassza a
Hívás opciót.
2 V álassza a Fix tárcsázási szám
opciót, és állítsa össze azoknak
a számoknak a listáját, amelyek
hívhatóak lesznek telefonjáról.
Szüksége lesz a szolgáltatótól
kapott PIN2 kódra. Ha aktiválta,
csak a fix hívószámok listáján
található számok lesznek hívhatóak
telefonjáról.
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Hívások
A hívásvárakoztatás használata
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, és válassza a
Hívás opciót.
2 A Hívásvárakoztatás funkció
kiválasztásával bekapcsolhatja a
hívásvárakoztatás szolgáltatást.
Ha a hívásvárakoztatás aktív, a
készülék egy zajló beszélgetés
közben is képes bejövő hívást
jelezni. A fülhallgató hangjelzést ad,
a kijelzőn pedig megjelenik, hogy
egy második hívás várakozik.
Az első hívás tartásba kerülhet, és
fogadhatja a második hívást. (Ez a
funkció csak akkor érhető el, ha a
hálózat támogatja.)

Általános hívásbeállítások
módosítása
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, majd válassza
a Hívás opciót.
2 V álassza az Általános beállítások
opciót. Itt a következő opciók
beállításait adhatja meg:

Hívás elutasítása - Válassza
ki, hogy Ki vagy Be szeretnée kapcsolni ezt a funkciót. Ha
bekapcsolja, választhatja az összes
hívás elutasítását, csak bizonyos
csoportok tagjaitól érkező hívások
elutasítását, partnerek vagy
(a partnerlistán nem szereplő)
ismeretlen hívók, valamint a
hívóazonosítóval nem rendelkezők
részéről érkező hívások elutasítását.
Saját szám küldése Kiválaszthatja, hogy kimenő hívás
esetén telefonszámát kijelezze-e a
hívott fél készüléke. (Ez a funkció
csak akkor érhető el, ha a hálózat
támogatja.)
Újratárcsázás - A Be vagy Ki
opciókkal kapcsolhatja be vagy ki
a funkciót.
Válasz módja - Kiválaszthatja,
hogy a hívást a küldés gomb
megnyomásával, bármely gomb
megnyomásával vagy a telefon
szétcsúsztatásávál kívánja-e
fogadni.
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Hívásidő emlékeztető - Válassza
a Be opciót, hogy percenként
hangjelzést halljon hívás közben.
Bluetooth fogadás módja Válassza ki, hogyan kívánja fogadni
a hívást Bluetooth fejhallgató
használatakor. Válasszon a
Fülhallgató és a Készülék
lehetőségek közül.
Új szám mentése - A
telefonkönyvben még nem tárolt,
de használt számok elmentése.
Flipp zárás beállítása - Beállíthatja,
hogy a telefon összecsúsztatása
megszakítsa-e a hívást vagy sem.
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Nevek
Keresés

A főmenüből

Kétféleképpen kereshet partnereket:

1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, és válassza a
Nevek opciót.

A készenléti képernyőről
1 A készenléti képernyőn a D
gomb megnyomásával nyissa meg
a címjegyzéket.
2 N
 yomja meg a keresett partner
nevének kezdőbetűjének
megfelelő gombot. Pl. az “Otthon”
telefonszámhoz nyomja meg
háromszor a 6-os (MNO) gombot.
Vagy: használjon egy lényegesen
egyszerűbb módszert…

2 É rintse meg a Keresés gombot, és
a billentyűzet segítségével írja be
a keresett partner nevének első
néhány betűjét.
3 A címjegyzék megjeleníti azon
partnerek listáját, akiknek a
megadott betűkkel kezdődik a
neve.

Új névjegy

1 A készenléti képernyőn írja be a
visszakeresni kívánt telefonszámot,
és válassza az Opciók menüt.

1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, és válassza a
Nevek opciót.

2 A z opciómenüben válassza
a Keresés a névjegyek közt
lehetőséget.

2 V álassza ki az Új hozzáadása
opciót.

TIPP! Az Opciók menü
megérintésével, majd a Keresés és
a Csoport lehetőség kiválasztásával
csoport szerint kereshet.Megjelenik az
összes csoport listája.

3 V álassza ki, hogy a Készülékre
vagy a SIM-kártyára menti az új
névjegyet.
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Nevek
4 Írja be az új partner vezetéknevét
és keresztnevét. Nem kell
mindkettőt beírnia, de legalább az
egyiket kötelező.
5 A
 dja meg a mezőkben a
rendelkezésre álló információkat,
és válassza a Kész parancsot.
Vagy: használjon egy lényegesen
egyszerűbb módszert…
1 Írja be a tárolni kívánt
telefonszámot a készenléti
képernyőről, és válassza az Opciók
menüt.
2 V álassza a Szám mentése
lehetőséget, majd az Új névjegy
vagy a Névjegy frissítése opciót.
3 A
 dja meg a fontosabb adatokat a
fent leírtak szerint, és nyomja meg
a Kész gombot.

Partner opciók
A partner megtekintésekor számos
beállításra van lehetősége. Így érheti
el és használhatja a menüpontokat:
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1 Nyissa meg a kívánt partnert.
2 A z opciólista megnyitásához
nyomja meg a bal oldali
funkciógombot.
Itt a következő műveletekre van
lehetősége:
Üzenet - Üzenetet vagy e-mailt
küldhet a partnernek.
Névjegy küldése - Elküldheti
egy másik személynek a partner
adatait névjegy formájában. A
küldés módja lehet SMS, MMS,
E-mail formájában vagy Bluetooth
kapcsolaton keresztül.
Hívás kezdeményezése - Az adott
partner felhívása.
Új hozzáadása - Új partnert
hozzáadása a listához.
Szerkesztés - A névjegy
szerkesztése.
Hozzáadás csoporthoz - Partner
hozzáadása valamely csoporthoz.
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Nevek
Jelölés/Jelölés törlése - Partnerek
kijelölése/Partnerek kijelölésének
törlése egyszerre több partner
kijelöléséhez.
Keresés - Bejegyzés keresése
telefonszám vagy csoport szerint.
Mentés SIM-re/készülékre - A
partner adatainak áthelyezése vagy
átmásolása a SIM kártyára vagy
a készülékre (attól függően, hogy
hova volt eredetileg mentve).
Törlés - Névjegy törlése.
Szövegbevitel - A szövegbevitel
módjának beállítása.
Gyorshívások - Gyorstárcsázási
szám hozzárendelése partnerhez.

Csoport létrehozása
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, és válassza a
Nevek opciót.
2 V álassza a Csoportok, majd az
Opciók lehetőséget.
3 Válassza ki az Új csoport opciót.
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4 Írja be az új csoport nevét.
5 Érintse meg a Kész gombot.
Megjegyzés: Ha kitöröl egy csoportot,
a hozzárendelt partnerek nem
vesznek el. A partnere
TIPP! Egy létező csoport
szerkesztéséhez jelölje ki azt, és
érintse meg az Opciók gombot. A
következő opciók közül választhat: Tag
hozzáadása a csoporthoz a partnerek
közül, Csoport szerkesztése ,
Csoport csengőhang hozzárendelése,
a csoport átnevezése vagy a csoport
törlése.

A szolgáltatói hívószámok
használata
Megtekintheti a szolgáltatója által
társított szolgáltatói tárcsázási
számok (SDN) listáját (ha támogatja
az SIM kártya). Az ilyen telefonszámok
lehetnek pl. egy segélykérő szám,
a tudakozó vagy a hangpostafiók
telefonszáma. Miután kiválasztotta
a kívánt szolgáltatói hívószámot, a
szolgáltatás tárcsázásához nyomja
meg a s gombot.
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Saját szám megtekintése
A saját szám megtekintéséhez
válassza a Saját szám menüpontot a
Névjegyek menüben.

Névjegy létrehozása
Saját névjegyet a Saját névjegy,
majd a Hozzáad lehetőségek
kiválasztásával készíthet. Adja meg
a nevét, a telefonszámát, az e-mail
címét és egy képet.

Beállítások módosítása
Úgy módosíthatja partnerbeállításait,
hogy a Címjegyzék az Önnek igényei
szerint működjön.
1 A
 készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, és válassza a
Nevek opciót.
2 V álassza ki a Beállítások
menüpontot. Itt a következő opciók
beállításait adhatja meg:
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Megjelenítés - Kiválaszthatja, hogy
a Készülékre és SIM kártyára,
Csak készülékre vagy Csak SIM
kártyára mentett partnereket
szeretné-e megjeleníteni. Azt is
kiválaszthatja, hogy a partner
vezetékneve vagy keresztneve
jelenjen-e meg az első helyen, és
látható legyen-e a partner képe.
Másolás - Másolja át partnereit a
SIM kártyáról a készülékre vagy
a készülékről a SIM kártyára.
Válassza ki, hogy egyenként
szeretné-e átmásolni a névjegyeket,
az összeset egyszerre.
Áthelyezés - Ez a Másoláshoz
hasonlóan működik, de a partner
csak arra a helyre lesz elmentve,
ahova áthelyezi. Ha egy partnert
áthelyez az SIM kártyáról a
készülékre, az kitörlődik a SIM
kártya memóriájából.
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Nevek
Összes küldése Bluetooth-on Átküldheti összes partnerét egy
másik készülékre Bluetooth
használatával.
Biztonsági mentés - A
telefonkönyvben található összes
adatot elmentheti egy külső
memóriakártyán elektronikus
névjegykártya formájában.
Visszaállítás - Visszaállíthatja
a telefonkönyv összes, külső
memóriakártyán található adatát
elektronikus névjegykártya
formájában.
Törlés - Minden partnerét törli.
Memóriaadatok - Ellenőrizheti,
mennyi memória áll rendelkezésére
készülékén vagy SIM kártyáján.
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Üzenetek
Üzenetek
A GD330 számos funkciót kínál az
SMS (rövid szöveges üzenet), az
MMS (multimédiás üzenet) és az Email, valamint a hálózat szolgáltatói
üzeneteivel összefüggésben.

Üzenet küldése
1 A
 készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, majd válassza
az Üzenetek és az Új üzenet
létrehozása lehetőséget.
2 V álassza az Üzenet opciót SMS
vagy MMS üzenet küldéséhez.
3 M
 egnyílik az új üzenet szerkesztő.
Az üzenetszerkesztő intuitív és
egyszerű módon összekapcsolja az
SMS-t és az MMS-t; segítségével
egyszerűen válthat SMS és MMS
mód között. Az üzenetszerkesztő
alapértelmezett beállítása az SMS
mód.
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4 Írja be a szöveget a T9 prediktív
vagy az Abc kézi beviteli mód
használatával.
TIPP! 2 oldalnál hosszabb szöveg

üzenet mezőben való megadásakor
választhat SMS vagy MMS üzenettípus
közül. A küldendő üzenet típusának
módosításáról lásd a 29. oldalon levő
SMS beállításainak módosítása,
Hosszú szöveg kezelése menüt.

