KE970 P Ř Í R U Č K A U Ž I V A T E L E

C E S K Y
SLOVENSKY
ENGLISH

www.lgmobile.com

KE970 Pink_Czech_cover_1.3_0202.1 1

P/N : MMBB0235807(1.3) H

Obsah této příručky se může lišit od vašeho telefonu v závislosti na softwaru
telefonu nebo mobilním operátorovi.

2009.2.2 11:57:22 AM

KE970 Příručka Uživatele

ČESKY

Likvidace starých spotřebičů
1. Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém
poli, znamená to, že na výrobek se vztahuje směrnice Evropské unie číslo
2002/96/EC.
2. Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně
od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení
zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit
možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
4. Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy,
ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.
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Úvod
V rukou máte špičkový kompaktní
mobilní telefon KE970, který dokáže
využívat nejnovější technologie v
oblasti digitální mobilní komunikace.

Tato příručka uživatele obsahuje
důležité informace o použití a
obsluze tohoto telefonu. V zájmu
dosažení optimálního výkonu
a zabránění poškození nebo
zneužití telefonu byste si měli
všechny informace obsažené
příručce pečlivě pročíst. Jakékoli
změny nebo modifikace, jež
nejsou výslovně v této uživatelské
příručce schváleny, by mohly
anulovat platnost záruky na toto
zařízení.

Úvod
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Pro vaši bezpečnost

Pro vaši bezpečnost

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

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

Vystavení vysokofrekvenční
energii
Informace o vystavení radiovým
vlnám a SAR
Tento mobilní telefon - model
KE970 - byl zkonstruován tak, aby
splňoval platné bezpečnostní normy
pro vystavení radiovým vlnám.
Tento požadavek je založen na
vědeckých poznatcích stanovujících
bezpečnostní limity zaručující
bezpečnost všech osob bez ohledu
na věk nebo zdraví.

v U směrnic o vystavení radiovým

vlnám se používá měrná jednotka
s názvem SAR (Specific Absorption
Rate). Testy SAR se provádejí
standardizovanou metodou s
telefonem vysílajícím na nejvyšší
certifikované výkonové úrovni ve
všech frekvenčních pásmech.

v I když u různých modelů telefonů

LG se může úroveň SAR do jisté
míry lišit, všechny jsou navrženy
tak, aby splňovaly platné směrnice
pro vystavení radiovým vlnám.

v Limitní hodnota SAR doporučená

mezinárodní komisí pro ochranu
prěd neionizujícím zářením ICNIRP
(Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection) je 2 W/kg
v průměru na deset (10) gramů
tkáně.

Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání

Pročtěte si prosím tyto jednoduché
pokyny. Nedodržení těchto pokynů
může být nebezpečné nebo
protiprávní. V této příručce jsou
podány další podrobné informace.
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Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání
v Nejvyšší hodnota SAR tohoto

Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání

modelu, testovaného DASY4 pro
použití u ucha je 0,443 (nerezové
pouzdro) nebo 0,417 (hliníkové
pouzdro) W/kg (10 g) a při nošení
na těle je 0,245(nerezové pouzdro)
nebo 0,483 (hliníkové pouzdro)
W/kg (10 g).

v Hodnoty SAR pro obyvatele v

zemích nebo regionech, které
přijaly limit SAR doporučený
institutem IEEE, který je 1,6 W/kg
s průměrem na 1 gram tkáně
(například USA, Kanada, Austrálie,
Tchajvan).

Péče o přístroj a jeho
údržba
VAROVÁNÍ!
Používejte pouze baterie, nabíječku
a příslušenství schválené pro tento
konkrétní model telefonu. Použití jiných
typů by mohlo vést nejen ke zrušení
platnosti homologace nebo záruk, které se
na telefon vztahují, ale i k ohrožení zdraví.
v Přístroj nerozebírejte. V případě

nutnosti opravy, přístroj odneste
kvalifikovanému servisnímu
technikovi.

v Telefon neponechávejte

a nepoužívejte v blízkosti
elektrických spotřebičů, jako je
televizor, radiopřijímač nebo
osobní počítač.

v Telefon by měl být v bezpečné

vzdálenosti od zdrojů tepla, jako
jsou radiátory a vařiče.
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v Nedotýkejte se displeje ostrými

v Neupusťte přístroj na zem.

v Telefon by neměl přijít do styku s

mikrovlnné trouby, baterie
telefonu by mohla explodovat.

v Přístroj by neměl být vystaven

mechanickým vibracím nebo
nárazům.

v Při zabalení do fólie nebo obalu

z PVC by mohlo dojít k poškození
ochranného nátěru telefonu.

v K čištění povrchu přístroje

nepoužívejte agresivní chemické
látky nebo rozpouštědla (alkohol,
benzen nebo ředidla). Vzniká riziko
požáru.

v Telefon by neměl být vystaven

nadměrnému kouři nebo prachu.

v Telefon by neměl být umístěn v

těsné blízkosti platebních karet
a dopravních jízdenek, kde by
mohlo dojít k poškození údajů na
magnetických proužcích.
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předměty; mohlo by dojít k
poškození telefonu.

tekutinami a vlhkým prostředím.

v Příslušenství jako sluchátka nebo

headsety používejte opatrně.
Ubezpečte se, že jejich kabely
nejsou zohýbané a že se zbytečně
nedotýkají antény.

v Před nabíjením přístroje odpojte

datový kabel.

Elektronické přístroje
Všechny mobilní telefony mohou
způsobovat rušení s možným
negativním vlivem na normální
funkci elektronických přístrojů.
v Bez povolení není dovoleno

používat mobilní telefon v
blízkosti lékařských přístrojů.

Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání

v Nikdy neumisťujte přístroj do
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Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání

Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání

Telefon by neměl být umístěn
těsně u kardiostimulátoru (tzn. v
náprsní kapse).
v Některé mobilní telefony mohou

rušit funkčnost naslouchátek.

v Může dojít i k určitým drobným

interferencím televize, rádia,
osobních počítačů apod.

v Pokud to podmínky řízení

vyžadují, je třeba před voláním
nebo přijímáním hovoru vozidlo
zastavit a zaparkovat.

v Vysokofrekvenční energie

by mohla mít vliv na některé
elektronické systémy ve voze,
například radiopřijímač nebo
bezpečnostní zařízení.

v Pokud máte vozidlo vybavené

Bezpečnost na silnici
Při řízení motorových vozidel se
seznamte s místními zákony a
předpisy o používání mobilních
telefonů.
v Při řízení nedržte telefon v ruce.
v Věnujte plnou pozornost řízení.
v Pokud máte handsfree soupravu,

používejte ji.

airbagem, nesmí jeho funkci
narušovat pevně nainstalované
ani přenosné bezdrátové zařízení.
Nefunkčnost airbagu by mohla
vést k vážnému zranění.

Pokud posloucháte hudbu venku,
nezapomeňte si nastavit hlasitost
tak, abyste slyšeli okolní zvuky.
Tohoto doporučení dbejte hlavně při
přecházení ulice.

10
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Potenciálně výbušné
prostředí

Pokud jste delší dobu vystaveni
hlasitým zvukům, můžete si
poškodit sluch. Proto doporučujeme
telefon nezapínat ani nevypínat v
blízkosti uší. Také doporučujeme
upravit hlasitost hudby a hovorů na
rozumnou úroveň.

v Telefon nepoužívejte u čerpacích

Oblast odstřelovacích
prací
Telefon není dovoleno používat v
oblastech, kde probíhají odstřelovací
práce. Je třeba dodržovat příslušná
nařízení a postupovat podle
platných předpisů a pravidel.

stanic. Nepoužívejte jej v blízkosti
paliv nebo chemikálií.

v V části vozidla, ve kterém

převážíte mobilní telefon nebo
jeho příslušenství, nepřevážejte
ani neuchovávejte hořlavé plyny,
kapaliny nebo výbušniny.

Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání

Předcházejte
poškození sluchu

11
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Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání

Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání

V letadle

Tísňové volání

Bezdrátová zařízení mohou v
letadlech způsobovat rušení.

Tísňová volání nemusejí být k
dispozici ve všech mobilních sítích.
Z tohoto důvodu byste se neměli v
případě tísňového volání spoléhat
na mobilní telefon. Ověřte si tuto
informaci u místního operátora.

v Před nástupem do letadla je třeba

vždy mobilní telefon vypnout.

v Bez povolení posádky

nepoužívejte telefon ani na zemi.

Děti
Telefon je třeba uchovávat na
bezpečném místě mimo dosah
malých dětí. Obsahuje totiž malé
součástky, s jejichž uvolněním by
mohlo být spojeno riziko udušení.

Informace o bateriích
a jejich údržba
v Před dobíjením nemusí být

baterie úplně vybitá. Na rozdíl od
jiných bateriových systémů zde
neexistuje paměťový efekt, který
by snižoval výkon baterie.

v Používejte pouze baterie a

nabíječe od firmy LG. Svým
provedením nabíječe LG zaručují
maximální životnost baterií.

12
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v U baterie neprovádějte demontáž

v Nebezpečí výbuchu v případě

v Kontakty na baterii je třeba

v Použité baterie likvidujte v

ani zkratování.

v A ž baterie přestane podávat

přiměřený výkon, vyměňte ji.
Potřeba výměny však nastává až
po stovkách dobití.

v Pokud nebyla baterie dlouho

používána, před použitím ji znovu
nabijte.

v Nabíječka by neměla být

vystavena přímému slunečnímu
záření a neměla by se používat
ve vlhkém prostředí, například v
koupelně.

v Baterii nenechávejte na horkých

ani na chladných místech, snížila
by se tím její kapacita.

souladu s pokyny výrobce.

Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání

udržovat v čistotě.

výměny baterie za nesprávný typ.

13
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Funkce telefonu KE970
Součásti telefonu
Pohled na otevřený telefon
Hlavní LCD displej
v Horní část: Síla signálu,
stav baterie a další
funkce.
v Dole: Indikace pro
kontextová tlačítka

Sluchátko

Funkce telefonu KE970

14

Navigační klávesy
v V pohotovostním režimu:
		Krátké stisknutí q :
Seznam Zpráv
Krátké stisknutí r:
Seznam Profilů
		
Krátce stiskněte: Menu
	Krátce stiskněte:
Seznam Kontaktů
	Krátce stiskněte:
Seznam Oblíbených
v V nabídce: procházení
seznamem nahoru a dolů
	Krátce stiskněte:
tlačítko OK

Pomocí navigačního tlačítka
nahoru/dolů můžete
snadněji procházet menu a
jednotlivé funkce.

KE970_Czech_1.1_1019.indd 14

Alfanumerické klávesy
v V pohotovostním
režimu: Zadávání
vytáčených čísel.
Podržte

– Mezinárodní
hovory

– Aktivace menu
Střediska hlasové pošty

až
– Rychlé
volby
v V režimu úprav:
Zadávání čísel a znaků
Mikrofon

2007.10.19 5:4:42 PM

Levé kontextové tlačítko /
Pravé kontextové tlačítko
Tato tlačítka provádějí funkce, vyznačené
na spodním okraji displeje.
Tlačítko Konec
v Zapnout/vypnout (podržte)
v Ukončení nebo odmítnutí hovoru.

Tlačítko zvednout
v Vytočení telefonního čísla nebo
přijmutí hovoru.
v V pohotovostním režimu: zobrazuje
naposledy vytočené, přijaté a
zmeškané hovory.

Funkce telefonu KE970

Tlačítko vymazat
Při každém stisknutím tohoto tlačítka se
umaže jeden znak. Delším stisknutím se
smažou všechny zadané znaky. Tímto
tlačítkem se rovněž vrátíte na předchozí
obrazovku.

15
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Funkce telefonu KE970
Otvory pro
popruh na
nošení

Konektor pro nabíjení baterie/ konektor pro kabel a pro sluchátka

Poznámka
v Před připojením USB kabelu zkontrolujte, zda je telefon

zapnutý a v režimu nečinnosti.

Postranní tlačítka
v V pohotovostním režimu (otevřený): Hlasitost tónu kláves
v V pohotovostním režimu (zavřený):
Krátké stisknutí - Rozsvícení displeje.
v V průběhu hovoru: hlasitost sluchátka

Funkce telefonu KE970

Poznámka
v Z důvodu ochrany sluchu je při otevřené výsuvné části

maximální úroveň hlasitosti 3.

Tlačítko MP3
Přímo zapíná MP3 přehrávač.
Boční tlačítko fotoaparátu
Dlouhé stisknutí - Zapnutí fotoaparátu

16
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Pohled zezadu
Slot pro SIM kartu
Západka baterie
Stiskem tohoto
tlačítka sejměte
kryt baterie.

Slot na paměťovou kartu
Kryt baterie

Blesk

Póly baterie

Baterie

Funkce telefonu KE970

Objektiv
fotoaparátu

17
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Funkce telefonu KE970
Údaje na displeji
Oblast ikon

Oblast

Popis

První
řádek

Zobrazení různých
ikon.

Střední
řádky

Zobrazení zpráv,
pokynů a jakýchkoliv
informací, které
zadáváte, například
číslo, které chcete
vytočit.

Poslední
řádek

Zobrazení funkcí, které
jsou právě přiřazeny ke
dvěma kontextovým
tlačítkům.

Oblast textu a
grafiky
Menu

Kontakty

Funkce telefonu KE970

Indikace pro
kontextová
tlačítka

18
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Na obrazovce se zobrazuje několik
ikon. Ty jsou popsány níže.

Ikony na obrazovce
Ikona

Popis
Síla síťového signálu. *
Probíhající hovor.

Příjem zprávy.
Příjem hlasové zprávy.

Funkce telefonu KE970

Dostupnost služby
GPRS.
Probíhající roaming do
jiné sítě.
Nastavený a zapnutý
alarm.
Stav nabití baterie.

* Kvalita hovoru se může lišit v
závislosti na pokrytí sítě. Pokud
je síla signálu pod dvěma
proužky, může docházet ke
ztlumení, výpadkům hovoru a
špatnému přenosu zvuku. Při
vašich hovorech byste se měli
řídit indikátorem sítě. Když
nejsou žádné proužky zobrazeny,
znamená to, že není pokrytí sítě:
v tomto případě nebudete moci
využívat žádné síťové služby
(hovory, zprávy apod.).

19
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Funkce telefonu KE970
Ikona Popis
Vibrační vyzvánění
aktivováno.
Aktivován Normální
profil.
Menu Hlasitě v profilu.

Funkce telefonu KE970

Aktivován profil Tichý
režim.
Aktivován profil
Sluchátka.
Aktivováno
přesměrování hovorů
Probíhající přístup
telefonu k WAP.

Ikona

Popis
Probíhající přenos dat
GPRS.
Bluetooth aktivován
Označuje, že je k
dispozici služba EDGE.
Připojení ke službě EDGE
vám umožňuje přenášet
data rychlostí 200Kb/s
(závisí na dostupnosti
sítě). Informace o pokrytí
signálem a o dostupnosti
této služby vám
poskytne operátor.

20
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První kroky
Instalace SIM-karty a
baterie do přístroje
Před vyjmutím SIM karty nebo
baterie zkontrolujte, jestli je telefon
vypnutý.
1. Vyjměte baterii.
Stiskněte a podržte uvolňovací
tlačítko baterie a poté sejměte kryt
baterie. Otočte telefon tak, jak je
uvedeno na obrázku, zdvihněte
baterii prsty a poté ji vytáhněte.

Poznámka
v Vyjmutí baterie ze zapnutého

telefonu může způsobit
poškození telefonu.

2. Instalace SIM karty.
Vložte a zasuňte SIM kartu do
držáku SIM karty. Dejte pozor na
to, aby byla SIM karta vložena
správnou stranou, tedy zlatou
kontaktní ploškou směrem dolů.
Chcete-li SIM kartu vyjmout,
stiskněte ji lehce a vytáhněte
opačným směrem.

Vyjmutí SIM karty

První kroky

Vložení SIM karty

21
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První kroky
Poznámka
v Kovový kontakt SIM karty se

snadno poškrábe a poškodí.
Se SIM kartou je proto nutné
zacházet s mimořádnou
opatrností. Dodržujte návod k
SIM kartě.

UPOZORNĚNÍ!

3. Instalace baterie.
Zasuňte baterii do přihrádky
na baterie tak, aby se navzájem
dotkly kovové kontakty uprostřed
telefonu.
Zatlačte na vrchní část baterie tak,
aby zapadla na své místo. Kryt
baterie nasaďte na telefon tak, jak
vidíte na obrázku.

• Nevyměňujte ani nevyndávejte SIM kartu
ze zapnutého telefonu, protože by mohlo
dojít ke ztrátě dat ze SIM karty nebo k
jejímu poškození.

První kroky
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Nabíjení baterie
Před připojením cestovního
adaptéru k telefonu musíte nejdříve
vložit baterii.

1. Před prvním použitím telefonu se
ujistěte, zda je baterie plně nabita.

3. Druhý konec cestovního adaptéru
zapojte do elektrické zásuvky.
Použijte pouze nabíječku, která se
dodává v krabici s přístrojem.

KE970_Czech_1.1_1019.indd 23

VÝSTRAHA!
• Pokud je baterie zcela vybitá, objeví se
ikona nabíjení na displeji až přibližně
1-1,5 minuty po připojení cestovního
adaptéru.
• Konektor nezasunujte násilím, aby
nedošlo k poškození telefonu nebo
nabíječe.
• Nabíječku baterií vložte kolmo do
zásuvky na stěně.
• Pokud používáte nabíječku v jiné zemi,
použijte příslušnou redukci.
• Při nabíjení nevyjímejte baterii ani SIMkartu z telefonu.

První kroky

2. Se šipkou směřující dolů, jak je
znázorněno na obrázku, zatlačte
zástrčku adaptéru do zásuvky
na dolní straně telefonu. Podle
cvaknutí zjistíte, že je konektor ve
správné poloze.

4. Nabití baterie poznáte podle toho,
že se pohyblivé proužky zastaví.

23
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První kroky
VAROVÁNÍ!
• Protože by při bouřkách s elektrickými
výboji mohlo dojít k zasažení elektrickým
proudem nebo k požáru, je třeba v těchto
případech napájecí kabel a nabíječku
vytáhnout ze zásuvky.
• Dbejte na to, aby se do kontaktu s baterií
nedostaly předměty s ostrými hranami,
např. zvířecí zuby, nehty apod. Důvodem
je nebezpečí vzniku požáru.

Vložení paměťové
karty
Vložte paměťovou kartu do slotu
tak, aby byla plně zasunuta, jak
zobrazuje obrázek níže:

Odpojení nabíječky
Telefon od nabíječky odpojte
zatažením za konektor, nikoliv za
kabel.
První kroky

24
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Vyjmutí paměťové
karty
Opatrně vyjměte paměťovou kartu
z patice tak, jak je uvedeno na
následujícím obrázku.

VAROVÁNÍ!
Nevyměňujte ani nevyndávejte
paměťovou kartu ze zapnutého telefonu,
protože by mohlo dojít ke ztrátě dat z
paměťové karty nebo k jejímu poškození.

Poznámka
v Používejte pouze paměťové

První kroky

karty schválené výrobcem.
Některé paměťové karty
nemusí být s tímto přístrojem
kompatibilní.
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Obecné funkce
Volání a přijímání
hovorů

Volání ze seznamu výpisu
volání
1. V pohotovostním režimu stiskněte
tlačítko Zvednout
a zobrazí
se čísla posledních přijatých,
volaných a zmeškaných hovorů.

Volání
1. Telefon musí být zapnutý.

2. Navigačním tlačítkem nahoru/
dolů vyberte požadované číslo.

2. Zadejte telefonní číslo včetně
místní předvolby.
Chcete-li upravit číslo na
obrazovce displeje, jednoduše
stiskněte tlačítko
. Každým
stiskem se smaže jedna číslice.

3. Pro volání čísla stiskněte

Mezinárodní volání

v Delším podržením tlačítka

Smazat
se celé číslo smaže
najednou.

Obecné funkce

3. Vybrané číslo zavoláte stisknutím
tlačítka Zvednout
.
4. Ukončení hovoru se provádí
tlačítkem ukončení hovoru

.

.

1. Podržte stisknuté tlačítko
mezinárodní předvolby
. Znak ‘+’ automaticky vybere
mezinárodní přístupový kód.
2. Zadejte předvolbu země, místní
předvolbu a telefonní číslo.
3. Pro volání čísla stiskněte

.
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Ukončení hovoru
Po skončení hovoru, stiskněte
tlačítko ukončení hovoru
.

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

Nastavení hlasitosti

V nečinném režimu můžete upravit
hlasitost kláves pomocí postranních
tlačítek.

Při přijímání hovoru začne telefon
zvonit a na obrazovce se objeví
blikající ikonka telefonu. Pokud lze
volajícího identifikovat, zobrazí se
jeho telefonní číslo (nebo jméno,
pokud je máte uloženo v telefonním
seznamu).
1. Chcete-li příchozí hovor přijmout,
vysuňte klávesnici telefonu.
Pokud máte přijímání hovorů
nastaveno na Libovolná klávesa
(Menu 9.5.2), přijmete hovor
libovolným tlačítkem, kromě
tlačítka ukončení hovoru nebo
pravého kontextového tlačítka.
2. Chcete-li hovor ukončit, zasuňte
klávesnici telefonu nebo stiskněte
tlačítko
.

Obecné funkce

Pokud si během hovoru chcete
nastavit hlasitost sluchátka, použijte
postranní tlačítka.

Přijímání hovoru
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Obecné funkce
Poznámka
v Hovor můžete přijmout i při práci

se seznamem kontaktů nebo
jinými nabídkami. Je-li telefon
připojen prostřednictvím USB
kabelu k počítači, budou příchozí
hovory odmítnuty. Po odpojení
telefonu od počítače se však
zobrazí okénko se Zmeškanými
hovory.

Psaní
Alfanumerické znaky lze zadávat
klávesnicí telefonu. Text musíte
zadávat například při ukládání jmen
do adresáře, při psaní zpráv nebo
vytváření položek plánovacího
kalendáře. Telefon umožňuje
následující způsoby psaní textu:
Poznámka

Síla signálu

Obecné funkce

Sílu signálu lze zjistit na indikátoru
signálu (
) na LCD obrazovce
telefonu. Síla signálu může být
různá, a to především uvnitř budov.
Příjem bývá lepší u okna.

v Některá pole umožňují pouze

jeden režim zadávání textu (např.
telefonní číslo v adresáři).

Režim T9
V tomto režimu vám stačí na
napsání jednoho písmene jediné
stisknutí. Každé tlačítko na klávesnici
má přiděleno několik písmen.
V režimu T9 se vámi stisknutá
tlačítka automaticky porovnávají s
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vestavěným slovníkem a zjišťuje se,
jaké slovo máte v úmyslu napsat.
Díky tomu potřebujete při psaní
mnohem méně stisknutí než v
tradičním režimu ABC.

Režim ABC
V tomto režimu se zadávají písmena
tak, že tlačítko, na kterém je příslušné
písmeno napsáno, stisknete 1x až 4x,
dokud se toto písmeno nezobrazí.

Režim 123 (číselný režim)

Režim symbolů
Tento režim vám umožňuje zadávat
zvláštní znaky.

1. Pokud se nacházíte v poli
umožňujícím zadávání znaků,
uvidíte v pravém horním rohu
displeje indikátor režimu zadávání
textu.
2. Pokud chcete změnit režim,
stiskněte
. Dojde k přepnutí
mezi dostupnými režimy.

Použití režimu T9
Prediktivní režim pro psaní textu
T9 umožňuje snadné psaní slov s
minimálním počtem stisknutých
tlačítek. Jakmile napíšete znak, začne
na základě vestavěného slovníku
telefon zobrazovat znaky, o kterých
předpokládá, že je chcete napsat.
S tím, jak přibývají další písmena,
mění se i psané slovo tak, aby
odpovídalo nejpravděpodobnějšímu
slovu ze slovníku.

Obecné funkce

V tomto režimu se zadávají čísla
jedním stisknutím jedné číslice.
Pokud se nacházíte v poli pro psaní
textu a chcete přepnout na režim
123, stiskněte tlačítko
, dokud se
nezobrazí režim 123.

Změna režimu pro psaní
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Obecné funkce
Poznámka
v Zvolit jiný jazyk T9 můžete

pomocí možností menu nebo
můžete stisknout a podržet
tlačítko
. Výchozím
nastavením T9 je vypnutí tohoto
režimu.

1. Jakmile budete v prediktivním
režimu pro psaní textu T9, začněte
psát slovo stisknutím tlačítek
až
. Na jedno písmeno
stiskněte jedno tlačítko.
v V průběhu psaní se slovo mění.

Obecné funkce

Nevšímejte si zobrazovaných
návrhů a slovo dopište.

v Pokud slovo dopíšete, a ono je

stále ještě nesprávné, jedním
nebo opakovaným stisknutím
navigačního tlačítka nahoru/
dolů můžete procházet ostatní
nabízená slova.

Příklad: Stiskněte
a napište slovo
Home.
v Pokud v nabízeném seznamu

požadované slovo chybí, můžete
je přidat použitím režimu ABC.

2. Dříve než začnete upravovat nebo
mazat zadané znaky, napište celé
slovo.
3. Každé slovo ukončete mezerou,
stisknutím tlačítka
nebo
. Písmena můžete smazat
stisknutím tlačítka
. Stisknutím
a podržením tlačítka
můžete
plynule mazat písmena.
Poznámka
v Pro opuštění režimu zadávání

textu bez uložení stiskněte
tlačítko ukončení hovoru.
Telefon se vrátí na obrazovku
režimu nečinnosti.
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Použití režimu ABC
Text se zadává pomocí tlačítek
až
.
1. Stiskněte tlačítko s příslušným
písmenem:

Poznámka
v V následující tabulce jsou další

informace o znacích zadávaných
alfanumerickými tlačítky.

v Pro první písmeno jednou
v Pro druhé písmeno dvakrát
v atd.

2. Chcete-li vložit mezeru, stiskněte
tlačítko
jednou. Mazání
písmen se provádí tlačítkem
.
Stiskem a podržením tlačítka
vymažete postupně celou
obrazovku.

Tlačítko

Znaky v pořadí zobrazení
Velká písmena Malá písmena
.,?!'“1-()@/:_ .,?!'“1-()@/:_
ABCÁČÄĄĆ2

abcáčäąć2

GHIÍ4

ghií4

DEFĎÉĚĘ3

defďéěę3
jklíľł5

MNOŇÓÔŃÖ6

mnoňóôńö6

PQRSŘŠŔŚ7

pqrsřšŕśß7

WXYZ9ÝŹŽŻ

wxyz9ýźžż

TUVŤÚŮÜ8
Mezerník 0
(Dlouhé stisknutí)

tuvťúůü8

Mezerník 0
(Dlouhé stisknutí)

Obecné funkce

J K L ĹĽ Ł 5
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Obecné funkce
Práce v (číselném) režimu 123
Režim 123 umožňuje zadávání čísel
v textové zprávě (například telefonní
číslo). Stiskněte tlačítka s příslušnými
číslicemi a pak ručně přepněte do
odpovídajícího režimu pro zadávání
textu.

Práce v režimu symbolů
Režim symbolů umožňuje zadávat
různé symboly nebo zvláštní znaky.
Chcete-li zadat symbol, stiskněte
tlačítko
. Pomocí navigačních
kláves vyberte požadovaný symbol a
stiskněte tlačítko [OK].
Obecné funkce
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Výběr funkcí a možností
Telefon nabízí celou řadu funkcí,
které si můžete nastavit podle svých
potřeb. Tyto funkce jsou uspořádány
do nabídek a podnabídek a
jsou přístupné prostřednictvím
kontextových tlačítek znázorněných
symbolem
a .

Menu

Kontakty

V jednotlivých menu a podmenu si
můžete zobrazit a měnit nastavení
určité funkce.
Stisknutím levého
kontextového
tlačítka se otevírá
dostupné menu.

Stisknutím
pravého
kontextového
tlačítka se
otevírají dostupné
Kontakty.

Výběr funkcí a možností

Funkce kontextových tlačítek se
liší v závislosti na daném kontextu;
popisek na dolním okraji displeje
nad každým kontextovým tlačítkem
označuje jeho současnou funkci.
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Menu během hovoru
Telefon poskytuje celou řadu
ovládacích funkcí, které lze během
hovoru využít. Pokud chcete tyto
funkce používat v průběhu hovoru,
stiskněte levé kontextové tlačítko
[Možnosti].

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

Přijmutí příchozího hovoru

Během hovoru

Menu během hovoru

Při hovoru je na obrazovce
zobrazeno jiné než standardní hlavní
menu v pohotovostním režimu. Jeho
volby zde nyní popíšeme.

Druhé volání (závisí na síti)
Chcete-li uskutečnit druhý hovor,
můžete v adresáři najít číslo, které
chcete vytočit

Když přístroj vyzvání a vy chcete
příchozí hovor přijmout, stiskněte
tlačítko
. Přístroj vás může
během volání upozornit na příchozí
hovor. Ve sluchátku zazní tón a na
displeji se zobrazí upozornění na
další čekající hovor.
Tuto funkci, která se nazývá Další
hovor na lince, lze použít pouze za
předpokladu, že to umožňuje vaše
síť. Podrobné informace o zapínání a
vypínání této funkce jsou uvedeny v
kapitole Další hovor na lince (Menu
9.5.4).
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Je-li funkce Další hovor na
lince aktivována, můžete první
hovor přidržet a přijmout druhý.
To provedete pomocí levého
kontextového tlačítka a potom
výběrem
.

Ztlumení mikrofonu

Odmítnutí příchozího hovoru

Během hovoru lze ztlumit mikrofon,
a sice stisknutím tlačítka [Menu]
a pak výběrem Ztlumit. Ztlumení
telefonu lze zrušit výběrem
Neztlumeno. Po ztlumení mikrofonu
vás volající nemůže slyšet, vy však
jeho ano.

Příchozí hovor můžete odmítnout,
aniž byste ho přijali; stačí stisknout
tlačítko
.

Zapínání tónů DTMF během
hovoru
Tóny DTMF můžete v průběhu
hovoru (například při používání
telefonu s automatickou ústřednou)
používat stisknutím tlačítka
[Možnosti] následovaném zapnutím
možnosti Odeslat DTMF. Vybráním
možnosti DTMF vypnuto tóny DTMF
vypnete. Tóny DTMF jsou obvykle
zapnuty.

