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Del vsebine v tem priročniku se glede na
programsko opremo telefona ali ponudnika
storitev lahko razlikuje od vašega telefona.
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Uporabniški priročnik za telefon GB220 - slovenščina
S pomočjo tega priročnika boste bolje razumeli novi mobilni telefon. Vsebuje uporabne razlage
funkcij telefona.
Del vsebine v tem priročniku se glede na programsko opremo telefona ali ponudnika storitev
lahko razlikuje od vašega telefona.

Odstranjevanje stare naprave
1 Če se na izdelku nahaja simbol prekrižanega
smetnjaka na kolesih, to pomeni, da je izdelek
zajet v Evropsko direktivo 2002/96/ES.
2 Vse električne in elektronske izdelke je treba
odstranjevati ločeno od običajnih komunalnih
odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih
določijo vlada ali krajevne oblasti.
3 S pravilnim odstranjevanjem stare naprave
pomagate preprečiti morebitne negativne
posledice za okolje in zdravje ljudi.
4 Podrobnejše informacije o odstranjevanju stare
naprave poiščite pri mestnem uradu, komunalni
službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.

Tipka
stran

Spoznavanje telefona

Glavni zaslon

Odpre meni Pojdi na

Odpre Radio

Navigacijske tipke
• V stanju pripravljenosti:
navzgor - Pojdi na,
navzdol - Imenik,
levo - Profili,
desno - Sporočila.
• V meniju: za pomikanje po
meniju.
Odpre Imenik
Odpre Način fotoaparata

Tipka za klicanje
Za klicanje telefonske številke
in sprejem dohodnih klicev.
Odpre Glasbo
Odpre predvajalnik glasbe
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Tipka za konec in vklop/
izklop
Za končanje ali zavrnitev klica.
Za vklop/izklop telefona. Če
uporabljate meni, se povrne na
zaslon v stanju pripravljenosti.
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Reža
prost

Reža
kartic

Tipka za glasnost /
stranske tipke

i:
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Če
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1) V stanju pripravljenosti (odprto):
nastavitev glasnosti
2) V stanju pripravljenosti
(zaprto): kratek pritisk - vklop
osvetlitve ozadja pomožnega
LCD-ja. Dolg pritisk (samo tipka
navzdol) - odprite samodejni
način fotoaparata in posnemite
fotografijo.
3) Med klicem: nastavitev glasnosti
slušalke
4) Med predvajanjem glasbe MP3:
nastavitev glasnosti zvoka
Reža za kabel polnilnika,
prostoročni komplet
Reža za pomnilniško
kartico

Namestitev pomnilniške kartice
Dvignite pokrov pomnilniške kartice in kartico
Micro SD vstavite tako, da je zlati del obrnjen
navzdol. Pokrov pomnilniške kartice zaprite in
pritisnite na mesto.
Pomnilniško kartico odstranite tako, da jo
nežno potisnete, kot je prikazano na sliki.
Opomba: pomnilniška kartica je dodatna
oprema.

Formatiranje pomnilniške kartice
Pritisnite Meni in izberite Nastavitve.
Izberite možnost Upravitelj pomnilnika,
nato Zunanji pomnilnik in pritisnite Format.
Telefon GB220 podpira pomnilniške kartice
zmogljivosti do 2 GB.
OPOZORILO: ko formatirate pomnilniško
kartico, izbrišete vso njeno vsebino. Če ne želite
izgubiti podatkov na pomnilniški kartici, najprej
ustvarite varnostno kopijo kartice.
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Vstavljanje kartice SIM in polnjenje baterije

Prik

Vstavljanje kartice SIM
Ko se naročite na brezžično omrežje, prejmete vtično kartico SIM s podrobnostmi naročnine, kot
so koda PIN, razpoložljive dodatne storitve itd.
Pomembno! › Kartico SIM in njene kontakte lahko hitro poškodujete s praskanjem ali upogibanjem,
zato pri vstavljanju in odstranjevanju kartice bodite previdni. Kartico SIM hranite
izven dosega majhnih otrok.