5 É rintse meg az Opciók lehetőséget,
és válassza a Beszúrást a
következők hozzáadásáho Kép,
Videó, Hang, Szimbólumok,
Sablon, Hangulatjel, Név és szám,
Új dia, Tárgy vagy Továbbiak
(Névjegy/Naptár/Jegyzet/
Feladatok/Névjegykártya).
6 Nyomja meg a Küldés gombot.
7 K eressen a címjegyzékben, vagy a
számgombok megnyomásával adja
meg a telefonszámot.
8 Nyomja meg a Küldés gombot.
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Üzenetek
FIGYELEM: Ha Képet, Hangot,
Videót, Új diát,Tárgyat, Névjegyet,
Naptárbejegyzést, Tennivalót
vagy Saját névjegyet ad hozzá
az üzenetszerkesztőben, azt a
készülék automatikusan MMS
módba konvertálja, a vonatkozó díjak
felszámítása mellett.

Szöveg bevitel
A telefon billentyűzetének
segítségével alfanumerikus
karaktereket (betűket és számokat)
vihet be. Szöveget kell beírni például
akkor, ha új nevet szeretne elmenteni
partnerek közé, ha üzenet ír, vagy ha
eseményeket hoz létre a naptárban.
A telefonon a következő szövegbeviteli
módok állnak rendelkezésére: T9
mód, ABC mód és 123 mód.

A T9 mód bekapcsolásához a
szövegbeviteli mezőben válassza az
Opciók, Beviteli mód és T9 opciót.
Bekapcsolt T9 mód mellett a #
gomb megnyomásával válthat
a szövegbeviteli módok között.
A képernyő jobb felső sarkában
megjelenik a szövegbeviteli mód
kijelzése.
Szimbólum beviteléhez a
szövegbeviteli mezőben, nyomja
meg a * gombot, válassza ki a
szimbólumot, majd nyomja meg az
O gombot.
A szavak után hagyjon szóközt a 0
gomb megnyomásával.
Karakter törléséhez nyomja meg a
c gombot.

Megjegyzés: Bizonyos mezőkben
csak egyféle szövegbeviteli mód
engedélyezett (pl. a partner
telefonszám mezőjében).
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T9 prediktív szövegbeviteli mód

ABC kézi beviteli mód

A T9 prediktív szövegbeviteli mód
beépített szótárt használ a beírt
szavak felismerésére, a megérintett
billentyű sorrend alapján. Egyszerűen
nyomja meg a szám billentyűt, amely
megfelel a beírni kívánt betűnek, és
a szótár felismeri a szót, amikor az
összes betűt bevitte.

Az üzemmód használatával úgy
írhat be betűket, hogy megnyomja a
megfelelő betűt tartalmazó billentyűt
egyszer, kétszer, háromszor vagy
négyszer, míg megjelenik a megfelelő
betű.

Megjegyzés: A * gomb
használatával megváltoztathatja a T9
mód prediktív szótárában található
szavakat.

Szám beírásához nyomja meg
egyszer az adott számgombot. Betű
módban is beírhatja a számokat,
ha a kívánt gombot megnyomja és
lenyomva tartja.

Ha a kívánt szó nem jelenik meg,
nyomja meg az Opciók gombot és
válassza ki a Hozzáadás a szótárhoz
lehetőséget, ezután az ABC kézi
beviteli mód használatával beírhatja a
szót. A program felveszi az adott szót
a szótárba.
Megjegyzés: Másik T9 nyelv
választásához nyomja meg az Opciók
gombot, és válassza az Írás nyelve
opciót.
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123 mód

E-mail beállítása
A GD330-cal menet közben is
tarthatja a kapcsolatot ismerőseivel
e-mailen keresztül. Gyorsan és
egyszerűen állíthat be POP3 vagy
IMAP4 e-mail fiókot.
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, válassza
az Üzenetek, majd a Beállítások
lehetőséget.
35
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Üzenetek
2 V álassza ki az E-mail, majd az Email fiók opciót.
3 H
 a nincs beállítva e-mail fiók,
beállíthat egyet az e-mail beállítási
varázsló segítségével.
E-mail cím/Jelszó - Adja meg email címét és jelszavát.
Felhasználó név - Adja meg
a fiókhoz tartozó felhasználói
azonosítót.
Postaláda típusa - Válassza ki
az e-mail küldéséhez használt
internetprotokoll típusát (IMAP4
vagy POP3).
Bejövő kiszolgáló - Adja meg
a bejövő (POP3 vagy IMAP4)
levelező kiszolgáló IP-címét vagy
gazdanevét.
Kimenő kiszolgáló - Adja meg a
kimenő (SMTP) levelező kiszolgáló
IP-címét vagy gazdanevét.
SMTP hitelesítés - Válassza ki
a kimenő levelezési kiszolgáló
biztonsági beállításának
bekapcsolásához.
36 LG GD330 | Használati útmutató
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Bekapcsolt SMTP hitelesítésnél a
kimenő kiszolgáló felhasználónevet
és jelszót kér e-mail küldésekor.
SMTP felhasználónév/SMTP jelszó
- Adja meg e-mail szolgáltatója email címét és jelszavát.
(Bekapcsolt SMTP hitelesítés
esetén)
Fiók név - Írja be annak a
postaládának a címét, amely erre a
fiókra hivatkozik.
4 Az e-mail fiókot beírása után az
O gombbal mentse el.
Most fiókja be van állítva, meg fog
jelenni a fiókok listáján az E-mail
mappában.
5 A z Opciók Szerkesztés
menüpontjában megadhatja a
beállítási értékeket.
Cím - Nevet adhat a fióknak.
Saját név - Megadhatja a nevét.
Felhasználó név - Megadhatja a
fiókhoz tartozó felhasználónevet.
Jelszó - Megadhatja a fiókhoz
tartozó jelszót.
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E-mail cím - Megadhatja a fiók
e-mail címét.

Hozzáférési pontok - Válassza ki
Internet hozzáférési pontját.

E-mail válasz cím - „Válasz” email címet adhat meg.

Beolvasási üzemmód - Válassza
a Csak fejlécek vagy az Összes
lehetőséget.

Kimenő levelező szolgáltató Megadhatja a fiók adatait.
Bejövő e-mail kiszolgáló Megadhatja a fiók adatait.
Maximális fogadási méret Méretkorlátozást állíthat be az
emailekhez; a maximális méret
1MB.
Postafiók típusa - Válassza ki a
postafiók típusát a POP3 vagy
IMAP4 lehetőségek közül.
Mentés a kiszolgálóra Kiválaszthatja, hogy e-mailjeit
menti-e a kiszolgálóra. IMAP4
fiókok esetén a másolatok minden
esetben mentésre kerülnek.
Küldött mentése - Válassza ki,
hogy IMAP4 típusú e-mailjei hova
legyenek mentve. POP3 fiókok
esetén a másolatok minden
esetben a telefonra lesznek
mentve.
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Automatikus lekérés
- Kiválaszthatja új e-mailjei
automatikus lekérését.
Speciális beállítások – Válassza
ki, használja-e a speciális
beállításokat.
SMTP-port száma - Általában
ez 25.
Kimenő SSL használata - Válassza
ki, hogy bejövő kiszolgáló esetén
használjon-e SSL kapcsolatot.
Bejövő kiszolgálóport - Általában
ez 110 POP3 fiókoknál, és 143
IMAP4 fiókok esetén.
Bejövő SSL használata - Válassza
ki, hogy bejövő kiszolgáló esetén
használjon-e SSL kapcsolatot.
SMTP hitelesítés - Válassza ki
a kimenő levelek kiszolgálója
biztonsági beállításait.
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Üzenetek
SMTP felhasználó név - Adja
meg e-mail szolgáltatója e-mail
címét. (Bekapcsolt SMTP hitelesítés
esetén)
SMTP jelszó - Adja meg e-mail
szolgáltatója jelszavát. (Bekapcsolt
SMTP hitelesítés esetén).
APOP biztonsági bejelentkezés
- Aktiválhatja az APOP biztonsági
bejelentkezést a POP3 fiókra. Az
IMAP4 fiókok mindig ki vannak
kapcsolva.

E-mail lekérése
Új e-mailjeit automatikus vagy
kézi ellenőrzéssel nézheti meg a
fiókban. Az automatikus ellenőrzés
beállítását lásd az „E-mail beállítások
módosítása” részt.
A kézi ellenőrzéshez:
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, és válassza
az Üzenetek, majd az Email
lehetőséget.
2 V álassza ki a használni kívánt
fiókot.

3 V álassza a Megnyitás opciót,
és a telefon kapcsolódik e-mail
fiókjához, és lekéri új üzeneteit.

E-mail küldése az új e-mail
fiókról
1 a meg a O gombot, és válassza
az Üzenetek, majd az Új üzenet
lehetőséget.
2 Ú j e-mail ablak megnyitásához
válassza az E-mail opciót.
3 H
 asználja az Opciók gombot a
címzett címének megadására, és
írja meg az üzenetet. A Beszúrás
opciót használva képeket, videókat,
hangokat vagy más fájltípusokat
csatolhat az üzenethez.
4 É rintse meg a Küldés gombot,
ezzel elküldi az e-mailt.

Üzenet mappák
Bejövő - Minden fogadott üzenet
a Bejövő mappába kerül. Ezen a
helyen lehetősége van az üzenetek
olvasására, megválaszolására és
továbbítására.

38 LG GD330 | Használati útmutató

D330_Hungary_Vodafone_0422.indd38

38

2009.4.22

12:49:

Email - Minden fogadott e-mail ide
kerül.
Piszkozatok - Ha nincs ideje
befejezni az üzenetet, elmentheti az
addig leírtakat.

Továbbítás - A kiválasztott
üzenet továbbküldése egy másik
személynek
Híváskezdeményezés - Az üzenet
feladójának felhívása.

Kimenő - Ideiglenes tárhely a küldésre
várakozó üzenetek részére.

Szám mentése - Mentse el a
feladó címét a névjegyek közé.

Elküldött - Minden elküldött üzenet
az Elküldött elemek mappába kerül.

Törlés - Törölheti a kiválasztott
üzenetet.

Saját mappák - A Bejövő üzenetek
vagy az Elküldött üzenetek mappából
áthelyezheti üzeneteit a Saját mappák
közé, vagy a Saját mappák üzeneteit
is áthelyezheti a Bejövő/Elküldött
üzenetek közé.

Új üzenet - Új üzenet vagy e-mail
megnyitása.

Üzenetek kezelése

Másol/áthelyez - Az üzenet
mentése vagy áthelyezése a
telefonra, a SIM kártyára vagy a
Saját mappába.

1 A
 készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, és válassza az
Üzenetek, majd a Bejövő üzenetek
lehetőséget.
2 V álassza az Opciók menüt, majd
azon belül a következőket:
Válasz - Válasz küldése a
kiválasztott üzenetre.
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Jelölés/Jelölés törlése - Üzenetek
kijelölése/Üzenetek kijelölésének
törlése egyszerre több üzenet
törléséhez.