Menu během hovoru

V průběhu hovoru můžete
odmítnout příchozí hovor stisknutím
tlačítka
.
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Menu během hovoru
Skupinové neboli
konferenční hovory

Menu během hovoru

36

Skupinová neboli konferenční
služba vám dává možnost hovořit
s více než jedním účastníkem,
ovšem za předpokladu, že tuto
funkci podporuje váš operátor.
Konferenční hovor lze sestavit
pouze v případě, když máte jeden
aktivní hovor a jeden přidržený a
oba hovory jste již přijali. Jakmile je
vytvořen jeden konferenční hovor,
může osoba, která konferenční
hovor založila, další hovory přidávat,
odpojovat nebo oddělovat (to
znamená, odpojit jednu osobu od
konferenčního hovoru a hovořit s ní
dále soukromě). Tyto možnosti jsou
k dispozici v nabídce Během hovoru.
Konferenčního hovoru se může
zúčastnit maximálně pět účastníků.
Jakmile zahájíte konferenční hovor,
řídíte jej pouze vy, a pouze vy do něj
můžete přidávat další účastníky.

KE970_Czech_1.1_1019.indd 36

Druhé volání
Během jednoho hovoru můžete
zahájit druhý hovor. Zadejte druhé
telefonní číslo a stiskněte tlačítko
.
Až se spojí druhý hovor, první hovor
se automaticky přidrží. Mezi hovory
lze přepínat stisknutím tlačítka
.

Zřízení konferenčního hovoru
Konferenční hovor zahájíte tak, že
přidržíte jeden hovor a v průběhu
aktivního hovoru stisknete levé
kontextové tlačítko a v menu
Konferenční hovor vyberete
možnost Spojit.
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Aktivování přidrženého
konferenčního hovoru

Soukromý hovor během
konferenčního hovoru

Přidržený konferenční hovor
spustíte stisknutím tlačítka
. Nebo můžete také stisknout levé
kontextové tlačítko [Možnosti] a
vybrat možnost Spojit všechny/
Přidržet všechny hovory. Ostatní
přidržení uživatelé zůstanou ve
spojení. Do režimu konferenčního
hovoru se vrátíte stisknutím
levého kontextového tlačítka
[Možnosti], následovaného výběrem
možnosti Konferenční hovor.

Chcete-li s jedním účastníkem
konferenčního hovoru mluvit
soukromě, zobrazte jeho číslo
na obrazovce a potom stiskněte
levé kontextové tlačítko. Výběrem
Konferenční hovor/Soukromý
přidržíte všechny ostatní účastníky.

Chcete-li do probíhajícího
konferenčního hovoru přidat další
hovor, stiskněte levé kontextové
tlačítko a potom vyberte
Konferenční hovor/Připojit se ke
všem.

Stisknutím tlačítka
[Konec]
je možné odpojit aktuálně
zobrazeného účastníka z
konferenčního hovoru.

Menu během hovoru

Přidávání hovorů do
konferenčního hovoru

Ukončení konferenčního
hovoru
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Strom nabídek
Menu lze v tomto telefonu zobrazit dvěma způsoby. Buď jako seznam položek
nebo jako mřížku. Uvědomte si však, že čísla možností nabídek jsou v obou
případech jiná.
Výchozí nastavení telefonu zobrazuje menu jako seznam položek. Proto jsou
čísla nabídek v této příručce uvedena podle tohoto nastavení.
Následující ilustrace zobrazuje strukturu dostupných nabídek a ukazuje:
v Čísla, přiřazená jednotlivým položkám nabídky.
v Stránku, na které naleznete popis dané funkce.

Do požadovaného menu se dostanete stisknutím levého kontextového tlačítka
[Menu], navigačních tlačítek a tlačítka [OK]. Můžete také použít zkratku, a to
stisknutím číselného tlačítka odpovídajícího požadované položce menu, po
stisknutí levého kontextového tlačítka [Menu].

1. Profily

2. Prohlížeč

3. Multimédia

Strom nabídek

1.1 Normální

2.1 Domů

3.1 Přehrávač MP3

1.2 Tichý

2.2 Záložky

3.2 Fotoaparát

1.3 Pouze vibrace

2.3 Přejít na URL

3.3 Video kamera

1.4 Hlasitě

2.4 Historie

3.4 Záznam hlasu

1.5 Sluchátka

2.5 Nastavení
2.6 Informace
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4. Registr hovorů

5. Zprávy

6. Kontakty

4.1 Všechny hovory

5.1 Nová zpráva

6.1 Hledat

4.2 Zmeškané hovory

5.2 Přijaté

6.2 Nový kontakt

4.3 Volané hovory

5.3 E-mailová
schránka

6.3 Rychlé volby

4.4 Přijaté hovory
4.5 Trvání hovoru
4.6 Cena hovoru

5.5 Odesílané
5.6 Odeslané
5.7 Hlasová
schránka
5.8 Inform. zpráva
5.9 Šablony
5.0 Nastavení

6.4 Skupiny
6.5 Kopírovat vše
6.6 Smazat vše
6.7 Nastavení
6.8 Informace

Strom nabídek

4.7 Informace o
datech

5.4 Koncepty
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Strom nabídek

7. Moje složka

8. Nástroje

7.1 Obrázky

8.1 Budík

9.1 Datum a čas

7.2 Zvuky

8.2 Kalendář

9.2 Jazyky

7.3 Videa

8.3 Kalkulačka

9.3 Displej

7.4 Dokumenty

8.4 Poznámky

9.4 Připojení

7.5 Další

8.5 Stopky

9.5 Hovory

7.6 Hry a aplikace

8.6 Převodník
jednotek

9.6 Zabezpečení

7.7 Externí paměť

8.7 Světový čas

Strom nabídek

8.8 Služby SIM

9. Nastavení

9.7 Letový režim
9.8 Snížená
spotřeba
9.9 O
 bnovit výchozí
9.0 Stav paměti
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Profily
V profilech si můžete nastavit a
přizpůsobit tóny telefonu pro
různé události, prostředí nebo
skupiny volajících. K dispozici je pět
předvolených profilů: Normální,
Tichý, Pouze vibrace, Hlasitě a
profil Sluchátka. Všechny profily si
lze upravit podle vlastních představ.
Stiskněte levé kontextové tlačítko
[Menu] a s pomocí navigačních
tlačítek nahoru/dolů vyberte Profily.

Aktivovat (Menu 1.x.1)
1. brazí se seznam profilů.
2. V seznamu Profilů zvýrazněte
profil, který chcete aktivovat, a
stiskněte levé kontextové tlačítko
[Vybrat] nebo tlačítko OK.

Ze seznamu profilů vyhledejte
požadovaný Profil. Po stisknutí
levého kontextového tlačítka
nebo tlačítka OK, vyberte
Přizpůsobit.
Otevřou se možnosti nastavení
profilů. Nastavte možnosti podle
potřeby.
v Typ ohlášení příchozího hovoru:

Nastavte typ ohlášení příchozích
hovorů.

v Vyzváněcí tóny: Vyberte ze

seznamu požadovaný Vyzváněcí
tón.

v Hlasitost vyzvánění: Nastavte

hlasitost Vyzváněcího tónu.

v Typ upozornění na zprávu:

Nastavte typ ohlášení zpráv.

v Tóny zpráv: Vyberte typ ohlášení

zpráv.

Profily

3. Potom vyberte Aktivovat.

Přizpůsobit (Menu 1.x.2)
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Profily
v Tóny kláves: Zvolte požadovaný

tón klávesnice.

v Hlasitost kláves: Nastavte

hlasitost tónu klávesnice.

v Tón Vysuntí: Umožňuje nastavení

tónu přepnutí pro úpravu
prostředí.

v Hlas. zv. efektu: Nastavte hlasitost

zvukových efektů.

v Hlasitost zap/vyp: Nastavte

hlasitost vyzváněcího tónu při
zapínání a vypínání telefonu.

v Automatická odpověď: Tato

funkce se aktivuje pouze v
případě, že je telefon připojen k
sadě handsfree.

• Vypnuto: Telefon nebude
automaticky přijímat hovory.
• Po 5 s: Po uplynutí 5 sekund
přijme telefon hovor
automaticky.
• Po 10 s: Po uplynutí 10
sekund přijme telefon hovor
automaticky.
Poznámka
v Nelze přejmenovat všechny

profily.

Profily
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Prohlížeč
Můžete používat nejrůznější
služby WAP (Wireless Application
Protocol), jako jsou bankovní služby,
zprávy, předpovědi počasí a letové
informace. Tyto služby, které jsou
přímo určeny pro mobilní telefony,
zajišťují poskytovatelé služeb WAP.
Zjistěte si dostupnost služeb WAP,
ceny a tarify u svého operátora
sítě a/nebo poskytovatele služby,
jehož službu chcete používat.
Poskytovatelé služeb vám rovněž
dají pokyny k používání těchto
služeb.

K surfování po Internetu můžete
používat buď tlačítka telefonu nebo
nabídku prohlížeče WAP.
Použití tlačítek telefonu
Při surfování po Internetu mají
tlačítka telefonu jinou funkci než v
telefonním režimu.
Tlačítko
qr

Popis
Prochází obsah po
jednotlivých řádcích.
Návrat na předchozí
stranu.
Volba možností a
potvrzení kroků.
Prohlížeč

Po navázání připojení se zobrazí
domovská stránka. Obsah závisí
na poskytovateli služeb. Prohlížeč
můžete kdykoli zavřít stisknutím
tlačítka
. Telefon přejde do
předchozího menu.

Navigace s prohlížečem WAP
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Prohlížeč
Použití nabídky prohlížeče WAP
Při prohlížení mobilního webu máte
k dispozici různé možnosti nabídek.
Poznámka
v V nabídkách prohlížeče WAP

mohou být určité rozdíly, záleží
na používané verzi prohlížeče.

Domů

Záložky

Menu 2.2

Toto menu vám umožňuje si
uložit adresu URL oblíbených
internetových stránek tak, aby byla
kdykoli po ruce.
Vytvoření záložky
1. Stiskněte levé kontextové tlačítko
[Možnosti].
2. Zvolte Uložit jako záložku a
stiskněte tlačítko OK.

Menu 2.1

Prohlížeč

Připojení k domovské stránce.
Domovská stránka bude stránka,
která je definovaná v aktivovaném
profilu. Pokud ji nemáte
definovanou v aktivovaném profilu,
bude ji definovat poskytovatel
služeb.

3. Po zadání požadovaného URL a
názvu stiskněte tlačítko OK.
Po vybrání požadované záložky se
zobrazí následující nabídka.
v Připojit: Připojí k vybrané záložce.
v Zobrazit: Zobrazuje vybranou

záložku.

v Upravit: Můžete upravovat URL

a/nebo název vybrané záložky.

v Nová záložka: Vytvoření nové
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v Odeslat URL přes: Odešle

vybranou záložku pomocí
textové/multimediální zprávy
nebo e-mailu.

v Smazat: Smaže vybranou záložku.
v Smazat vše: Smaže všechny

záložky.

Přejít na URL

Nastavení

Menu 2.5

Můžete nastavit profil, mezipaměť,
cookie a zabezpečení, vztahující se k
službě internetu.

Síťové profily (Menu 2.5.1)
Profil představuje síťovou informaci
využívanou k připojení na Internet.

Menu 2.3

Můžete se připojit přímo na
požadovanou stránku. Po zadání
příslušné adresy URL stiskněte
tlačítko OK.

V paměti telefonu jsou uloženy
výchozí profily pro některé
operátory. Výchozí profily není
možné přejmenovat.
Každý profil obsahuje následující
podmenu:
v Aktivovat: Aktivuje vybraný profil.

Menu 2.4

Toto menu zobrazuje nedávno
navštívené stránky.

v Zobrazit: Zobrazuje vybraný

profil.

v Upravit: Zde můžete vybraný

profil upravit.

Prohlížeč

Historie
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Prohlížeč
v Nový profil: Název profilu lze

Cookies (Menu 2.5.3)

v Odebrat vše?: Odstraní ze

Informace nebo služby, k nimž
přistupujete, se ukládají do
mezipaměti telefonu.

změnit.

seznamu všechny profily.

v Smazat: Smaže vybranou síťové

profily.

Bezpečnostní certifikáty

v Smazat vše: Smaže všechny síťové

(Menu 2.5.4)

Cache (Menu 2.5.2)

Zobrazuje seznam osobních.
Certifikátů, uložených ve vašem
telefonu.

profily.

Informace nebo služby, které jste
použili, se uloží do mezipaměti v
telefonu.
Poznámka
v Vyrovnávací paměť je

Informace

Menu 2.6

Zobrazuje informace o verzi
prohlížeče WAP.

Prohlížeč

zásobníková paměť, která se
používá k dočasnému uložení
dat.
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Multimédia
Váš telefon nabízí řadu
multimediálních funkcí, jako je
například fotoaparát, hlasový
záznamník a přehrávač MP3,
určených pro zábavu i práci.
Poznámka
v Pokud jsou baterie téměř vybité,

není možné používat funkce
fotoaparátu a multimédií.

v Při používání multimediálních

funkcí se ukazatel stavu baterie
může měnit.

Přehrávač MP3

Menu 3.1

Telefon KE970 má integrovaný MP3
přehrávač. Můžete poslouchat
hudební MP3 soubory uložené v
paměti telefonu prostřednictvím
kompatibilních sluchátek nebo
interního reproduktoru.
Poznámka
v Vzhledem k malým rozměrům

Multimédia

reproduktoru může v některých
případech docházet ke zkreslení
zvuku, zvlášť při nastavení
maximální hlasitosti a v
případech, kde zvuková stopa
obsahuje příliš mnoho basů.
Abyste si tedy mohli vychutnat
vaše nahrávky v nejvyšší zvukové
kvalitě, doporučujeme používat
stereofonní sluchátka.
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Multimédia
Hudební přehrávač podporuje:
v formáty MPEG-1 Layer III, MPEG-

2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III se
vzorkovací frekvencí od 8 kHz do
48 kHz a stereo bitovým tokem do
320 kb/s.

v AAC: formáty ADIF, ADTS

(vzorkovací frekvence od 8 kHz do
48 kHz)

v AAC+: V1: (bit rate 16`128 kb/s)

V2: (bit rate 16`48 kb/s)
(vzorkovací frekvence od 8
kHz do 48 kHz)

Poznámka
v Model KE970 nepodporuje

Multimédia

proměnný bitový tok všech výše
uvedených formátů souborů.
Proto nelze změnit formát
souboru z MP3 na ACC.

Pomocí zařízení Mass Storage
můžete do telefonu přenést soubory
ve formátu MP3 z kompatibilního
počítače. Pokud připojíte telefon
k počítači prostřednictvím kabelu
USB, zobrazí se v Průzkumníku
Windows jako vyměnitelný disk.
Pokud používáte systém Windows
98 SE, budete muset nainstalovat
ovladač zařízení Mass storage pro
Windows 98 z disku CD-ROM.
Poznámka
v MP3 soubory kopírujte do složky

Zvuky/Mp3. Pokud je zkopírujte
do jiné složky, nemusíte MP3
soubory vidět.

v Počítač by měl používat

operační systémy Windows 98
SE, Windows 2000, Windows ME
nebo Windows XP.
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Ukazatel
průběhu
Úroveň
hlasitosti

Možnosti

Zpět

Ekvalizér

Poznámka

Název souboru

v Pokud se v seznamu pro

Délka přehrávání
Stereo/ Režim
přehrávání/
Náhodné
přehrávání
Stav ovladače
hudby

              Opakovat
Přehrát vše
Opakovat vše

1. Stiskněte menu Multimédia a poté
vyberte MP3 přehrávač.
2. Nebo si levým kontextovým
tlačítkem [Možnosti] otevřete
následující nabídku.
v Pauza: Přehrávání MP3 souboru

můžete pozastavit.

v Zobrazit seznam skladeb:

Můžete si vybrat jiný soubor ze
seznamu MP3.

v Nastavit jako vyzváněcí tón:

Aktuální hudbu přehrávaného
MP3 souboru si můžete nastavit
jako vyzváněcí tón.

Multimédia

Opakovat jednu

přehrávání vyskytne neplatný
soubor, zobrazí se chybové
hlášení a systém se vrátí na
předchozí obrazovku.
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Multimédia
v Nastavení

- Ekvalizér: Tato volba pomáhá
přizpůsobovat přehrávání hudby
různým prostředím.
- Režim přehrávání: Tato volba
umožňuje nastavit režim
přehrávání: Opakovat jednu,
Opakovat vše, Přehrát vše.
- Nastavit náhodné přehrávání:
Pokud nastavíte Zapnuto, můžete
poslouchat hudbu v náhodném
pořadí.

Multimédia

- Vizuální efekty: Můžete vybírat z
nabídky vizuálních efektů: Pravý
ekvalizér, Animace ekvalizéru.
Tato volba vám umožňuje měnit
pozadí hlavního LCD displeje při
přehrávání souboru MP3.

Poznámka
v Autorská práva k hudebním

souborům mohou být chráněna
mezinárodními úmluvami a
národní legislativou v oblasti
autorského práva. Proto může
být nezbytné získat svolení
nebo oprávnění k šíření nebo
kopírování hudby. V některých
zemích národní legislativa
zakazuje kopírování materiálu
chráněného autorským právem
pro osobní potřebu. Před
stažením nebo zkopírováním
souboru si nejprve zjistěte
informace o národní legislativě
příslušné země, která se vztahuje
na použití takového materiálu.
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Fotoaparát

Menu 3.2

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

Při fotografování natočte telefon
tak, jak je uvedeno na následujícím
obrázku.
12

3

Album

Poznámka
v Při používání fotoaparátu se

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

Možnosti

1/2 Zvětšení/Zmenšení
Zvuk uzávěrky a nahrávání videa
bude vynechán i při nastavování
režimu, včetně režimu stylů .

Multimédia

3 Fotoaparát
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Multimédia
• Zhotovení snímku
Stiskněte a podržte tlačítko
fotoaparátu . Fotoaparát je
připraven k použití a můžete tedy
natočit obrazovku do horizontální
polohy.
- Ostré snímky pořídíte tak, že
stisknete tlačítko fotoaparátu a
zároveň podržíte fotoaparát bez
jakéhokoliv pohybu.
- Příslušně upravte vzdálenost od
objektu, který chcete fotografovat
(více než 50 cm).

Multimédia

- S fotoaparátem zacházejte opatrně,
protože tento přístroj je náchylný
k poškozenív důsledku nárazu.
Při čištění čočky fotoaparátu
používejte měkkou tkaninu.

- Při fotografování je zapnuta funkce
automatického zaostřování.
Zaostříte stisknutím tlačítka
fotoaparátu do poloviční polohy.
1. Stiskněte tlačítko
v pohotovostním režimu.
2. Zaostřete na fotografovaný
předmět a stiskněte tlačítko

.

3. Pokud chcete obrázek uložit,
stiskněte tlačítko
.
Poznámka
v Pomocí

upravit jas.

qr můžete

- Fotoaparát nerozebírejte, ani jej
jinak neupravujte - mohlo by dojít k
požáru nebo k závadě.
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v Autofokus [

]: Umožňuje
nastavit režim fotografování
Makro, Automatické zaostření
Zapnuto a Vypnuto.

v Rozlišení [

]: Umožňuje
nastavit velikost obrázku.
(1600x1200), (1280x960) (640x480)
nebo (320x240). Vícenásobné
snímkování je možné pouze při
rozlišení (320x240) a (640x480)
pixelů.

v Kvalita [

]: Umožňuje nastavit
kvalitu snímku jako Normální,
Střední a Vysoká kvalita.

v Blesk [

]: Umožňuje zapnutí
blesku při fotografování na
tmavých místech.
]: možňuje vám
zvolit zpoždění spouště (Vypnuto,
3 sekund, 5 sekund,10 sekund).
Telefon vyfotografuje snímek po
uplynutí nastaveného času.

]: Po pořízení
snímku můžete určit místo pro
uložení. (Externí/Telefon)

v Více snímků [

]: Umožňuje
pořizovat více snímků po sobě.

v Metering [

]: Stanoví osvětlení
podle malé části fotografovaného
předmětu. Můžete si vybrat Na
střed nebo Sloučený které by měl
zajistit správnou expozici.

v Barevný efekt

[
]: K dispozici
jsou 4 nastavení. (Negativ/Mono/
Sépie/Barva)

v Vyvážení bílé [

]: Umožňuje
změnit nastavení podle prostředí.
(Režim Noc/Zářivka/Zataženo/
Jasno/Denní světlo/Automaticky)

Multimédia

v Samospoušť [

v Uložit do [
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Multimédia
v Tón spouště [

Záznam hlasu

v Původní nastavení [

Můžete si nahrát hlasovou
poznámku. K dispozici jsou
následující menu [Možnosti].

]: Můžete
nastavit zvuk doprovázející
pořízení záběru.
]:
Umožňuje obnovit nastavení.

Menu 3.4

v Uložení

Video kamera

Menu 3.3

1. Zvolte nabídku Videokamera.
2. Menu nastavení videokamery
je stejné jako menu nastavení
fotoaparátu s výjimkou
následujících položek:

Můžete si vybrat mezi telefonem a
externí pamětí.
v Režim nahrávání

Můžete si vybrat režim Normální
zajišťující neomezené nahrávání
nebo režim MMS, který umožňuje
nahrávání do 30 sekund.

v Režim [

Multimédia

]: Umožňuje nastavení
posílání video souborů pomocí
MMS nebo Normální.

v Rozlišení [

]: Můžete si zvolit
mezi následujícími rozlišeními:
128x96, 176x144.
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Nahrát
1. Stisknutím OK zahájíte nahrávání.
Po spuštění nahrávání se zobrazí
hlášení ‘Nahrávání...’ a zbývající
čas.
2. Pokud chcete přerušit nebo
obnovit nahrávání, stiskněte levé
kontextové tlačítko nebo tlačítko
OK.
3. Pokud chcete ukončit nahrávání,
stiskněte pravé kontextové tlačítko
[Zastavit].
Album
Zobrazí složku Zvuky, ve které se
nacházejí všechny zvukové soubory
uložené do paměti.
Multimédia
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Registr hovorů
Záznamy zmeškaných, přijatých
a volaných hovorů si můžete
prohlédnout za předpokladu, že síť v
oblasti služby podporuje identifikaci
volající linky CLI (Calling Line
Identification).
Číslo a jméno (je-li k dispozici) se
zobrazují zároveň s datem a časem,
kdy došlo k volání. Můžete si také
prohlédnout dobu trvání hovorů.

Všechny hovory

Menu 4.1

Registr hovorů

Můžete si prohlédnout seznam
všech odchozích i příchozích hovorů.

Zmeškané hovory
Menu 4.2

Tato funkce umožňuje zobrazit 50
posledních nepřijatých hovorů.
Můžete rovněž:
v zobrazit číslo, je-li k dispozici,

nebo je uložit do telefonního
seznamu

v u čísla zadat nové jméno a oba

údaje uložit do telefonního
seznamu

v Poslat zprávu na toto číslo.
v Vymazat hovor ze seznamu.
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Volané hovory

Menu 4.3

Tato funkce umožňuje zobrazit
50 posledních odchozích hovorů
(uskutečněných i neuskutečněných).
Můžete rovněž:
v zobrazit číslo, je-li k dispozici,

a zavolat jej, nebo je uložit do
telefonního seznamu

v u čísla zadat nové jméno a oba

údaje uložit do telefonního
seznamu

v poslat zprávu na toto číslo.
v v ymazat hovor ze seznamu.

Přijaté hovory

Menu 4.4

Tato funkce umožňuje zobrazit 50
posledních přijatých hovorů. Můžete
rovněž:
v zobrazit číslo, je-li k dispozici,

a zavolat je, nebo je uložit do
telefonního seznamu

v u čísla zadat nové jméno a oba

údaje uložit do telefonního
seznamu

v Poslat zprávu na toto číslo.
v Vymazat hovor ze seznamu.

Registr hovorů
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Registr hovorů
Trvání hovoru

Menu 4.5

Zde je možné zobrazit dobu trvání
příchozích a odchozích hovorů.
Můžete také vynulovat dobu trvání
hovorů.
K dispozici jsou následující časovače:
v Poslední hovor: Délka posledního

Cena hovoru

Menu 4.6

Tato funkce vám umožňuje zjistit
cenu účtovanou za poslední hovor,
všechny hovory a cenu za zbývající
hovory a umožňuje i cenu vynulovat.
K vynulování ovšem musíte zadat
kód PIN2.

hovoru.

v Volané hovory: Délka odchozích

hovorů.

v Přijaté hovory: Délka příchozích

hovorů.

v Všechny hovory: Celková délka

Registr hovorů

odchozích i příchozích hovorů od
posledního vynulování časovače.

Informace o datech
Menu 4.7

S pomocí funkce Informace o
GPRS si můžete zjistit množství dat
přenesených po síti. Kromě toho si
můžete prohlédnout dobu připojení
k internetu.
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Zprávy
Nová zpráva

Menu 5.1

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

Textová (Menu 5.1.1)
Zde můžete napsat nebo upravit
textovou zprávu.
1. Stisknutím levého kontextového
tlačítka
[OK] otevřete nabídku
Nové zprávy.
2. Pokud chcete psát novou zprávu,
vyberte položku Psát textovou
zprávu.

4. Stiskněte položku [Možnosti] a
připojte následující položky;

v Odeslat: Odešle textovou zprávu.

1. Zadejte číslo příjemce.
2. Chcete-li přidat více příjemců,
stiskněte klávesu
r.
3. Můžete přidat telefonní čísla z
adresáře.
4. Stiskněte tlačítko
[Možnost] a
po zadání čísla stiskněte Odeslat.
v Vložit

- Symbol: Můžete připojit zvláštní
znaky.
- Obrázek: Můžete vložit výchozí
grafiky nebo grafiky ze složky
Moje složka, které jsou k dispozici
pro krátké zprávy.
- Zvuk: Můžete vložit zvuky, které
jsou k dispozici pro krátké zprávy.

Zprávy

3. Pro usnadnění zadávání textu
použijte slovník T9.

Možnosti
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Zprávy
- Výchozí obrázky: Můžete vložit
uložené animace.
- Výchozí zvuky: Můžete vložit
uložené zvuky.
- Textové šablony: Můžete si
vybrat šablonu, která je již v
telefonu nastavena.
- Kontakt: Můžete přidat telefonní
čísla nebo e-mailové adresy z
adresáře.
- Moje vizitka: Můžete ke zprávě
přidat svou vizitku.
v Uložit do konceptů: Uloží zprávu

do složky Koncepty.

v Jazyky T9: Vyberte požadovaný

Zprávy

jazyk pro režim zadávání textu
T9. Výběrem T9 vypnuto [T9 vyp.]
můžete také režim pro zadávání T9
deaktivovat.

v Nové slovo T9: Nové slovo T9

vyberte tehdy, když chcete nové
slovo přidat do slovníku.

v Vymazat text: Text můžete při

psaní SMS také vymazat.

v Konec: Pokud stisknete v průběhu

psaní zprávy tlačítko Exit, dojde
k ukončení psaní zprávy a vy se
vrátíte do menu Zpráva. Napsaná
zpráva se neuloží.

Multimediální (Menu 5.1.2)
Můžete psát a upravovat
multimediální zprávy, je ale nutné
mít přehled o velikosti zprávy.
1. Stisknutím levého kontextového
tlačítka
[OK] otevřete nabídku
Nová zpráva.
2. Pokud chcete psát novou zprávu,
vyberte Multimediální.
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3. Můžete vytvořit novou zprávu
nebo zvolit jednu z hotových
šablon pro multimediální zprávy.

v Náhled: Můžete si prohlédnout

Maximální povolená velikost
souboru, který lze vložit do zprávy,
MMS je 300 kb.

v Uložit: Multimediální zprávy

Možnosti

v Upravit předmět: Umožňuje

v Odeslat: Multimediální zprávy

můžete posílat více příjemcům,
můžete nastavit priority těchto
zpráv a také můžete zajistit
odeslání zprávy někdy později.

v Vložit: Můžete přidat Symbol,

Obrázek, Video, Zvuk, Nový
snímek, Textu šablony, Kontakt,
Vizitka, Další.

náhled multimediálních zpráv,
které jste vytvořili.

můžete uložit Do konceptů nebo
Jako šablony.
změnit vybranou multimediální
zprávu.

v Trvání snímku: Můžete

nastavit dobu trvání snímku v
multimediální zprávě.

v Jazyky T9: Vyberte jazyk pro

režim zadávání textu T9. Výběrem
T9 vypnuto můžete také režim pro
zadávání T9 deaktivovat.

v Nové slovo T9: Nové slovo T9

Poznámka
uloží do složky odeslaných zpráv,
a to i v případě, že se odeslání
nepodaří.

v Konec: Přesunete se zpět do menu

Zprávy.

Zprávy

v Všechny zprávy se automaticky

vyberte tehdy, když chcete nové
slovo přidat do slovníku.
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Zprávy
Poznámka
v Pokud při psaní multimediální

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

E-mail (Menu 5.1.3)
Abyste mohli posílat a přijímat
e-maily, měli byste si vytvořit emailový účet.
1. Do polí Komu a Kopie můžete
zadat až 20 e-mailových adres.
Tip: Abyste zadali „ @“, stiskněte
vyberte „@“.
2. Pomocí klávesnice zadejte
předmět zprávy a stiskněte OK.
3. Po zapsání e-mailové zprávy
stiskněte levé kontextové tlačítko
[Možnosti]. Můžete použít
následující možnosti z nabídky.
v Odeslat: Můžete upravit seznam

příjemců.

v Vložit: Můžete přidat Symbol,

Zprávy

Šablonu textu, Kontakt a Podpis.

v Přílohy: Pomocí tohoto menu

můžete připojit soubor.

v Náhled: Můžete si vytvořit náhled
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v Uložit do konceptů: Výběrem

této možnosti zprávu uložíte do
Konceptů.

v Upravit předmět: Můžete upravit

předmět.

v Jazyky T9: Vyberte jazyk pro

režim zadávání textu T9. Výběrem
T9 vypnuto můžete také režim pro
zadávání T9 deaktivovat.

v Nové slovo T9: Nové slovo T9

vyberte tehdy, když chcete nové
slovo přidat do slovníku.

v Vymazat text: Text můžete při

psaní zprávy také vymazat.

v Konec: Pokud stisknete v průběhu

v Pro každý e-mailový účet můžete

uložit až 40 zpráv (celkem 200
pro tři účty). Do složky přijatých
zpráv můžete uložit maximálně
20 zpráv, do složek Koncepty a
Odchozí zprávy po 5 zprávách a
do složky Odeslané až 10 zpráv.
V případě, že je složka Koncepty,
Odchozí právy nebo Poslané
plná, a zkusíte uložit novou
zprávu do jedné z nich, první
uložená zpráva se automaticky
vymaže.

v Maximální velikost jedné

odeslané zprávy s přílohami
je 300 kb a maximální velikost
jedné přijaté zprávy je 300 kb.
V případě, že jste přijali zprávu
s více než 5 přílohami, přijme se
pouze 5 z nich. Některé přílohy
se nemusí zobrazit správně.

Zprávy

psaní zprávy toto tlačítko, dojde
k ukončení psaní zprávy a vy se
vrátíte do předchozí obrazovky.
Napsaná zpráva se neuloží.