Pokrov
1
2
3
4
5
6

Odprite pokrov baterije
Odstranite baterijo
Vstavite kartico SIM
Vstavite baterijo
Zaprite pokrov baterije
Polnite baterijo
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OPOZORILO: baterije ne odstranjujte, ko je telefon vklopljen, saj se lahko telefon poškoduje.
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Sporo
1. Us
2. Pre
3. Mo
4. Os
5. Od
6. Po
7. Sh
8. Em
9. Na

Nasta
1. Pro
2. Za
3. Da
4. Po
5. Kli
6. Te
7. Om
8. Int
9. Do
10. Pa
11. Va
12. U
13. Ob

Orga
1. Bu
2. Ko
3. Se
4. Be
5. Sk
6. Ka
7. Što
8. Isk
9. Pre
10. Ča
11. Po
12. Na

, kot

njem,
e

Prikaz menijev
Sporočila
1. Ustvari sporočilo
2. Prejeto
3. Moj poštni predal
4. Osnutki
5. Odpošlji
6. Poslano
7. Shranjeni elementi
8. Emotikoni
9. Nastavitve sporočil

Imenik
1. Imenik
2. Nastavitve
3. Skupine
4. Hitro klicanje
5. Storitvene številke
6. Lastna številka
7. Moja vizitka

Zgodovina klicev
1. Vsi klici
2. Zgrešeni klici
3. Prejeti klici
4. Klicane številke
5. Trajanje klica
6. Števec paketnih podatkov
7. Stroški klicev

Nastavitve
1. Profili
2. Zaslon
3. Datum in čas
4. Povezljivost
5. Klic
6. Telefon
7. Omrežje
8. Internetni profili
9. Dostopovne točke
10. Paketna podatkovna povezava
11. Varnost
12. Upravitelj pomnilnika
13. Obnovitev tovarniških nastavitve

Galerija
1. Moja pomnilniška kartica
2. Moje slike
3. Moji zvoki
4. Moji videoposnetki
5. Moje igre in aplikacije
6. Ostalo

Večpredstavnost
1. Fotoaparat
2. Video
3. Glasba
4. FM radio
5. Diktafon

Organizator
1. Budilka
2. Koledar
3. Seznam opravil
4. Beležke
5. Skrivne opombe
6. Kalkulator
7. Štoparica
8. Iskalnik datuma
9. Pretvornik
10. Časovni pas
11. Pojdi na
12. Nastavitve

Aplikacije
1. Moje igre in aplikacije
2. Nastavitve

Splet
1. Domov
2. Zaznamki
3. Zadnji spletni naslov
4. Nastavitve
5. Pojdi na naslov
6. Shranjene strani
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Klici
Klicanje
1 S tipkovnico vnesite številko. Če želite
izbrisati števko, pritisnite tipko CLR.
2 Pritisnite OK, da začnete klic.
3 Če želite končati klic, pritisnite .
NASVET! Če za mednarodni klic želite vnesti
znak +, pridržite tipko 0.

Klicanje številk iz imenika
1 V imeniku izberite Imenik.
2 S tipkovnico vnesite prvo črko kontakta,
ki ga želite poklicati. Če želite poklicati
Službo, 4-krat pritisnite številko 7, da
izberete prvo črko "S".
, da začnete
3 Izberite Kliči ali pritisnite
klic.

Sprejem in zavrnitev klica
Ko telefon zazvoni, pritisnite Sprejmi ali
, da sprejmete klic.
Glasnost lahko nastavljate s stranskimi
tipkami.
ali izberite Zavrni, da zavrnete
Pritisnite
dohodni klic.
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NASVET! Nastavitve telefona lahko spremenite
tako, da klice sprejemate na različne načine.
Pritisnite Meni, izberite Nastavitve in nato
Klic. Izberite Način odgovora in nato Pritisni
tipko Pošlji, Odpri preklop in Pritisni katerokoli
tipko.

•

Hitro klicanje

•

•

Kontaktu, ki ga pogosto kličete, lahko
dodelite številko za hitro klicanje.
•

Ogled zgodovine klicev
Ogledate si lahko seznam zgrešenih, sprejetih
in opravljenih klicev, če omrežje podpira
CLI (Calling Line Identification) na območju
storitve.

•

Spreminjanje nastavitev klicev

•

Nastavitve lahko meni, ki ustreza klicu.
Pritisnite Meni, izberite Nastavitve in nato
Klic.
• Preusmeritev klica – Izberite, ali naj bodo
klici preusmerjeni.
• Zapora klicev – Izberite, kdaj klice želite
blokirati.
• Predpisana številka – Izberite seznam
številk, ki jih boste lahko klicali iz
telefona. Potrebujete kodo PUK2, ki vam
jo posreduje operater. Iz telefona lahko

•

•
•
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kličete samo številke, ki so na seznamu
predpisanih številk.
Čakajoči klic – Za opozorilo na čakajoči
klic. (Odvisno od omrežnega ponudnika.)
Zavrni klic - Določite seznam zavrnjenih
klicev.
Pošlji mojo številko – Izberite, ali naj se
vaša številka prikaže osebi, ki jo kličete.
(Odvisno od omrežnega ponudnika.)
Samodejno ponovno klicanje - Izberite
Vklop ali Izklop.
Način odgovora - Izberite, ali boste
klice sprejemali s tipko za pošiljanje ali
katerokoli tipko.
Časovnik brezplačnih klicev - Izberite, ali
naj bo prikazan.
Minutni opomnik - Izberite Vklop, če
želite, da se med klicem vsako minuto
predvaja ton.
Način odgovora BT - Izberite Prostoročno
ali Slušalka.
Shrani novo številko - Izberite Da ali Ne.