Szűrő - Üzenetek megtekintése
típus szerint. Az SMS és MMS
üzeneteket külön csoportosítja.
Üzenet adatok - Az üzenet további
adatainak, többek között a küldés
idejének megtekintése.
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Üzenetek
Ha megjelenik a Nincs hely üzenet
számára a SIM kártyán üzenet,
töröljön néhány tárolt üzenetet a SIM
memóriából.
Ha a Nincs hely az üzenet számára
üzenet jelenik meg, akkor üzenetek
törlésével szabadíthat fel tárhelyet.

Sablonok használata
Leggyakrabban elküldött SMS és
MMS üzeneteihez sablonokat hozhat
létre. Telefonján elmentett sablonokat
talál, amelyeket lehetősége van
szerkeszteni.
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, és válassza
az Üzenetek, majd a Sablonok
lehetőséget.
2 V álaszthat a SMS sablonok vagy a
MMS sablonok közül. Új sablonokat
az Opciók menüben adhat hozzá.

Hangulatjelek használata
Tegye kifejezőbbé üzeneteit
hangulatjelek használatával.
Telefonjában talál néhány gyakran
használt hangulatjelet.
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, és válassza
az Üzenetek, majd a Hangulatjelek
lehetőséget.
2 A z Opciók menüponttal
a következőket teheti a
hangulatjelekkel: Új hozzáadása,
Szerkesztés, Törlés vagy Összes
törlése.

SMS beállításainak módosítása
A GD330 előre meghatározott
üzenet beállításaival Ön azonnal
küldhet üzeneteket. A beállítások
módosításához tegye a következőket.
A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, és válassza
az Üzenetek, majd a Beállítások és
a SMS lehetőséget. A következő
beállításokat módosíthatja:
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SMS-központ - Megadhatja az
üzenetközpont adatait.
Kézbesítési jelentés - Ennek az
opciónak a segítségével megerősítést
kap arról hogy az üzenete elolvasásra
került.
Érvényességi időtartam - Válassza
ki, hogy üzeneteit meddig tárolja az
üzenetközpont.
Üzenettípusok - A szöveget
a következő üzenettípusokhoz
társíthatja: Hang, Fax, X.400 vagy
E-mail.
Karakterkódolás - Válassza ki a
karakterek kódolásának módját az
üzenetekben; ez befolyásolja az
üzenet méretét, és az adatküldés
költségeit.
Hosszú üzenet kezelése Kiválaszthatja, hogy az üzenet küldése
SMS vagy MMS formájában történjen,
ha az üzenetmezőben levő szöveg 1
oldalnál hosszabb terjedelmű.
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MMS beállításainak módosítása
A GD330 előre meghatározott
üzenetbeállításaival azonnal
küldhet üzeneteket. A beállítások
módosításához tegye a következőket.
A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, és válassza az
Üzenetek, majd a Beállítások és a
MMS lehetőséget.
A következő beállításokat
módosíthatja:
Fogadás módja - Válasszon Hazai
vagy Roaming hálózatot. Ha a Kézi
opciót választja, csak értesítést kap
MMS üzeneteiről, és eldöntheti,
hogy le kívánja-e tölteni azok teljes
tartalmát.
Kézbesítési jelentés - Megengedheti
és/vagy kérheti kézbesítési jelentés
küldését.
Válasz olvasása - Engedélyezheti
és/ vagy kérheti olvasási jelentés
küldését.
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Üzenetek
Prioritás - Kiválaszthatja MMS
üzenetei prioritási szintjét.

E-mail fiókok - E-mail fiókot állíthat
be.

Érvényességi időtartam - Válassza
ki, hogy üzeneteit meddig tárolja az
üzenetközpont.

Válasz üzenet engedélyezése - Az
„olvasás visszaigazolása” üzenetek
küldésének engedélyezése.

Diavetítés időtartama - Válassza ki
MMS üzenet szerkesztéséhez a dia
alapértelmezett időtartamát.

Válasz kérése - Kiválaszthatja,
hogy kér-e olvasás-visszaigazolási
üzeneteket.

Létrehozás módja - Válasszon
üzenetmódot.

Lekérés időköze - Válassza ki, hogy
a GD330 milyen gyakran ellenőrizze,
hogy érkezett-e új email üzenete.

Kézbesítés ideje - Üzeneteit
megadott időpontban kézbesítheti.
MMS központ - Megadhatja az
üzenetközpont adatait.

E-mail beállítások módosítása
Úgy módosíthatja e-mail beállításait,
hogy az az Ön igényei szerint
működjön.
A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, és válassza
az Üzenetek, Beállítások és E-mail
lehetőséget, ezután a következő
beállításokat módosíthatja:

Lekérni kívánt szám - Döntse el,
mennyi e-mail legyen egyszerre
letöltve.
Eredeti üzenet beillesztése
- Kiválaszthatja, hogy válaszába
be kívánja-e illeszteni az eredeti
üzenetet.
Melléklet hozzáadása - Választhatja
az eredeti melléklet hozzáadását.
Automatikus fogadás külföldön Válassza ki, hogy roaming közben
kívánja-e automatikusan lekérni
üzeneteit.
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Új email értesítés - Kiválaszthatja,
hogy kér-e értesítést, amikor új email
üzenete érkezik.

Infó szolgáltatás - Megadhatja a
fogadási opciókat, a nyelvet és az
egyéb beállításokat.

Aláírás - Létrehozhat e-mailes
aláírást, és bekapcsolhatja ezt a
funkciót.

SMS mentése - Kiválasztatja, hogy
a készülék a szöveges üzenetet a
telefon memóriájába vagy a külső
memóriába mentse.

Prioritás - Kiválaszthatja e-mail
üzenetei prioritási szintjét.

Egyéb beállítások módosítása
A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, és válassza
az Üzenetek, majd a Beállítások
lehetőséget, majd:
Hangposta - A készülék ezen a
helyen tárolja a hangpostafiók
számát. Az elérhető szolgáltatás
részleteiről érdeklődjön a
szolgáltatónál.
Szolgáltatói üzenet - Fogadhatja
vagy blokkolhatja a szolgáltatói
üzeneteket. A megbízható és nem
megbízható küldők listájának
létrehozásával az üzenetbiztonságot is
beállíthatja.
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Kamera
Gyors fényképfelvétel készítése
1 A kereső nézet megnyitásához
nyomja meg aCgombot.
2 Irányítsa a kamerát a felvenni
kívánt tárgyra.
3 F énykép készítéséhez nyomja meg
a O gombot.

A fénykép elkészítése után
Az elkészült fénykép megjelenik a
képernyőn. A mozgókép felvétele után
következOE menüt láthatja.
Opciók - Átnevezheti a képet, vagy
szerkesztheti a képfájlt.

H
 asználat másként - Használja
a képet Háttérképként vagy
Azonosító képként, illetve
használja az Indítási vagy a
Kikapcsolási képernyőn.
T örlés - Az előzőleg készített
fénykép törlése. A kereső újra
megjelenik.
Vissza - Visszatérhet az előző
menühöz.

A gyors beállítások használata
A kereső képernyőn a navigációs
gombok segítségével válassza ki a
használni kívánt opciókat.

A lbum - Megtekintheti
fényképeit az albumban.

Album - Kiválasztásával megtekinthet
az albumban levő többi képet.

K üldés - Elküldi a fényképet
MMS vagy E-mail üzenetben,
vagy Bluetooth kapcsolaton
keresztül.

Videó - Fényképezőgép módról
videokamera módra válthat.

 j kép - Megérintésével azonnal
Ú
új fényképet készíthet. A jelenlegi
fénykép mentésre kerül.

Fényerő - Állítsa be a fényképezőgép
keresőjében a kép fényerejét.

Rögzítés - Fénykép készítése.
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Időzítő - Az önkioldó lehetővé teszi,
hogy a rögzítés gomb megnyomása
után megfelelő késéssel történjen
az expozíció. Válasszon a 3, 5,
illetve 10 másodperces késleltetés
közül. Ideális, amikor csoportkép
készítésekor Ön is szerepelni szeretne
a képen.

Éjszakai mód - Jobb minőségű
képeket készíthet éjszaka, ha a Be
beállítást választja.

A speciális beállítások
használata
A keresőn érintse meg a Beállítások
gombot.

Felhasznált memória - Válassza ki,
hogy fényképei a készülékmemóriába
vagy a külső memóriába legyenek-e
elmentve.

Képméret - A fénykép méretének
megváltoztatása.

Ikonok elrejtése - A kereső szélén
lévő ikonok automatikusan eltűnnek.

Színeffektus - Válasszon színtónust a
készítendő fényképhez.

Kamera hang - Három különböző
rekeszzárhang közül választhat.

Fehéregyensúly - A fehéregyensúly
biztosítja, hogy a fehér szín
valóságszerűen jelenjen meg
felvételein. Annak érdekében, hogy
a kamera megfelelően állítsa be a
fehéregyensúlyt, szükséges lehet
a fényviszonyok meghatározása.
Válasszon az Automatikus,
Izzólámpa, Napos idő, Fluoreszkáló
vagy Borult lehetőségek közül.
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Felvételkészítési mód - A Normál
vagy a Sorozatfelvétel közül
választhat.
Kép minőség - A képminőség
szabályozása.

Fényerő beállítása
A kontraszt a kép világos és sötét
részei közötti különbséget jelenti. Az
alacsony kontrasztú kép ködösnek fog
tűnni, míg a magas kontrasztú sokkal
élesebbnek hat.
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Kamera
1 V álassza a Fényerő lehetőséget a
gyors beállításoknál.
2 C
 súsztassa a kontraszt jelzőt
a sáv mentén a „-” irányába,
hogy csökkentse a kontrasztot
és ködösítse a képet, vagy a
„+” irányába, hogy a kontraszt
növelésével élesebb képet kapjon.

Felvételi mód kiválasztása
1 A rendelkezésre álló
felvételkészítési módok
megtekintéséhez a Beállításoknál
válassza ki a Felvételi módot.
2 Válasszon az opciók közül:
Normál - Ez az alapértelmezett
felvételtípus. a fénykép normál
üzemmódban készül.
Sorozatfelvétel - Ez lehetővé teszi,
hogy automatikusan három/hat/
kilenc felvételt készíthessen gyors
egymásutánban.

Képméret módosítása
Minél több pixelből áll a kép, annál
nagyobb a fájl mérete, ami azt is
jelenti, hogy több memóriát fog
foglalni. Ha azt szeretné, hogy
több kép férjen telefonjára vagy
a memóriakártyára, a pixelszám
módosításával csökkentheti a fájl
méretét.
1 V álassza ki a Képméret opciót a
Beállítások közül.
2 V álasszon pixelszámot a
lehetőségek közül: 1600X1200,
1280X960,640X480,320X240,
Névjegy.
3 V álassza ki a használni kívánt
méretet, és nyomja meg a
Kiválasztás gombot, hogy a
változtatásokat alkalmazza. A
beállítások menü automatikusan
bezárul, és a telefon készen áll a
fénykép készítésre.
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A mentett fényképek
megtekintése
1 A z elmentett fotókat elérheti
kamera üzemmódból az Album
menü kiválasztásával.
2 Az album megjelenik a képernyőn.
3 J elölje ki a megnyitni kívánt
fényképet.