Poznámka
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Zprávy
Přijaté

Menu 5.2

Budete upozorněni na přijetí zprávy.
Zprávy se ukládají do Přijatých zpráv.
Pokud se na displeji objeví „Není
místo pro zprávu SIM“, musíte ze
schránky přijatých zpráv vymazat
pouze SIM zprávy. Když se zobrazí
nápis „Není místo pro zprávu“,
můžete uvolnit prostor jednotlivých
úložišť smazáním zpráv, médií a
aplikací.
* Zpráva SIM
Termínem zpráva SIM se označuje
zpráva uložená výjimečně do
paměti SIM. Tuto zprávu lze
přesunout do paměti telefonu.

Pro prohlížení zpráv vyberte stiskem
levého kontextového tlačítka
jednu ze zpráv.
v Zobrazit: Můžete si prohlédnout

přijaté zprávy.

v Smazat: Můžete aktuální zprávu

smazat.

v Odpovědět: Můžete odpovědět

na přijatou zprávu.

v Předat dál: Můžete předat

vybranou zprávu dalšímu
adresátovi.

v Volat zpět: Můžete zavolat zpět

odesílateli.

Zprávy

U multimediálních zpráv musíte
počkat na jejich stažení a zpracování.
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v Informace: Můžete prohlížet

informace o přijatých zprávách;
adresu odesílatele, předmět
(pouze u multimediálních zpráv),
datum a čas zprávy, typ zprávy,
velikost zprávy.

v Hromadné mazání: Po výběru

zpráv určených k odstranění je
můžete odstranit.

v Smazat vše: Můžete smazat

všechny zprávy.

E-mailová schránka
Menu 5.3

Po otevření této nabídky se můžete
buď připojit ke vzdálené schránce
a vyzvednout si nové e-mailové
zprávy, nebo si prohlédnout dříve
vyzvednuté e-mailové zprávy bez
přihlášení k e-mailovému serveru.
Můžete zkontrolovat uložené emaily, koncepty, odchozí zprávy
a odeslané e-maily. Do schránky
přijatých zpráv lze uložit až 20 emailů.
(Odchozí pojme až 5, Koncepty
pojme až 5, Odeslané pojme až 10)

Zprávy

65
KE970_Czech_1.1_1019.indd 65

2007.10.19 5:5:0 PM

Zprávy
Koncepty

Menu 5.4

S pomocí této nabídky si můžete
připravit až pět multimediálních
zpráv, které používáte nejčastěji.
Toto menu zobrazuje seznam
přednastavených multimediálních
zpráv.
Máte k dispozici následující
možnosti:

v Smazat vše: Vymaže všechny

zprávy ve schránce.

Odesílané

Menu 5.5

Pomocí tohoto menu si můžete
zobrazit zprávu, která má být
odeslána nebo nebyla odeslána.

v Zobrazit: Můžete si prohlédnout

Po úspěšném odeslání bude
daná zpráva přesunuta do složky
Odeslané.

v Upravit: Tato volba umožňuje

v Zobrazit: Můžete zobrazit zprávu.

multimediální zprávy.

upravit vybranou zprávu.

v Smazat: Smaže vybranou zprávu.
v Informace: Zobrazí informace o

zprávě.

Zprávy

v Hromadné mazání: Po výběru

zpráv určených k odstranění je
můžete odstranit stisknutím
tlačítka OK.

v Smazat: Můžete odstranit zprávu.
v Poslat znovu: Vybranou zprávu

můžete poslat znovu.

v Upravit: Vybranou zprávu můžete

upravit.

v Informace: Můžete zkontrolovat

informace o jednotlivých
zprávách.

66
KE970_Czech_1.1_1019.indd 66

2007.10.19 5:5:0 PM

v Hromadné mazání: Můžete

vybrat a odstranit několik zpráv.

Hlasová schránka
Menu 5.7

v Smazat vše: Můžete smazat

všechny zprávy v odeslaných
zprávách.

Odeslané

Menu 5.6

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

Po zvolení této nabídky jednoduše
stiskněte levé kontextové tlačítko
[OK] a poslechněte si hlasové zprávy.
Chcete-li si poslechnout hlasové
zprávy, můžete také podržet tlačítko
v pohotovostním režimu.
Poznámka
v Když přijmete hlasovou zprávu,

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

Zprávy
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Zprávy
Inform. zpráva
(v závislosti na síti a
předplacené službě)

Přečíst (Menu 5.8.1)
Menu 5.8

Zprávy informační služby jsou
textové zprávy doručené sítí do GSM.
Podávají všeobecné informace, např.
zprávy o počasí nebo o silničním
provozu, taxislužbě, lékárnách a
cenách na burze.
Každý typ má své číslo, proto můžete
kontaktovat poskytovatele, pokud
zadáte příslušné číslo pro informace.
Jakmile zpráva info služby dorazí,
zobrazí se oznámení, že došla nová
zpráva nebo se zpráva info služby
zobrazí rovnou.

1. Po přijetí zprávy informační služby
a výběru možnosti Přečíst se
zpráva zobrazí na obrazovce. Další
zprávy si můžete přečíst pomocí
tlačítek
,
nebo
[Další].
2. Zpráva zůstane zobrazena, dokud
nevyberete jinou zprávu.

Témata (Menu 5.8.2)
(v závislosti na síti a předplacených
službách)
v Zobrazit seznam: Můžete si

prohlédnout přidaná čísla zpráv
informační služby. Pokud stisknete
[Možnosti], můžete upravit
a odstranit přidané kategorie
informačních zpráv.

Zprávy

Chcete-li znovu zobrazit zprávu,
použijte následující postup:

68
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v Aktivní seznam: V aktivním

seznamu můžete vybrat čísla
zpráv informační služby. Pokud
aktivujete číslo informační služby,
můžete přijímat zprávy poslané z
tohoto čísla.

Šablony

Menu 5.9

Text (Menu 5.9.1)
Máte k dispozici následujících 6
textových šablon:
• Prosím, zavolejte mi zpět.
• Mám zpoždění. Budu tam v

K dispozici jsou následující volby.
v Zobrazit: Můžete si prohlédnout

multimediální šablony.

v Upravit: Tuto volbu použijte pro

napsání nové zprávy nebo pro
úpravu šablony zprávy zvolené ze
seznamu textových šablon.

v Odeslat přes

- SMS: Vybranou šablonu zprávy
můžete odeslat pomocí SMS.
- MMS: Vybranou šablonu zprávy
můžete odeslat pomocí MMS.
- E-mail: Zde můžete upravovat,
odstraňovat nebo přidávat emailové účty.
v Smazat: Odstranění šablony.

• Jsem na cestě

v Nová šablona: Vytvoření nové

• Urgentní! Kontaktujte.
• Miluji tě.

šablony.

Zprávy

• Kde právě jste?

69
KE970_Czech_1.1_1019.indd 69

2007.10.19 5:5:1 PM

Zprávy
v Smazat vše: Umožňuje odstranit

všechny multimediální zprávy.

Multimediální (Menu 5.9.2)
Po uložení nové šablony můžete
použít následující možnosti.

v Jazyky T9: Vyberte jazyk pro

režim zadávání textu T9. Výběrem
T9 vypnuto můžete také režim pro
zadávání T9 deaktivovat.

v Konec: Přesunete se zpět do menu

Zprávy.

v Uložit: Umožňuje uložení nových

multimediálních šablon, které jste
si vytvořili.

v Vložit: Můžete přidat Symbol,

Obrázek, Video, Zvuk, Nový
snímek, Textu šablony, Kontakt,
Vizitka, Další.

v Náhled: Zde si můžete

prohlédnout multimediální
šablony, které jste si vytvořili.

v Upravit předmět: Umožňuje

Zprávy

změnit vybranou multimediální
zprávu.

v Trvání snímku: Můžete

Nastavení

Menu 5.0

SMS (Menu 5.0.1)
v Typy zpráv:

Text, Hlas, Fax, Paging, X.400, Email, ERMES
Typ zpráv bývá většinou nastaven
na Text. Text můžete konvertovat
na alternativní formáty. Informace
o dostupnosti této funkce vám
podá váš operátor.

nastavit dobu trvání snímku u
multimediální zprávy.
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v Doba platnosti: Tato síťová

služba vám umožňuje nastavit, jak
dlouho budou vaše textové zprávy
uloženy v centru zpráv.

v Zpráva o doručení: Nastavíte-li na

Ano můžete si ověřit, zda byla vaše
zpráva úspěšně odeslána.

v Účtování poplatku za odpověď:

Když je zpráva odeslána,
umožňuje příjemcům odpovědět
a náklady za odpověď naúčtovat
na váš telefonní účet.

v Číslo střediska zpráv: Chcete-li

poslat textovou zprávu, můžete
s pomocí tohoto menu dostat
adresu SMS centra.

v Nastavení nosiče: Zde můžete

v Předmět: Pomocí této položky

nabídky můžete zadat předmět
multimediální zprávy.

v Trvání snímku: Při psaní

zprávy zobrazuje délku trvání
jednotlivých stránek.

v Priorita: Můžete nastavit prioritu

vybrané zprávy.

v Doba platnosti: Tato služba sítě

umožňuje nastavení doby, po
kterou budou vaše textové zprávy
uložené ve středisku zpráv.

v Zpráva o doručení: Nastavíte-li v

tomto menu volbu Ano, můžete
si zjistit, zda byla vaše zpráva
úspěšně odeslána.

v Přečíst zprávu: Tuto zprávu

obdržíte bez ohledu na to, jestli
příjemce danou zprávu přečetl
nebo ne.

Zprávy

upravit výběr nosiče, jako je např.
GSM nebo GPRS.

MMS (Menu 5.0.2)
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Zprávy
v Automatické stažení: Nastavíte-

li volbu zapnuto [zap.], budete
dostávat multimediální zprávy
automaticky. Nastavíte-li volbu
vypnuto [vyp.] budete do schránky
s přijatými zprávami dostávat
pouze oznámení, která si můžete
následně přečíst. Nastavíte-li
volbu Pouze domácí síť, budou
obdržené multimediální zprávy
záviset na domovské síti.

E-mail (Menu 5.0.3)
v E-mailový účet

Toto menu umožňuje upravovat,
mazat a přidávat účty elektronické
pošty.
• Zobrazit: Můžete si prohlédnout
e-mail.
• Nastavit jako výchozí
• Upravit

v Profil sítě: Jestliže vyberete server

Název účtu: Název účtu.

v Povolený typ zpráv

E-mailová adresa: Zadejte emailovou adresu získanou od
poskytovatele této služby.

multimediálních zpráv, můžete u
tohoto serveru nastavit URL.

Osobní: Osobní zpráva.
Reklama: Obchodní zpráva.
Informace: Důležité informace.
Zprávy
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Jméno: Můžete vytvořit svoji
přezdívku.
Server příchozí pošty: Zadejte
POP3 adresu POP3 a Číslo portu
serveru přijímajícího vaše emaily.
Uživatelské jméno: Zadejte
svoje uživatelské jméno u emailového účtu.
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Heslo: Zadejte své heslo pro
e-mail.
Server odchozí pošty: Zadejte
adresu SMTP a Číslo portu
počítače odesílajícího vaše emaily.
- Rozšířené nastavení
Typ protokolu: Vyberte si typ
protokolu. (POP3/IMAP4)
Max. velikost pro přijetí:
Zobrazuje maximální velikost emailu, který můžete přijmout.
Uložit na server: Vyberte Ano,
chcete-li nechat zprávy na
serveru.

E-mail pro odpověď: E-mailová
adresa, na které chcete přijímat
odpovědi.
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Číslo odchozího portu:
Umožňuje upravit číslo portu
SMTP.
Ověření odchozí pošty: Zde
můžete nastavit, jestli se při
odesílání zprávy bude provádět
ověřování.
ID odchozího serveru
(Heslo odchozího serveru):
Pro odeslání e-mailu zadejte ID
a heslo.
• Nový účet: Výběrem položky
Nový můžete nastavit až 5 účtů
elektronické pošty. Pomocí
volby Upravit můžete nastavit
následující hodnoty.
• Smazat: Smaže se vybraný účet
ze seznamu.
• Smazat vše: Můžete odstranit
všechny seznamy účtů.

Zprávy

 ložit podpis: Vyberte Ano,
V
chcete-li ke svým e-mailovým
zprávám připojit svůj podpis.

Číslo příchozího portu:
Umožňuje upravit číslo portu
POP3.
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Zprávy
v Profily sítě

Profil představuje síťovou
informaci využívanou k připojení
na Internet. V paměti telefonu
jsou uloženy výchozí profily pro
některé operátory. Výchozí profily
není možné přejmenovat.
v Podpis

Můžete vytvořit svůj podpis.

Číslo hlasové pošty (Menu 5.0.4)

Zprávy

74

Hlasovou poštu můžete přijímat,
pokud tuto funkci váš operátor
podporuje. Přijetí nové hlasové
zprávy je signalizováno symbolem
zobrazeným na obrazovce.
Podrobné informace o správném
nastavení telefonu vám podá
poskytovatel služby.

Push zpráva (Menu 5.0.5)
Aktivací této volby můžete určit, zda
chcete dostávat tyto zprávy nebo ne.
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Inform. zpráva (Menu 5.0.6)
v Přijmout

Ano: Pokud vyberete toto menu,
bude váš telefon přijímat zprávy
informační služby.
Ne: Vyberete-li toto menu,
nebudete na telefon dostávat
zprávy informační služby.
v Upozornění

Ano: Příjem zpráv informační
služby je signalizován pípnutím
telefonu.
Ne: Telefon nebude signalizovat
příjem zprávy ani tehdy, když
nějaké informační zprávy
dostanete.
v Jazyk

Požadovaný jazyk můžete vybrat
stisknutím klávesy OK. Potom
se budou zprávy info služby
zobrazovat v jazyce, který jste
vybrali.
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Kontakty
Hledat

Menu 6.1

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

zadáním počátečního písmene
jména.

Zobrazí se následující menu.
v Zobrazit: Můžete zobrazit

podrobnosti každého záznamu.

tlačítka můžete upravit jméno,
číslo, Skupina, Vyzváněcí tón a
obrázek.

v Nová zpráva: Až najdete potřebné

číslo, můžete na toto číslo poslat
zpráva(Text/Multimédia/
E-mail).

v Odeslat přes: Data z telefonního

seznamu můžete odeslat pomocí
Textové zpráva, multimediální
zprávy, přes zařízení Bluetooth
nebo pomocí e-mailu.

v Smazat: Můžete kontakt smazat.
v Nový kontakt: Po výběru

umístění, kam chcete záznam
uložit (SIM/Telefon), můžete
záznam přidat do telefonního
seznamu.

v Hromadné mazání: Umožňuje

odebrání více vybraných souborů.

Kontakty

3. Pokud chcete záznam upravit,
odstranit nebo zkopírovat, nebo
pokud chcete k záznamu přidat
hlas, stiskněte levé kontextové
tlačítko
[Možnosti].

v Upravit: S pomocí navigačního
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Kontakty
v Kopítovat do telefonu/SIM:

Můžete si zkopírovat kontakt z
paměti SIM do telefonu nebo z
telefonu do paměti SIM.

Poznámka
v Maximální uložené délky jména a

čísla záleží na typu SIM karty.

v Hlavní číslo: Pokud máte u

kontaktu uloženo více čísel,
vyberte to, které používáte častěji.
Toto hlavní číslo se zobrazí jako
první.

Nový kontakt

Menu 6.2

S pomocí této funkce můžete do
telefonního seznamu přidat nový
kontakt. Paměť telefonu může
pojmout maximálně 1000 kontaktů.
Počet znaků závisí na SIM kartě.

1. Stiskem levého kontextového
tlačítka
[OK] vyberte Nový
kontakt.
2. Zadejte jméno.
3. Stiskněte tlačítko
r, a potom
můžete zadat číslo.
4. Stiskem tlačítek
, můžete u
kontaktu nastavit skupinu.
5. Stisknutím kontextového tlačítka
[Možnosti] můžete pro daný
záznam nastavit vyzváněcí tón a
fotografii.

Kontakty
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Rychlé volby

Menu 6.3

Skupiny

Menu 6.4

Tlačítka
až
můžete přiřadit
k položce seznamu jmen. Můžete
volat přímo stisknutím tohoto
tlačítka.

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

1. Nejprve stisknutím tlačítka
pravého kontextového tlačítka
[Kontakty] v pohotovostním
režimu otevřete telefonní seznam.

v Zobrazit členy: Zobrazí se seznam

2. Z nabídky zvolte Rychlé volby,
potom stiskněte levé kontextové
tlačítko [Vybrat].

4. Po přiřazení čísla k rychlé volbě,
můžete záznam měnit nebo
smazat. Na toto číslo můžete
rovněž uskutečňovat hovory nebo
posílat zprávy.
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Umožňuje definovat vyzváněcí
tón pro volání členů skupiny.

v Ikona skupiny: Umožňuje vybrat

ikony pro jednotlivé skupiny.

v Přidat člena: Můžete do skupiny

přidávat členy.

v Odebrat člena: Ze skupiny

můžete odebírat členy. Avšak
i po odebrání člena zůstane
jeho jméno a číslo v telefonním
seznamu.

v Odebrat všechny členy:

Umožňuje vymazat všechny členy
ze skupiny.

Kontakty

3. Pokud chcete přidat rychlou volbu,
vyberte stisknutím kontextového
tlačítka [Přiřadit] možnost
<prázdné>. Potom můžete
vyhledat jméno v telefonním
seznamu.

členů vybrané skupiny.

v Vyzváněcí tón skupiny:
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Kontakty
v Přejmenovat: Název skupiny lze

změnit.

Kopírovat vše

Menu 6.5

Kontakty lze zkopírovat nebo
přemístit z paměti SIM karty do
paměti telefonu a naopak.
v Ze SIM do telefonu: Položka se

zkopíruje z paměti SIM karty do
paměti telefonu.

v Z telefonu na kartu SIM: Položka

se zkopíruje z paměti telefonu na
SIM kartu.

Kontakty

Smazat vše

Menu 6.6

Vymazat lze všechny položky na SIM
kartě a v telefonu.

Nastavení

Menu 6.7

1. V pohotovostním režimu stiskněte
pravé kontextové tlačítko
[Kontakty].
2. Z nabídky zvolte Nastavení a
potom stiskněte levé kontextové
tlačítko
[Vybrat].
v Výchozí paměť

Výchozí paměť můžete nastavit na
možnosti Vždy se zeptat, SIM nebo
Přístroj.
v Možnosti zobrazení

Z nabídky zvolte Nastavení a
potom stiskněte levé kontextové
tlačítko
[Vybrat].
- Pouze jméno: Můžete nastavit,
aby se kontakty zobrazovaly v
telefonním seznamu pouze jako
jména.
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- S obrázkem: Doplňte telefonní
seznam informacemi o daných
lidech a jejich obrázky.

Informace

Menu 6.8

v Čísla volání asistenční služby

Tato funkce umožňuje zobrazit
seznam čísel služeb, které
poskytuje operátor sítě (pokud to
podporuje SIM karta).

v Vizitka

Pomocí této možnosti si lze
vytvořit vlastní vizitku, obsahující
jméno a číslo mobilního telefonu.
Chcete-li vytvořit novou vizitku,
stiskněte levé kontextové tlačítko
[Nový] a zadejte informace do
příslušných polí.
Pokud chcete upravit, odstranit
nebo odeslat vizitku, stiskněte levé
kontextové tlačítko
[Možnosti].

v Vlastní číslo (závisí na SIM)

Na SIM kartu si můžete uložit a
zjistit z ní své vlastní číslo.

Kontakty
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Moje složka
Obrázky

Menu 7.1

Zobrazuje seznam souborů JPG
ve složce Moje média\Fotografie v
multimediální paměti.
v Zobrazit: Soubor JPG můžete

zobrazit stisknutím tlačítka OK
nebo výběrem možnosti Zobrazit
z nabídky Možnosti.

v Smazat: Odstraní soubor.
v Nastavit jako

- Pozadí na celou obrazovku:
Vybraný obrázek lze nastavit jako
tapetu.

Moje složka

- Pozadí celý obrázek: Aktuálně
vybraný obrázek/zvuk lze
zobrazit horizontálně jako
tapetu.
- Obrázek kontaktu: Aktuálně
vybraný obrázek lze nastavit jako
obrázek identifikující nějakou
osobu.

v Odeslat přes: Umožňuje posílání

obrázků přes MMS/Bluetooth/Email.

v Soubor

- Přejmenovat: Změní název
souboru pro vybraný soubor.
Nemůžete změnit příponu názvu
souboru.
Poznámka
v Následující znaky \ / : * ? ” < > |

nelze použít.

- Přesunout do složky: Přesune
vybraný soubor do složky.
- Přesunout do externí paměti:
Přesune vybraný soubor do
multimediální paměti nebo do
externí paměti.
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UPOZORNĚNÍ!
Pokud vyjmete externí paměť v průběhu
přenosu, může dojít k vážnému
poškození telefonu.

v Prezentace

Můžete si vytvořit prezentaci z
uložených souborů.
v Nová složka: Můžete vytvořit

novou složku.

- Zkopírovat do externí paměti:
Zkopíruje vybraný soubor do
multimediální paměti nebo do
externí paměti.

v Hromadné mazání: Umožňuje

UPOZORNĚNÍ!
Pokud vyjmete externí paměť v průběhu
přenosu, může dojít k vážnému poškození
telefonu.

v Seznam: Umožňuje nastavit typ

- Informace: Zobrazí informace o
souboru.
v Vytisknout přes Bluetooth:

soubory v seznamu.
zobrazení.

Zvuky

Menu 7.2

Zobrazuje seznam souborů MP3,
MP4, AAC a M4A ve složce Moje
média\Hudba v multimediální
paměti.

Moje složka

Většinu obrázků pořízených
fotoaparátem nebo stažených
přes WAP lze přes Bluetooth
odeslat na tiskárnu.

odebrání více vybraných souborů.

v Smazat vše: Odstraní všechny
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Moje složka
v Přehrát: Soubor MP3záznamu

v Přehrát: Soubor videozáznamu

v Nastavit jako : Vybraný zvuk lze

v Smazat: Odstraní soubor.

můžete přehrát stisknutím tlačítka
OK nebo výběrem možnosti
Přehrát z nabídky Možnosti.
nastavit jako vyzváněcí tón/ID
vyzváněcího tónu.

v Informace o souboru: Zobrazuje

informace o souboru.

můžete přehrát stisknutím tlačítka
OK nebo výběrem možnosti
Přehrát z nabídky Možnosti.

v Odeslat přes: Odešle vybraný

soubor do jiného přístroje přes
MMS , Bluetooth nebo E-mail.
Poznámka

Videa

v Soubory můžete přes Bluetooth
Menu 7.3

Moje složka

Zobrazuje seznam souborů
3GP, 3G2 ve složce Moje média\
Videa v multimediální paměti.
Podporovanými typy souborů jsou
soubory 3gp kódované videokodeky
MPEG4 a h.263 a audiokodekem
AMR.

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

zkopírovat složku nebo externí
paměť.

-P
 řejmenovat: Změní název
souboru pro vybraný soubor.
Maximální počet znaků je 36.
Nemůžete změnit příponu názvu
souboru.
UPOZORNĚNÍ!
Následující znaky \ / : * ? ” < > | nelze
použít.

- Přesunout do složky: Přesune
vybraný soubor do složky.

UPOZORNĚNÍ!
Pokud vyjmete externí paměť v průběhu
přenosu, může dojít k vážnému poškození
telefonu.

- Informace: Zobrazí informace o
souboru.
v Nová složka: Můžete vytvořit

novou složku.

v Hromadné mazání: Umožňuje

odebrání více vybraných souborů.

v Smazat vše: Odstraní všechny

soubory v seznamu.

Moje složka

- Přesunout do externí paměti:
Přesune vybraný soubor do
multimediální paměti nebo do
externí paměti.

- Zkopírovat do externí paměti:
Zkopíruje vybraný soubor do
multimediální paměti nebo do
externí paměti.
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Moje složka
Dokumenty

Menu 7.4

Pomocí tohoto menu si můžete
zobrazit soubory dokumentů (txt,
ppt, pdf, doc a excel).
Můžete použít následující menu
Možnosti.
v Zobrazit: Soubory dokumentů

si můžete zobrazit stisknutím
tlačítka OK nebo vybráním menu
Zobrazit v menu Možnosti.

Poznámka
v Soubory můžete přes Bluetooth

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

v Informace: Zobrazí informace o

souboru.

Moje složka

Další

Menu 7.5

Zobrazuje seznam souborů ve složce
Moje média\Jiné v multimediální
paměti.
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Poznámka
v Jakmile propojíte telefon s

Menu 7.6

V této nabídce můžete spravovat
Java aplikace nainstalované ve
vašem telefonu. Můžete spouštět
nebo mazat stažené aplikace nebo
nastavit možnosti připojení.

Externí paměť

Menu 7.7

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

jako výměnný disk, musí v něm
být SIM karta.

Moje složka

počítačem přes Bluetooth,
můžete odesílat i přijímat
soubory do složek Hudba a
Video. Do složky Jiné můžete
nakopírovat libovolný typ
souboru. Přijímat můžete pouze
soubory ze složek Fotografie,
Zvuky a Obrázky. Soubory ve
složce Jiné si můžete zobrazit
nebo přehrát pouze v případě,
že jsou tyto typy souborů
podporované. Pokud propojíte
telefon s počítačem přes USB
kabel, uvidíte v interní paměti
pouze následující složky:
Obrázky, Zvuky, Videa a Jiné.
Uvidíte všechny složky z externí
paměti.

Hry a aplikace
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Moje složka
Nový fantastický telefon LG
Model KE970 slouží také jako
velkokapacitní paměťové zařízení.
Pokud k němu připojíte USB kabel,
můžete telefon používat jako
vyměnitelný disk.
Můžete na něj stahovat soubory
MP3 a fotografie, video, textové
soubory atd. To umožňuje rychlý
přístup z počítače do telefonu,
pouze připojením USB kabelu.

Poznámka
v Funkce zařízení MASS STORAGE

bude fungovat pouze tehdy,
když je telefon v nečinném
režimu.

Moje složka

v Při stahování souborů

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

v Při kopírování souboru na

vyměnitelný disk se na displeji
objeví hlášení „Probíhá přenos“.
To znamená, že je aktivní funkce
zařízení MASS STORAGE a že
probíhá přenos dat. Pokud je
na displeji zobrazeno hlášení
„Probíhá přenos“, neodpojujte
kabel. Pokud odpojíte kabel
v průběhu přenosu, dojde ke
ztrátě nebo poškození těchto
dat a případně také k poškození
telefonu.

v Pokud v průběhu používání

funkce zařízení MASS STORAGE
přijmete hovor, bude tento
hovor odmítnut, ale po odpojení
kabelu uvidíte na displeji
oznámení zmeškaného hovoru.
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Nástroje
Budík

Menu 8.1

Alarm nastavte tak, aby zazvonil v
určitý čas.
1. Zvolte Zapnuto a zadejte
požadovaný čas alarmu.
2. Zadejte interval opakování:
Jednou, Po ~ Pá, Po ~ So, So-St,
So-Čt, Denně.
3. Zvolte tón alarmu, které se vám
líbí, a stiskněte tlačítko
[OK].

Pokud v kalendáři uvidíte označené
datum, znamená to, že na tento den
je něco naplánováno nebo je pro
tento den zaznamenána poznámka.
Tato funkce vám připomíná váš
program a poznámky. Pokud
provedete příslušné nastavení
pro poznámku, telefon vás na ni
upozorní zvukovým tónem.
Změna dne, měsíce a roku.
Tlačítko

Popis
Ročně

Kalendář

Měsíčně

Menu 8.2

qr

Týdně
Denně

V režimu plánu stiskněte levé
kontextové tlačítko
[Možnosti]
následujícím způsobem;

Nástroje

Po vstupu do tohoto menu se
zobrazí Kalendář. Horní část displeje
obsahuje oddíly pro datum.
Kdykoliv změníte datum, kalendář
se aktualizuje podle tohoto data.
Kurzor ve tvaru čtverce označuje
určitý den.
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Nástroje
v Zobrazit

Zobrazí se všechny plány a
poznámky pro zvolený den.
Pro procházení seznamů
poznámek použijte tlačítka
q a r.
Pokud si chcete prohlédnout
podrobnosti zprávy, stiskněte levé
kontextové tlačítko
[OK].
Stisknutím levého kontextového
tlačítka
[Možnosti] se vám
zobrazí možnosti Zobrazit, Smazat,
Nová úloha, Odeslat přes SMS/
MMS/Bluetooth/E-mail, Upravit,
Kalendář, Tón plánu, Všechny
plány, Jít na datum, Hromadné
mazání a Smazat vše.

v Nová úloha

Umožňuje vám ke zvolenému dni
přidat novou úlohu. Můžete uložit
až 20 poznámek. Zadejte předmět
a pak stiskněte levé kontextové
tlačítko
[OK]. Zadejte příslušné
informace v následující sekci; Čas,
Opakovat a Budík.
v Tón plánu

Můžete nastavit tón budíku pro
každé zvolené datum.
v Všechny plány

Zobrazí všechny plány a poznámky
pro zvolený den.

Nástroje

Pomocí
q, r můžete
procházet seznam poznámek.
Pokud k poznámce nastavíte
alarm, zobrazí se ikona alarmu.
v Jít na datum

Můžete přímo přejít ke zvolenému
datu.
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v Smazat starý

3. Potom zadejte čísla.

Úlohy, na které jste již byli
upozorněni, můžete odstranit.
v Smazat vše

5. Chcete-li zadat desetinné číslo,
stiskněte tlačítko
.

Můžete smazat všechny
poznámky.

Kalkulačka

4. Zobrazte výsledek stisknutím
tlačítka
.

6. Pro ukončení Kalkulačky stiskněte
pravé kontextové tlačítko
[Zpět].
Menu 8.3

Obsahuje standardní funkce jako
například +, –, x, ÷ : sčítání, odečítání,
násobení a dělení.
Navíc můžete použít různé funkce
kalkulačky, například +/-, sin, cos, tg,
log, IN, mocnina, odmocnina, deg,
rad.

2. Příslušným navigačním tlačítkem
zvolte početní úkon.

Menu 8.4

1. Stiskem levého kontextového
tlačítka
[Vybrat] vyberte
Paměť.
2. Pokud je prázdná, stisknutím
levého kontextového tlačítka
[Nový] přidejte další.
3. Zadejte textovou poznámku a
potom stiskněte levé kontextové
tlačítko
[Možnosti] > [Uložit].

Nástroje

1. Čísla zadávejte stisknutím
numerických tlačítek.

Poznámky
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Nástroje
Převodník jednotek

Poznámka

Menu 8.6

v Pokud chcete změnit režim

zadávání textu, stiskněte
postupně
.

Stopky

Menu 8.5

1. Stisknutím tlačítka [Spustit]
zaznamenáte čas. Mezičas
zaznamenáte stisknutím [Kolo].
2. Stisknutím [Zastavit] provedete
zaznamenání času kola.
3. Stisknutím [Vynulovat] obnovíte
výchozí stav.