Imenik
Iskanje kontakta
1 V imeniku izberite Imenik.
2 S tipkovnico vnesite prvo črko kontakta, ki
ga želite poklicati.
3 Po kontaktih se pomikajte s puščicama za
navzgor in navzdol.

Dodajanje novega kontakta
1 Pritisnite Imenik in izberite Imena. Nato
pritisnite Možnosti - Dodaj nov kontakt.
2 V polja vnesite vse razpoložljive podatke in
izberite Možnosti - Končano.

Dodajanje kontakta v skupino
Kontakte lahko na primer shranite v skupine
in tako ločite sorodnike in sodelavce. V
telefonu je že nastavljenih nekaj skupin,
kot so Družina, Prijatelji, Sodelavci, VIP,
Skupina 1, Skupina 2 in Skupina 3.

lite

Sporočila

m

S telefonom GB220 lahko pošiljate besedilna
sporočila, večpredstavnostna sporočila, epošto in sporočila za omrežne storitve.

am
o
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Pošiljanje sporočila

Pošiljanje e-pošte z novim računom

Vnos

1 Pritisnite Meni, izberite Sporočila in nato
Ustvari sporočilo - Sporočilo .
2 Odprl se bo urejevalnik za novo sporočilo.
Urejevalnik sporočil omogoča intuitiven
in enostaven preklop med Besedilnimi
sporočili in Večpredstavnostnimi
sporočili. Privzeta nastavitev urejevalnika
sporočil je besedilno sporočilo.
3 Vnesite sporočilo.
4 Izberite Možnosti - Vstavi, da dodate
Sliko, Videoposnetek, Zvočni posnetek,
Urnik, Vizitko, Opombo, Besedilno polje,
Opravilo ali Besedilo predlogo.
5 Pritisnite Možnosti - Tipka za pošiljanje.

Če želite pošiljati/sprejemati e-pošto, morate
nastaviti e-poštni račun.
1 Pritisnite Meni, izberite Sporočila in nato
Ustvari sporočilo.
2 Izberite možnost E-pošta, da se odpre
okno za novo e-pošto.
3 Vnesite zadevo.
4 Vnesite sporočilo.
5 Pritisnite Možnosti in izberite Vstavi, da
dodate Sliko, Videoposnetek, Zvočni
posnetek, Vizitko, Urnik ali Opombo.
6 Pritisnite Pošlji in vnesite naslov
prejemnika ali pritisnite Možnosti in
izberite Vstavi - Kontakt, da odprete
seznam kontaktov.
7 Pritisnite Pošlji, da pošljete e-pošto.

Vnos
slovar
glede
števils
vnest
vneše

Nastavitev e-pošte
Z e-pošto v telefonu GB220 ste lahko v stiku
z drugimi tudi, ko ste na poti. Nastavitev
e-poštnega računa POP3 ali IMAP4 je hitra in
enostavna.
1 Pritisnite Meni, izberite Sporočila in nato
Nastavitve sporočil.
2 Izberite E-pošta in nato E-poštni računi.
3 Pritisnite Dodaj in nastavite E-poštni
račun.
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Ročn

Pri tem
pritisk
želene
štirikr

Način

Števil
števil
tudi š
tipko.

Vnašanje besedila
Črke in številke lahko vnašate s tipkovnico
telefona. Telefon omogoča naslednje načine
za vnos besedila: vnos predvidevanega
besedila T9, ročni način ABC in način 123.
Opomba: nekatera polja lahko omogočajo samo
en način vnosa besedila (na primer telefonska
številka v poljih imenika).

Mape

Pritisn
Strukt
razum
• Ust
ust
• Pre
vm

Vnos predvidevanega besedila T9

orate

nato

e

Vnos predvidevanega besedila T9 z vgrajenim
slovarjem prepoznava besede, ki jih pišete,
glede na zaporedje pritisnjenih tipk. Pritisnite
številsko tipko, na kateri je črka, ki jo želite
vnesti, in slovar bo prepoznal besedo, ko bodo
vnešene vse črke.

Ročni način ABC

da
i
.

Pri tem načinu lahko črke vnašate s
pritiskanjem tipk, na katerih so označene
želene črke, enkrat, dvakrat, trikrat ali
štirikrat, dokler se ne pojavi želena črka.