Fénykép beállítása
háttérképként vagy azonosító
képként.
Válasszon egy képet a
fényképalbumból, majd a Használat
másként menüvel állítsa be, hogy
háttérképként, Azonosító képként,
Kezdőképként vagy Kikapcsolási
képként szeretné azt használni.
Megjegyzés: Az azonosító képek
csak olyan partnerekhez társíthatók,
amelyeket a telefonon mentett el,
nem a SIM kártyán.
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Videókamera
Gyors videó készítése
1 A kamera üzemmód kapcsolóját
állítsa a
lehetőségre, és
nyomja meg a O gombot. A
videokamera keresője megjelenik a
képernyőn.
2 Irányítsa a kamerát a felvenni
kívánt tárgyra.
3 A felvétel indításához nyomja meg
egyszer a O gombot.
4 M
 egjelenik a kereső alján a REC
felirat. A felvétel leállításához
nyomja meg ismét a O gombot.

Videofelvétel készítése után
A felvett videót jelképező állókép
megjelenik a képernyőn.
A mozgókép felvétele után következő
menüt láthatja:
Opciók - Megváltoztathatja a
videoklip nevét.
A lbum - Videoalbum
megtekintése.
Lejátszás - Fájl lejátszása.

Ú
 j videó - Megérintésével azonnal
új videofelvételt készíthet. A
jelenlegi videó mentésre kerül.
K üldés - Elküldi a videót MMS
vagy E-mail üzenetben, vagy
Bluetooth kapcsolaton keresztül.
T örlés - Az előzőleg készített
fénykép törlése. A kereső újra
megjelenik.
Vissza - Visszatérhet az előző
menühöz.

Gyors beállítások használata
A kereső képernyőn a navigációs
gombok segítségével válassza ki a
használni kívánt opciókat.
Album - Kiválasztásával megtekintheti
az albumban levő többi videót.
Kamera - Fényképezőgép módról
videokamera módra válthat.
Felv. - Videofelvétel készítése.
Fényerő - A kontraszt a videó világos
és sötét részei közötti különbséget
jelenti.
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A speciális beállítások
használata
A keresőn érintse meg a Beállítások
gombot.

Felhasznált memória - Válassza ki,
hogy fényképei a készülékmemóriába
vagy a külső memóriába legyenek-e
elmentve.

Képméret - A fénykép méretének
megváltoztatása.

Ikonok elrejtése - A kereső szélén
lévő ikonok automatikusan eltűnnek.

Színeffektus - A készítendő videó
színeffektusának kiválasztása.

Hang - Válassza a Némítás opciót,
hogy hangok nélkül készítse el a
videofelvételt.

Fehéregyensúly - A fehéregyensúly
biztosítja, hogy a fehér szín
valósághűen jelenjen meg
felvételein. Annak érdekében, hogy
a kamera megfelelően állítsa be a
fehéregyensúlyt, szükséges lehet
a fényviszonyok meghatározása.
Válasszon az Automatikus,
Izzólámpa, Napos idő, Fluoreszkáló
vagy Borult lehetőségek közül.
Minőség - A videofelvétel
minőségének szabályozása.
Időtartam - A felvétel maximális
hosszának kiválasztása.
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Megjegyzés: A változtatások
végrehajtása érdekében mindig
nyomja meg a Kiválaszt gombot,
miután új beállítást választott ki.

Mentett videók megtekintése
1 A z elmentett fotókat elérheti
kamera üzemmódból az Album
menü kiválasztásával. Az Album
megjelenik a képernyőn.
2 V álassza ki a videót a teljes
megnyitásához.
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Multimédia
Zene

Dal lejátszása

A GD330 beépített zenelejátszóval
rendelkezik, így lejátszhatja összes
kedvenc zeneszámát. A Zenelejátszó
eléréséhez válassza a Multimédia
menü Zene pontját. Innen számos
mappához hozzáférhet.

1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, és válassza a
Multimédia opciót. Itt válassza ki a
Zene, majd az Összes szám opciót.

Utoljára játszott - A legutóbb játszott
dalok megtekintése.

2 V álassza ki a lejátszani kívánt
dalt, és érintse meg a Lejátszás
gombot.

Minden szám - A telefonon található
összes dalt tartalmazza.

3 A dal lejátszásának
szüneteltetéséhez válassza a O
gombot.

Lejátszási listák - Tartalmazza az
összes lejátszási listát.

4 A következő számra ugráshoz
válassza ki a R gombot.

Előadók - Zenetárát böngészheti
előadók szerint.

5 A z előző számra ugráshoz válassza
ki a L gombot.

Albumok - Zenetárát böngészheti
albumok szerint.
Műfaj - Zenetárát böngészheti
műfajok szerint.
Számok léptetése - Hallgassa a
dalokat véletlenszerű sorrendben.

Opciók használata zenelejátszás
közben
Az Opciók menüben a következők
közül választhat:
Kis méret - A zenelejátszó képernyője
eltűnik, így telefonját a szokásos
módon használhatja.
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Ugrás a Saját zenéhez - A Zene
menü elérése.
Ismétlés - Kiválaszthatja, hogy az
adott számot ismételve vagy ismétlés
nélkül hallgatja, vagy az összeset
ismétli.
Összes szám léptetése - Hallgassa a
dalokat véletlenszerű sorrendben.
Hangszínszabályozó - Válasszon a
különböző előre beállított hangszínek
közül.
Vizualizáció - Képeffektusok
kiválasztása.
Hallgatás fejhallgatóval - Hallgassa
a kiválasztott zenét Bluetooth
fejhallgatóval. (A Bluetooth
fejhallgatónak támogatnia kell az
MP3-lejátszót.)
Hozzáadás a lejátszási listához Adja hozzá a fájlt a lejátszási listához.
Fájladatok - A fájl adatainak
megtekintése.
Küldés - Dal küldése üzenetben, emailben vagy Bluetooth kapcsolaton
keresztül.
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Használat másként - Állítsa be
a zeneszámot csengőhangnak,
üzenethangnak, kezdő- vagy
kikapcsolási hangnak.

Lejátszási lista létrehozása
Saját lejátszási listát hozhat létre a
Minden szám mappából válogatott
dalokból.
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, válassza a
Multimédia, majd a Zene opciót,
végül válasszon lejátszási listát.
2 N
 yomja meg a Hozzáadás gombot,
adja meg a lejátszási lista nevét,
majd a mentéshez nyomja meg a
O gombot.
3 M
 egjelenik az Összes szám
mappa. Válasszon ki minden
dalt, amelyet a lejátszási listába
szeretne helyezni, a fájlnevek
mellett megjelenik egy pipa.
Egy lejátszási lista lejátszásához
válassza ki, majd érintse meg a
Lejátszás gombot.
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Multimédia
Megjegyzés: Egy következő lejátszási
lista hozzáadásához érintse meg az
Opciók gombot, majd az Új lejátszási
lista hozzáadása opciót.

Lejátszási lista szerkesztése
Időről időre előfordulhat, hogy
új dalokat szeretne hozzáadni a
lejátszási listához, vagy dalokat
szeretne törölni onnan.
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, válassza a
Multimédia, majd a Zene opciót,
végül válassza a Lejátszási listákat.
2 Válassza ki a lejátszási listát.
3 Válassza az Opciókat.
Új dalok hozzáadása - Több dal
hozzáadása a lejátszási listához.
Küldés - A dal elküldése üzenetben
vagy Bluetooth kapcsolaton
keresztül.
Eltávolítás a listáról - Eltávolíthat
egy dalt a lejátszási listáról.

Jelölés/Jelölés törlése - Több fájl
kiválasztása.
Használat másként - Állítsa be
a zeneszámot csengőhangnak,
üzenethangnak, kezdő- vagy
kikapcsolási hangnak.
Fájladatok - Megtekintheti a dal
következő tulajdonságait: Név,
Méret, Dátum, Idő, Típus, Időtartam,
Védelem és Szerzői jog.
Memóriakezelő - Megtekintheti a
memória aktuális állapotát.

Lejátszási lista törlése
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, válassza a
Multimédia, majd a Zene opciót,
végül válassza a Lejátszási listákat.
2 É rintse meg az Opciók, majd a
Törlés vagy az Összes törlése
gombot az összes lejátszási lista
törléséhez.
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Rádió hallgatás
Az LG GD330 rendelkezik FM
rádióval, így menet közben is
ráhangolhat kedvenc állomásaira.
A készenléti képernyőn nyomja meg a
O gombot, válassza a Multimédia,
majd az FM-rádió opciót, és adja meg
a hallgatni kívánt csatorna számát.
Megjegyzés: A rádióhallgatáshoz
csatlakoztatnia kell a fejhallgatót
a telefonhoz. Csatlakoztassa a
fejhallgatót a töltő csatlakozójába.

Állomások keresése
Kézi vagy automatikus keresés
segítségével állíthatja be telefonján
a rádióállomásokat. A készülék ezt
követően saját csatornaszám alatt
tárolja az állomásokat, így nem kell
újra hangolnia azokat.
Az automatikus hangoláshoz:
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, válassza a
Multimédia, majd az FM-rádió
opciót, végül válassza az Opciókat.
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2 V álassza az Automatikus
keresés lehetőséget. A megtalált
csatornákat automatikusan egy
csatornaszámhoz rendeli a telefon.
A kézi hangoláshoz:
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, válassza a
Multimédia, majd az FM-rádió
opciót.
2 A dja meg az elmenteni kívánt
rádióállomás frekvenciáját.
3 V álassza ki a Beállítás opciót, majd
az elmenteni kívánt csatornát.
Megjegyzés: A rádiófrekvencia
mellett megjelenő LésR gomb
használatával is elvégezheti egy
állomás kézi behangolását.

Csatornák szerkesztése
Előfordulhat, hogy az állomásokat
másik csatornára szeretné helyezni,
így a leggyakrabban hallgatottakhoz
könnyebben hozzáférhet.
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Multimédia
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O, gombot, és válassza
a Multimédia, majd az FM-rádió
opciót, végül válassza az Opciókat.
2 V álassza a Csatornalista
menüpontot és válassza ki a
csatornát, amelyet módosítani
kíván.
3 V álaszthat állomást a többi
csatorna közül, vagy kézzel is
behangolhat egy csatornát a kívánt
frekvenciára.
A következők szerint módosíthatja a
csatornákat, ha kijelöli a csatornát, és
megnyomja az Opciók gombot:
Átnevezés - Csatorna átnevezése.
Csere - Új frekvencia megadása a
kiválasztott csatornához.

Csatornák visszaállítása
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, válassza a
Multimédia, majd az FM-rádió
opciót, végül válassza az Opciókat.