Tato funkce převádí údaj z jedné
jednotky na jinou. Existuje devět
druhů veličin, které lze převést na
jednotky: Měna, Plocha, Délka,
Hmotnost,Teplota, Objem a
Rychlost.
1. Stisknutím tlačítka
[OK] můžete
vybrat jeden z devíti druhů
jednotek.
2. Stisknutím tlačítek
qa
r
zvolte jednotku, na kterou chcete
převádět. V převodníku jednotek
nelze zadat symbol „–“.

Nástroje

3. Pomocí tlačítek
,
standardní hodnotu.

vyberte
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Světový čas

Menu 8.7

Pomocí levého a pravého
navigačního tlačítka a levého
kontextového tlačítka [Zvětšit]
si můžete zobrazit aktuální čas
greenwichského času (GMT) a
velkých měst na celém světě.

Služby SIM

Menu 8.8

Tato nabídka závisí na SIM kartě a
síťových službách.

Na obrazovce se zobrazí název
města, aktuální datum a čas.
Následujícím postupem vyberte
časovou zónu, ve které se nacházíte:

2. Pokud chcete změnit zobrazení
času v pohotovostním režimu na
vybraný čas, stiskněte tlačítko
[OK].

Nástroje

1. Jedním nebo opakovaným
stisknutím levého nebo pravého
navigačního tlačítka a levého
kontextového tlačítka [Zvětšit]
vyberte město, odpovídající vaší
časové zóně. Zobrazí se lokální
datum a čas.
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Nastavení
Datum a čas

Menu 9.1

Můžete nastavit funkce data a času.

Nastavit datum (Menu 9.1.1)
Můžete nastavit aktuální datum.

Formát data (Menu 9.1.2)
U data můžete nastavit formát, např.
RRRR/MM/DD, DD/MM/RRRR, MM/
DD/RRRR.
(D: den/M: měsíc/R: rok)

Nastavit čas (Menu 9.1.3)
Můžete zadat aktuální čas.
Nastavení

Formát času (Menu 9.1.4)
U času můžete nastavit 24hodinový
a 12hodinový formát.

Autom. aktualizace (Menu 9.1.5)
Pokud vyberete možnost Zapnuto,
provede telefon automatickou
aktualizaci data a času.

Jazyky

Menu 9.2

Jazyk, ve kterém se zobrazuje text na
displeji, můžete změnit. Tato změna
také bude mít vliv na jazyk režimu
pro vkládání.

Displej

Menu 9.3

Tapeta (Menu 9.3.1)
Můžete si vybrat, který
obrázek chcete mít na pozadí v
pohotovostním režimu.
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Podsvícení (Menu 9.3.2)

Styl menu (Menu 9.3.5)

Můžete nastavit dobu podsvícení
displeje.

Tento telefon vám nabízí témata
menu tabulek a seznamů. Vyberte
barvu nabídky a stiskněte levé
kontextové tlačítko
[Vybrat].

(Vypnuto/10 s/20 s/30 s/60 s)

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

Zobrazit ikony zkratek
(Menu 9.3.4)

Výběrem položky Zapnuto se
zobrazí funkce 4 navigačních tlačítek
a tlačítka Nabídka jako obrázky
uprostřed okna ve stavu nečinnosti.
(Profily/Zprávy/Oblíbené/Kontakty)

Styl vytáčení

(Menu 9.3.6)

Tento telefon vám nabízí čtyři styly
vytáčení.
(Styl barev/Perličkový styl/Digitální
styl/Styl zápisník)

Stále zobrazovaný text (Menu 9.3.7)
Zapnete-li tuto volbu, můžete
upravovat text, který se zobrazí v
pohotovostním režimu.

Nastavíte-li ZAPNUTO, zobrazí se
na vnitřním LCD displeji název sítě
(jméno operátora).

Nastavení

Název sítě (Menu 9.3.8)
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Nastavení
Připojení

Menu 9.4

Bluetooth (Menu 9.4.1)
Technologie Bluetooth umožňuje
kompatibilním mobilním
zařízením, periferním zařízením
a počítačům, které se nacházejí v
těsné blízkosti přímou bezdrátovou
komunikaci. Tento telefon má
vestavěnou podporu technologie
Bluetooth, což mu umožňuje
spojení s kompatibilními telefony
podporujícími bluetooth,
počítačovými aplikacemi atd.
Poznámka
Nastavení

v Pokud použijete LG

synchronizaci s počítačem přes
Bluetooth, můžete přenášet
data pouze v rámci telefonního
seznamu.

Poznámka
v Při přijímání dat z jiného zařízení

podporujícího technologii
Bluetooth telefon vyžaduje
potvrzení. Po potvrzení přenosu
se soubor zkopíruje do vašeho
telefonu.

v V závislosti na jeho druhu se

soubor uloží do následujících
složek.

- Video (.3GP, MP4, 3G2): Ve
složce Video.
- Obrázek (.bmp, gif, jpg, png):
složka Obrázky
- Zvuk (.amr, wav, aac): složka
Zvuky
- MP3 (.mp3): složka Zvuky/MP3
- J iné soubory (.txt, html):
složka Jiné
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v Bluetooth zapnuto/vypnuto

Můžete aktivovat nebo zrušit
funkci Bluetooth.
v Seznam zařízení

Můžete zobrazit všechna zařízení,
se kterými je váš telefon KE970
již spárován. Pokud vstoupíte do
nabídky Párovaná zařízení, zobrazí
se vám tyto možnosti
- Připojit / Odpojit: Po spárování s
přístrojem nebo stereo zařízením
byste měli s těmito zařízeními
navázat spojení. Poté můžete tato
zařízení začít používat.

Vyberte požadované zařízení
a stiskněte levé kontextové
tlačítko [Párovat]. Budete
vyzváni, abyste zadali heslo.
Heslo může být libovolný kód,
který chcete použít (na obou
zařízeních se musí použít stejné
heslo), nebo to je heslo předem
určené výrobcem zařízení, s nímž
se pokoušíte telefon spárovat.
Zkontrolujte v návodu k obsluze
zařízení, s nímž se pokoušíte
spárovat, zda má toto zařízení
předem určené heslo.
- Přejmenovat: Umožňuje
změnit název spárovaného
zařízení Bluetooth a způsob jeho
zobrazení na přístroji.

Nastavení

-N
 ový: Umožňuje vyhledat nová
zařízení Bluetooth a přidat je do
seznamu spárovaných zařízení
telefonu. Když vyberete Přidat
nový, přístroj začne hledat
zařízení Bluetooth ve svém
dosahu. Jakmile se v seznamu
objeví zařízení, které chcete
spárovat, stiskněte pravé

kontextové tlačítko [Stop].
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Nastavení
- Nastavit jako autorizované /
Nastavit jako neautorizované:
Umožňuje nastavit autorizované
připojení mezi jednotlivými
zařízeními Bluetooth. Pokud
například se svým telefonem
pravidelně používáte sluchátka
Bluetooth, nastavení připojení
jako autorizovaného bude
znamenat, že sluchátka se
automaticky připojí k přístroji při
každém zapnutí sluchátek.

v Nastavení Bluetooth

- Odebrat: Umožňuje odstranit
spárované zařízení Bluetooth.

Síť (Menu 9.4.2)

- Odebrat vše: Umožňuje
odstranit všechna spárovaná
zařízení Bluetooth.

- Viditelnost mého přístroje:
Ukazuje, zda váš telefon bude
viditelný pro ostatní zařízení
Bluetooth.
- Mé Jméno: Můžete nastavit
název svého zařízení Bluetooth.
Výchozí název je LG KE970.
- Moje adresa: Můžete si zobrazit
adresu zařízení Bluetooth.

Můžete zvolit síť, jejíž registrace
bude probíhat buď automaticky
nebo ručně.

Nastavení

Výběr sítě (Menu 9.4.2.1)
Většinou se tato volba nastavuje na
Automaticky.
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v Automaticky: Po nastavení této

funkce bude telefon automaticky
vyhledávat a vybírat síť za
vás. Jakmile jednou vyberete
„Automaticky”, bude telefon
nastaven na „Automaticky”
nezávisle na tom, zda bude
zapnutý nebo vypnutý.

v Ručně: Telefon zjistí seznam

seznam preferovaných sítí,
u kterých by se měl přístroj
snažit zaregistrovat, než se
pokusí o registraci u jiných sítí.
Tento seznam je vytvořen z
předdefinovaného seznamu
známých sítí v telefonu.

Režim GPRS (Menu 9.4.2.2)
V závislosti na různých situacích si
můžete nastavit službu GPRS.
v Zapnout

Pokud zvolíte tuto nabídku, bude
telefon po zapnutí automaticky
zaregistrován do sítě GPRS. Je
možné používat službu WAP nebo
vytáčené připojení počítače a je
možný přenos dat. Ukončením
aplikace se ukončí spojení GPRS,
ale registrace v síti GPRS zůstane.

Nastavení

dostupných sítí a zobrazí jej. Z
tohoto seznamu si pak můžete
vybrat síť, kterou chcete používat,
ovšem za předpokladu, že tato
síť má s vaším domovským
operátorem sítě uzavřenou
roamingovou smlouvu. Pokud se
připojení k vybrané síti nepodaří
uskutečnit, telefon vám umožní
vybrat jinou síť.

v Preferované: Můžete si sestavit
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Nastavení
v Když je potřeba

Pokud zvolíte tuto nabídku,
naváže se spojení GPRS při
připojení ke službě WAP a spojení
se ukončí po ukončení připojení ke
službě WAP.

Profily sítě (Menu 9.4.2.3)
v Datová připojení

• Jméno: Můžete zadat síťový
název.
• Nosič dat: Můžete nastavit
datovou službu nosiče.
1 Data / 2 GPRS
<Nastavení dat>
Nastavení

Tato možnost je k dispozici pouze
tehdy, když vyberete Nastavení
Dat jako Nosič/službu.

-U
 živatelské ID: Totožnost
uživatele pro váš telefonní
server (a NIKOLI bránu WAP).
- Heslo: Heslo, které vyžaduje váš
telefonní server (a NIKOLI brána
WAP) k vaší identifikaci.
- Typ hovoru: Vyberte typ
datového hovoru: Analogový
nebo digitální (ISDN).
- Rychlost přenosu: Rychlost
datového připojení; 9600 nebo
14400 (závisí na operátorovi)
- Doba prodlevy (s): Musíte
zadat lhůtu prodlevy.
Po zadání této hodnoty
nebude navigační služba WAP
k dispozici, pokud nebude
probíhat zadávání či přenos dat.

- Vytočit číslo: Zadejte telefonní
číslo, kterým se chcete připojit k
bráně WAP.
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- Primární server: Zadejte IP
adresu primárního DNS serveru,
ke kterému se chcete připojit.
- Sekundární server: Zadejte
IP adresu sekundárního DNS
serveru, ke kterému se chcete
připojit.
<Nastavení GPRS>
Nastavení této služby je k
dispozici pouze tehdy, když je
jako služba nosiče zvolena služba
GPRS.
- APN: Zadejte APN služby GPRS.
- Uživatelské ID: Totožnost
uživatele vyžadovaná serverem
APN.

- Primární server: Zadejte IP
adresu primárního DNS serveru,
ke kterému se chcete připojit.

Připojení USB (Menu 9.4.3)
Můžete si vybrat režim Modem a
Mass storage.
Po ukončení používání paměti
telefonu klepněte na tlačítko Konec a
postupujte následovně.
VÝSTRAHA!
v Před odpojením kabelu musíte

klepnout na tlačítko Konec.
Jinak nelze zaručit integritu
přenesených dat.

Nastavení

- Heslo: Heslo vyžadované
serverem APN.

- S ekundární server: Zadejte
IP adresu sekundárního DNS
serveru, ke kterému se chcete
připojit.
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Nastavení
1. Klepněte do oznamovací oblasti.
[Odpojit nebo vysunout hardware]

Hovory

2. Vyberte Mass storage zařízení USB
a poté klepněte na Stop.
Objeví se následující hlášení:
„Zařízení Mass Storage USB
lze nyní bezpečně odebrat ze
systému“.

Menu hovorů můžete nastavit
stisknutím tlačítka
[Vybrat] v
menu Nastavení.

3. Odpojte kabel.

Menu 9.5

Přesměrování hovoru (Menu 9.5.1)
Služba Přesměrování hovorů
umožňuje přesměrovat příchozí
hlasové hovory, faxové hovory
a datové přenosy na jiné číslo.
Podrobnější informace podá
operátor.
v Všechny hlasové hovory

Přesměruje všechny hovory.
v Pokud obsazeno

Nastavení

Přesměruje hovory, když se telefon
používá.
v Pokud není odpověď

Přesměruje hovory, které
nepřijmete.
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v Pokud je mimo dosah

Přesměruje hovory, když je telefon
vypnutý nebo je mimo pokrytí.
v Všechny datové hovory

Přesměruje všechna datová volání
na číslo s připojením na PC.
v Všechny faxové hovory

Přesměruje všechna datová volání
na číslo s faxovým připojením.
v Zrušit vše

Zruší veškeré služby přesměrování
hovorů.
Podmenu
U menu Přesměrování hovorů jsou
následující podmenu.
Aktivovat příslušnou službu.

Přesměruje do centra zpráv. Tato
funkce není zobrazena v menu
Všechna datová volání a Všechna
faxová volání.
Na jiné číslo
Můžete zadat číslo, na které chcete
hovor přesměrovat.
Na oblíbené // číslo
Můžete si zjistit posledních 5
přesměrovaných čísel.
- Zrušit
Deaktivace příslušné služby.
- Zobrazit stav
Zobrazit stav příslušné služby.
Nastavení

- Aktivovat

Do složky hlasové pošty
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Nastavení
Režim odpovědi (Menu 9.5.2)

Odeslat vlastní číslo (Menu 9.5.3)

v Vysunout telefon

(závisí na síti a předplacené službě)

Při výběru této položky stačí k
příjmu příchozího hovoru otevřít
telefon.
v Libovolná klávesa

Zvolíte-li toto menu, můžete
přijímat hovory stisknutím
libovolného tlačítka kromě tlačítka
[Konec].
v Pouze klávesa Odeslat

Nastavíte-li si tuto volbu, můžete
přijímat hovory pouze stisknutím
tlačítka
[Odeslat].

v Nastaveno sítí

Po nastavení této volby můžete
odeslat své telefonní číslo v
závislosti na dvoulinkové službě,
např. linka 1 nebo linka 2.
v Zapnuto [Zap.]

Můžete své telefonní číslo poslat
jinému účastníkovi. Vaše telefonní
číslo se zobrazí na telefonu
příjemce.
v Vypnuto [Vyp.]

Vaše telefonní číslo se nezobrazí.

Nastavení
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Čekající hovor (Menu 9.5.4)
(závisí na síti)

Automatické opakování
vytáčení (Menu 9.5.6)

v Aktivovat

v Zapnuto [Zap.]

Zvolíte-li Aktivovat, můžete
přijmout hovor, který čeká na vaší
lince.
v Zrušit

Vyberete-li Zrušit, nebudete vědět
o tom, že máte na lince další hovor.
v Zobrazit stav

Zobrazuje stav dalšího hovoru na
lince.

Minutové upozornění (Menu 9.5.5)

v Vypnuto [Vyp.]

Pokud se hovor nespojí, telefon
nebude automaticky vytáčet toto
číslo znovu.

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

Nastavení

Zvolíte-li Zapnuto [Zap.], budete
každou minutu pípnutím
upozorňováni na délku hovoru.

Pokud je tato funkce aktivována a
hovor se nespojí, telefon se bude
automaticky pokoušet vytočit toto
číslo znovu.
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Nastavení
Zabezpečení

Menu 9.6

Požadavek kódu PIN (Menu 9.6.1)
V tomto menu si můžete nastavit,
aby při zapnutí telefon vždy
vyžadoval zadání kódu PIN vaší SIM
karty.
Je-li tato funkce aktivována, bude
vyzváni k zadání kódu PIN.
1. V menu nastavení vyberte volbu
Požadavek kódu PIN a potom
stiskněte
[Vybrat].
2. Nastavit Zap/vyp.

Nastavení

3. Chcete-li toto nastavení změnit,
musíte nejprve po zapnutí
telefonu zadat svůj kód PIN.
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4. Pokud zadáte více než 3x
nesprávný kód PIN, telefon se
zablokuje. Je-li zadávání kódu PIN
zablokováno, budete muset zadat
kód PUK.
5. Kód PUK můžete zadat maximálně
10x. Pokud zadáte více než 10x
špatný kód PUK, nemůžete sami
telefon odblokovat. V tomto
případě se budete muset obrátit
na poskytovatele služby.

Zámek telefonu (Menu 9.6.2)
Můžete použít bezpečnostní kód,
abyste zabránili neoprávněnému
používání telefonu. Pokud nastavíte
zámek telefonu na hodnotu Při
zapnutí, bude telefon při každém
zapnutí telefonu vyžadovat
bezpečnostní kód.
Pokud nastavíte zámek telefonu na
hodnotu Při změně karty SIM, bude
telefon vyžadovat bezpečnostní kód
pouze při výměně karty SIM.
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Blokování hovoru (Menu 9.6.3)
Služba Blokování hovoru umožňuje
zamezit volání i příjmu určitého typu
hovorů. U této funkce je třeba zadat
heslo sítě. Máte na vybranou z těchto
podnabídek.
v Všechny odchozí

Blokování všech odchozích
hovorů.
v Odchozí mezinárodní

Blokování všech odchozích
mezinárodních hovorů.
v Odchozí mezinárodní kromě

domácí země

v Všechny příchozí

Blokovány jsou všechny příchozí
hovory.

Jsou zablokovány všechny příchozí
hovory při roamingu.
v Zrušit všechna blokování

Můžete zrušit všechny služby
blokování hovorů.
v Změnit heslo

Můžete změnit heslo pro službu
Blokování hovoru.
Podmenu:
- Aktivovat
Umožňuje požádat síť o
zablokování hovorů.
- Zrušit
Vybrané zablokování hovorů se
zruší.
- Zobrazit stav
Zobrazí se náhled, zda jsou hovory
blokovány či nikoliv.

Nastavení

Zablokovány jsou všechny
mezinárodní odchozí hovory
kromě domovské sítě.

v Příchozí při roamingu

105
KE970_Czech_1.1_1019.indd 105

2007.10.19 5:5:9 PM

Nastavení
Pevná volba čísla (Menu 9.6.4)

Změnit kódy (Menu9.6.5)

(závisí na SIM kartě)

PIN (osobní identifikační kód) slouží
k zabránění nepovolaným osobám v
manipulaci s telefonem.

Odchozí hovory můžete omezit na
vybraná telefonní čísla. Tato čísla
jsou chráněna kódem PIN2.
v Zapnuto

Odchozí hovory můžete omezit na
vybraná telefonní čísla.
v Vypnuto

Funkci volby pevných čísel můžete
zrušit.
v Seznam

Můžete změnit tyto přístupové kódy:
Bezpečnostní kód, Kód PIN1, Kód
PIN2.
1. Chcete-li kód PIN1/kód PIN2/
bezpečnostní kód změnit, zadejte
nejprve původní kód a potom
stiskněte tlačítko
[Vybrat].
2. Zadejte nový kód PIN/kód PIN2/
bezpečnostní kód a potvrďte jej.

Umožňuje zobrazit seznam čísel s
pevnou volbou.
Nastavení
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Letový režim

Menu 9.7

Snížená spotřeba

Menu 9.8

Tento režim vám umožňuje používat
pouze ty vlastnosti telefonu, které
nevyžadují používání bezdrátové
sítě tehdy, když se nacházíte v
letadle nebo na místech, kde
je používání bezdrátových sítí
zakázáno.

Nastavíte-li na Zapnuto, ušetříte
energii v době, kdy se telefon
nepoužívá.

Pokud nastavíte letový režim,
zobrazí se příslušná ikona na
obrazovce místo ikony představující
sílu signálu.

Můžete obnovit všechny výchozí
parametry. K aktivaci této funkce
je třeba zadat bezpečnostní
kód. Můžete rovněž vymazat
multimediální paměť.

v Zapnuto: Nelze uskutečňovat (ani

přijímat) hovory, včetně tísňových
volání a také není možné používat
další funkce vyžadující pokrytí
síťovým signálem.
vypnout a po restartování se váš
přístroj připojí k síti.

Stav paměti

Menu 9.9

Menu 9.0

Můžete zkontrolovat volné místo
a využití paměti pro jednotlivá
úložiště: Paměť telefonu a
Multimediální paměť. Můžete otevřít
nabídku jednotlivých pamětí.

Nastavení

v Vypnuto: Letový režim můžete

Obnovit výchozí
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Otázky a odpovědi
Dříve než přístroj zanesete do servisu
nebo se obrátíte na servisního
technika, zjistěte, zda není tento
problém popsán v následujících
odstavcích.

Otázka	Jak vyvolám seznam

odchozích, příchozích
a zmeškaných hovorů?

Odpověď	Stiskněte (tlačítko
sluchátka

).

Otázka	V některých místech je
Otázky a odpovědi

108

slabé spojení a hovor
není slyšet.

Odpověď V některých místech

se signál může
výrazně lišit. Zkuste
se přesunout na jiné
místo. Stabilitu hovoru
nebo schopnost
spojení může
ovlivňovat i stupeň
vytížení sítě.
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Otázka	Spojení je slabé v
okamžiku, kdy je
navázáno.

Odpověď V některých místech se

pokrytí signálem může
výrazně lišit. Zkuste
se přesunout na jiné
místo. Stabilitu hovoru
nebo schopnost
spojení může
ovlivňovat i stupeň
vytížení sítě.

Otázka
Displej se nezapne.
Odpověď	Vyjměte a vyměňte

baterii a zapněte
telefon. Pokud se
telefon stále nezapne,
dobijte baterii a zkuste
to znovu.
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Otázka	Při spojení s určitým

typem telefonu a v
určitých oblastech je
slyšet ozvěna.

Odpověď	K tomuto jevu dochází

hovorů nebo pokud
dlouho používáte
internet či hrajete hry,
se telefon zahřívá.
To je zcela obvyklé a
nemá to žádný vliv na
životnost výrobku ani
na jeho výkon.

Otázka	Nefunguje vyzvánění,
světlo nebo displej
jenom poblikávají.

Odpověď Telefon je v nabídce

Profily nastaven na
„Pouze vibrace“ nebo
„Tichý“. Zvolte profil
„Normální“ nebo
„Hlasitý“.

Otázky a odpovědi

v okamžiku, kdy
je nastavena příliš
vysoká hlasitost,
může být rovněž
způsoben specifickými
vlastnostmi
(analogovou
elektronickou
telefonní ústřednou)
přístroje na druhém
konci hovoru.

Otázka
Telefon se zahřívá.
Odpověď	Během dlouhých
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Otázky a odpovědi
Otázka	Doba trvání

pohotovostního
režimu telefonu se
postupně zkracuje.

Odpověď	Baterie mají omezenou

životnost. V okamžiku,
kdy se provozní doba
baterie zkrátí na
polovinu, je třeba ji
vyměnit. Používejte
výhradně autorizované
náhradní díly.

Otázky a odpovědi

Otázka	Doba použitelnosti
baterie se zkracuje.

Odpověď	Je-li provozní doba

baterie krátká, může
to být způsobeno
prostředím, ve kterém
telefon používáte,
velkým množstvím
hovorů nebo slabým
signálem.

Otázka	Při vytočení čísla ze
seznamu kontaktů
není hovor spojen.

Odpověď	S pomocí funkce

Hledat v Kontaktech
zkontrolujte, zda byla
čísla správně uložena.
Podle potřeby je znovu
uložte.

Otázka
Nelze se s vámi spojit.
Odpověď	Je váš telefon zapnutý

(
nepřidrželi jste
tlačítko Ukončit déle
než tři sekundy)?
Přistupujete do sítě
správného mobilního
operátora? Nenastavili
jste funkci blokování
příchozích hovorů?
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Otázka	Nemohu najít kód

zámku, PIN ani PUK ani
heslo.

Odpověď	Výchozí kód zámku

je „0000“. Pokud
zapomenete nebo
ztratíte kód zámku,
obraťte se na prodejce
svého telefonu. Pokud
zapomenete nebo
ztratíte kód PIN či PUK
nebo jste tento kód
neobdrželi, obraťte se
na svého operátora.
Otázky a odpovědi
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Příslušenství
K vašemu mobilnímu telefonu existuje různé příslušenství, které si můžete
vybrat podle svých komunikačních nároků.

Standardní
baterie

Poznámka
v Vždy používejte pouze originální

příslušenství LG.

v Pokud tak neučiníte, může dojít

Cestovní
adaptér
Tato nabíječka
umožňuje
dobíjet baterii mimo domov nebo
pracoviště.

ke zrušení platnosti záruky.

v Příslušenství se může v různých

oblastech lišit; Další informace
vám poskytne naše místní
servisní společnost nebo
prodejce.

Příslušenství
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Technické údaje
Všeobecné
Název výrobku: KE970
Systém: GSM 900/DCS 1800/PCS
1900

Okolní teploty
Max: +55 °C
+45 °C
Min: -10 °C

Te c h n i c k é ú d a j e
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LG Electronics CZ s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon KE970 je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č.426/2000Sb.]
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„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí,
ovladatelnosti a použitelnosti, mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho
ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné
rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání
Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.
Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního
telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění
práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“
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Memo

KE970 Návod Na Používanie
Slovensky

Likvidácia vášho starého prístroja
1. K eď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby
s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej Smernici č.
2002/96/EC.
2. Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene
od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných
zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
3. Správny spôsob likvidácie starého elektrického spotrebiča pomáha
zamedziť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie.
4. Ďalšie informácie o likvidácii starého spotrebiča získate od miestnej
samosprávy, v zbernom zariadení alebo v obchode, v ktorom ste výrobok
zakúpili.
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Úvod
Blahoželáme vám k zakúpeniu
pokročilého a kompaktného
mobilného telefónu KE970
navrhnutého na prácu s najnovšími
technológiami v oblasti digitálnej
mobilnej komunikácie.

Tento návod na používanie obsahuje
dôležité informácie o používaní tohto
telefónu. Prečítajte si pozorne všetky
informácie, aby ste dosiahli optimálny
výkon prístroja a aby ste sa vyhli
poškodeniu, či nesprávnemu použitiu
telefónu. Akékoľvek zmeny alebo
úpravy, ktoré nie sú vyslovene v tomto
návode schválené, môžu zneplatniť
záruku na toto zariadenie.

Úvod


KE970 Pink_Slovakia Republic_1.15 5

2007.10.19 5:12:13 PM

Pre vašu bezpečnosť

Pre vašu bezpečnosť

VAROVANIE!
• V lietadlách musia byť mobilné telefóny
vždy vypnuté.
• Počas šoférovania nedržte telefón v ruke.
• Telefón nepoužívajte v blízkosti čerpacích
staníc, skladov paliva, chemických
závodov alebo odpaľovacích úkonov.
• Pre vašu bezpečnosť používajte IBA
predpísané ORIGINÁLNE batérie a
nabíjačky.
• Telefónu sa počas nabíjania nedotýkajte
mokrými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom alebo vážnemu
poškodeniu vášho telefónu.
• Telefón odkladajte na bezpečné miesto
mimo dosahu detí. Obsahuje malé časti,
ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť
udusenie.

UPOZORNENIE!
• Telefón vypnite vo všetkých oblastiach,
kde to vyžadujú osobitné nariadenia.
Nepoužívajte napríklad svoj telefón
nemocniciach, pretože môže mať vplyv
na citlivé zdravotnícke zariadenia.
• Tiesňové volania nemusia byť dostupné
vo všetkých mobilných sieťach. Preto by
ste sa nikdy nemali celkom spoliehať na
svoj telefón.
• Na zabránenie poškodeniu svojho
telefónu používajte len ORIGINÁLNE
príslušenstvo.
• Pri tesnej blízkosti tvoria všetky rádiové
vysielače nebezpečenstvo rušenia
elektroniky. Rušenie menšieho rozsahu
môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá,
počítače atď.
• Batérie by mali byť zlikvidované v súlade
s príslušnou legislatívou.
• Telefón ani batériu nerozoberajte.
• V prípade výmeny batérie za nesprávny
typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
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Pokyny na bezpečné a efektívne
používanie

Stupeň rizika vystavenia
vysokofrekvenčnej (VF)
energii
Informácia o stupni rizika
vysokofrekvenčných vĺn a
špecifickom absorbovanom výkone
(SAR)
Model mobilného telefónu KE970
bol navrhnutý tak, aby vyhovoval
bezpečnostným požiadavkám na
expozíciu vysokofrekvenčnými
vlnami. Tieto požiadavky sú založené
na vedeckých smerniciach, ktoré
zahŕňajú bezpečnostné rezervy, aby
zaistili bezpečnosť všetkých osôb
nezávisle od veku a zdravotného
stavu.
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v E xpozičné normy pre mobilné

telefóny používajú meraciu
jednotku, ktorá je známa
ako špecifický absorbovaný
výkon. Merania SAR sa
vykonávajú v štandardných
prevádzkových polohách s
telefónom, ktorý vysiela na
maximálnom certifikovanom
výkone vo všetkých testovaných
frekvenčných pásmach.

v Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých

modelov telefónov LG môžu
odlišovať, sú všetky v súlade
s príslušnými smernicami na
expozíciu VF žiarením.

v Limit SAR, odporúčaný

Medzinárodnou komisiou na
ochranu pred neionizujúcim
žiarením, je 2 W/kg, pričom ide o
priemernú hodnotu na 10 gramov
tkaniva.

Pokyny na bezpečné a efektívne používanie

Prečítajte si prosím tieto jednoduché
pokyny. Nedodržanie týchto
pokynov môže byť nebezpečné
alebo protizákonné. Ďalšie
podrobné informácie sú obsiahnuté
v tomto návode.
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Pokyny na bezpečné a efektívne používanie
v Najvyššia hodnota SAR pre tento

Pokyny na bezpečné a efektívne používanie

model telefónu testovaný DASY4
pre použitie pri uchu je 0,443
(puzdro z nehrdzavejúcej ocele)
alebo 0,417 (hliníkové puzdro)
W/kg (10g) a pri nosení na tele je
to 0,245 (puzdro z nehrdzavejúcej
ocele) alebo 0,483 (hliníkové
puzdro) W/kg (10g).

v Informácie s údajmi SAR pre

domácnosti v krajinách/oblastiach,
ktoré prijali obmedzenie
SAR, ktoré odporúča Inštitút
elektrických a elektronických
inžinierov (IEEE), čo je priemerne
1,6 W/kg na jeden (1) gram tkaniva
(napríklad USA, Kanada, Austrália
a Taiwan).

Starostlivosť o telefón
a jeho údržba
VAROVANIE!
Používajte výlučne batérie, nabíjačky a
príslušenstvo schválené na používanie s
týmto modelom telefónu. Použitie iných
typov môže spôsobiť zneplatnenie záruky
vzťahujúcej sa na telefón a môže byť
nebezpečné.
v Nerozoberajte prístroj. Ak je

potrebná oprava, zverte ho
kvalifikovanému servisnému
stredisku.

v Udržiavajte telefón vo väčšej

vzdialenosti od elektrických
zariadení, ako sú televízor, rádio
alebo osobný počítač.

v Nenechávajte telefón v blízkosti

zdrojov tepla, ako sú radiátory
alebo sporáky.
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v Nikdy neumiestňujte telefón do

v Nedotýkajte sa displeja ostrými

v Zabráňte pádu telefónu na zem.

v Nevystavujte telefón nadmernej

mikrovlnnej rúry. Jeho batéria by
mohla vybuchnúť.

mechanickým vibráciám ani
nárazom.

v Povrchová úprava telefónu sa

môže poškodiť v prípade vloženia
prístroja do drsného alebo
vinylového obalu.

v Na čistenie povrchu prístroja

používajte suché tkaniny.
(Nepoužívajte rozpúšťadlá ako
benzén, riedidlo alebo alkohol.)

v Nevystavujte prístroj

nadmernému dymu ani prachu.

v Nenechávajte telefón v

blízkosti kreditných kariet alebo
cestovných lístkov, môže pôsobiť
na informáciu na magnetických
pásoch.

vlhkosti.

v Príslušenstvo ako slúchadlá

alebo headsety používajte
opatrne. Uistite sa, že ich káble
nie sú zmotané a že sa zbytočne
nedotýkajú antény.

v Pred zapnutím headsetu odpojte

údajový kábel.

Elektronické
zariadenia
Všetky mobilné telefóny môžu
interferovať, čo môže ovplyvniť
výkon iných elektronických
zariadení.

Pokyny na bezpečné a efektívne používanie

v Nevystavujte prístroj

predmetmi, môže to poškodiť
telefón.
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Pokyny na bezpečné a efektívne používanie
v Nepoužívajte mobilný telefón v

Pokyny na bezpečné a efektívne používanie

blízkosti zdravotníckych prístrojov
bez výslovného povolenia.
Vyhýbajte sa umiestneniu telefónu
do blízkosti kardiostimulátora
(napríklad v náprsnom vrecku).

v Niektoré typy načúvacích

zariadení môžu byť rušené
mobilnými telefónmi.

v Menšie rušenie môže ovplyvniť

televízory, rádiá, počítače a pod.

v Ak môžete, používajte sadu

handsfree.

v Keď to dopravná situácia

umožňuje, pred uskutočnením
hovoru odbočte z vozovky a
zaparkujte.

v Vysokofrekvenčná energia môže

ovplyvniť niektoré elektronické
systémy v motorovom vozidle,
ako napríklad autorádio či
bezpečnostný systém.

v Ak máte vozidlo vybavené

Bezpečnosť cestnej
premávky
Zistite si pravidlá používania
mobilných telefónov v oblastiach,
kde vediete vozidlo.
v Počas riadenia vozidla nedržte

airbagom, neumiestňujte žiadne
predmety, vrátane inštalovaných
alebo prenosných bezdrôtových
zariadení, do oblasti pred
airbagom alebo do oblasti, kam
sa airbag rozpína. Mohlo by to v
prípade aktivácie airbagu spôsobiť
vážne zranenia.

telefón v ruke.

v Venujte plnú pozornosť riadeniu.

10
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Zabránenie
poškodeniu vášho
sluchu
Ak ste dlhšie vystavení hlasitým
zvukom, môže to poškodiť váš sluch.
Preto vám odporúčame, aby ste svoj
telefón nezapínali ani nevypínali v
blízkosti vašich uší. Odporúčame
vám tiež, aby ste hlasitosť hudby
a hovorov nastavili na rozumnú
úroveň.

Oblasť odstrelových
prác
Nepoužívajte telefón v oblasti, kde
sa uskutočňujú odstrelové práce.
Všímajte si obmedzenia a dodržujte
všetky nariadenia a predpisy.

Potenciálne
explozívne prostredia
v Nepoužívajte telefón na čerpacích

staniciach. Nepoužívajte ho v
blízkosti paliva alebo chemikálií.

v Neprevážajte a neskladujte

horľavé plyny, kvapaliny alebo
výbušné materiály v rovnakom
priestore ako telefón alebo jeho
príslušenstvo.

Pokyny na bezpečné a efektívne používanie

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

11
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Pokyny na bezpečné a efektívne používanie

Pokyny na bezpečné a efektívne používanie

V lietadle

Tiesňové volania

Bezdrôtové prístroje môžu v
lietadlách spôsobovať rušenie.

Tiesňové volania nemusia byť
dostupné vo všetkých mobilných
sieťach. Preto by ste nikdy nemali
byť závislí len od tiesňových volaní
pomocou telefónu. Viac informácií
získate od operátora.

v Vypnite telefón pred nastúpením

do akéhokoľvek lietadla.

v Nepoužívajte telefón na letisku

bez povolenia posádky.

Deti
Udržujte telefón v bezpečnej
vzdialenosti z dosahu malých detí.
Obsahuje totiž malé súčiastky, ktoré
by mohli v prípade uvoľnenia a
prehltnutia spôsobiť udusenie.

Informácie o batérii a
jej údržbe
v Pred nabíjaním nemusíte batériu

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

v Používajte len batérie a nabíjačky

značky LG. Nabíjačky LG sú
navrhnuté tak, aby maximalizovali
životnosť batérie.

12
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v Nerozoberajte a neskratujte

batérie.

v Udržiavajte kovové kontakty
v Vymeňte batériu, ak už

neposkytuje prijateľný výkon.
Životnosť batérie je až niekoľko
stoviek nabíjacích cyklov.

v Ak ste batériu dlhší čas

nepoužívali, nabite ju, aby ste
maximalizovali jej použiteľnosť.

v Nevystavujte nabíjačku batérií

priamemu slnečnému žiareniu
ani vysokej vlhkosti (napríklad v
kúpeľni).

v Nenechávajte batériu na horúcich

alebo studených miestach, môže
to zhoršiť jej výkon.

Pokyny na bezpečné a efektívne používanie

batérie čisté.

13
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Vlastnosti telefónu KE970
Časti telefónu
Zobrazenie v otvorenom stave
Hlavný LCD displej
v Navrchu: sila signálu,
úroveň batérie a rôzne
funkcie
v Dole: Zobrazenia
kontextových tlačidiel

Reproduktor
Navigačné tlačidlá 
v V pohotovostnom režime:

Vlastnosti telefónu KE970

14

	krátko q : Zoznam
správ
		
krátko r: Zoznam
profilov
		
Krátko stlačte: Menu
	Krátko stlačte: Zoznam
kontaktov
Krátko stlačte: Zoznam
obľúbených položiek
v V ponuke: posúvať sa v
zozname nahor a nadol
	Krátko stlačte:

tlačidlo OK

Na jednoduchší výber položiek
ponuky a funkcií môžete
použiť navigačné tlačidlo na
posúvanie nahor/nadol.
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Mikrofón

Alfanumerické tlačidlá
v V pohotovostnom
režime: Zadajte čísla na
vytočenie.
Držte stlačené:

– Medzinárodné
hovory

– Aktivácia
ponuky centra hlasovej
pošty

až
– Rýchle
voľby
v V editovacom režime:
Vložte čísla a písmená

2007.10.19 5:12:17 PM

Ľavé kontextové tlačidlo /
Pravé kontextové tlačidlo
Tieto tlačidlá vykonávajú funkcie
zobrazené v dolnej časti displeja.
Tlačidlo Koniec
v Zapnutie/Vypnutie (podržte stlačené)
v Ukončenie alebo odmietnutie hovoru.

Tlačidlo odoslať
v Vytočenie telefónneho čísla a
odpovedanie na hovor.
v V pohotovostnom režime: zobrazuje
naposledy volané, prijaté a zmeškané
hovory.

Vlastnosti telefónu KE970

Tlačidlo zmazať
Po každom stlačení vymaže jeden znak.
Ak chcete vymazať celý text, tlačidlo
podržte. Týmto tlačidlom sa vrátite na
predchádzajúcu obrazovku.

15
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Vlastnosti telefónu KE970
Očko na
remienok

Konektor nabíjania batérie/ Konektor kábla a Konektor na slúchadlá

Poznámka
v Pred pripojením USB kábla sa uistite, že je telefón zapnutý a

v režime nečinnosti.

Ak c
bat

Vlastnosti telefónu KE970

Postranné tlačidlá
v V pohotovostnom režime (otvorený): Hlasitosť zvuku tlačidla
v V pohotovostnom režime (zavretý): Krátke stlačenie - zapnutie
podsvietenia LCD displeja.
v Počas hovoru: Hlasitosť slúchadla

Poznámka
v Kvôli ochrane sluchu je pri otvorenom vysúvacom kryte

maximálna úroveň hlasitosti 3.

Tlačidlo MP3
Priama aktivácia MP3 prehrávača.
Postranné tlačidlo fotoaparátu
Dlhé stlačenie - aktivácia fotoaparátu

16
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Pohľad zozadu
Držiak na SIM kartu
Západka batérie
Ak chcete zložiť kryt
batérie, stlačte toto
tlačidlo.

Zásuvka na pamäťovú kartu
Kryt batérie

Blesk

Vývody batérie

Batéria

Vlastnosti telefónu KE970

Objektív

17
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Vlastnosti telefónu KE970
Informácie zobrazené
na displeji
Oblasť ikoniek

Oblasť
Prvý
riadok

Zobrazuje viacero
ikoniek.

Stredné
riadky

Zobrazujú správy,
inštrukcie a všetky
údaje, ktoré zadáte,
ako napríklad číslo na
vytočenie.

Posledný
riadok

Ukazuje funkcie, ktoré
sú aktuálne priradené
k dvom kontextovým
tlačidlám.

Textová a
grafická oblasť
Vlastnosti telefónu KE970

Menu

Kontakty

Zobrazenia
kontextových
tlačidiel

Opis

18
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Obrazovka zobrazuje viacero
ikoniek. Tieto sú popísané nižšie.

Ikony na displeji
Ikona

Opis

Vlastnosti telefónu KE970

Informuje o sile signálu
siete. *
Informuje o
prebiehajúcom hovore.
Informuje o možnosti
použitia služby GPRS.
Indikátor používania
roamingu v inej sieti.
Informuje, že budík je
nastavený a zapnutý.
Zobrazuje stav nabitia
batérie.
Upozorňuje na príjem
správy.

* Kvalita hovoru sa môže meniť
v závislosti od pokrytia sieťou.
Ak je sila signálu menšia ako
dve čiarky, môže sa vyskytnúť
výpadok zvuku alebo spojenia
a znížená kvalita zvuku. Počet
čiarok indikátora informuje o
kvalite spojenia. Keď na displeji
nie je zobrazená žiadna čiarka,
znamená to, že ste mimo pokrytia
sieťou; v takom prípade nebudete
mať prístup k žiadnej službe siete
(volanie, správy a podobne).
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Vlastnosti telefónu KE970
Ikona Popis

Vlastnosti telefónu KE970

Upozorňuje na príjem
hlasovej správy.
Informuje o zapnutí
vibračného vyzváňania.
Ponuka Normálny v
profile.
Je aktivovaný režim
Hlasný.
Informuje o zapnutí
tichého profilu.
Informuje o zapnutí
profilu Handsfree.
Je nastavené
presmerovanie hovorov.
Informuje o
sprístupňovaní služby
WAP.

Ikona

Popis
Informuje o používaní
služby GPRS.
Bluetooth je aktivovaný.
Signalizuje, že je dostupná
služba EDGE. Pripojenie
k službe EDGE umožňuje
prenos údajov rýchlosťou
200 Kb/s (podľa
dostupnosti siete). Sieťové
pokrytie a dostupnosť
služby si overte u svojho
operátora.
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Inštalácia
Inštalácia SIM karty a
batérie
Pred vybratím karty SIM alebo
batérie sa uistite, že je vypnuté
napájanie.
1. Vyberte batériu.
Zatlačte a podržte tlačidlo na
uvoľnenie batérie a nadvihnite kryt
batérie. Otočte telefón naopak
podľa zobrazenia, potom prstami
nadvihnite batériu a vytiahnite ju.

Poznámka
v Vytiahnutie batérie z telefónu

pri zapnutom napájaní môže
spôsobiť jeho poruchu.

2. Vložte SIM kartu.
Vložte a zasuňte SIM kartu do
štrbiny na SIM kartu. Uistite sa, že
je SIM karta riadne zasunutá a že
pozlátená kontaktná plocha karty
je obrátená smerom dovnútra
prístroja. Ak chcete SIM kartu
vytiahnuť, jemne ju zatlačte a
potiahnite opačným smerom.

Vybratie SIM karty

Inštalácia

Vloženie SIM karty

21
KE970 Pink_Slovakia Republic_1.121 21

2007.10.19 5:12:23 PM

Inštalácia
Poznámka
v Kovový kontakt SIM karty sa

môže ľahko poškriabať. Pri
zaobchádzaní so SIM kartou
preto dávajte veľký pozor.
Postupujte podľa pokynov
priložených k SIM karte.

Upozornenie!

3. Vloženie batérie.
Vložte batériu do priestoru
pre batériu tak, aby sa kovové
kontakty spojili v strednej časti
telefónu.
Zatlačte na hornú časť batérie, až
kým nezapadne na svoje miesto.
Podľa znázornenia nasaďte kryt
batérie.

• Nevymieňajte ani nevyberajte kartu SIM,
keď sa telefón používa alebo je zapnutý,
lebo by mohlo dôjsť k strate údajov alebo
poškodeniu karty SIM.

Inštalácia
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Nabitie batérie
Pred pripojením cestovného
adaptéra k telefónu musíte najprv
nainštalovať batériu.

1. Pred prvým použitím telefónu sa
presvedčte, že batéria je úplne
nabitá.

4. Keď sa prestanú pohybovať čiarky
na indikátore stavu batérie, je
nabíjanie dokončené.
Upozornenie!
• Ak je batéria úplne vybitá, na LCD
displeji sa signalizácia nabíjania zobrazí
približne 1 - 1,5 minúty po pripojení
nabíjacieho adaptéra.
• Keď pripájate nabíjačku, nepoužívajte
silu. V opačnom prípade hrozí
poškodenie telefónu a/alebo nabíjačky.
• Zapojte súpravu nabíjačky batérie zvislo
do sieťovej zásuvky.
• Ak používate nabíjačku mimo svojej
krajiny, možno budete potrebovať
adaptér do zástrčky.
• Nevyberajte batériu ani SIM kartu, ak sa
telefón nabíja.

Inštalácia

2. Konektor nabíjačky vsuňte do
otvoru v spodnej časti telefónu
tak, aby šípka na konektore
ukazovala na telefón (pozri
obrázok). Po „zacvaknutí“ je
nabíjačka pripravená na použitie.

3. Zapojte nabíjačku do sieťovej
zásuvky. Používajte len nabíjačku,
ktorá je súčasťou balenia.
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Inštalácia
Varovanie!
• Aby ste sa vyhli zásahu elektrickým
prúdom alebo požiaru, počas búrky
odpojte napájací kábel a nabíjačku.
• Zaistite, aby sa do kontaktu s batériou
nemohli dostať žiadne ostré predmety,
ako napríklad zuby zvierat alebo klince.
Mohlo by dôjsť k požiaru.

Vloženie pamäťovej
karty
Zasúvajte pamäťovú kartu do
zásuvky, až kým v nej nie je úplne
zasunutá, ako je znázornené na
obrázku nižšie:

Odpojenie nabíjačky
Odpojte nabíjačku od telefónu
potiahnutím za konektor, nie sa
kábel.

Inštalácia

24
KE970 Pink_Slovakia Republic_1.124 24

2007.10.19 5:12:27 PM

Vybratie pamäťovej
karty
Opatrene vyberte pamäťovú kartu
zo zásuvky, ako je znázornené na
obrázku nižšie:

Varovanie!
Nevymieňajte ani nevyberajte pamäťovú
kartu, keď sa telefón používa alebo je
zapnutý, pretože by mohlo dôjsť k strate
údajov a poškodeniu pamäťovej karty.

Poznámka
v Používajte len pamäťové karty

Inštalácia

schválené výrobcom. Niektoré
pamäťové karty nemusia byť
kompatibilné s telefónom.
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Základné funkcie
Volanie a prijímanie
hovorov

Uskutočnenie hovoru
pomocou zoznamu
posledných hovorov

Volanie

1. Stlačte v pohotovostnom režime
tlačidlo Odoslať
a zobrazia
sa posledné prijaté, volané a
zmeškané hovory.

1. Uistite sa, že je telefón zapnutý.
2. Navoľte telefónne číslo vrátane
medzimestskej predvoľby.
Ak chcete upraviť číslo na
obrazovke displeja, jednoduchým
stlačením tlačidla
môžete
mazať číslice po jednej.
v Ak tlačidlo na vymazanie

Základné funkcie

podržíte stlačené, budú sa
postupne vymazávať ďalšie
číslice.

3. Stlačte tlačidlo Odoslať
sa vytočí.

a číslo

4. Hovor ukončíte tlačidlom na
ukončenie
alebo pravým
kontextovým tlačidlom.

2. Vyberte telefónne číslo
prostredníctvom horného/
dolného navigačného tlačidla.
3. Stlačte

a číslo sa vytočí.

Uskutočnenie hovoru zo
zoznamu kontaktov
Často volané mená a telefónne čísla
môžete uložiť na kartu SIM alebo do
pamäte telefónu nazývanej Zoznam
kontaktov.
Číslo môžete vytočiť jednoducho
tak, že v zozname kontaktov
vyhľadáte príslušné meno.
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Ukončenie hovoru
Ak ste dokončili hovor, stlačte
tlačidlo na ukončenie
.

Volanie s použitím
telefónneho zoznamu
Mená a telefónne čísla, ktoré často
používate, môžete uložiť medzi
Kontakty. Kontakty môžete uložiť
na kartu SIM a/alebo do pamäte
telefónu. Číslo môžete vytočiť
po jednoduchom vyhľadaní v
telefónnom zozname a stlačením
tlačidla
.

Ak chcete nastaviť hlasitosť
slúchadla počas hovoru, použite
postranné tlačidlá.
V režime nečinnosti môžete
nastaviť hlasitosť tlačidiel pomocou
postranných tlačidiel.

Keď vám niekto telefonuje, telefón
vyzváňa a na displeji sa objaví
blikajúca ikona. Ak môže byť
hovor identifikovaný, zobrazí sa na
displeji telefónne číslo volajúceho
(alebo jeho meno, ak je uložené v
telefónnom zozname).
1. Ak chcete prijať prichádzajúci
hovor, otvorte telefón. (Ak je ako
režim prijatia hovoru nastavené
Vysunúť telefón (Menu 9.5.2).)
Ak je telefón nastavený tak,
že hovor prijmete stlačením
ľubovoľného tlačidla, môžete prijať
hovor stlačením ktoréhokoľvek
tlačidla okrem tlačidla
a
pravého kontextového tlačidla.
2. Ak chcete hovor ukončiť, zatvorte
telefón alebo stlačte tlačidlo
.

Základné funkcie

Nastavenie hlasitosti

Prijatie hovoru
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Základné funkcie
Poznámka
v Odpovedať na hovor môžete

aj počas používania Adresára
alebo iných funkcií ponuky. Ak
je telefón pripojený k PC cez
kábel USB, prichádzajúce hovory
budú omietnuté, ale po odpojení
telefónu od PC sa zobrazí okno
Zmeškaný hovor.

Sila signálu

Základné funkcie

Silu signálu zobrazuje indikátor
signálu (
) na displeji telefónu.
Sila signálu sa môže meniť, najmä
vnútri budov. Ak sa presuniete k
oknu, môže sa zlepšiť kvalita signálu.

Písanie textu
Pomocou klávesnice telefónu
môžete písať písmená a číselné
znaky. Zadávanie textu je potrebné
napríklad pri vkladaní mien do
adresára, písaní správy alebo
vytváraní plánovaných udalostí v
kalendári. Telefón umožňuje tieto
možnosti písania textu:
Poznámka
v V niektorých poliach je povolený

len jeden režim vkladania textu
(napr. telefónne číslo v poliach
adresára).
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Režim T9

Číselný režim (režim 123)

Tento režim umožňuje písať slová
pomocou jedného stlačenia tlačidla
pre každé písmeno. Každé tlačidlo
na klávesnici telefónu obsahuje
viac ako jedno písmeno. Režim T9
automaticky porovnáva stlačenia
tlačidiel s interným slovníkom a určí
príslušné slovo, takže potrebujete
omnoho menej stlačení ako pri
režime klasickej klávesnice ABC.
Tento režim sa niekedy označuje ako
prediktívne písanie textu.

Stlačením tlačidiel vkladáte príslušné
čísla. Ak chcete zmeniť režim v
textovom poli na číselný, stláčajte
tlačidlo
, až kým sa nezobrazí
režim 123.

V tomto režime vkladáte písmená
opakovaným stláčaním príslušného
tlačidla, až kým sa nezobrazí žiadané
písmeno.

Tento režim umožňuje zadávanie
špeciálnych znakov.

Zmena režimu písania textu
1. Keď sa nachádzate v poli, ktoré
umožňuje vkladanie znakov,
uvidíte indikátor režimu vkladania
textu v pravom hornom rohu
displeja.
2. Ak chcete zmeniť režim, stlačte
tlačidlo
. Dostupné režimy sa
zmenia.

Základné funkcie

Režim klasickej klávesnice
(režim ABC)

Režim symbolov
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Základné funkcie
Používanie režimu T9
Prediktívny režim písania textu T9
umožňuje písať slová jednoduchšie
a s minimálnym počtom stlačených
klávesov. Postupne so stláčaním
jednotlivých tlačidiel telefón
zobrazuje znaky, o ktorých
predpokladá, že ich chcete napísať.
Do slovníka môžete pridávať aj nové
slová. Keď sú vložené nové slová,
odráža sa to na priorite jednotlivých
ponúk zo slovníka.
Poznámka
Základné funkcie

v Iný jazyk slovníka T9 môžete

vybrať pomocou ponuky alebo
stlačením a podržaním tlačidla
. Ako predvolené nastavenie
je slovník T9 vypnutý.

v Slovo sa s pribúdajúcimi

písmenami mení. Nevšímajte si to,
čo je na displeji, až kým neskončíte
vkladanie písmen.

v Ak je slovo po skončení vkladania

písmen stále nesprávne, pomocou
dolného navigačného tlačidla si
môžete vybrať zo slov v slovníku,
ktoré náležia k danej kombinácii
tlačidiel.

Príklad: Stlačte
na napísanie slova home.
v Ak požadované slovo nie je v

ponuke slovníka, pridajte ho
použitím režimu ABC.

2. Najprv vložte celé slovo a potom
ho upravte alebo vymažte
ľubovoľné písmená.

1. Keď píšete v režime T9, stláčajte
tlačidlá
až
. Každé tlačidlo
iba raz.
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3. Ak chcete doplniť ku každému
slovu medzeru, stlačte tlačidlo
alebo
. Ak chcete vymazať
písmená, stlačte
. Stlačením a
podržaním tlačidla
sa začnú
znaky vymazávať súvislo.

Používanie režimu ABC

Poznámka
v Ďalšie podporované znaky

nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Tlačidlo

Znaky v poradí, v akom sa zobrazujú
Veľké písmená Malé písmená

Na písanie textu používajte tlačidlá
až
.

.,?!'“1-()@/:_ .,?!'“1-()@/:_

1. Stlačte tlačidlo označené
príslušným písmenom:

DEF3ĎÉĚĘ

v Jedenkrát pre prvé písmeno.
v A tak ďalej.

2. Medzeru vložíte tlačidlom
Ak
chcete vymazať písmená, stlačte
tlačidlo
. Ak podržíte tlačidlo
, vymažete celý displej.

abc2áäčąć

GHI4Í

ghi4í

JKL5ĹĽŁ

def3ďéěę
jkl5ĺľł

MNO6ŇÓÔŃÖŐ mno6ňóôńöő
PQRS7ŔŠŘŚ

pqrs7ŕšřśß

WXYZ9ÝŽŹŻ

wxyz9ýžźż

TUV8ŤÚÜŮŰ
Medzerník 0
(Dlhé stlačenie)

tuv8ťúüůű

Medzerník 0
(Dlhé stlačenie)

Základné funkcie

v Dvakrát pre druhé písmeno.

ABC2ÁÄČĄĆ
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Základné funkcie
Používanie režimu 123
Režim 123 umožňuje vkladať do
textu čísla (napríklad telefónne
číslo). Stlačte tlačidlá prislúchajúce
jednotlivým čísliciam a potom sa
manuálne prepnite do príslušného
textového režimu.

Používanie režimu symbolov
Použitím režimu symbolov vám
tento režim umožňuje vložiť viacero
symbolov alebo špeciálnych znakov.

Základné funkcie

Pre vloženie symbolu stlačte
tlačidlo
. Pomocou navigačných
klávesov vyberte požadovaný
symbol a stlačte tlačidlo [OK].
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Výber funkcií a volieb
Telefón ponúka sadu funkcií,
vďaka ktorým si ho môžete
prispôsobiť. Tieto funkcie sa
nachádzajú v menu a podmenu a sú
prístupné prostredníctvom dvoch
kontextových tlačidiel
a .
Každé menu a podmenu umožňuje
prezrieť si a pozmeniť aktuálne
nastavenia príslušných funkcií.

Stlačte ľavé
kontextové
tlačidlo a vstúpite
do menu.

Kontakty

Stlačte pravé
kontextové
tlačidlo a
vstúpite do menu
Kontakty.

Výber funkcií a volieb

Úloha kontextových tlačidiel sa
mení v závislosti od aktuálneho
kontextu. Pomenovanie v spodnej
časti displeja nad každým tlačidlom
zobrazuje jeho aktuálnu funkciu.

Menu
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Menu počas hovoru
Telefón poskytuje množstvo funkcií,
ktoré môžete využívať počas
hovoru. Ak chcete aktivovať tieto
funkcie počas hovoru, stlačte ľavé
kontextové tlačidlo
[Možnosti].

Počas hovoru
Menu zobrazené na displeji počas
hovoru sa od východiskového menu
v pohotovostnom režime líši. Voľby
sú opísané v nasledujúcom texte.
Menu počas hovoru

Uskutočnenie druhého
hovoru
Z telefónneho zoznamu si môžete
vybrať ľubovoľné číslo a vytočiť ho.

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

Prijatie prichádzajúceho
hovoru
Ak chcete prijať prichádzajúci
hovor, stlačte tlačidlo
. Telefón
vás môže upozorniť na ďalší
prichádzajúci hovor aj počas
prebiehajúceho hovoru. V slúchadle
sa ozve zvuk a displej signalizuje, že
máte druhý hovor.
Táto funkcia sa volá Ďalší hovor na
linke a k dispozícii je iba vtedy, ak ju
podporuje sieť. Podrobnosti o tom,
ako funkciu aktivovať a deaktivovať,
nájdete v časti Ďalší hovor na linke
(Menu 9.5.4).
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Ak je funkcia Ďalší hovor na linke
aktivovaná, môžete podržať prvý
hovor a prijať druhý – stlačte
alebo ľavé kontextové tlačidlo a
vyberte voľbu.

Odmietnutie prichádzajúceho
hovoru
Prichádzajúci hovor odmietnete
stlačením tlačidla
.
Počas hovoru môžete odmietnuť
prichádzajúci hovor stlačením
tlačidla
.

Počas hovoru môžete stlmiť
mikrofón stlačením tlačidla [Stlmiť]
a vybratím voľby [Zrušiť stlmenie].
Mikrofón môžete opäť aktivovať
výberom voľby Zrušiť tlmenie. Keď
je mikrofón stlmený, volajúci vás
nepočuje, ale vy môžete počuť jeho.
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Ak chcete aktivovať tóny DTMF
počas hovoru (napríklad pri použití
telefónu s ovládanie automatickej
ústredne), stlačte tlačidlo [Možnosti]
a potom vyberte možnosť Zapnúť
odosielanie DTMF. Tóny DTMF
vypnete výberom možnosti Vypnúť
DTMF. Tóny DTMF sú štandardne
zapnuté.

Konferenčné hovory
Služba konferenčných hovorov
umožňuje viesť hovor súčasne
s viacerými volajúcimi za
predpokladu, že operátor túto
funkciu podporuje. Konferenčný
hovor sa dá zostaviť len vtedy, keď
máte jeden hovor aktívny a druhý
podržíte, teda ak ste prijali obidva
hovory. Keď je konferenčný hovor

Menu počas hovoru

Stlmenie mikrofónu

Prepnutie tónov DTMF počas
hovoru
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Menu počas hovoru

Menu počas hovoru

zostavený, osoba, ktorá ho zostavila,
môže hovory spojiť, ukončiť alebo
rozdeliť (čo znamená odpojiť ich
od konferencie, ale pokračovať v
súkromnom hovore mimo nej).
Tieto možnosti sú dostupné v
menu Počas hovoru. Konferencie
sa môže zúčastniť maximálne päť
osôb. Kontrolu nad zostaveným
konferenčným hovorom má iba ten,
kto ho zostavil, a iba ten k nemu
môže pridávať ďalšie hovory.

Zostavenie konferenčného
hovoru

Uskutočnenie druhého
hovoru

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

Počas telefonovania môžete
uskutočniť druhý hovor. Vložte
druhé číslo a stlačte tlačidlo
.
Keď sa druhý hovor spojí, prvý
zostane automaticky podržaný.
Medzi hovormi môžete prepínať
stlačením tlačidla
.

Ak chcete vytvoriť konferenčný
hovor, nastavte jeden hovor ako
podržaný a pri zapnutom aktívnom
hovore stlačte ľavé kontextové
tlačidlo a vyberte ponuku Spojiť v
ponuke Konferenčný hovor.

Aktivácia podržaného
konferenčného hovoru
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Pripojenie hovorov ku
konferenčnému hovoru

Ukončenie konferenčného
hovoru

Ak chcete pripojiť ďalší hovor k
existujúcemu konferenčnému
hovoru, stlačte ľavé kontextové
tlačidlo a vyberte voľbu
Konferenčný hovor/Pripojiť
všetkých.

Účastníka konferenčného hovoru,
ktorého číslo je práve zobrazené na
displeji, môžete odpojiť stlačením
tlačidla
.

Súkromný hovor počas
konferenčného hovoru
Menu počas hovoru

Ak chcete hovoriť s jedným
účastníkom konferenčného hovoru
súkromne, vyberte jeho číslo a
stlačte ľavé kontextové tlačidlo.
Vyberte voľbu Konferenčný hovor/
Súkromný a ostatné hovory budú
podržané.
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Strom menu
Text v návode zobrazuje formát zoznamu.
Nasledujúci obrázok ukazuje dostupnú štruktúru ponuky a udáva:
v Číslo priradené ku každej možnosti ponuky.
v Stranu, na ktorej nájdete opis príslušnej funkcie.