2 V álassza a következő
menüpontokat: Csatornalista és
Opciók.
3 V álassza a Csatorna visszaállítása
opciót a jelenlegi csatorna
visszaállítására, vagy a Minden
csatornát visszaállít opciót, hogy
minden csatornát visszaállítson.
TIPP! A rádióvétel javításához bontsa
ki a fejhallgató zsinórját, amely
egyúttal rádióantennaként is szolgál.

A diktafon használata
A Diktafon segítségével
hangjegyzeteket vagy más hangokat
rögzíthet.
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, és válassza a
Multimédia opciót.
2 V álassza a Diktafont, majd az
Opciók menüpontot és válasszon a
következők közül:
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Időtartam - Állítsa be a felvétel
időtartamát. Válasszon az MMS
üzenet méret, 30 másodperc, 1
perc vagy Nincs korlátozás opciók
közül.
Minőség - Válasszon
hangminőséget. Válasszon a
Legjobb, Kiváló vagy Normál
lehetőségek közül.
Felhasznált memória - Válasszon
a telefon memóriája vagy a külső
memória közül.
Ugrás a Hangfelvételekhez Nyissa meg a Hangfelvételek
mappát a Saját hangok menüben.
3 A rögzítés indításához nyomja meg
a O gombot.
4 A felvétel leállításához nyomja meg
a Leállítás gombot.
5 A felvétel meghallgatásához
válassza az Opciók menü Lejátszás
menüpontját.
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Hangfelvétel küldése
1 H
 a befejezte a rögzítést, válassza
az Opciók menüpontot.
2 V álassza ki a Küldés opciót, és
válasszon a küldési módok közül:
Üzenet, E-mail vagy Bluetooth.
Ha az Üzenet vagy E-mail opciót
választja, a felvétel csatolva lesz
az üzenethez, és azt a szokásos
módon írhatja meg és küldheti el.
Ha a Bluetooth opciót választja,
be kell kapcsolnia a Bluetooth
funkciót.
Megjegyzés: A rögzítés
befejezése után érintse meg az
Opciók gombot,és válassza a
Lejátszás, Küldés, Fájl, Törlés,
Használat másként (hogy felvételét
csengőhangként használhassa)
vagy az Ugrás a Hangfelvételekhez
opciókat.
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Saját mappák
A telefon memóriájában a Saját
mappa mappában bármilyen
multimédia fájlt tárolhat, így minden
képhez, hanghoz, videóhoz és
játékhoz könnyen hozzáférhet.
A Dokumentumok mappához
hasonlóan működik. Előfordulhat,
hogy fájlok átvitelekor számítógépéről
telefonjára, azok a Dokumentumok
mappa helyett az Egyéb mappában
jelennek meg.

Képek
A Képek mappa tartalmaz
egy képlistát, amely magában
foglalja a telefonra előre feltöltött
alapértelmezett képeket, az Ön által
letöltött és a telefon kamerájával
készített fényképeket.

Képek menüopciói
A Képek mappából elérhető opciók
a kijelölt kép típusától függenek. A
képekhez az összes opció elérhető.

Küldés - Küldje el a képet egy
barátjának.
Használat másként - Állítsa be,
hogy a kép bizonyos időközönként
megjelenjen a telefonon.
Másolás - Kép áthelyezése a telefon
memóriájából memóriakártyára, vagy
fordítva.
Áthelyezés - Kép másolása a telefon
memóriájából memóriakártyára, vagy
fordítva.
Törlés - Kép törlése.
Jelölés/Jelölés törlése - Több fájl
kiválasztása.
Kép szerkesztése - Szerkesztheti a
kiválasztott képet.
Nyomtatás Bluetooth-on Kép nyomtatása Bluetooth®-on
keresztül.
Fájl - Módosítsa a fájt nevét vagy
tekintse meg a fájlinformációkat.
Új mappa - A Képek mappán belül új
mappa létrehozása.
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Diavetítés - Diavetítés indítása.
Rendezés - A képek elrendezése
meghatározott rendezési elv szerint.
Rács nézet/Lista nézet - A képek
megjelenítése rács vagy lista
nézetben.
Memóriakezelő - Memóriaállapot
megtekintése.

Fénykép küldése
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, és válassza
a Saját mappát, majd a Képek
opciót.
2 V álassza ki a küldeni kívánt
fényképet és nyomja meg az
Opciók menüpontot.
3 N
 yomja meg a Küldés gombot, és
válasszon a küldési módok közül:
Üzenet, E-mail vagy Bluetooth.
4 H
 a az Üzenet vagy E-mail opciót
választja, a fénykép csatolva lesz
az üzenethez, és azt a szokásos
módon írhatja meg és küldheti el.
Ha a Bluetooth opciót választja,
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be kell kapcsolnia a Bluetooth
funkciót, és a telefon keres
egy eszközt, amelyre a képet
elküldheti.

Kép használata
A képeket használhatja háttérképként,
Azonosító képként, kezdő- vagy
kikapcsolási képként.
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, és válassza a
Saját mappát, majd a Saját képek
opciót.
2 V álassza ki a képet, majd az
Opciók menüpontot.
3 V álassza a Használat másként
opciót, és válasszon az alábbi
lehetőségek közül:
Háttérkép - Állítson be háttérképet
a készenléti képernyőre.
Azonosító kép - Képet rendelhet
a partnerlistán szereplő
személyekhez, így a kép jelzi a hívó
személyét.
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Saját mappák
Indítás - Kiválaszthat egy képet,
amely megjelenik a telefon
bekapcsolásakor.

3 V álassza ki a Törlés opciót, és
nyomja meg az Igen gombot, hogy
megerősítse a döntést.

Kikapcsolás - Kiválaszthat egy
képet, amely megjelenik a telefon
kikapcsolásakor.

TIPP! Képfájl gyors törléséhez
jelölje ki azt a kurzorral, majd nyomja
meg a c gombot.

Képek rendezése
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, és válassza a
Saját mappát, majd a Saját képek
opciót.
2 V álassza az Opciók, majd a
Rendezés menüpontot.
3 V álasszon a Dátum, Típus vagy
Név lehetőségek közül.

Kép törlése
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, és válassza
a Saját mappát, majd a Képek
opciót.
2 V álassza ki a küldeni kívánt
fényképet és nyomja meg az
Opciók menüpontot.

Kép áthelyezése vagy másolása
Képeket helyezhet át vagy
másolhat a telefon memóriája és
a memóriakártya között. Erre azért
lehet szükség, hogy a memóriát
szabadítson fel az egyes tárhelyeken,
vagy azért, nehogy elvesszenek a
tárolt képek.
1 A készenléti képernyőn nyomja meg
a O gombot, és válassza a Saját
mappát, majd a Saját képek opciót.
2 V álasszon ki egy képet és nyomja
meg az Opciók gombot.
3 V álassza az Áthelyezés vagy a
Másolás opciót.
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Kép kijelölése és a kijelölés
törlése
Ha egyszerre több képet szeretne
áthelyezni, másolni, küldeni
vagy törölni, először pipával kell
megjelölnie azokat.
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, és válassza a
Saját mappát, majd a Saját képek
opciót.
2 V álassza az Opciók, majd
a Jelölés/Jelölés törlése
lehetőséget.
3 M
 inden kép jobb alsó részén
megjelenik egy mező. Ha
kiválasztja a képet, a hozzá tartozó
mezőben egy pipa jelenik meg.
4 A
 kép kijelölésének törléséhez
válassza ki újra a képet, így a pipa
eltűnik a mezőből.
5 H
 a az összes kívánt képet
megjelölte, válasszon egy
beállítást, amelyet alkalmazni
kíván.
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Memóriaállapot ellenőrzése
Ellenőrizheti, hogy memóriájából
mennyi a foglalt és a fennmaradó
terület.
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, és válassza
a Saját mappát, majd a Képek
opciót.
2 V álassza a következő
menüpontokat: Opciók és
Memóriakezelő.
3 V álassza a Készülék memória
vagy Külső memória opciót.
Megjegyzés: Ha nem használ
memóriakártyát, akkor nem
választhatja a Külső memória opciót.

Hangok
A Hangok mappa tartalmazza az
Alapértelmezett hangokat és a
Hangfelvételeket. Itt kezelhet, küldhet
vagy csengőhangnak állíthat be
hangokat.
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Saját mappák
Hang használata

Videó lejátszása

1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, és válassza
a Saját mappát, majd a Hangok
opciót.

1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, és válassza
a Saját mappát, majd a Videók
opciót.

2 V álassza az Alapértelmezett
hangok vagy Hangfelvételek
opciót.

2 V álasszon egy videót, és nyomja
meg a Lejátszás gombot.

3 V álasszon ki egy hangot, melynek
meghallgatásához nyomja meg a
Lejátszás gombot.
4 V álassza az Opciók, majd a
Használat másként menüpontot.
5 V álasszon a Hanghívás
csengőhangja, Üzenethang,
Kezdőhang vagy Kikapcsolási
hang opciók közül.

Videók
A Videók mappában megjelenik a
letöltött videók és a telefonnal felvett
videók listája.

Opciók használata videó
lejátszás közben
Videó lejátszás közben, válassza az
Opciók lehetőséget
Fekvő nézet - A videó megtekintése
teljes nézetben.
Megjegyzés:Videoklipek
megtekintése közben normál nézetről
fekvő nézetre, illetve fekvő nézetről
normál nézetre a # gombbal
válthat.
Némítás/Némítás feloldása - Hang ki
és bekapcsolása.
Rögzítés - A képernyőn kimerevített
képet elmentheti képfájlként.
(Ez az opció csak videó szüneteltetése
közben érhető el.)
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Ismétlés - A Ki, Egy vagy Összes
lehetőség közül választhat.
Fájladatok - A fájl adatainak
megtekintése.
Küldés - Videó küldése üzenetként,
e-mailben vagy Bluetooth kapcsolaton
keresztül.

Videoklip küldése
1 V álasszon egy videót, és nyomja
meg az Opciók gombot.
2 V álassza ki a Küldés opciót, és
válasszon a küldési módok közül:
Üzenet, E-mail vagy Bluetooth.
3 H
 a az Üzenet vagy E-mail opciót
választja, a videoklip csatolva lesz
az üzenethez, és azt a szokásos
módon írhatja meg és küldheti el.
Ha a Bluetooth opciót választja,
be kell kapcsolnia a Bluetooth
funkciót, és a telefon keres
egy eszközt, amelyre a videót
elküldheti.
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Videó menüopciók használata
A Videók mappában a következő
opciók közül választhat:
Küldés - Videó elküldése egy
barátnak.
Másolás - Videoklip áthelyezése
a telefon memóriájából
memóriakártyára, vagy fordítva.
Áthelyezés - Videoklip másolása
a telefon memóriájából
memóriakártyára, vagy fordítva.
Törlés - Videó törlése.
Rács nézet/Lista nézet - Válasszon
ki több fájlt.
Fájl - Nevezze át a fájlt vagy tekintse
meg a fájlinformációkat.
Új mappa - Új mappa létrehozása a
játékok és alkalmazások menüben.
Rendezés - Videók rendezése
valamilyen rendezési elv szerint.
Rács nézet/Lista nézet - Az opciók
megjelenítése rács vagy lista
nézetben.
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Saját mappák
Memóriakezelő - Memóriaállapot
megtekintése.