Do požadovanej ponuky môžete prejsť pomocou ľavého kontextového tlačidla
[Ponuka], navigačných tlačidiel a tlačidla [OK]. A môžete tiež využiť skratku tak,
že po stlačení ľavého kontextového tlačidla [Ponuka] stlačíte zodpovedajúce
tlačidlo s číslom, ktoré má požadovaná ponuka.

1. Profily
1.1 Normálny
1.2 Tichý
1.3 Len vibrovanie
Strom menu

1.4 Hlasný
1.5 Handsfree

2. Web
2.1 Domovská
stránka
2.2 Záložky
2.3 P rejsť na URL
2.4 História

3. Multimédiá
3.1 MP3 prehrávač
3.2 Fotoaparát
3.3 Videokamera
3.4 H
 lasový
záznamník

2.5 Nastavenia
2.6 Informácie
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4. História hovorov

5. Správy

6. Kontakty

4.1 Všetky hovory

5.1 Nová správa

6.1 Hľadať

4.2 Zmeškané
hovory

5.2 Prijaté

6.2 Nový kontakt

5.3 Schránka

6.3 Rýchle voľby

5.4 Koncepty

6.4 Skupiny

5.5 Odosielané

6.5 Kopírovať
všetko

4.3 V
 ytočené
volania
4.4 Prijaté hovory
4.5 Trvanie hovoru
4.6 Ceny hovorov

5.8 Informačná
správa
5.9 Šablóny
5.0 Nastavenia

6.6 O
 dstrániť
všetky
6.7 Nastavenia
6.8 Informácie

Strom menu

4.7 Informácie o
dátach

5.6 Odoslané
5.7 V ypočuť
hlasovú poštu
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Strom menu

7. Moje veci

8. Nástroje

9. Nastavenia

7.1 Obrázky

8.1 Budík

9.1 Dátum a čas

7.2 Zvuky

8.2 Kalander

9.2 Jazyky

7.3 Videá

8.3 Kalkulačka

9.3 Displej

7.4 Dokumenty

8.4 Poznámky

7.5 Iné

8.5 Stopky

9.4 Možnost’
pripojenia

7.6 Hry a aplikácie

8.6 K onvertor mien

7.7 Externá pamäť

8.7 Svetový čas
8.8 Služby karty
SIM

9.5 Hovory
9.6 Z abezpečenie
9.7 Režim počas letu
9.8 Úspora energie

Strom menu

9.9 O
 bnoviť
predvol. nast.
9.0 S tav pamäte
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Profily
V menu Profily si môžete nastaviť a
prispôsobiť tóny telefónu na rozličné
udalosti, podľa prostredia alebo
skupín volajúcich.
Existuje päť predvolených profilov:
Normálny, Tichý, Len vibrovanie,
Hlasný a Handsfree.
Každý z profilov si môžete
prispôsobiť. Stlačte ľavé kontextové
tlačidlo [Menu] a použitím
navigačných tlačidiel vyberte voľbu
Profily.

Aktivovať (Menu 1.x.1)
1. Na displeji sa zobrazí zoznam
profilov.

3. Vyberte voľbu Aktivovať.

Presuňte sa v zozname profilov
na požadovaný profil. Po stlačení
ľavého kontextového tlačidla
alebo tlačidla OK zvoľte Prispôsobiť.
Otvorí sa voľba nastavenia profilu.
Nastavte možnosti podľa potreby.
v Typ vyzváňacej výstrahy:

Nastavte typ upozornenia na
prichádzajúce hovory.

v Tóny zvonení: Vyberte si zo

zoznamu požadovaný vyzváňací
tón.

v Hlasitosť zvonenia: Nastavenie

hlasitosti zvonenia.

v Typ hlásenia správy: Nastavte

typ upozornenia na prichádzajúcu
správu.

v Tóny správ: Vyberte upozorňovací

tón na prichádzajúce správy.

Profily

2. V zozname Profily prejdite na
profil, ktorý chcete aktivovať, a
stlačte ľavé kontextové tlačidlo
[Zvoliť] alebo tlačidlo OK.

Prispôsobiť (Menu 1.x.2)
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Profily
v Tóny klávesnice: Vyberte

požadovaný tón tlačidiel.

v Hlas. tlačidiel: Nastavenie

hlasitosti klávesnice.

v Tóny snímok: Umožňuje nastaviť

tón pri otvorení telefónu pre
prispôsobenie prostrediu.

v Hlas. zv. efektu: Nastavte hlasitosť

zvukov telefónu.

v Hlas. zap/vyp: Nastavenie

hlasitosti tónu pri zapnutí/vypnutí
telefónu.

v Automatické odpovedanie: Táto

funkcia bude aktivovaná, len ak je
váš telefón pripojený k handsfree
sade.

• Vypnuté: Telefón nebude
prijímať hovor automaticky.
• Po 5 sekundách: Telefón
automaticky prijme hovor po 5
sekundách.
• Po 10 sekundách: Telefón
automaticky prijme hovor po 10
sekundách.
Poznámka
v Všetky profily nemožno

premenovať.

Profily
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Web
S týmto telefónom môžete
pristupovať k rôznym službám WAP
(bezdrôtové aplikačné protokoly)
ako internetbanking, správy,
predpovede počasia a letové
informácie. Tieto služby sú špeciálne
navrhnuté pre mobilné telefóny a
ponúkajú ich poskytovatelia služieb
WAP.
Zistite si dostupnosť služieb WAP, ich
spoplatňovanie a tarify operátora a/
alebo poskytovateľa týchto služieb.
Poskytovatelia služieb vám tiež
poradia, ako používať ich služby.
Po pripojení sa zobrazí domovská
stránka. Jej obsah závisí od
poskytovateľa služby. Prehliadač
ukončíte tlačidlom
. Telefón sa
vráti do predchádzajúceho menu.

Navigácia v prehliadači WAP
Po internete môžete surfovať buď
pomocou telefónnych tlačidiel,
alebo pomocou menu v prehliadači
WAP.
Používanie tlačidiel telefónu
Keď surfujete po internete, funkcie
telefónnych tlačidiel sa odlišujú od
režimu telefónu.
Tlačidlo
qr

Opis
Presúvanie medzi
jednotlivými
oblasťami
Návrat na
predchádzajúcu
stránku

We b

Vyberie voľbu a
potvrdí akciu
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Web
Používanie menu prehliadača WAP
Počas prehliadania stránok
prostredníctvom bezdrôtového
pripojenia sú k dispozícii odlišné
menu.
Poznámka
v Menu prehliadača WAP sa môže

líšiť v závislosti od verzie vášho
prehliadača.

Domovská stránka Menu 2.1

We b

Pripojí sa k domovskej stránke.
Zobrazí sa domovská stránka, ktorá
je definovaná v aktivovanom profile.
Definoval ju poskytovateľ služby, ak
ste si ju nedefinovali v aktivovanom
profile.

Záložky

Menu 2.2

Toto menu umožňuje uložiť URL
obľúbených internetových stránok,
aby ste sa k nim mohli jednoduchšie
vrátiť.
Vytvorenie záložky
1. Stlačte ľavé kontextové tlačidlo
[Možnosti].
2. Vyberte Pridať a stlačte tlačidlo
OK.
3. Po vložení požadovanej URL a
názvu stlačte tlačidlo OK.
Po výbere požadovanej záložky sa
zobrazia tieto možnosti:
v Pripojiť: Pripojenie k vybratej

záložke.

v Zobraziť: Uvidíte vybratú záložku.
v Upraviť: Úprava URL a/alebo

mena vybratej záložky.

v Nová Záložka: Vytvorenie novej
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v Odoslať URL prostredníctvom:

Odošle vybratú záložku pomocou
textovej/multimediálnej správy a
e-mailu.

Nastavenia

Menu 2.5

v Odstrániť: Vymazanie vybratej

Môžete nastaviť profil, vyrovnávaciu
pamäť, súbor cookie a zabezpečenie
spojené s internetovou službou.

v Odstrániť všetky: Vymazanie

Profil siete (Menu 2.5.1)

záložky.

všetkých záložiek.

Prejsť na URL

Profil je informácia pre sieť a slúži na
pripojenie k internetu.
Menu 2.3

Ak vložíte konkrétne URL, pripojíte
sa priamo na stránku, ktorú chcete
zobraziť. Po vložení URL stlačte
tlačidlo OK.

V pamäti telefónu sú uložené
predvolené profily niektorých
operátorov. Nie je možné
premenovať predvolené profily.
Každý profil má takéto podmenu:
v Aktivovať: Aktivuje vybratý profil.
v Zobraziť: Uvidíte vybratý profil.

História

v Upraviť: Môžete upravovať
Menu 2.4

We b

V tejto ponuke sa zobrazia
naposledy prezerané stránky.

vybratý profil.
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Web
v Nový profil: Umožňuje

Súbor cookie (Menu 2.5.3)

v Odstrániť: Vymazanie vybratej

Umožňuje zistiť, či sa používajú
súbory cookie.

v Odstrániť všetky : Vymaže všetky

Bezpečnostné certifikáty

premenovať profil.
profil siete.

profily zo zoznamu.

v Zmazať všetko: Umožňuje

vynulovať všetky profily.

Vyrovnávacia pamäť (Menu 2.5.2)
Informácie alebo služby, ktoré ste
použili, sú uložené vo vyrovnávacej
pamäti telefónu.
Poznámka

(Menu 2.5.4)

Zobrazenie zoznamu osobných
certifikátov, ktoré sú uložené v
telefóne.

Informácie

Menu 2.6

Uvidíte informácie o verzii
prehliadača WAP.

v Vyrovnávacia pamäť je pamäť,

ktorá slúži na dočasné uloženie
údajov.

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

úroveň batérie, nebudete môcť
využívať funkcie fotoaparátu ani
multimediálne funkcie.

v Pri používaní multimediálnych

funkcií sa stav batérie môže
meniť.

MP3 prehrávač

Menu 3.1

Telefón KE970 má vstavaný MP3
prehrávač. Pomocou kompatibilných
slúchadiel alebo reproduktora
telefónu si môžete vypočuť
hudobné súbory MP3, ktoré máte
uložené v pamäti telefónu.
Poznámka
v Pre malé rozmery reproduktora

môže byť zvuk v niektorých
prípadoch skreslený, najmä pri
maximálnej hlasitosti a veľkom
množstve basových tónov. Preto
vám odporúčame vychutnávať
si vysokú kvalitu hudby cez
stereoslúchadlá.

Multimédiá
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Multimédiá
Hudobný prehrávač podporuje
formáty:
v MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5

Layer III: vzorkovacia frekvencia
od 8 kHz do 48 kHz. Prenosová
rýchlosť do 320 kb/s, stereo.

v AAC: Formáty ADIF, ADTS

(vzorkovacia frekvencia od 8 kHz
do 48 kHz)

v AAC+: V1 : (Prenosová rýchlosť

16~128 kb/s)
V2 : (Prenosová rýchlosť
16~48 kb/s)
(vzorkovacia frekvencia od
8 kHz do 48 kHz)

Súbory MP3 môžete preniesť do
svojho telefónu z kompatibilného
PC pomocou funkcie hromadného
ukladania (Mass Storage). Po
pripojení telefónu k počítaču
pomocou kábla USB sa bude telefón
v programe Prieskumník systému
Windows (Windows Explorer)
zobrazovať ako vymeniteľný disk. Ak
používate Windows 98 SE, musíte
nainštalovať jednotku hromadného
ukladania (Mass storage drive) pre
Windows 98, ktorá sa nachádza na
disku CD-ROM.
Poznámka
v Súbory MP3 by ste mali kopírovať

Multimédiá

Poznámka
v Model KE970 nepodporuje

variabilnú bitovú rýchlosť pre
všetky uvedené typy súborov.

do zložky Moje médiá\Hudba.
Ak ich kopírujete do inej zložky,
nezobrazia sa súbory MP3.

v Počítač by mal pracovať pod

operačným systémom Windows
98 SE, Windows ME, Windows
2000 alebo Windows XP.
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Ukazovateľ
priebehu
Úroveň
hlasitosti

Možnosti

Späť

Ekvalizér

Poznámka

Názov súboru

v Ak zoznam prehrávaných

Čas prehrávania
Stereo/
Režim
prehrávania/
Náhodný
výber
Stav hudobného
prehrávača

              Opakovať
Prehrať všetko
Opakovať všetko

1. Stlačením vyberte ponuku
Multimédiá a potom vyberte MP3
prehrávač.
2. Stlačte ľavé kontextové tlačidlo
[Možnosti] a zobrazí sa
nasledujúce menu.
v Pozastaviť: Môžete pozastaviť

prehrávanie MP3 súborov.

v Zobraziť zozn. prehr. skl.: Môžete

vybrať iný súbor v zozname MP3
súborov.

v Nastaviť ako vyzváňací tón:

Môžete nastaviť práve prehrávanú
hudbu z MP3 súboru ako
vyzváňací tón.

Multimédiá

Zopakovať jednu

skladieb obsahuje neplatný
typ súboru, zobrazí sa chybové
hlásenie a telefón prejde späť na
prechádzajúcu obrazovku.
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Multimédiá
v Nastavenia:

- Ekvalizér: Táto voľba vám
umožňuje nastaviť zvukový
dojem prostredia, v ktorom
počúvate hudbu.
- Režim prehrávania: Táto
ponuka umožňuje nastaviť režim
prehrávania: Opakovať jednu,
Opakovať všetky, Prehrať
všetko.
- Nastaviť náhodný výber: Ak
vyberiete možnosť Zapnuté,
môžete počúvať hudbu v
náhodnom poradí.

Multimédiá

- Vizuálny efekt: Môžete si vybrať
z menu vizuálnych efektov:
Skutočné spektrum, Falošné. Táto
voľba umožňuje zmeniť pozadie
hlavného a vedľajšieho displeja
počas prehrávania MP3 súboru.

Poznámka
v Autorské práva na hudbu môžu

byť chránené medzinárodnými
zmluvami a národnými
autorskými právami. Preto
možno budete musieť na
prehrávanie alebo kopírovanie
hudby získať povolenie alebo
licenciu. V niektorých krajinách
zakazujú národné právne
predpisy kopírovanie materiálu
chráneného autorským právom
na vlastné účely. Pred stiahnutím
alebo kopírovaním súboru
si zistite, aká vnútroštátna
legislatíva príslušnej krajiny sa
vzťahuje na používanie takéhoto
materiálu.
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Fotoaparát

Menu 3.2

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

Pre pohodlnejšie používanie otočte
pri fotografovaní telefón podľa
znázornenia uvedeného nižšie.
12

3

Album

Poznámka
v Pri používaní fotoaparátu sa

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

Možnosti

1/2 Priblíženie/oddialenie
Zvuk uzávierky fotoaparátu alebo
záznamu videa sa vynechá pri
nastavovaní režimu vrátane režimu
štýlu .

Multimédiá

3 Fotoaparát
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Multimédiá
• Snímanie fotografií
Podržte tlačidlo fotoaparátu .
Fotoaparát sa pripraví na použitie a
obrazovku teraz môžete otočiť do
vodorovnej polohy.
- Aby ste nasnímali zreteľné obrázky,
pri stlačení tlačidla fotoaparátom
nehýbte.
- Primerane upravte vzdialenosť
od objektu, ktorý chcete
odfotografovať (viac ako 50 cm).
- S fotoaparátom narábajte opatrne,
pretože je citlivý na otrasy, a na
čistenie objektívu používajte
mäkkú tkaninu.
Multimédiá

- Nerozoberajte ani neupravujte
fotoaparát, pretože by to mohlo
viesť ku vzniku požiaru alebo jeho
poškodeniu.

- Pri snímaní záberov je zapnutá
funkcia automatického
zaostrovania. Zaostrenie
upravte tak, že stlačíte tlačidlo
fotoaparátu do polovice.
1. V pohotovostnom režime podržte
tlačidlo .
2. Zamerajte sa na objekt, ktorý
chcete odfotografovať, a stlačte
tlačidlo
.
3. Ak chcete obrázok uložiť, stlačte
tlačidlo
.
Poznámka
v Jas môžete upraviť pomocou

tlačidla

qr .
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v Foto mód [

]: Umožňuje
nastaviť režim snímania z
možností Makro, Automatické
zaostrenie Zapnuté a Vypnuté.

v Rozlíšenie [

]: Umožňuje
nastaviť veľkosť obrázka (1600x1200), (1280x960) (640x480)
a (320x240). Funkcia viacerých
záberov je k dispozícii len pri
rozlíšení (320x240) a (640x480)
pixelov.

v Kvalita [

]: Umožňuje vám
nastaviť kvalitu obrázka na
Normálne, Stredná a Vysoká
kvalita.

v Blesk [

v Samospúšť [

]: Umožňuje vám
vybrať oneskorenie (Vypnuté,
3 sekundy, 5 sekúnd alebo
10 sekúnd). Fotoaparát odfotí
fotografiu po určenom čase.

]: Po nasnímaní
obrázka môžete nastaviť priestor
na uloženie. (Externé/Telefón)

v Viac záberov [

]: Umožňuje
snímať viacero fotografií za sebou.

v Metering [

]: Určuje osvetlenie
na základe malej časti snímaného
objektu. Môžete vybrať nastavenie
Vycentrované a Kombinované,
pri ktorých sa vyžaduje správna
expozícia.

v Farebný efekt

[
]: Sú dostupné
4 nastavenia: (Negatív/Mono/
Sépia/Farba)

v Vyváž. bielej [

]: Umožňuje
zmeniť nastavenia podľa
prostredia. (Nočný režim/
Žiarivka/Zamračené/Svetlo
žiarovky/Denné svetlo/
Automaticky)

Multimédiá

]: Umožňuje nastaviť
blesk pri snímaní na tmavých
miestach.

v Uložiť do [
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Multimédiá
v Tón spúšte [

]: Môžete nastaviť
zvuk pri fotografovaní.
]:
Umožňuje vynulovať nastavenia.

Hlasový záznamník
Menu 3.4

v Obnoviť nastavenia [

Videokamera

Menu 3.3

1. Vyberte menu Videokamera.
2. Nastavenia v ponuke Videokamera
sú rovnaké ako nastavenia v
ponuke Fotoaparát, okrem
nasledujúcich položiek:
v Režim [

]: Umožňuje nastaviť
odosielanie video súboru cez
položku MMS alebo Normálný.

Môžete nahrať hlasovú poznámku.
V ponuke [Možnosti] sú k dispozícii
nasledujúce položky.
v Úložný do pamäte

Môžete vybrať možnosť Telefón
alebo Externá pamäť.
v Režim nahrávania

Môžete vybrať režim Normálny,
pri ktorom dĺžka záznamu nie je
obmedzená, alebo režim MMS s
dĺžkou záznamu do 30 sekúnd.

Multimédiá

v Rozlíšenie [

]: Môžete vybrať
nasledujúce rozlíšenia: 128x96,
176x144.
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Nahrať
1. Nahrávanie spustíte stlačením
tlačidla OK. Po spustení nahrávania
sa zobrazí správa Nahrávanie a
počítadlo.
2. Ak chcete pozastaviť alebo
obnoviť nahrávanie, stlačte ľavé
kontextové tlačidlo alebo tlačidlo
OK.
3. Ak chcete ukončiť nahrávanie,
stlačte pravé kontextové tlačidlo
[Zastaviť].
Album
Zobrazí sa priečinok Zvuky, v ktorom
sú uvedené všetky zvukové súbory
uložené v pamäti.
Multimédiá
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História hovorov
Záznamy o zmeškaných, prijatých
a volaných hovoroch si môžete
prezerať len v prípade, že sieť
podporuje technológiu zobrazenia
čísla volajúceho (angl. Calling Line
Identification Presentation – CLIP).
Číslo a meno (ak je k dispozícii) sa
objavia spolu s dátumom a časom,
kedy sa hovor uskutočnil. Môžete si
prezerať aj časy hovorov.

Všetky hovory

Menu 4.1

História hovorov

Môžete si prezerať všetky zoznamy
odchádzajúcich a prichádzajúcich
hovorov.

Zmeškané hovory
Menu 4.2

Táto voľba umožňuje zobraziť 50
posledných neprijatých hovorov.
Takisto môžete:
v Zobraziť číslo (ak je k dispozícii) a

zavolať naň alebo ho uložiť medzi
Kontakty.

v Pridať k tomuto telefónnemu

číslu nové meno a uložiť ho medzi
Kontakty.

v Odoslať na toto číslo správu
v Zmazať hovor zo zoznamu

56
KE970 Pink_Slovakia Republic_1.156 56

2007.10.19 5:12:43 PM

Vytočené volania Menu 4.3

Prijaté hovory

Táto voľba umožňuje zobraziť
posledných 50 volaných čísel
(prepojených aj neprepojených).

Táto voľba umožňuje zobraziť
posledných 50 prijatých hovorov.

Takisto môžete:
v Zobraziť číslo (ak je k dispozícii) a

zavolať naň alebo ho uložiť medzi
Kontakty.

v Pridať k tomuto telefónnemu

číslu nové meno a uložiť ho medzi
Kontakty.

v Odoslať na toto číslo správu

Takisto môžete:
v Zobraziť číslo (ak je k dispozícii) a

zavolať naň alebo ho uložiť medzi
Kontakty.

v Pridať k tomuto telefónnemu

číslu nové meno a uložiť ho medzi
Kontakty.

v Odoslať na toto číslo správu
v Zmazať hovor zo zoznamu

História hovorov

v Zmazať hovor zo zoznamu

Menu 4.4
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História hovorov
Trvanie hovoru

Menu 4.5

Umožňuje zobraziť trvanie
prichádzajúcich a odchádzajúcich
hovorov.
Môžete v ňom aj vynulovať
počítadlo.

Ceny hovorov

Menu 4.6

Umožňuje zistiť cenu za posledný
hovor, všetky hovory, zostávajúci
kredit a vynulovať cenu. Na
potvrdenie vymazania je potrebný
kód PIN2.

K dispozícii sú nasledujúce počítadlá:
v Posledný hovor: Dĺžka

posledného hovoru.

v Odchádzajúce hovory: Dĺžka

odchádzajúcich hovorov.

v Prijaté hovory: Dĺžka

História hovorov

prichádzajúcich hovorov.

v Všetky hovory: Celková dĺžka

Informácie o dátach			
Menu 4.7

Pomocou tejto voľby môžete zistiť
množstvo dát prenesených sieťou
cez GPRS. Okrem toho môžete zistiť,
ako dlho ste boli pripojení.

všetkých uskutočnených a
prichádzajúcich hovorov od
posledného vynulovania
počítadla.
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Správy
Nová správa

Menu 5.1

Táto ponuka zahŕňa funkcie spojené
s SMS (Služba krátkych správ), MMS
(Služba multimediálnych správ),
Emailom, hlasovou schránkou, ako aj
servisnými správami siete.

Textová správa (Menu 5.1.1)
Môžete písať a upravovať textové
správy.
1. Vstúpte do ponuky Nové správy
stlačením ľavého kontextového
tlačidla
[OK].
2. Ak chcete napísať novú správu,
zvoľte Napísať textovú správu.
3. Na zjednodušenie vkladania textu
používajte T9.

v Odoslať príjemcovi: Odošle

textové správy.

1. Zadajte číslo príjemcu.
2. Stlačte tlačidlo
rna pridanie
viacerých príjemcov.
3. V adresári môžete pridávať
telefónne čísla.
4. Stlačte tlačidlo
[Možnosť]
a po zadaní čísel stlačte
tlačidlo Odoslať.
v Vložiť

- Symbol: Do správy môžete vložiť
špeciálne znaky.
- Obrázok: Môžete vložiť
Predvolenú grafiku alebo grafiky
v Mojich obrázkoch, ktoré sú
prístupné pre krátke správy.
- Zvuk: Môžete vložiť zvuky, ktoré
sú prístupné pre krátke správy.

Správy

4. S tlačte[Možnosti] na pripojenie
nasledovného;

Možnosti
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Správy
- Predvolené obrázky: Môžete
vkladať uložené animácie.
- Predvolené zvuky: Môžete
vkladať uložené zvuky.
- Textová šablóna: Môžete použiť
textové šablóny, ktoré sú uložené
v telefóne.
- Kontakt: Môžete pridať
telefónne čísla alebo e-mailové
adresy z adresára.
- Moja vizitka: K správe môžete
pridať vašu vizitku.
v Uložiť do konceptov: Uloží správy

v schránke Koncepty.

v Jazyky T9: Zvoľte požadovaný

jazyk režimu T9. Režim T9 vypnete
výberom voľby „T9 vyp.“.

v Nové slovo T9: Vyberte nové

slovo slovníka T9 pre jeho vloženie
do slovníka.

v Vymazať text: Počas písania

správy SMS môžete vymazať text.

v Ukončiť: Ak stlačíte tlačidlo

Ukončiť počas písania správy,
môžete ukončiť písanie správy a
vrátiť sa späť do ponuky Správa.
Správa, ktorú ste písali, sa neuloží.

Multimédiá správa (Menu 5.1.2)
Môžete písať a upravovať
multimediálne správy s kontrolou
veľkosti správy.
1. Vstúpte do ponuky Nové správy
stlačením ľavého kontextového
tlačidla
[OK].

Správy

2. Ak chcete napísať novú správu,
zvoľte Napísať Multimédia.
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3. Môžete vytvoriť novú správu alebo
si vybrať z už vytvorených šablón
multimediálnych správ.

v Náhľad: Multimediálne správy,

Maximálna možná veľkosť súboru,
ktorý môže byť vložený do MMS
správy je 300 KB.

v Uložiť: Multimediálne správy

Možnosti

v Upraviť vec: Umožňuje

v Odoslať príjemcovi:

Multimediálne správy môžete
odoslať viacerým príjemcom,
nastaviť prioritu správy a nastaviť
odoslanie správy neskôr.

v Vložiť: Môžete pridať položky

Symbol, Obrázok, Video, Zvuk,
Nová snímka, Textová šablóna,
Kontakt, Vizitka, Iné.
Poznámka
ukladajú v schránke odoslaných
správ aj po neúspešnom
odoslaní.

môžete ukladať Medzi koncepty
alebo Ako šablónu.
vám upraviť vami vybratú
multimediálnu správu.

v Trvanie snímky: Môžete

nastaviť dĺžku trvania snímky
multimediálnej správy.

v Jazyky T9: Zvoľte jazyk režimu T9.

Režim T9 vypnete výberom voľby
„T9 vyp.“.

v Nové slovo T9: Vyberte nové slovo

slovníka T9 pre jeho vloženie do
slovníka.

v Ukončiť: Môžete sa vrátiť do

ponuky Správa.

Správy

v Všetky správy sa automaticky

ktoré ste vytvorili, si môžete
prezerať.
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Správy
Poznámka
v Ak pri písaní multimediálnej

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

E-mail (Menu 5.1.3)
Na odosielanie/príjem e-mailov
musíte nastaviť e-mailové konto.
1. Môžete zadať až 12 e-mailových
adries do poľa Komu a Skrytá kópia
Správy

Tip: Ak chcete zadať znak „@“,
stlačte tlačidlo
a vyberte znak
„@“.
2. Zadajte predmet e-mailu a stlačte
tlačidlo OK.

3. Po napísaní e-mailovej správy
stlačte ľavé kontextové tlačidlo
[Možnosti].K dispozícii sú
nasledujúce možnosti ponuky.
v Odoslať príjemcovi: Môžete

pridať príjemcov.

v Vložiť: Môžete pridať symbol,

textovú šablónu, kontakt a podpis.

v Pridať prílohu: Pomocou tejto

ponuky môžete priložiť súbor.

v Náhľad: Môžete zobraziť ukážku

zostavovaného e-mailu.

v Uložiť do konceptov: Zvoľte

pre uloženie tejto správy medzi
Koncepty.

v Upraviť vec: Môžete upraviť

predmet.

v Jazyky T9: Zvoľte jazyk režimu T9.

Režim T9 vypnete výberom voľby
„T9 vyp.“.
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v Nové slovo T9: Vyberte nové

slovo slovníka T9 pre jeho vloženie
do slovníka.

v Vymazať text: Počas písania

správy môžete vymazať text.

v Ukončiť: Ak sa táto položka

vyberie počas písania správy,
môžete ukončiť písanie správy a
vrátiť sa späť na predchádzajúcu
obrazovku. Správa, ktorú ste písali,
sa neuloží.

Poznámka
v Pre každé e-mailové konto

môžete uložiť až 50 správ (spolu
150 pre tri kontá). V schránke
prijatých správ nemôžete uložiť
viac ako 30 správ, v konceptoch a
schránke odchádzajúcich správ
- 5 správ a v schránke odoslaných
správ najviac 10 správ. V prípade
zaplnenia schránky konceptov,
odchádzajúcich alebo
odoslaných správ sa pokúšate
uložiť novú správu do jedného z
týchto priečinkov, prvá uložená
správa bude automaticky
zmazaná.

v Maximálna veľkosť pre jednu

Správy

odoslanú správu je 300 KB
vrátane príloh a maximálna
veľkosť pre jednu prijatú správu
je 100 KB. V prípade prijatia
správy s viac ako 5 prílohami
bude prijatých iba 5 z nich.
Niektoré prílohy nemusia byť
zobrazené správne.
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Správy
Prijaté

Menu 5.2

Telefón vás upozorní na prijatie
správy. Správa sa potom uloží do
zložky Prijaté správy.
Ak telefón zobrazí „Nedostatok
miesta na správy na SIM karte”,
treba vymazať niektorú správu zo
schránky prijatých správ uložených
na SIM karte. Ak sa zobrazí hlásenie
„Nie je priestor pre správu“, voľné
miesto v každom archíve môžete
vytvoriť vymazaním správ, médií a
aplikácií.
* Správa na SIM karte

Správu si môžete prečítať, keď si
ju vyberiete ľavým kontextovým
tlačidlom
.
v Zobraziť: Môžete si pozrieť prijaté

správy.

v Odstrániť : Umožňuje zaslať

odpoveď odosielateľovi správy.

v Odpovedať: Môžete odpovedať

všetkým odosielateľom.

v Poslať ďalej: Vybratú správu

môžete poslať ďalším príjemcom.

v Volať: Umožňuje vytočiť číslo

odosielateľa správy.

Správy

Správa na SIM karte znamená, že
správa je uložená len na SIM karte.
Túto správu môžete presunúť do
pamäte telefónu.
Pri signalizovaných multimediálnych
správach musíte počkať, kým sa
správa prevezme a spracuje.
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v Informácie: Pri každej správe si

môžete prezrieť tieto informácie:
Číslo odosielateľa, Predmet (iba
pri Multimediálnych správach),
Dátum a čas, Typ správy, Veľkosť
správy.

v Viacnás. odstránenie: Správy,

ktoré chcete odstrániť, musíte
najskôr vybrať.

v Odstrániť všetky: Vybratím tejto

voľby môžete vymazať všetky
správy.

Schránka

Menu 5.3

Keď vstúpite do tejto ponuky,
môžete sa pripojiť k vašej vzdialenej
poštovej schránke na prijatie nových
emailových správ, alebo môžete
prezerať predtým prijaté emailové
správy bez prihlasovania na
emailový server.
Môžete kontrolovať uložené e-maily,
koncepty, schránku odchádzajúcich
správ a odoslané emaily. V schránke
prijatých správ sa ukladá až 30
emailov.
(V schránke odosielaných správ sa
uloží max. 5, v schránke konceptov
max. 5 a v schránke odoslaných
správ max. 10 správ)
Správy
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Správy
Koncepty

Menu 5.4

V tomto menu si môžete
prednastaviť maximálne päť typov
správ, ktoré používate najčastejšie.
Toto menu zobrazí zoznam
prednastavených multimediálnych
správ.
Môžete si vybrať z týchto možností:
v Zobraziť: Zobrazí multimediálne

správy.

v Upraviť: Umožní vám upraviť

zvolenú správu.

v Odstrániť: Vybratú správu môžete

vymazať.

v Informácie: Zobrazí informácie o

vybratej správe.

Správy

v Viacnás. odstránenie: Po vybratí

správ, ktoré chcete odstrániť,
stlačte tlačidlo OK, čím môžete
tieto správy odstrániť.

v Odstrániť všetky: Zmaže všetky

správy v priečinku.

Odosielané

Menu 5.5

V tejto ponuke možno zobraziť
správu, ktorú sa chystáte odoslať
alebo ktorú sa nepodarilo odoslať.
Po úspešnom odoslaní správy
sa správa presunie to schránky
odoslaných správ.
v Zobraziť: Môžete si prezerať

správu.

v Odstrániť: Môžete vymazať

správu.

v Opätovne zaslať: Vybratú správu

môžete opakovane odoslať.

v Upraviť: Slúži na úpravu vybratej

správy.
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v Informácie: Môžete skontrolovať

informácie o každej správe.

v Viacnás. odstránenie: Slúži na

výber a vymazanie vybratých
správ.

v Odstrániť všetky: Vybratím tejto

voľby vymažete všetky správy zo
schránky odoslaných správ.

Odoslané

Menu 5.6

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

Vypočuť hlasovú
poštu

Menu 5.7

Po zvolení tejto ponuky jednoducho
stlačte ľavé kontextové tlačidlo
[Zvoliť] na vypočutie hlasovej pošty.
Na vypočutie hlasovej pošty môžete
v pohotovostnom režime držať
stlačené tlačidlo
.
Poznámka
v Po prijatí hlasovej pošty váš

telefón zobrazí ikonu a budete
počuť upozornenie. Overte si,
prosím, u vášho poskytovateľa
siete údaje o ich službách v
záujme správneho nastavenia
telefónu.

Správy
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Správy
Informačná správa Menu 5.8
(voľba závisí od siete a do
objednaných služieb)

Správy informačných služieb sú
textové správy, ktoré odosiela sieť do
telefónu GSM. Poskytujú všeobecné
informácie ako predpovede
počasia, dopravné informácie,
sprostredkovanie taxíkov, informácie
o lekárňach a cenách akcií.
Každý z daných typov informácií
má číslo, preto môžete kontaktovať
poskytovateľa služieb, pokiaľ zadáte
číslo určitej informácie.

Správy

Keď obdržíte správu Informačnej
služby, objaví sa oznam o prijatí
novej správy alebo sa správa
Informačnej služby zobrazí priamo
na displeji.

Čítať (Menu 5.8.1)
1. Keď prijmete informačnú
servisnú správu a zvolíte Čítať na
prezretie správy, zobrazí sa táto
na obrazovke. Inú správu môžete
čítať posúvaním
,
alebo
[Ďalší].
2. Správa bude zobrazená, pokým
nebude zvolená ďalšia správa.

Témy (Menu 5.8.2)
(V závislosti od siete a
predplatených služieb)
v Zobraziť zoznam: Môžete vidieť

čísla vami pridaných informačných
servisných správ. Ak stlačíte
[Možnosti], môžete upraviť alebo
zmazať kategórie informačných
správ, ktoré ste pridali.

Na opätovné prezeranie správy
použite postup uvedený dole;
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v Aktívny zoznam: V aktívnom

zozname môžete zvoliť čísla
informačných servisných správ.
Ak aktivujete číslo informačného
servisu, môžete prijímať správy
odoslané z toho čísla.

Šablóny

Menu 5.9

Text (Menu 5.9.1)
Nižšie je uvedených 6 textových
šablón;
• Zavolaj mi späť.
• Meškám. Budem tam o ...
• Kde si teraz?
• Súrne! Kontaktujte ma.
• Ľúbim ťa!

v Zobraziť: Môžete vidieť šablóny

multimédií.

v Upraviť: Slúži na písanie novej

správy alebo upravovanie zvolenej
šablóny správy zo zoznamu
textových šablón.

v Odoslať prostredníctvom

- Textová správa: Slúži na
odoslanie vybratej šablóny
správy prostredníctvom SMS.
-M
 MS: Slúži na odoslanie vybratej
šablóny správy prostredníctvom
MMS.
- E-mail: Táto ponuka umožňuje
upraviť, odstrániť a pridať emailové konto.
v Odstrániť: Slúži na vymazanie

šablóny.

v Nová šablóna: Slúži na vytvorenie

novej šablóny.

Správy

• Som na ceste

Dostupné sú nasledujúce položky.
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Správy
v Odstrániť všetky: Umožňuje vám

zmazať všetky multimediálne
správy.

Multimédiá (Menu 5.9.2)
Po uložení novej šablóny môžete
používať nasledovné možnosti.
v Uložiť: Umožňuje uložiť nové

vytvorené multimediálne šablóny.

v Vložiť: Môžete pridať položky

Symbol, Obrázok, Video, Zvuk,
Nová snímka, Textová šablóna,
Kontakt, Vizitka, Iné.

v Náhľad: Môžete zobraziť ukážku

vytvorených multimediálnych
šablón.

v Upraviť vec: Umožňuje

Správy

vám upraviť vami vybratú
multimediálnu správu.

v Trvanie snímky: Môžete nastaviť

v Jazyky T9: Zvoľte jazyk režimu T9.

Režim T9 vypnete výberom voľby
„T9 vyp.“.

v Ukončiť: Umožňuje návrat do

ponuky Správa.

Nastavenia

Menu 5.0

Textová správa (Menu 5.0.1)
v Typ správy:

Text, Hlas, Fax, Číslovanie strán,
X.400, E-mail, ERMES
Typ správy je zvyčajne nastavený
na Text. Textovú správu môžete
prekonvertovať do ďalších
formátov.
Bližšie informácie o tejto funkcii
získate od operátora.

trvanie snímky multimediálnej
správy.
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v Doba platnosti: Táto služba siete

umožňuje nastaviť, ako dlho budú
textové správy uložené v centre
správ.

v Správa o doručení: Ak nastavíte

Áno, môžete si overiť, či bola vaša
správa úspešne doručená.

v Účtovanie za odpovedanie:

Keď odošlete správu, môžete
adresátovi umožniť, aby na ňu
odpovedal, ale cena za odpoveď
sa pripíše na váš účet.

v Číslo centra správ:

Prostredníctvom tohto menu
môžete zistiť číslo centra SMS
správ, ktoré je potrebné, aby ste
mohli správy odosielať.

v Nastavenie nosiča dát: Môžete

v Predmet: Keď je táto ponuka

zapnutá, môžete zadať predmet
multimediálnej správy.

v Trvanie snímky: Zobrazí trvanie

jednotlivých stránok pri písaní
správy.

v Priorita: Pomocou tejto voľby

môžete nastaviť požadovanú
prioritu správy.

v Doba platnosti: Táto služba siete

umožňuje nastaviť, ako dlho budú
multimediálne správy uložené v
centre správ.

v Správa o doručení: Ak nastavíte

Áno, môžete si overiť, či bola vaša
správa úspešne doručená.

v Čítať správu: Môžete prijať

správu o tom, či si príjemca správu
prečítal alebo nie.

Správy

nastaviť nosič dát, ako napríklad
GSM či GPRS.

MMS (Menu 5.0.2)
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Správy
v Automatické preberanie: Ak

vyberiete Zapnúť, obdržíte
multimediálne správy
automaticky. Ak vyberiete Vypnúť,
obdržíte do schránky prijatých
správ len notifikačnú správu
(oznam) a potom si môžete toto
oznámenie pozrieť. Ak vyberiete
Len domáca sieť, obdržíte
multimediálne správy iba v
dosahu svojej domácej siete.

v Profil siete: Ak vyberiete

server multimediálnych správ,
môžete nastaviť URL servera
multimediálnych správ.

v Povolený typ správy

Osobné: Osobné správy.
Oznámenie: Komerčné správy.
Správy

Informácie: Potrebné informácie.
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E-mail (Menu 5.0.3)
v E-mailové konto

Pomocou tejto voľby môžete
upraviť, zmazať a pridať e-mailový
účet.
• Zobraziť: Zobrazí sa e-mail.
• Nastaviť ako predvolené
• Upraviť
Názov účtu: Meno účtu.
E-mailová adresa: Vložte emailovú adresu, ktorú vám dal
váš operátor.
Moje meno: Môžete vytvoriť
svoju prezývku.
Server prichádz. pošty: Vložte
adresu POP3 a číslo portu
servera, ktorý prijme vašu poštu.
Meno používateľa: Zadajte vašu
e-mailovú identifikáciu.
Heslo: Zadajte heslo pre váš
e-mail.

2007.10.19 5:12:47 PM

Server odchádz. pošty: Vložte
adresu SMTP a číslo portu
počítača, ktorý odošle váš e-mail.
- Pokročilé nastavenia
Typ protokolu: Vyberte typ
protokolu. (POP3/IMAP4)
Max. veľkosť prijímania:
Zobrazí maximálnu veľkosť
prijatých e-mailov.
Nechať správy na serveri:
Zvoľte Áno na ponechanie správ
na serveri.
 ložiť podpis: Zvoľte Áno na
V
pripojenie vášho podpisu k
emailovej správe.
E-mail pre odpoveď: E-mailová
adresa, na ktorú sa odošle
odpoveď.

Číslo portu SMTP: Umožňuje
upraviť číslo SMTP portu.
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ID/heslo odchádzajúceho:
Vložte ID a heslo na odosielanie
vašich e-mailov.
• Nové konto: Výberom
voľby Pridať môžete vytvoriť
maximálne 5 e-mailové účty.
Pomocou menu Upraviť môžete
nastaviť nasledujúce hodnoty.
• Odstrániť: Zmaže zo zoznamu
zvolený účet.
• Odstrániť všetky : Môžete
odstrániť všetky zoznamy kont.
v Profil siete

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

Správy

Port: Umožňuje upraviť číslo
POP3 portu.

Overenie odch. pošty: Pri
odosielaní e-mailu môžete
nastaviť, či sa má použiť
overenie.
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Správy
v Podpis

Môžete si vytvoriť podpis.

Číslo hlasovej pošty (Menu 5.0.4)
Hlasovú poštu môžete prijímať
do odkazovej schránky, ak túto
službu podporuje operátor. Keď
príde do odkazovej schránky nová
hlasová správa, na displeji sa zobrazí
príslušný symbol.
Bližšie informácie potrebné na
správne nastavenie tejto funkcie
získate od operátora.

Správa Push (Menu 5.0.5)
Pomocou tejto voľby nastavíte, či
bude telefón prijímať push správy.

Informačná správa (Menu 5.0.6)
v Prijať

Áno: Ak vyberiete túto ponuku,
telefón bude prijímať správy
informačných služieb.
Nie: Ak vyberiete túto voľbu,
telefón nebude prijímať správy
informačnej služby.
v Výstrahy

Áno: Telefón pípnutím oznámi
prijatie správy informačnej služby.
Nie: Telefón neoznámi prijatie
správy informačnej služby.
v Jazyk

Správy

Stlačením tlačidla OK môžete
vybrať požadovaný jazyk. Správy
informačnej služby sa budú
zobrazovať v požadovanom
jazyku.
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Kontakty
Hľadať

Menu 6.1

1. Vyberte možnosť Vyhľadať
stlačením ľavého kontextového
tlačidla
[OK].
2. Zadajte meno, ktoré chcete
vyhľadať.

v Upraviť: Pomocou navigačných

tlačidiel môžete upraviť meno,
číslo, skupinu volajúcich, znak,
obrázok.

v Nová správa: Na číslo, ktoré ste

vyhľadali, môžete odoslať textovú
správu.(Text/Multimédia/E-mail).

v Odoslať prostredníctvom: Údaje

Poznámka
v Okamžité hľadanie je dostupné

tak, že zadáte prvý znak mena.

3. Ak chcete upraviť, vymazať alebo
kopírovať záznam alebo pridať
k záznamu hlas, vyberte ľavé
kontextové tlačidlo
[Možnosti].
Zobrazí sa nasledovná ponuka.
zobraziť s podrobnosťami.

v Odstrániť: Vymaže záznam z

telefónneho zoznamu.

v Nový kontakt: Po výbere

požadovaného miesta uloženia
(SIM/telefón) môžete pridať údaje
do telefónneho zoznamu.

v Viacnás. odstránenie: Umožňuje

odstrániť viacero vybratých
súborov.

Kontakty

v Zobraziť: Každú položku môžete

z telefónneho zoznamu možno
odoslať prostredníctvom textovej
správy, multimediálnej správy,
rozhrania Bluetooth alebo e-mailu.
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Kontakty
v Skopírovať do telefónu:/SIM:

Kontakty uložené na SIM karte
môžete prekopírovať do pamäte
telefónu alebo naopak.

Poznámka
v Maximálna uložená dĺžka mena a

čísla záleží na type SIM karty.

v Hlavné číslo: Ak je pri kontakte

uložené viac ako jedno číslo,
vyberte to, ktoré používate
najčastejšie. Toto hlavné číslo sa
zobrazí ako prvé.

Nový kontakt

Menu 6.2

Kontakty

Pomocou tejto voľby vložíte do
telefónneho zoznamu nový záznam.
Kapacita pamäte telefónu je 1000
záznamov. Kapacita pamäte SIM
karty závisí od operátora. Počet
znakov závisí od SIM karty.

1. Vyberte Nový kontakt stlačením
ľavého kontextového tlačidla .
2. Zadajte meno.
3. Vložte číslo a potom stlačte
r, [Uložiť].
4. Skupinu volajúcich môžete
nastaviť stlačením
, .
5. Stlačením ľavého kontextového
tlačidla
[Možnosti] môžete pre
daný záznam nastaviť vyzváňací
tón a fotografiu.
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Rýchle voľby

Menu 6.3

Ľubovoľnému tlačidlu od
do
môžete priradiť položku
v zozname mien. Hovor môžete
uskutočniť priamo stlačením tohto
tlačidla.
1. Stlačením pravého kontextového
tlačidla [Kontakty] v
pohotovostnom režime otvorte
telefónny zoznam.
2. Vyberte menu Rýchla voľba a
stlačte ľavé kontextové tlačidlo
[Novy].

4. Po priradení čísla k rýchlej voľbe
môžete záznam zmeniť alebo
zmazať. Toto číslo môžete vytočiť
alebo naň odoslať správu.

Menu 6.4

Môžete vytvoriť zoznamy k členom
pre každú skupinu. Existuje 7 skupín,
pre ktoré môžete vytvoriť zoznamy.
v Zobraziť členy: Zobrazí zoznam

členov príslušnej skupiny
volajúcich.

v Vyzváňací tón skupiny:

Umožňuje vybrať vyzváňací tón
skupiny volajúcich.

v Skupinová ikona: Vybratá ikona

sa bude zobrazovať zakaždým,
keď vám zavolá niekto z danej
skupiny.

v Pridať člena: Umožňuje pridať do

skupiny nového člena. V žiadnej
skupine nesmie byť viac ako 20
členov.

v Odstrániť člena: Vymaže člena

z danej skupiny. Meno a číslo
naďalej zostanú uložené v
telefónnom zozname.

Kontakty

3. Ak chcete pridať rýchlu voľbu,
vyberte <prázdne> stlačením
ľavého kontextového tlačidla
[Priradiť]. Potom môžete vyhľadať
meno z telefónneho zoznamu.

Skupiny
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Kontakty
v Odstrániť všetkých členov:

Umožňuje vám vymazať všetkých
členov v skupine.

v Premenovať: Priradí skupine nové

Odstrániť všetky

Menu 6.6

Môžete zmazať všetky záznamy na
SIM karte a v telefóne.

meno.

Kopírovať všetko Menu 6.5
V tomto menu môžete prekopírovať
záznamy zo SIM karty do pamäte
telefónu alebo naopak.
v Zo Karty SIM do telefónu: Použite

túto voľbu, ak chcete kopírovať
záznamy zo SIM karty do pamäte
telefónu.

v Z telefónu na SIM Kartu: Použite

Kontakty

túto voľbu, ak chcete kopírovať
záznamy z pamäte telefónu na SIM
kartu.

Nastavenia

Menu 6.7

1. V pohotovostnom režime stlačte a
podržte pravé kontextové tlačidlo
[Kontakty].
2. Vyberte menu Nastavenia a
stlačte ľavé kontextové tlačidlo
[Zvoliť].
v Predvolená pamäť

Predvolené nastavenie pamäte
môžete nastaviť na Vždy sa opýtať,
SIM alebo Telefón.
v Možnosti zobrazení

Prejdite na voľbu Zobraziť
možnosti a stlačte ľavé kontextové
tlačidlo
[Zvoliť].
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- Iba meno: V telefónnom
zozname sa zobrazia len mená.
- S obrázkom: Nastaví telefónny
zoznam tak, aby sa zobrazovali
informácie o osobe a obrázok.

Informácie

Menu 6.8

v Servisné vyt. čísla

Použite túto funkciu na zobrazenie
čísel služieb, ktoré poskytuje
operátor (ak SIM karta podporuje
túto funkciu).

v Vizitka

Táto možnosť vám umožňuje
vytvárať vaše vlastné vizitky,
ktoré obsahujú meno a mobilné
telefónne číslo. Na vytvorenie
novej vizitky stlačte ľavé
kontextové tlačidlo
[Nové] a do
políčok zadajte informácie.
Ak chcete upraviť, vymazať
alebo odoslať vizitku, zvoľte ľavé
kontextové tlačidlo
[Možnosti].

v Vlastné číslo (závisí od SIM karty)

Kontakty

V tomto menu môžete zistiť a
uložiť si do neho telefónne číslo
SIM karty.
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Moje veci
Obrázky

Menu 7.1

Zobrazí zoznam súborov JPG v
priečinku Moje médiá\Fotografie v
pamäti pre multimédiá.
v Zobraziť: JPG súbor si môžete

prezrieť stlačením tlačidla OK
alebo zvolením Zobraziť v ponuke
Možnosti.

v Odstrániť: Vymazanie súboru.
v Nastaviť ako

- Celá obrazovka: Aktuálne
zvolený obrázok sa dá nastaviť
ako tapeta.
- Celý obrázok: Aktuálne zvolený
obrázok sa môže zobraziť
horizontálne ako tapeta.
Moje veci

- ID obrázku: Aktuálne zvolený
obrázok sa dá nastaviť ako
obrázková identifikácia.

v Odoslať prostredníctvom:

Umožňuje odoslanie obrázka
prostredníctvom správ MMS/
rozhrania Bluetooth/e-mailu.
Poznámka
v Nasledujúce znaky, \ / : * ? ”< > |

sa nemôžu používať.

v Súbor

-P
 remenovať: zmeňte názov
zvoleného súboru. A nemôžete
zmeniť príponu súboru.
- Presunúť do priečinka: Presunie
vybratý súbor do príslušného
priečinka.
- Premiestniť do externej
pamäte: Presunie vybratý súbor
do pamäte pre multimédiá/
externej pamäte.
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VAROVANIE!
Ak odstránite externú pamäť počas
prenosu údajov, môžete vážne poškodiť
telefón.

v Prezentácia

Umožňuje zobraziť prezentáciu z
uložených súborov.
v Nový priečinok: Umožňuje

- Kopírovať do externej pamäte:
Skopíruje vybratý súbor do pamäte
pre multimédiá/externej pamäte.
VAROVANIE!
Ak odstránite externú pamäť počas
prenosu údajov, môžete vážne poškodiť
telefón.

- Informácie: Ukazuje informácie
o súboroch.
v Vytlačiť cez Bluetooth: Väčšinu

Umožňuje odstrániť viacero
vybratých súborov.

v Odstrániť všetky: Vymaže všetky

súbory v zozname .

v Zobrazenie zoznamu: Umožňuje

nastaviť typ zobrazenia.

Zvuky

Menu 7.2

Zobrazí zoznam súborov MP3, MP4,
AAC a M4A v priečinku Moje médiá\
Hudba v pamäti pre multimédiá.

Moje veci

obrázkov nasnímaných v režime
fotoaparátu alebo prevzatých cez
WAP možno odoslať do tlačiarne
prostredníctvom rozhrania
Bluetooth.

vytvoriť nový priečinok.

v Viacnásobné odstránenie:
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Moje veci
v Prehráť: MP3 súbor môžete

v Prehrávanie: Video súbor môžete

v Nastaviť ako: Aktuálne zvolený

v Odstrániť: Vymazanie súboru.

prehrať stlačením tlačidla OK
alebo zvolením Prehraj v ponuke
Možnosti.
zvuk môže byť nastavený ako
Vyzváňací tón./ID vyzváňacieho
tónu.

v Informácie o súbore: Zobrazí

informácie o súbore.

prehrať stlačením tlačidla OK
alebo zvolením Prehraj v ponuke
Možnosti.

v Odoslať prostredníctvom: Pošlite

zvolený súbor do iného prístroja
cez Multimédiá Správy, Bluetooth
v E-mail.
Poznámka

Videá

v Súbory možno odoslať cez
Menu 7.3

Moje veci

Zobrazí zoznam súborov 3GP a
3G2 v priečinku Moje médiá\Videá
v pamäti pre multimédiá. Medzi
podporované typy súborov patria
súbory 3gp kódované pomocou
obrazových kodekov MPEG4 a h.263
a zvukového kodeku AMR.

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

presunúť/kopírovať súbor alebo
externú pamäť.

-P
 remenovať: zmeňte názov
zvoleného súboru. Maximálny
počet znakov je 36. A nemôžete
zmeniť príponu súboru.
VAROVANIE!
Nasledujúce znaky, \ / : * ? ”< > | sa
nemôžu používať.

- Presunúť do priečinka: Presunie
vybratý súbor do príslušného
priečinka.

VAROVANIE!
Ak odstránite externú pamäť počas
prenosu údajov, môžete vážne poškodiť
telefón.

- Informácie: Ukazujúcom
informácie o súboroch.
v Nový priečinok: Umožňuje
vytvoriť nový priečinok.
v Viacnásobné odstránenie:

Umožňuje odstrániť viacero
vybratých súborov.

v Odstrániť všetky: Vymaže všetky

súbory v zozname .

Moje veci

- Premiestniť do externej
pamäte: Presunie vybratý súbor
do pamäte pre multimédiá/
externej pamäte.

- Kopírovať do externej pamäte:
Skopíruje vybratý súbor do
pamäte pre multimédiá/externej
pamäte.
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Moje veci
Dokumenty

Menu 7.4

Táto ponuka umožňuje zobraziť
súbory dokumentov (typu txt, ppt,
pdf, doc a excel).

Iné

Menu 7.5

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

Môžete použiť nasledujúcu ponuku
možností

Poznámka

v Zobraziť: Súbor dokumentu

v Súbory možno odoslať cez

môžete zobraziť stlačením tlačidla
OK alebo výberom ponuky
Zobraziť z ponuky Možnosti.

v Informácie: Ukazujúcom

informácie o súboroch.

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

Moje veci
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Poznámka
v Keď pripojíte telefón k počítaču

Menu 7.6

V tomto menu môžete spravovať
aplikácie Java, ktoré sú
nainštalované v telefóne. Stiahnuté
aplikácie môžete spustiť alebo
zmazať alebo nastaviť voľbu
pripojenia.

Externá pamäť

Menu 7.7

Táto ponuka umožňuje zobraziť
priečinky Obrázky, Zvuky, Videá,
Dokumenty a Iné na pamäťovej
karte. Ak externá pamäť nie je
dostupná, zobrazí sa správa „Vložte
externú pamäť“.
Poznámka
v Aby bolo možné telefón

rozpoznať ako vymeniteľný disk,
musí byť nainštalovaná karta
SIM.

Moje veci

pomocou rozhrania Bluetooth,
môžete odosielať aj prijímať
súbory do priečinkov Hudba a
Video. Do priečinka Iné môžete
skopírovať ľubovoľný typ
súborov. Prijímať môžete len
súbory z priečinkov Fotografie,
Zvuky a Obrázky. Súbory v
priečinku Iné môžete zobraziť
alebo prehrať len v prípade,
ak sú dané typy súborov
podporované. Pri pripojení
počítača prostredníctvom kábla
USB uvidíte v internej pamäti len
nasledujúce priečinky: Obrázky,
Zvuky, Videá a Iné. Môžete vidieť
všetky priečinky v externej
pamäti.

Hry a aplikácie
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Moje veci
Nový fantastický telefón LG
Model KE970 funguje ako
veľkokapacitné úložné zariadenie.
Ak pripojíte USB kábel, môžete
telefón používať ako vymeniteľný
disk.
Môžete preberať MP3 súbory,
fotky, videá, textové súbory atď.
Toto vám dáva rýchly prístup z
PC do telefónu jednoduchým
pripojením USB kábla.

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

Keď kopírujete súbor na
vymeniteľný disk, na displeji
sa zobrazí správa „prenos“.
Znamená to, že funkcia MASS
STORAGE funguje a uskutočňuje
sa prenos údajov. Kým prebieha
„prenos“, neodpájajte kábel.
Ak počas prenosu odpojíte
kábel, môže dôjsť k strate alebo
porušeniu údajov, a prípadne aj
k poškodeniu telefónu.
v Ak sa počas používania funkcie

MASS STORAGE vyskytne
prichádzajúci hovor, tento hovor
sa odmietne, ale po odpojení
kábla uvidíte zmeškaný hovor.

v NEODPÁJAJTE kábel počas

Moje veci

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

Menu 8.1

Môžete si nastaviť až päť rôznych
budíkov v rozličných časoch
budenia.
1. Zvoľte Zapnúť a vložte
požadovaný čas budenia.
2. Zvoľte periódu opakovania:
Jedenkrát, Po-Pia, Po-So, So-Str,
So-Štv, Každý deň.
3. Zvoľte tón budíka a stlačte
[Uložiť].

Ak vidíte v kalendári označený
dátum, znamená to, že pre daný
deň existuje plánovaný rozvrh
alebo poznámka. Táto funkcia
vám pripomenie vaše rozvrhy
a poznámky. V telefóne zaznie
výstražný tón, ak ho nastavíte ako
spôsob upozornenia.
Zmena dňa, mesiaca a roka:
Tlačidlo

Opis
Posun o rok
Posun o mesiac

Kalendár

Menu 8.2

Posun o týždeň
Posun o deň

V režime kalendára stlačte ľavé
kontextové tlačidlo
[Možnosti]
nasledovne;

Nástroje

Keď vstúpite do tejto ponuky,
zobrazí sa kalendár. Horná časť
obrazovky obsahuje časti pre dátum.
Keď zmeníte dátum, kalendár sa
zaktualizuje podľa tohto dátumu.
Štvorcový kurzor sa používa na
vyhľadanie určitého dňa.

qr
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Nástroje
v Zobraziť

Pre zvolený deň zobrazte
všetky rozvrhy a poznámky. Na
prehliadanie zoznamov poznámok
používajte
q, r.
Ak si chcete pozrieť poznámku
podrobne, stlačte ľavé kontextové
tlačidlo
[OK].
Stlačením ľavého kontextového
tlačidla
[Možnosti] zobrazíte
položky Zobraziť, Odstrániť,
Nový rozvrh, Odoslať ako textovú
správu/multimediálnu správu/cez
Bluetooth/prostredníctvom
e-mailu, Upraviť, Kalendár, Tón
plánovača, Všetky rozvrhy,
Prejsť na dátum, Viacnásobné
odstránenie a Odstrániť všetky.

v Nový rozvrh?

Umožňuje pridať k vybratému dňu
novú úlohu.
Môžete pridať až 100 poznámok.
Zadajte predmet a stlačte ľavé
kontextové tlačidlo
[OK].
V nasledujúcej časti zapíšte
príslušné informácie; Čas,
Opakovať a Budík.
v Tón plánovača

Tón budíka môžete nastaviť pre
každý zvolený dátum.
v Všetky rozvrhy

Zobrazenie všetkých rozvrhov a
poznámok pre zvolený deň.

Nástroje

Po zozname poznámok sa môžete
q, r.
pohybovať tlačidlami
Ak pre určitú poznámku nastavíte
budík, zobrazí sa ikona budíka.
v Prejsť na dátum

Umožňuje priamo prejsť na
vybratý dátum.
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v Odstrániť staré

Uplynuté rozvrhy, o ktorých ste
boli informovaní, môžete vymazať.
v Odstrániť všetky

Vybratím tejto voľby môžete
vymazať všetky poznámky.

6. Funkciu Kalkulačka ukončíte
pravým kontextovým tlačidlom
[Späť].

Poznámky

Kalkulačka

Menu 8.3

Obsahuje štandardné funkcie
ako +, –, x, ÷ : Sčítanie, Odčítanie,
Násobenie a Delenie.
Navyše môžete použiť rôzne funkcie
kalkulačky, ako napríklad +/_, sin,
cos, tan, log, IN, exp, sqrt, deg, rad.
1. Vložte prvé číslo.

3. Vložte druhé číslo.

Menu 8.4

1. Stlačením ľavého kontextového
tlačidla
[Zvoliť] vyberte voľbu
Poznámka.
2. Ak je zoznam prázdny, stlačením
ľavého kontextového tlačidla
[Nové] môžete pridať novú
poznámku.
3. Napíšte poznámku a stlačte ľavé
kontextové tlačidlo
[Možnosti]
> [Uložiť].

Nástroje

2. Stlačte príslušné navigačné
tlačidlo matematického úkonu.
4. Stlačte tlačidlo
výsledku.

5. Na vloženie desatinného čísla
stlačte tlačidlo
.

na zobrazenie
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Nástroje
Konvertor mien

Poznámka
v Ak chcete zmeniť režim písania

textu, postupne stláčajte

Stopky

.