JAVA
Játékokat és alkalmazásokat tölthet
le telefonjára, hogy szabad idejében
szórakoztassa magát.
Hálózatról letöltött játék esetében
használat előtt a letöltött játékot
telepíteni kell a telefonra.

Új mappa - Új mappa létrehozása a
játékok és alkalmazások menüben.
Rendezés - Játékok és alkalmazások
rendezése Dátum, Méret vagy Név
szerint.
Fájladatok - A választott játék
adatainak megtekintése.
Memóriakezelő - Memóriaállapot
megtekintése.

Alkalmazások megtekintése

Játék lejátszása
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, és válassza a
Java opciót.
2 V álassza a Java, majd a Játékok
menüpontot.
3 V álasszon egy játékot, és nyomja
meg az Indítás gombot.

Játék menüopciók használata
A Játékok és az Alkalmazások
mappákban a következő opciók
érhetők el:

Az Alkalmazások menü használatával
kezelheti a telefonján található
Java-alkalmazásokat. A letöltött
alkalmazásokat törölheti.
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, és válassza a
Java opciót.
2 V álassza a Java, majd az
Alkalmazások menüpontot.
3 M
 egtekintheti és kezelheti a
meglevő alkalmazásokat.

62 LG GD330 | Használati útmutató

D330_Hungary_Vodafone_0422.indd62

62

2009.4.22

12:49:1

A hálózati profil módosítása
Ha játékot szeretne letölteni, akkor a
Beállítások opció alatt állíthatja be a
hálózathoz való csatlakozást.
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, és válassza a
Java opciót.
2 Válassza a Beállításokat.
3 Itt a következő műveletekre van
lehetősége:
Profilok - Profil megtekintése és új
profil hozzáadása.
Tanúsítvány lista - a Java
alkalmazások használatához
megtekintheti a tanúsítványok
listáját.

Java játékok és alkalmazások
telepítése
A szolgáltatótól függően a telefonon
minden Java-alapú program,
például Java-játék futtatható.
Java programfájlokat kompatibilis
számítógépről telefonja memóriájába
Bluetooth, USB-tömegtároló vagy
külső memória segítségével tölthet át.
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A Java programfájlok .jad vagy .jar
formátumúak.
Ha telefonjára Java programfájlokat
ment le, a Java játékok és
alkalmazások használata előtt először
telepíteni kell a fájlokat.
A Java játékok és alkalmazások
telepítéséhez:
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, és válassza
a Saját mappát, majd az Egyebek
vagy a Saját memóriakártya opciót.
(ha telefonjához külső memóriát
használ).
2 V álassza ki a telepíteni kívánt (*.jad
vagy *.jar kiterjesztésű) fájlt, majd
nyomja meg a Telepít gombot.
Megjegyzés: A .jad fájlnak
tartalmaznia kell a saját .jar fájlját.
3 T elepítés után a Java-program a
Játékok vagy az Alkalmazások
menüben látható, ahol
kiválaszthatja, futtathatja vagy
törölheti azt.
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Saját mappák
TIPP! A Java MIDlet a telefonra
a WAP (Wireless Application Protocol)
szolgáltatások használatával is
letölthető. Ne feledje, hogy az online
szolgáltatások igénybe vételekor külön
költségek merülhetnek fel.

Flash tartalom
A Flash tartalom mappa tartalmaz
minden alapértelmezett és letöltött
Flash tartalmat.

Egyebek
Az Egyéb mappa olyan fájlok
tárolására szolgál, amelyek nem
képek, hangok, videók, játékok vagy
alkalmazások.

Memóriakártya
Ha vásárol egy kiegészítő külső
microSD memóriakártyát akkor több
tartalom tárolható.
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Szervező
Esemény hozzáadása a
naptárban
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, majd
válassza a Szervező és Naptár
menüpontokat.
2 V álassza ki azt a napot, amelyhez
eseményt szeretne hozzáadni.
3 V álassza az Opciókat, majd az Új
esemény hozzáadása lehetőséget.
4 V álasszon a magadott
eseménytípusok, Találkozó,
Évforduló vagy Születésnap közül,
és érintse meg az Kész gombot.
5 E llenőrizze a dátumot, és adja meg
az időpontot, amikor az eseményt
aktiválni szeretné.
6 A találkozók és évfordulók esetén
írja be az esemény végének
dátumát és időpontját is az alsó
időpont és dátum mezőkbe.
7 V álassza a Kész gombot, és
az esemény elmentésre kerül
a naptárba. Az eseménnyel
megjelölt napokat kurzor jelzi, és
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az esemény kezdeti időpontjában
bekapcsol a figyelmeztető
hangjelzés, hogy teendőit eszébe
juttassa.
TIPP! A naptárban szabadsága
idejét is beállíthatja. Adja meg a
napokat, amikor szabadságon
lesz, majd válassza az Opciók,
majd a Szabadnapok megadása
menüpontokat. Ezek a napok pirossal
lesznek árnyékolva. Az ébresztés
beállításakor választhatja a szabadság
napjainak kihagyását.

A naptár alapértelmezett
nézetének megváltoztatása
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, majd
válassza a Szervező és Beállítások
menüpontokat.
2 Válassza a Naptár opciót, majd
a Havi nézet vagy Heti nézet
lehetőséget.
3 Nyomja meg a Kész gombot
döntése megerősítésére.
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Szervező
Új feladat

Feladatlista megosztása

1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, majd válassza
a Szervező menüpontot.

1 A készenléti képernyőn nyomja meg
a O gombot, majd válassza a
Szervező és Feladatok menüpontokat.

2 V álassza a Feladatok opciót, és
válassza a Hozzáad gombot.

2 V álassza ki a megosztani kívánt
Tennivaló elemet, majd érintse
meg az Opciók gombot.

3 Á llítson be dátumot a feladathoz,
adjon hozzá jegyzeteket, és
válasszon prioritási szintet: Magas,
Közepes vagy Alacsony.
4 A Kész gombbal elmentheti a
feladatok lista elemeit.
TIPP! Egy elem
szerkesztéséhez jelölje ki azt,
majd nyomja meg az Opciók és a
Szerkesztés gombot. Hagyja jóvá
döntését a Kész gomb megérintésével.

3 V álassza a Küldés gombot. A
feladatokat Szöveges üzenet,
Multimédia üzenet, E-mail vagy
Bluetooth útján is megoszthatja
másokkal.

Jegyzet hozzáadása
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, majd
válassza a Szervező és Jegyzetek
menüpontokat.
2 Válassza a Hozzáad. gombot.
3 Írja be az emlékeztetőt, majd
érintse meg a Mentés gombot.
4 A jegyzet alkalmazás következő
megnyitásakor a jegyzet
megjelenik a képernyőn.
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TIPP! A már beállított emlékeztetők
szerkeszthetők. Válassza ki a
szerkeszteni kívánt emlékeztetőt, és
érintse meg a Szerkesztés gombot.

Titkos jegyzet hozzáadása
Személyes adatainak védelme
érdekében A Titkos jegyzet menüben
személyes jegyzetet írhat be.
Ennek a menüpontnak a
használatához adja meg biztonsági
kódját.

A dátumkereső használata
A dátumkereső egy praktikus eszköz,
amely segít kiszámolni, hogy bizonyos
számú nap elteltével mi lesz a pontos
dátum.
Például 2009.10. 02-a után 60
nappal a pontos dátum 2009.12.
01. Ez hasznos segítség a határidők
figyelemmel kíséréséhez.
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Beállítások
Naptár - Módosíthatja a naptár
megtekintésének beállításait.
Összes küldése Bluetooth-on - A
naptárban
található összes naptárbejegyzés
és feladat elküldhető Bluetooth-on
keresztül egy másik telefonra.
Biztonsági mentés - A naptárról és a
feladatokról készíthet biztonsági
mentést, ha külső memóriát
csatlakoztat a telefonhoz.
Visszaállítás - Visszaállíthatja a
naptárt és a
feladatokat, ha külső memóriát
csatlakoztat a telefonhoz.
Memória infók - Megtekintheti
a naptár, a feladatok, a jegyzetek
és a titkos jegyzetek számára
rendelkezésre álló memóriát.
Összes törlése - Törölheti az összes
adatot a következő helyekről: Naptár,
Feladatok, Jegyzet és Titkos jegyzet.
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Eszközök
Gyorsmenü hozzáadása
A Gyorsmenüvel egyszerűen
hozzáférhet a legtöbbször használt
funkciókhoz. Kedvenc menüjét
hozzáadhatja a Gyorsmenü listájához.

Az ébresztés beállítása
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg az O gombot, és válassza
az Eszközök, majd az Ébresztés
opciót.
2 Nyomja meg az Opciók gombot,
és válassza az Új hozzáadása
lehetőséget.
3 Á llítsa be az időpontot, amikor
szeretné, hogy bekapcsoljon az
ébresztő.
4 V álasszon az ébresztés beállításai
közül: naponta, Hét - Pén, Hét
- Szo, Szo - Sze, Szo - Csü, Vas
- Csü, Szo - Vas, Szabadság
kivételével, Hét napjának
kiválasztása vagy Egyszeri
5 R iasztási hang kiválasztásához
válassza a
gombot és a
Szerkesztés menüpontot.

6 A z ébresztéshez jegyzetet is
társíthat. Ha befejezte a beírást,
nyomja meg a Kész gombot.
Az ébresztés alatt a jegyzet a
képernyőn olvasható.
7 V égül beállíthatja a szundítási
időközt 5, 10, 20 vagy 30 percre,
1 órára, vagy ki is kapcsolhatja.
8 H
 a beállította az ébresztést, nyomja
meg a Kész gombot.
Megjegyzés: Legfeljebb 5 ébresztést
állíthat be.
Az ébresztőóra akkor is hangjelzést
ad, ha a telefon kikapcsolt állapotban
van.

A számológép használata
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, és válassza
az Eszközök, majd a Számológép
opciót.
2 A szám billentyűk megérintésével
viheti be a számokat.
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3 E gyszerű műveletek
végrehajtásához a navigációs
gombokat használva válassza ki a
kívánt funkciót (+, –, ×, ÷), majd
a = jelet.
4 Ö
 sszetettebb számításokhoz
válassza az Opciókat, majd a
megfelelő parancsot.
5 A
 c gombbal törölhet karaktert,
a c gombot lenyomva és
lenyomva tartva pedig a teljes
számítást törölheti és újat kezdhet.

A stopper használata
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, és válassza az
Eszközök, majd a Stopper opciót.
2 A
 z időmérő indításához nyomja
meg az Indítás gombot.
3 A
 Részidő opció kiválasztásával
részidőt mérhet.Egyéni részidőt
menthet el (legfeljebb 20-szor).
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4 A z időmérő leállításához nyomja
meg a Leállítás gombot.
5 V álassza a Folytatás elemet a
stopper újraindításához attól az
időponttól, ahol megállította, vagy
indítsa újra az időt a Visszaállítás
lehetőséggel.