Menu 8.5

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

Menu 8.6

Táto aplikácia prevedie akýkoľvek
rozmer na požadované jednotky. Je
9 typov, ktoré môžu byť prevedené
na jednotky: Mena, Oblasť, Dĺžka,
Hmotnosť, Teplota, Objem, Rýchlosť.
1. Jeden z deviatich typov jednotiek
vyberiete stlačením tlačidla
[OK].
2. Jednotku, ktorú chcete previesť,
vyberte stlačením
qa
r
. Nie je možné vložiť symbol “-” do
jednotky prevodníka.
3. Zvoľte štandardné hodnoty
použitím
,
.

Nástroje
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Svetový čas

Menu 8.7

Pomocou ľavého/pravého
navigačného tlačidla a ľavého
kontextového tlačidla [Priblížiť]
môžete skontrolovať aktuálny
greenwichský čas (GMT) a čas v
hlavných mestách sveta.

Služby karty SIM

Menu 8.8

Táto ponuka závisí na službách SIM
a siete.

Obrazovka ukazuje názov mesta,
aktuálny dátum a čas.
Na výber časového pásma, v
ktorom sa nachádzate, postupujte
nasledovne:

2. Ak chcete zmeniť zobrazenie
času v pohotovostnom režime na
vybraný čas, stlačte tlačidlo [OK].

Nástroje

1. Jedným alebo viacnásobným
stlačením pravého/ľavého
navigačného tlačidla a ľavého
kontextového tlačidla [Priblížiť]
vyberte mesto zodpovedajúce
vašej časovej zóne. Zobrazený je
miestny dátum a čas.
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Nastavenia
Dátum a čas

Menu 9.1

V tomto menu môžete nastaviť
funkcie súvisiace s dátumom a
časom.

Nastaviť dátum (Menu 9.1.1)
Umožňuje vložiť aktuálny dátum.

Formát dátumu (Menu 9.1.2)
Formát dátumu môže mať podobu:
RRRR/MM/DD, DD/MM/RRRR, MM/
DD/RRRR.
(D: Deň/M: Mesiac/R: Rok)

Nastaviť čas (Menu 9.1.3)

Automatická aktualizácia (Menu 9.1.5)
Ak vyberiete možnosť Zapnuté,
telefón bude automaticky
aktualizovať dátum a čas.

Jazyky

Menu 9.2

Umožňuje zmeniť jazyk, v ktorom
sa zobrazuje text na displeji. Táto
zmena sa týka aj jazyka, ktorý sa
používa na písanie textu.

Displej

Menu 9.3

Nastavenia

Umožňuje vložiť aktuálny čas.

Tapeta (Menu 9.3.1)

Formát času (Menu 9.1.4)

Umožňuje vybrať obrázok, ktorý sa
bude zobrazovať v pohotovostnom
režime na pozadí displeja.

Formát času môžete nastaviť na 24hodinový alebo 12-hodinový.
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Podsvietenie (Menu 9.3.2)

Štýl ponúk (Menu 9.3.5)

Umožňuje nastaviť dobu
podsvietenia displeja.
(Vypnuté/10 sekúnd/20 sekúnd/30
sekúnd/60 sekúnd)

Telefón umožňuje nastaviť motívy
Zobrazenie mriežky a Zobrazenie
zoznamu. Nastavte štýl ponuky
posúvaním a stlačením ľavého
kontextového tlačidla
[OK].

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

Zobraziť ikony skratiek (Menu 9.3.4)

(Menu 9.3.6)

Telefón umožňuje nastaviť štyri
spôsoby vytáčania.
(Štýl farieb/Perličkový štýl/Digitálny
štýl/Štýl zápisník)

Stále zobrazovaný text (Menu 9.3.7)
Ak zvolíte Zapnuté, môžete
vložiť text, ktorý sa zobrazí v
pohotovostnom režime.

Názov siete (Menu 9.3.8)
Ak zvolíte Zapnúť, zobrazí sa v
pohotovostnom režime na hlavnom
displeji meno operátora.

Nastavenia

Zvolením Zapnuté sa zobratia
funkcie 4 navigačných tlačidiel a
tlačidla Ponuka ako obrázky v strede
nečinného okna.
(Profily/Správy/ Obľúbené položky/
Kontakty)

Spôsob vytáčania

93
KE970 Pink_Slovakia Republic_1.193 93

2007.10.19 5:12:55 PM

Nastavenia
Možnost’ pripojenia			
Menu 9.4

Bluetooth (Menu 9.4.1)
Technológia Bluetooth umožňuje
kompatibilným mobilným
zariadeniam, perifériám a
počítačom, ktoré sú v blízkosti,
vzájomnú bezdrôtovú komunikáciu.
Tento telefón má zabudovanú
podporu technológie Bluetooth, čo
mu umožňuje spojenie s bluetooth
kompatibilnými telefónmi,
počítačovými aplikáciami atď.

Nastavenia

Poznámka
v Ak použijete LG PC Sync cez

Bluetooth, môžete vymieňať
údaje len v rámci adresára.

Poznámka
v Keď obdržíte dáta z iného

zariadenia Bluetooth, požiada
vás telefón o potvrdenie
prenosu. Po potvrdení prenosu
sa súbor skopíruje do vášho
telefónu.

v V závislosti od typu súboru sa

uloží v týchto zložkách:

- Video (.3GP, MP4): video
priečinok.
- Obrázok (.bmp, gif, jpg, png):
priečinok Obrázky
- Zvuk (.amr, wav, aac):
priečinok Zvuky
- MP3 (.mp3): priečinok Zvuky/
MP3
- Iné súbory (.txt, html):
priečinok Iné
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v Zap./vyp. Bluetooth

Funkciu Bluetooth môžete
aktivovať alebo vypnúť.
v Zoznam zariadení

Môžete vidieť všetky zariadenia, s
ktorými je vaša KE970 spárovaná.
Ak vstúpite do položky Spárované
zariadenia, máte k dispozícii
možnosti
- Pripojiť / Odpojiť: Po spárovaní
s náhlavnou súpravou alebo
stereofónnou náhlavnou
súpravou by ste sa mali pripojiť
k týmto zariadeniam. Potom ich
môžete používať.

- Premenovať: Umožňuje vám
zmeniť meno spárovaného
Bluetooth zariadenia a jeho
zobrazenie v telefóne.

Nastavenia

-N
 ové: Umožňuje vyhľadávať
nové Bluetooth zariadenia
a pridať ich k zoznamu
spárovaných zariadení vášho
telefónu. Keď zvolíte Pridať
nové, váš telefón začne hľadať
dostupné Bluetooth zariadenia.
Potom, ako sa na zozname objaví

zariadenie, ktoré chcete spárovať,
stlačte pravé kontextové tlačidlo
[Zastaviť].
Posuňte sa na želané zariadenie
a stlačte ľavé kontextové tlačidlo
[Párovať]. Budete potom vyzvaní,
aby ste zadali heslo. Heslo
môže byť akýkoľvek kód, ktorý
chcete používať (rovnaké heslo
musia používať obe zariadenia)
alebo je predvolené výrobcom
zariadenia, ktoré chcete spárovať.
Skontrolujte, prosím, Užívateľskú
príručku zariadenia, ktoré idete
párovať, aby ste zistili, či má
zadané predvolené heslo.
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Nastavenia
- Nastaviť ako autorizované/
Nastaviť ako neautorizované:
Umožňuje vám nastaviť
autorizované spojenie medzi
jednotlivými Bluetooth
zariadeniami. Napríklad, ak
pravidelne používate Bluetooth
náhlavnú súpravu s vaším
telefónom, potom nastavenie
autorizovaného spojenia
znamená, že keď je náhlavná
sústava zapnutá, vždy sa
automaticky spojí s telefónom.

v Nastavenia rozhrania Bluetooth

- Moja viditeľnosť: Toto indikuje,
či bude váš telefón viditeľný pre
ostatné Bluetooth zariadenia.
- Moje meno: Môžete vybrať
názov zariadenia bluetooth.
Predvolený názov je LG KE970.
- Moja adresa: Zobrazí adresu
zariadenia Bluetooth.

Sieť (Menu 9.4.2)

Nastavenia

- Odstrániť: Umožňuje vám
zmazať spárované Bluetooth
zariadenie.

Sieť, ku ktorej sa telefón prihlási,
môžete vybrať buď automaticky,
alebo ručne.

- Odstrániť všetky: Umožňuje
vám zmazať všetky spárované
Bluetooth zariadenia.

Výber siete (Menu 9.4.2.1)
Zvyčajne je výber siete nastavený na
voľbu Automaticky.
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v Automaticky: Ak vyberiete režim

Automaticky, telefón automaticky
vyhľadá a zvolí sieť. Ak ste zvolili
režim Automaticky, tento režim
zostane nastavený, aj keď telefón
vypnete a znovu zapnete.

v Ručne: Telefón nájde zoznam

sietí, ktoré sú k dispozícii, a zobrazí
ho. Potom môžete zvoliť sieť,
ktorú chcete používať (ak má
sieť dohodu o roamingu s vaším
domovským operátorom). Ak sa
telefón nemôže pripojiť k vybratej
sieti, ponúkne vám inú sieť.

v Preferované: Umožňuje vytvoriť

Umožňuje nastaviť službu GPRS v
závislosti od rôznych situácií.
v Zapnutie

Ak si zvolíte túto ponuku, telefón
je pri zapnutí automaticky
registrovaný v sieti GPRS. Pri
službe WAP alebo pri vytáčaní
pomocou PC je možné vytvorenie
spojenia medzi telefónom a
sieťou a prenos dát. Po ukončení
aplikácie, sa spojenie GPRS
ukončí, ale registrácia v sieti GPRS
pretrváva.
v V prípade potreby

Ak vyberiete túto ponuku, vytvorí
sa GPRS spojenie po pripojení
služby WAP a zruší sa, keď ukončíte
WAP spojenie.

Nastavenia

zoznam preferovaných sietí
a telefón sa bude prihlasovať
najprv do nich; ak sa to nepodarí,
bude skúšať ostatné siete.
Zoznam zostavujete výberom
z preddefinovaného zoznamu
známych sietí, ktorý je uložený v
telefóne.

Režim GPRS (Menu 9.4.2.2)
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Nastavenia
Profil siete (Menu 9.4.2.3)
v Dátové spojenia

• Meno : Môžete zadať názov siete.
• Doručiteľ: Nastavenie služby
nosiča dát. 1 Dáta / 2 GPRS
<Nastavenia dát>
Zobrazí sa iba vtedy, ak zvolíte
ako Nosič dát voľbu Dáta.
- Vytáčané číslo: Vložte
telefónne číslo, pomocou
ktorého sa chcete pripojiť k
bráne WAP.
- ID používateľa: Identifikácia
užívateľa na vytáčané pripojenie
(NIE pre bránu WAP).
Nastavenia

- Heslo: Heslo potrebné na
telefónny server (a nie pre
bránu WAP), ktoré slúži na
identifikáciu.

- T yp hovoru: Vyberte typ
dátového hovoru: Analógový
alebo Digitálny (ISDN).
- Rýchlosť hovoru: Rýchlosť
dátového spojenia; 9600 alebo
14400 (podľa operátora)
- Čas nečinnosti(sekundy):
Zadajte čakaciu dobu. Po
uplynutí tejto doby sa stane
navigačná služba WAP
nedostupná a nebude možné
vložiť ani preniesť žiadne dáta.
- Primárny server: Vložte IP
adresu primárneho servera DNS,
ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Sekundárny server: Vložte IP
adresu sekundárneho servera
DNS, ku ktorému sa chcete
pripojiť.
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<Nastavenia GPRS>

Pripojenie USB (Menu 9.4.3)

Tieto nastavenia sú dostupné
iba v prípade, ak je ako nosič dát
zvolené GPRS.

Môžete zvoliť jeden režim
pre položku Dátová služba a
Veľkokapacitné úložné zariadenie.

- APN: Vložte APN služby GPRS.

Po skončení práce s pamäťou
telefónu kliknite na položku Ukončiť
a vykonajte nasledujúce kroky.

- ID používateľa: Totožnosť
užívateľa požadovaná serverom
APN.
- Heslo: Heslo vyžadované
serverom APN.
- Primárny server: Vložte IP
adresu primárneho servera DNS,
ku ktorému sa chcete pripojiť.

v Pred odpojením kábla je

potrebné kliknúť na položku
Ukončiť. V opačnom prípade
by mohlo dôjsť k porušeniu
integrity prenášaných údajov.

1. Kliknite na oblasť oznámení.
[Odpojiť alebo vysunúť hardvér]

Nastavenia

- Sekundárny server: Vložte IP
adresu sekundárneho servera
DNS, ku ktorému sa chcete
pripojiť.

UPOZORNENIE!
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Nastavenia
2. Vyberte veľkokapacitné zariadenie
USB a kliknite na položku Zastaviť.
Zobrazí sa nasledujúca správa:
“The ‘USB Mass Storage Device’
device can now be safely removed
from the system” (Zariadenie
„Veľkokapacitné zariadenie USB“
možno teraz bezpečne odobrať zo
systému).

Presmerovanie hovoru

3. Potom môžete odpojiť kábel.

v Všetky hlasové volania

(Menu 9.5.1)

Menu Presmerovanie hovoru
umožňuje presmerovať
prichádzajúce hlasové hovory,
faxy a dátové spojenia na iné číslo.
Podrobnejšie informácie vám
poskytne operátor.
Presmeruje všetky hlasové hovory.

Hovory

v Zaneprázdený
Menu 9.5

Ponuku súvisiacu s hovorom môžete
nastaviť stlačením tlačidla
[Vybrať] v ponuke Nastavenia.

Presmeruje hlasový hovor, ak je
linka obsadená.
v Neodpovedať

Nastavenia

Presmeruje hlasový hovor, ak ho
neprijmete.
v Mimo dosahu

Presmeruje hlasový hovor, ak
je telefón vypnutý alebo mimo
pokrytia sieťou.
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v Všetky dátové volania

Presmeruje hovory na číslo s
pripojením k počítaču.
v Všetky faxové volania

Presmeruje hovory na číslo s
pripojením k faxu.
v Zrušiť všetky

Zruší všetky presmerovania.
Podmenu
Položky menu Presmerovanie
hovoru majú takéto podmenu:

Na iné číslo
Vložte číslo, na ktoré sa hovory
presmerujú.
Na obľúbené číslo
V tomto podmenu môžete zobraziť
posledných päť čísel, na ktoré boli
hovory presmerované.
- Zrušiť
Zruší vybraté presmerovanie.
- Zobraziť stav
Zobrazí aktuálny stav služby.

- Aktivovať
Aktivuje príslušnú službu.
Do schránky hlasovej pošty
Nastavenia

Presmeruje hovor do hlasovej
schránky. Táto funkcia sa
nevzťahuje na voľby Všetky dátové
hovory a Všetky faxové hovory.

101
KE970 Pink_Slovakia Republic_1.1101 101

2007.10.19 5:12:57 PM

Nastavenia
Režim odpovedania (Menu 9.5.2)
v Vysunúť telefón

Hovor môžete prijať otvorením
telefónu.
v Ktorékoľvek tlačidlo

Hovor môžete prijať stlačením
ľubovoľného tlačidla okrem
tlačidla
[Koniec].
v Len tlačidlo Odoslať

Hovor môžete prijať len stlačením
tlačidla
[Odoslať].

Odoslať svoje číslo (Menu 9.5.3)
(závisí od siete a objednaných
služieb)
Nastavenia

v Nastaviť podľa siete

Ak vyberiete túto voľbu, bude sa
vaše číslo pri službe dvoch liniek
zobrazovať ako linka 1 alebo linka
2.

v Zapnuté

Môžete odoslať príjemcovi svoje
telefónne číslo. Vaše telefónne
číslo sa zobrazí na telefóne
príjemcu.
v Vypnuté

Vaše telefónne číslo sa nezobrazí
na telefóne príjemcu.

Čakajúci hovor (Menu 9.5.4)
(závisí od siete)
v Aktivovať

Ak vyberiete Aktivovať, môžete
prijať ďalší čakajúci (prichádzajúci)
hovor.
v Zrušiť

Ak vyberiete Zrušiť, telefón
nebude upozorňovať na ďalší
hovor.
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v Zobraziť stav

Zobrazí aktuálne nastavenie menu
Ďalší hovor na linke.

Pripomienkovač (Menu 9.5.5)
Ak zvolíte Zapnúť, telefón
pípnutím oznámi každú minútu
odchádzajúceho hovoru, aby
informoval o dĺžke hovoru.

Automatické opak. vytáčanie
(Menu 9.5.6)
v Zapnuté

Ak je funkcia aktivovaná, telefón
bude automaticky znova vytáčať
číslo, ak hovor nebol spojený.
Ak funkcia nie je aktivovaná,
telefón nebude opakovane vytáčať
číslo, ak hovor nebol spojený.

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

Zabezpečenie

Menu 9.6

Požiadavku na kód PIN (Menu 9.6.1)
V tomto menu môžete nastaviť
telefón tak, aby po každom zapnutí
požadoval kód PIN vašej SIM karty.
Ak je funkcia aktivovaná, bude
telefón požadovať vloženie kódu
PIN.
1. V menu Zabezpečenie vyberte
položku Požiadavka na kód PIN a
potom stlačte
[OK].

Nastavenia

v Vypnuté

DTMF tóny (Menu 9.5.7)

2. Nastavte Zapnuté/Vypnuté.
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Nastavenia
3. Ak chcete zmeniť nastavenie,
musíte po zapnutí telefónu vložiť
kód PIN.
4. Ak vložíte nesprávny kód PIN viac
ako trikrát, telefón sa zablokuje.
Na odblokovanie bude potrebný
kód PUK.
5. Na vloženie kódu PUK máte 10
pokusov. Ak vložíte nesprávny kód
PUK viac ako desaťkrát, telefón
sa už nedá odblokovať. V takom
prípade sa musíte obrátiť na
svojho operátora.

Uzamknutie telefónu (Menu 9.6.2)
Na zabránenie neautorizovanému
použitiu telefónu, môžete použiť
bezpečnostný kód. Vždy keď
zapnete telefón, bude telefón
požadovať bezpečnostný kód, ak
nastavíte zámok na Ak je zapnutý.
Ak nastavíte zámok telefónu na Pri
výmene SIM karty, váš telefón bude
požadovať bezpečnostný kód, len
keď vymeníte SIM kartu.

Blokov. hovorov (Menu 9.6.3)

Nastavenia

Služba Blokovanie hovoru
nedovoľuje uskutočniť niektoré
kategórie hovorov z telefónu alebo
niektoré kategórie hovorov na
telefóne prijať. Táto funkcia vyžaduje
heslo blokovania hovorov. Po vybratí
tejto voľby sa zobrazí toto podmenu:
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v Všetky odchádzajúce volania

Zablokuje všetky odchádzajúce
hovory.
v Odchádzajúce medzinárodné

Zablokuje všetky odchádzajúce
medzinárodné hovory.
v Odch. medzinár. okrem

domovskej krajiny

Zablokuje všetky odchádzajúce
medzinárodné hovory okrem
hovorov do vlastnej domovskej
siete.
v Všetky prichádzajúce

Zablokuje všetky prichádzajúce
hovory.
Zablokuje všetky prichádzajúce
hovory v zahraničí.

Zruší všetky služby blokovania
hovorov.
v Zmeniť heslo

Zmení heslo služby blokovania
hovorov.
Podmenu:
- Aktivovať
Aktivuje vybratú službu blokovania
hovorov.
- Zrušiť
Zruší nastavené blokovanie
hovorov.
- Zobraziť stav
Zobrazí aktuálne nastavenie
blokovania hovorov.

Nastavenia

v Prichádzajúce v zahraničí

v Zrušiť všetky blokovania
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Nastavenia
Pevné vytáčané číslo (Menu 9.6.4)

Zmeniť kódy (Menu9.6.5)

(závisí od typu SIM karty)

Skratka PIN znamená Personal
Identification Number (osobné
identifikačné číslo) a bráni
neoprávnenému používaniu
telefónu.

Odchádzajúce hovory môžete
obmedziť iba na vybrané telefónne
čísla. Tieto čísla sú chránené kódom
PIN2.
v Zapnuté

Odchádzajúce hovory môžete
obmedziť iba na vybrané
telefónne čísla.
v Vypnuté

Zruší funkciu obmedzenia
odchádzajúcich hovorov.

Môžete zmeniť tieto prístupové
kódy: Bezpečnostný kód, Kód PIN1,
Kód PIN2.
1. Ak chcete zmeniť Bezpečnostný
kód/ PIN1/ PIN2, vložte aktuálny
kód a stlačte
[OK].
2. Vložte nový Bezpečnostný kód/
PIN/ PIN2 a potvrďte ho.

v Zobrazenie zoznamu

Nastavenia

Umožňuje zobraziť zoznamu
povolených čísel na Pevnú voľbu.
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Režim počas letu Menu 9.7

Úspora energie

Umožňuje to využívať len tie funkcie
telefónu, ktoré nevyžadujú použitie
bezdrôtovej siete, keď sa nachádzate
v lietadle alebo na miestach, kde
použitie bezdrôtovej siete nie je
povolené.

Ak vyberiete Zapnuté, môžete
ušetriť energiu, keď telefón
nepoužívate.

Ak zapnete režim počas letu, na
obrazovke sa namiesto ikony
intenzity sieťového signálu zobrazí
príslušná ikona.
v Zapnuté: Nemôžete uskutočniť

(alebo prijať) žiadne hovory
vrátane núdzových hovorov,
ani využívať iné funkcie, ktoré
vyžadujú sieťové pokrytie.

režim počas letu a obnoviť prístup
telefónu do siete.

Obnoviť predvol. nast.
Menu 9.9

Umožňuje obnoviť všetky
predvolené nastavenia telefónu.
Na aktiváciu tejto funkcie budete
potrebovať Bezpečnostný kód.

Stav pamäte

Menu 9.0

Môžete skontrolovať voľné miesto a
využitie pamäte pre každé úložište:
Pamäť telefónu a Multimediálna
pamäť. Môžete otvoriť ponuku
jednotlivých pamätí.

Nastavenia

v Vypnuté: Umožňuje vypnúť

Menu 9.8
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Problémy a riešenia
Ak sa vyskytne nejaký problém,
pred návštevou servisu alebo
kontaktovaním servisného
technika sa pokúste nájsť riešenie
v nasledujúcich problémoch a
riešeniach. Problémy sú označené P
a riešenia R.

R	V niektorých oblastiach sa sila

P	Ako si môžem prezrieť

P	Spojenie je slabé aj po pripojení.
R	V niektorých oblastiach sa sila

R

zoznam odchodzích hovorov,
príchodzích hovorov a
zmeškaných hovorov?
Stlačte
.

Problémy a riešenia

P	Spojenie je slabé, dokonca
v niektorých oblastiach
nepočuteľné.

signálu môže veľmi dramaticky
odlišovať. Skúste sa presunúť
do inej lokality. Silné zaťaženie
mobilnej siete môže ovplyvniť
možnosť pripojenia alebo
stabilitu signálu.

signálu môže veľmi dramaticky
odlišovať. Skúste sa presunúť
do inej lokality. Silné zaťaženie
mobilnej siete môže ovplyvniť
možnosť pripojenia alebo
stabilitu signálu.
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P LCD nie je zapnuté.

P	Telefón sa zohrieva.

R	Vyberte a vymeňte batériu a

R	Počas dlhých hovorov alebo ak

telefón zapnite. Ak sa telefón
stále nezapol, nabite batériu a
skúste to znova.

P	Počas spojenia s konkrétnym

telefónom v konkrétnej oblasti
je počuť echo.

R	Volá sa to „Fenomén echa“.

P	Telefón nezvoní, alebo len bliká
lampa alebo LCD.

R	Telefón je v menu Profily

nastavený na režim „Vibrovať“
alebo „Tichý“. Vyberte prosím
režim „Normálny“ alebo
„Hlasitý“.

Problémy a riešenia

Nastáva v prípade, keď je
hlasitosť príliš vysoká, prípadne
je to spôsobené špeciálnymi
vlastnosťami zariadenia na
druhej strane (poloautomatická
telefonická ústredňa).

sú používané hry/internet dlhší
čas, telefón sa môže zohriať.
Toto je úplne normálne a nemá
to vplyv na životnosť produktu
ani na jeho výkon.
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Problémy a riešenia
P	Doba pohotovostného režimu
sa rapídne skrátila.

R	Batérie majú obmedzenú

životnosť. Ak batérie vydržia
polovičný čas oproti tomu,
keď boli nové, mali by ste
ich vymeniť. Používajte len
autorizované náhradné diely.

P	Úžitkový čas batérie sa skrátil.
R	Ak je výdrž batérie nízka, môže
Problémy a riešenia

110

to byť spôsobené uživateľským
prostredím, dlhotrvajúcimi
hovormi, alebo slabým signálom
pokrytia.

P	Keď vyvolám záznam

telefónneho zoznamu, nevytočí
sa žiadne číslo.

P	Nemôžem byť nakontaktovaný.
R	Je váš telefón zapnutý? (
stlačené na viac ako 3 sekundy)
Pripájate sa do správnej
mobilnej siete? Nastavili
ste blokovanie príchodzích
hovorov?

P	Nemôžem nájsť zámok, PIN
alebo PUK kód alebo heslo.

R	Prednastavený uzamykací kód je

0000. Ak zabudnete uzamykací
kód, kontaktujte svojho
predajcu telefónu. Ak zabudnete
alebo stratíte PIN alebo PUK kód
alebo ak ste taký kód neobdržali,
kontaktujte vášho poskytovateľa
služieb.

R	Uistite sa, že čísla boli uložené

korektne použitím voľby Hľadať
v telefónnom zozname. Ak je to
potrebné, uložte ich znova.
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Príslušenstvo
K tomuto mobilnému telefónu existuje veľké množstvo príslušenstva. Môžete
si vybrať podľa svojich požiadaviek na komunikáciu.

Štandardná
batéria

Poznámka
v Vždy používajte originálne

príslušenstvo LG.

Cestovná
nabíjačka
Táto nabíjačka
umožňuje nabiť
batériu, keď ste mimo
domova alebo práce.

v Ak tak neurobíte, môže sa stať

vaša záruka neplatná.

v Príslušenstvo môže byť rôzne v

rozdielnych oblastiach; Ďalšie
informácie získate u našej
miestnej servisnej spoločnosti
alebo obchodného zástupcu.

Príslušenstvo
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Technické údaje
Všeobecné
Názov výrobku: KE970
Systém: GSM 900/DCS 1800/PCS 1900

Teploty prostredia
Max. +55 °C
Min. -10 °C

Te c h n i c k é ú d a j e
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„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho
funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi
spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke.
Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť
vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či
servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami
softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami
výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa
na ne poskytnutá záruka.“
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Memo

Memo

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

ZÁRUČNÍ LIST
MOBILNÍ TELEFONY

MODEL:
VÝROBNÍ ČÍSLO:
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:
DATUM PRODEJE:
RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE:
CZ

WC_Czech-Slovakia_매뉴얼합본ᄋ1

1

2008.7.15

9:53:14 AM

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

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

Razítko a podpis:

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

Razítko a podpis:

UKONČENÍ OPRAVY:
SERVISNÍ ÚKON:
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:

Razítko a podpis:

DATUM PŘÍJMU:
UKONČENÍ OPRAVY:
SERVISNÍ ÚKON:
Razítko a podpis:

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

ZÁRUČNÝ LIST
MOBILNÉ TELEFÓNY

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

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

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

Pečiatka a podpis

DÁTUM PRÍJMU:
UKONČENIE OPRAVY:
SERVISNÝ ÚKON:
Pečiatka a podpis

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

Pečiatka a podpis

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

Pečiatka a podpis

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

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

How to cut

How to fold

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

Fold Quick Reference Guide along the
perforated line so that the cover
faces upwards as illustrated below.

Parts of the phone
1

KE970

2

QUICK REFERNCE GUIDE

3

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

4
5
6

9

7

10

8

11

1. Earpiece
2. LCD
3. Left soft key/ Right soft key
4. Navigation key
5. End key
6. Clear key
7. Send key
8. Alpha numeric keys
9. Side keys
10. MP3 key
11. Side camera key
12. Microphone

12

This guide is the instruction for foreingers.

MP3 Player
There are two ways of accessing the music player :
1. Press the dedicated MP3 key on the side.
2. Select Menu > Multimedia > MP3 Player
You can transfer your favourite tunes from your PC to your
phone via :
- Mass Storage Mode via the USB Cable.
- The PC Sync software.
- Bluetooth (must be enabled).
Please make sure that your songs are placed directly in
the 'Sounds' folder.
Your PC must be compatible with Windows 98 SE,
Windows ME, Windows 2000 & Windows XP operating
systems.

Equalizer
File name
Progressive
bar

Running time
Stereo/
Playmode/
Shuffle

Volume level
Options

Back

Status of the
music controller

Repeat
Play all
Repeat all
Repeat one

Take pictures / Shoot Videos
Use pictures for Photo Caller ID and as Wallpapers.
Send your photos & videos to others via MMS and
Bluetooth.
When taking & using images or videos clips please obey
all laws, respect local customs as well as privacy and
legitimate rights of others.
For optimal camera use, hold the phone in a horizontal
position as shown below.
1 2

3

Album

1 / 2 Zoom in/Zoom out , 3 Camera
To start the camera in photo mode, press the dedicated
camera key or select Menu > Multimedia > Camera

Take a photo
Launch camera mode and press
the camera key to
take a photo. Your photo is saved automatically.
With left/right soft keys select :
- 'Delete' if you do not want to keep it.
'Send' if you want to share it with your friends.
Alternatively, you can select :
- 'Options' menu to access a variety of settings such as
Timer, Flash, Auto focus, Pictures sequence, Picture
size, Picture quality, Picture effect, colour balance etc.
- 'Album' menu to access to your photo gallery.

Options

Video camera
1. To start the video camera select Menu > Multimedia>
Video camera
2. Press the left soft key 'Options' to access a variety of
settings such as Resolution, Quality etc.
3. Press the camera key or the multi-function scroll key to
start recording.
4. Press the camera key or the multi-function scroll key
again to stop recording.
5. View your videos in Menu > My stuff > Videos

Voice recorder
To access the Voice recorder select Menu > Multimedia >
Voice recorder

Record a message
1. Ensure correct settings have been selected.Press the
left soft key for Options :
Storage - select Phone or External memory
Recording mode - select General for unlimitedrecording
(dependent on available memory) orMMS for a 30
second recording.
2. Press the multi - function scroll key to start the recording.
3. Press the multi - function scroll key to pause the
recording and press it again to resume.
4. Press the right soft key to stop recording.
5. Once finished, you can press the right soft key 'Delete'
to delete the clip, send it to a friend or go to the Album
by selecting the 'Options' soft key.

Album
The recordings are located in the Sounds folder and can
be accessed either :
1. Menu > Multimedia > Voice recorder > Album
2. Menu > My stuff > Sounds

Memo

Memo

Memo

Memo