Átváltás
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, és válassza az
Eszközök, majd az Átváltás opciót.
2 V álassza ki az átváltani kívánt
mennyiséget: Pénznem,
Terület, Hosszúság, Tömeg,
Hőmérséklet, Térfogat vagy
Sebesség.
3 M
 ost kiválaszthatja az eredeti
mértékegységet, és megadhatja
az átváltani kívánt értéket, majd a
kívánt mértékegységet.
4 A megfelelő érték megjelenik a
képernyőn.
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Eszközök
Város hozzáadása a világórához
1 N
 yomja meg az O gombot
és válassza az Eszközök, majd a
Világidő opciót.
2 V álassza az Opciók, majd a Város
hozzáadása menüpontot. Kezdje el
beírni a kívánt város nevét, amely
a képernyő felső részén jelenik
meg. Ehelyett a Térkép opciót is
megérintheti, és a választott várost
a térképről is kijelölheti.
3 N
 yomja meg a Kiválasztás gombot
döntése megerősítésére.
TIPP! Ha külföldön tartózkodik, a
Világidő menüben az Opciók gomb,
majd az Időzóna módosítása opció
megérintésével módosíthatja az
időzónát. Válassza ki a kívánt várost a
fent leírtak szerint.
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Böngésző
A kezében lévő böngészővel mind a
legfrissebb hírek és időjárás-jelentés,
mind a sport- és közlekedési hírek
elérhetőek az Ön számára, amikor
csak szeretné.
Ráadásul a böngészővel lehetősége
van a legújabb zenék, csengőhangok,
háttérképek és játékok letöltésére is.

Internet hozzáférés
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, majd válassza
a Böngésző menüpontot.
2 A Kezdőlap
kiválasztásával közvetlenül is
hozzáférhet a böngésző honlaphoz.
Ehelyett választhatja a Cím
megadása opciót, ahol beírhatja
a kívánt URL-t, majd válassza ki a
Megnyitás parancsot.
MEGJEGYZÉS: A csatlakozás a
szolgáltatáshoz és a tartalom letöltése
többletköltség felszámolásával jár. Az
adatátvitel költségeiről tájékozódjon
szolgáltatójánál.
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Google
A Google szolgáltatásai a O gomb
megnyomásával, majd a Google
lehetőség kiválasztásával érhetők el.
Megjegyzés: Előfordulhat,
hogy a Google nem minden
országban elérhető. Ez a hálózati
szolgáltatásoktól függ.

Könyvjelzők hozzáadása és
hozzáférés a könyvjelzőkhöz
Kedvenc webhelyeit hozzáadhatja a
könyvjelzőkhöz, és a weboldalakat
mentve gyors és egyszerű hozzáférést
biztosíthat azokhoz.
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, majd válassza
a Böngésző menüpontot.
2 V álassza a Könyvjelzők opciót.
Megjelenik a képernyőn a
Könyvjelzők listája.
3 Ú j mappa létrehozásához válassza
az Opciók menüpontot, és érintse
meg az Új mappa lehetőséget.
Adja meg a könyvjelzők mappa
nevét.
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Böngésző
4 Ú j könyvjelző hozzáadásához
válassza az Opciók, majd az Új
hozzáadása opciót. Adja meg a
könyvjelző nevét és URL-jét.
5 V álassza a Kész gombot. A
Könyvjelző meg fog jelenni a
könyvjelzők listáján.
6 A könyvjelző megnyitásához
egyszerűen görgessen a kívánt
könyvjelzőre, és érintse meg a
Megnyit gombot.

Egy oldal mentése
1 A fent leírtak szerint nyissa meg a
kívánt weboldalt.
2 V álassza az Opciók, az Elemek
mentése, végül az Oldal mentése
lehetőséget.
3 N
 evezze el a honlapot, hogy
könnyen felismerje.

Hozzáférés egy mentett oldalhoz
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, majd válassza
a Böngésző menüpontot.
2 V álassza a Mentett oldalak
opciót.
3 A mentett oldalhoz kapcsolódáshoz
válassza a Megnyit menüpontot.

Előzmények megtekintése
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, majd válassza
a Böngésző és Előzmények
menüpontokat.
2 M
 egjelenik a legutóbb megnyitott
weboldalak listája.
3 E gyszerűen jelöljön ki egy oldalt,
és nyomja meg a Megnyit gombot
a kívánt oldal megnyitásához.

4 Válassza a Mentés opciót.
TIPP! E menü segítségével
szerkesztheti az elmentett oldalak
nevét, és törölheti az elmentett
oldalakat is.
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RSS olvasó használata
Az RSS (Really simply Syndication)
a Web feed formátumok egy
családja, amellyel a gyakran frissített
tartalmakat lehet megjelenítetni, mint
a blogok bejegyzései, a hírek vagy a
podcast-ek. Az RSS-dokumentum,
amelyet feed-nek, web feed-nek
vagy csatornának hívnak vagy
a teljes szöveget vagy a tartalom
egy összefoglalóját tartalmazza egy
társított weboldalról.

A webes böngésző
beállításainak módosítása
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, majd válassza
a Böngésző és Beállítások
menüpontokat.
2 A
 következőket állíthatja
be: Profilok, Megjelenés,
Gyorsítótár, Cookie-k, Biztonság
vagy Gyári beállítás.
3 A
 beállítások módosítása után
nyomja meg a Kiválaszt gombot.
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Kapcsolatok
Fájlok küldése és fogadása
Bluetooth kapcsolaton keresztül
A Bluetooth nagyszerűen alkalmas
fájlok küldésére és fogadására,
mert nincs szükség kábelekre, és a
kapcsolódás gyors és egyszerű.
Hívások kezdeményezésekor vagy
fogadásakor használhat Bluetooth
fejhallgatót.
Fájlküldés:
1 Nyissa meg a küldeni kívánt fájlt.
2 Válassza az Opciók és a Küldés
opciót lehetőséget. Válassza a
Bluetooth opciót.
3 A z Igen gomb megérintésével
kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
4 A GD330 automatikusan keresi
az elérhető Bluetooth kapcsolatra
képes eszközöket.
5 V álassza ki azt az eszközt,
amelyikre a fájlt küldeni szeretné,
majd a Kiválasztás gomb
megérintésével küldje el a fájlt.

6 A készülék továbbítja a fájlt.
TIPP! A folyamatjelzőre pillantva
győződjön meg arról, hogy a fájl
küldése sikeres volt.

Fájl fogadása:
1 F ájlok fogadásához szükséges,
hogy a Bluetooth Bekapcsolt és
Látható állapotban legyen. A
részletes leírást lásd alább a
Bluetooth beállítások módosítása
résznél.
2 M
 egjelenik egy üzenet, amely a
küldőtől érkező fájl fogadására
kéri. Érintse meg az Igen gombot
a fájl fogadásához.
3 L átni fogja, hogy a fájl hova kerül
mentésre, és kiválaszthatja a Fájl
megtekintése lehetőséget. A fájlok
általában a Saját mappán belül
a megfelelő almappába kerülnek
mentésre.
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Bluetooth beállítások módosítása
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, és válassza a
Kapcsolódási módot.
2 V álassza a Bluetooth, majd a
Beállítások opciót. A következő
beállításokat módosíthatja:
Láthatóság - Válasszon a Látható,
az 1 percig látható vagy a Rejtett
lehetőségek közül.
Eszköz neve - Nevezze el GD330as készülékét.
Szolgáltatások - Keresse meg a
GD330 készülék által támogatott
profilt.
Saját cím - Keresse meg Bluetooth
eszköze címét.

Párosítás másik Bluetooth
eszközzel

1 E llenőrizze, hogy készülékén a
Bluetooth Bekapcsolt és Látható
állapotban van. A Beállítások
menüben megváltoztathatja
láthatóságát.
2 V álassza a Párosított eszközök,
majd az Új menüpontot.
3 A GD330 eszközöket fog keresni.
Ha talál eszközöket, a képernyőn a
Frissítés és a Hozzáadás lehetőség
jelenik meg.
4 V álassza ki a párosítandó eszközt,
és adja meg a jelszót, majd nyomja
meg a Hozzáadás gombot.
5 K észüléke kapcsolódik a másik
eszközhöz, amelyiken ugyanazt a
jelszót kell megadnia.
6 A jelszóval védett Bluetooth
kapcsolat készen áll.

A GD330 párosításakor egy másik
eszközzel jelszóval védett kapcsolatot
hozhat létre. Ennek következtében a
párosítás biztonságosabb.
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Kapcsolatok
A Bluetooth fejhallgató
használata
1 E llenőrizze, hogy készülékén a
Bluetooth Bekapcsolt és Látható
állapotban van.
2 K övesse a fejhallgató használati
utasítását, hogy párosítási
módba állítsa azt, és párosítsa a
készülékeket.
3 É rintse meg az Igen gombot
a Kapcsolódáshoz. A GD330
automatikusan a Fejhallgató
profilra kapcsol.

A telefon használata
adattárolóként

4 J elölje ki a Tömegtároló
menüpontot és nyomja meg a
Kivál. gombot.
5 C
 satlakoztassa telefonját a
számítógéphez. A telefonon
a Tömegtároló címszó alatt a
„Csatlakoztatva” üzenet jelenik
meg.
Ne szakítsa meg a kapcsolatot
adatátvitel közben.
Megjegyzés: A Tömegtároló mód
bekapcsolásához a tömegtároló
kiválasztása után a telefont ismét
csatlakoztatni kell a számítógéphez.

Telefonja tömegtároló eszközként is
használható.
1 C
 satlakoztassa le telefonját a
számítógépről.
2 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot.
3 V álassza a Kapcsolódási mód
opciót, majd az USB-kapcsolat
módot.
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Beállítások
Profilok módosítása

A repülési mód használata

A mappában lévő beállítások
módosításával GD330-as készülékét
személyre szabhatja.

Nyomja meg a repülési mód
bekapcsolásához a kezdőképernyő
O gombját, majd válassza a
Beállítások és Profilok menüpontot.
Válassza ki a Repülési mód
üzemmódot, majd az aktiváláshoz
nyomja meg a O gombot.

A készenléti képernyőn egyszerűen
megváltoztathatja profilját. Egyszerűen
csak nyomja meg a L gombot,
majd az aktiválni kívánt profilt.
A beállítások menü használatával
valamennyi profil beállítását
személyre szabhatja.
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, és válassza a
Beállítások opciót.
2 V álassza ki a Profilok opciót, majd
válassza ki a szerkeszteni kívánt
profilt.
3 V álassza az Opciók majd a
Szerkesztés menüpontot.
4 E zután a listán található
minden hang és riasztás opciót
megváltoztathat, mint pl. a
Csengőhangot és a Hangerőt, az
Üzenethangokat stb.
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A repülési mód nem teszi lehetővé
hívások indítását, a kapcsolódást az
internethez, üzenet küldését vagy
Bluetooth használatát.
Megjegyzés: A Bluetooth Repülési
módban az opció manuális
kiválasztásával bekapcsolható.

A telefon beállításainak
módosítása
Élvezze a szabadságot, amellyel
GD330-as készüléke működését
az Önnek legmegfelelőbb módon
alakíthatja.
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, és válassza a
Beállítások opciót.
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Beállítások
2 V álassza ki a Telefon menüt, és
válasszon az alábbi listáról.
Érintőpad rezgése - Be és
kikapcsolhatja az érintőpad
rezgését.
Nyelvek - Megváltoztathatja a
GD330 megjelenítési nyelvét.
Energiatakarékosság Kiválaszthatja a gyári
energiatakarékos beállítások Be
vagy Ki kapcsolását
Információ - A GD330 műszaki
adatainak megtekintése.

A képernyő beállításainak
módosítása
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, és válassza a
Beállítások opciót.
2 V álassza a Képernyő menüt, majd
válasszon a következők közül:
Képernyő téma - Válassza ki
a készenléti képernyő, illetve a
telefon kezdő és kikapcsolási
képernyőjének témáját.

Menüstílus - Válassza ki a menü
megjelenítési stílusát.
Tárcsázás - Beállíthatja a képernyőt
hívás kezdeményezésekor.
Betűméret - A betűméretet
beállítása.
Háttérvilágítás - A háttérvilágítás
időtartamának kiválasztása.
Megjegyzés: A hosszabb
időtartamú háttérvilágítás nagyobb
energiafelhasználással jár, ami
gyakoribb akkumulátortöltést tesz
szükségessé.
Témák - Egy pillanat alatt teljesen
megváltoztathatja a képernyő
megjelenését.
Üdvözlő üzenet- Írja be a telefon
bekapcsolásakor megjelenő üdvözlő
üzenetet.
3 A beállítások mentéséhez nyomja
meg a Kivál. gombot.
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Dátum és idő használata
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, és válassza a
Beállítások opciót.
2 V álassza a Dátum és idő
lehetőséget.
Beállíthatja a dátumot és időt vagy
választhatja az idő beállításának
automatikus frissítését utazáskor vagy
téli/nyári időszámítás váltásakor.

Biztonsági beállítások
módosítása
1 A készenléti képernyőn nyomja
meg a O gombot, és válassza a
Beállítások opciót.
2 V álassza a Biztonság lehetőséget,
majd válasszon a következők közül:
PIN kód kérés - Beállíthatja, hogy
a telefon bekapcsoláskor kérje a
PIN kódot.

Kódcsere - Változtassa meg a
kódokat: PIN / PIN2 / Biztonsági
kód.
Megjegyzés: Biztonsági kód
A biztonsági kód megvédi
telefonját a jogosulatlan
használattól. Alapértelmezett
állapotban a biztonsági kód
‘0000’, és abban az esetben
van rá szükség, amikor a
telefon összes bejegyzését
törölni szeretné, ill. a Gyári
beállítások visszaállítása menü
aktiválásához. A telefonzár funkció
be- és kikapcsolásához szintén
szükséges a biztonsági kód
megadása, ezzel megelőzheti,
hogy illetéktelenek használják
telefonját. Az alapértelmezett
biztonsági kód beállítás
a Biztonság > Kódcsere
lehetőségnél változtatható meg.

Készülék zár - Illetéktelen
használat ellen állítson be
telefonzárt. Ehhez egy biztonsági
kódra lesz szüksége.
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Beállítások
A memóriakezelő használata
A GD330-as készülék három
memóriatípust képes kezelni:
készülék memória, SIM-kártya és
külső memóriakártya (lehetséges,
hogy a memóriakártyát külön kell
megvásárolnia).
A memóriakezelő használatával
meghatározhatja az egyes
memóriatípusok használatát, és
láthatja a szabad memóriaterületek
nagyságát.
A készenléti képernyőn nyomja meg
a O gombot. Válassza a Beállítások,
majd Memóriakezelő opciókat.
Készülék közös memóriája Megtekintheti a GD330 készüléken
a képek, hangok, videók, flash
tartalmak, MMS-üzenetek,
alkalmazások és egyebek számára
rendelkezésre álló memóriát.

Készülék fenntartott memóriája Megtekintheti a készüléken az SMSüzenetek, partnerek, naptári elemek,
tennivalók listája, emlékeztetők,
ébresztések, híváselőzmények,
könyvjelzők és egyebek számára
rendelkezésre álló memóriát.
SIM - Megtekintheti az SIM-kártyáján
elérhető memóriát.
Külső memória - Megtekintheti a
külső memóriakártyáján elérhető
memóriát (lehetséges, hogy a
memóriakártyát külön kell
megvásárolnia).
Elsődleges tárolási hely - Válassza
a Készülékmemória vagy Külső
memória opciót.
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Egyéb beállítások módosítása

Szoftverfrissítés

Hálózat - A GD330 automatikusan
csatlakozik az Ön által választott
hálózathoz. A beállítások ebben a
menüben módosíthatók.

LG mobiltelefon szoftverfrissítési
program

Internet profilok - Adja meg az
internethez történő kapcsolódáshoz
szükséges profilokat.
Hozzáférési pontok - A hálózat
üzemeltetője ezeket az adatokat
már elmentette. Az alábbi menü
használatával további hozzáférési
pontokat határozhat meg.
GPRS kapcsolat Csomagkapcsolt adatkapcsolat
beállítása.
Gyári beállítások visszaállítása Visszaállíthatja a telefon
alapértelmezett konfigurációját. Írja be
biztonsági kódját.
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A program telepítésével és
használatával kapcsolatos további
információkért kérjük keresse fel a
http://update.lgmobile.com honlapot.
Ezzel a funkcióval az interneten
keresztül gyorsan és kényelmesen a
legújabb verzióra frissítheti a szoftvert
anélkül, hogy fel kellene keresnie a
szervizközpontunkat.
Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési
programja a frissítés alatt teljes
odafi gyelést követel meg, kérjük
hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés
megkezdése előtt megjelenő,
az egyes lépésekhez tartozó
megjegyzéseket és utasításokat. Az
USB adatkábel vagy az akkumulátor
elmozdítása a szoftverfrissítés
közben a telefon súlyos károsodását
okozhatja. Mivel a gyártó nem
vállal felelősséget a szoftverfrissítés
közben történt adatvesztésért,
javasoljuk, hogy jegyezzen fel előre
minden fontos információt az adatok
81
megőrzése érdekében.
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Tartozékok
Mobiltelefonjához különböző tartozékok állnak rendelkezésre.
Ezeket az alábbiakban ismertetjük.
Adatkábel
és CD

Töltő

A GD330
készülék
számítógéppel
történő összekapcsolásához és
szinkronizálása.

Szabványos
akkumulátor

Használati útmutató

További információk a GD330
telefonkészülékről.
Sztereó
fejhallgató

Megjegyzés:
• M
 indig eredeti

•

LG tartozékokat
használjon. Ha másképpen tesz, az
a garancia elvesztésével járhat.
A tartozékok az egyes régiókban
különbözőek lehetnek; további
kérdéseivel, kérjük, forduljon
regionális szervizképviselőnkhöz.
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Hálózati szolgáltatás

Műszaki adatok

Az útmutatóban leírt vezeték nélküli
telefon GSM 850, GSM 900, DCS
1800 és PCS 1900 hálózatban való
használatra vonatkozó jóváhagyással
rendelkezik.

Általános

Számos, az útmutatóban leírt funkció
hálózati szolgáltatás. Ezek különleges
szolgáltatások, amelyeket a vezeték
nélküli hálózati szolgáltató biztosít
az Ön számára. Mielőtt bármilyen
formában használná ezen hálózati
szolgáltatások bármelyikét, fizessen
elő arra a hálózat szolgáltatójánál, és
tartsa be annak utasításait.

Üzemi hőmérséklet
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Terméknév: GD330
Rendszer: GSM 850 / GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900
Max: +55°C (kisütés),
+45°C (töltés)
Min: -10°C
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Hibaelhárítás
Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a
telefon használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához
a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen
elháríthatja.
Üzenet

Lehetséges okok

Lehetséges megoldás

SIMkártya
hiba

Nincs SIM-kártya a
telefonban, vagy nem
megfelelően helyezte
azt be..

Győződjön meg arról, hogy a
SIMkártyát megfelelően
helyezte be.

Nincs hálózati Gyenge jelerősség
kapcsolat
Kívül esik a GSMhálózaton

Menjen magasabbra,
ablakhoz vagy a szabadba.
Ellenőrizze a szolgáltató
lefedettségi térképét.

A funkció
nem
állítható be

A szolgáltató
nem támogatja a
szolgáltatást vagy
regisztráció szükséges
az igénybe vételéhez

Forduljon a szolgáltatóhoz.

A hívások
nem
érhetők el

Tárcsázási hiba Új SIMkártya behelyezése Elérte
a díjkorlátozást

Új hálózat nincs hitelesítve.
Ellenőrizze, nincsenek-e új
korlátozások. Forduljon
a szolgáltatóhoz, vagy állítsa
vissza a korlátozást a PIN 2
kód segítségével.
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Hibaelhárítás
Üzenet

Lehetséges okok

Lehetséges megoldás

A telefont
nem lehet
bekapcsolni

Túl röviden nyomja meg a
Be/Ki gombot Az akkumulátor
lemerült Az akkumulátor
érintkezői szennyezettek

Nyomja a Be/Ki gombot
legalább két másodpercig.
Töltse fel az akkumulátort.
Ellenőrizze a kijelzőn a
töltésmutatót. Tisztítsa meg
az érintkezőket.

Töltési
hiba

Az akkumulátor
teljesen
lemerült
A hőmérséklet kívül
esik a
megengedett
tartományon
Érintkezési probléma
Nincs áram
Hibás a töltő
Nem megfelelő töltő
Hibás akkumulátor

Töltse fel az akkumulátort.
Győződjön meg arról, hogy a
környezeti hőmérséklet
megfelelő, várjon egy kicsit,
és töltse fel újra.
Ellenőrizze az áramellátást
és a telefonhoz való
csatlakozást.
Ellenőrizze az akkumulátor
érintkezőit, és szükség
esetén tisztítsa meg azokat.
Használjon másik aljzatot,
vagy ellenőrizze a
feszültséget.
Ha a töltő nem melegszik fel,
cserélje ki.
Csak eredeti LG tartozékokat
használjon.
Cserélje ki az akkumulátort.
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Üzenet

Lehetséges okok

Lehetséges megoldás

A telefon
nem találja
a hálózatot

Túl gyenge jelerősség

A más szolgáltatókhoz való
kapcsolódás automatikus.

A szám
nem engedélyezett

Be van kapcsolva a
Rögzített tárcsázási
szám funkció.

Ellenőrizze a beállításokat.

LCD
Tompítás

Az akkumulátor lemerült
Töltse fel az akkumulátort.
Az akkumulátor lemerülése
esetén az LCD képernyő
tompábban világít, hogy
csökkentse az energiafelvételt.
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