• Moj poštni predal - Vsebuje vsa e-poštna
sporočila.
• Osnutki – Če nimate časa, da bi dokončali
sporočilo, lahko tukaj shranite že napisano.
• Odpošlji – To je začasna mapa za
shranjevanje, ki se uporablja, dokler se
pošiljajo sporočila.
• Poslano - Vsa poslana sporočila so
shranjena v mapi Poslano.
• Shranjeni elementi - Seznam že zapisanih
uporabnih sporočil za hiter odgovor.
• Emotikoni - Sporočila poživite z
emotikoni.

Način 123

o
čine
.

samo
ska

Številke vnesite z enim pritiskom tipke na
številko. V črkovnem načinu lahko vnašate
tudi številke, in sicer tako, da pridržite želeno
tipko.

Glasba

Mape s sporočili

Predvajanje skladbe

Pritisnite Meni in izberite Sporočila.
Struktura map v telefonu GB220 je jasna in
razumljiva.
• Ustvari sporočilo - Omogoča vam
ustvarjanje sporočil.
• Prejeto – Vsa prejeta sporočila se shranijo
v mapo Prejeto.

1 Pritisnite Meni, izberite Večpredstavnost
in nato Glasba.
2 Izberite Vse skladbe in nato skladbo, ki jo
želite predvajati.
3 Izberite , da začasno prekinete
predvajanje skladbe.
4 Izberite , da preskočite na naslednjo
skladbo.

Telefon GB220 ima vgrajen predvajalnik
glasbe, zato lahko predvajate vse svoje
najljubše skladbe.
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5 Izberite , da preskočite na prejšnjo
skladbo.
6 Izberite Nazaj, da ustavite predvajanje
glasbe in se vrnete v meni predvajalnika
glasbe.

Ustvarjanje seznama predvajanja
Svoje sezname predvajanja lahko ustvarite
tako, da v mapi Vse skladbe izberete skladbe.
1 Pritisnite Meni in izberite
Večpredstavnost.
2 Izberite Glasba in nato Seznam
predvajanja.
3 Pritisnite Dodaj, da vnesete ime seznama
predvajanja, in pritisnite Shrani.
4 Prikaže se mapa Vse skladbe. Skladbe, ki
jih želite dodati na seznam predvajanja,
izberite tako, da se pomaknete nanje in
izberete .
5 Izberite Končano, da shranite seznam
predvajanja.

Fotoaparat
Hitro fotografiranje
1 Izberite Meni in nato Večpredstavnost, da
odprete iskalo.
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2 Primite telefon in objektiv usmerite proti
predmetu fotografije.
3 Telefon držite tako, da predmet fotografije
vidite na zaslonu.
4 Pritisnite osrednjo tipko, da
posnamete fotografijo.

Poslu

1 Pri
in n
2 Izb
pos

Snem

Video kamera
Snemanje kratkega videoposnetka
1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti izberite
Meni in nato Večpredstavnost.
2 Izberite Video.
3 Objektiv fotoaparata usmerite proti
predmetu videoposnetka.
4 Pritisnite , da začnete s snemanjem.
5 V spodnjem levem kotu iskala se
prikaže Rec, časovnik pa prikaže dolžino
videoposnetka.
6 Izberite Ustavi, da ustavite snemanje.

Radio FM

1 Me
osr
2 Čas
Če
osr
kon
mp
3 Ko
in n
zvo

Opom
spreje
posluš
Zato v
prosto
tako iz

Uporaba radia FM
Telefon LG GB220 ima radio FM, zato lahko
na poti poslušate najljubše radijske postaje.

Dikt

Z dikt
belež

roti

rafije

Poslušanje radia

Galerija

1 Pritisnite Meni, izberite Večpredstavnost
in nato FM radio.
2 Izberite številko kanala postaje, ki jo želite
poslušati.

V pomnilnik telefona lahko shranite
vse predstavnostne datoteke in tako
enostavno dostopate do vseh slik, zvokov,
videoposnetkov, iger in drugih datotek.
Datoteke lahko shranite tudi na pomnilniško
kartico. Prednost uporabe pomnilniške
kartice je v tem, da s tem sprostite prostor v
pomnilniku telefona. Vse večpredstavnostne
datoteke bodo shranjene v Galeriji. Pritisnite
Meni in izberite Galerija, da odprete seznam
map.

Snemanje radia

erite

m.

no

ko
aje.

1 Med poslušanjem Radia FM pritisnite
osrednjo tipko.
2 Čas snemanja je prikazan na telefonu.
Če snemanje želite prekiniti, pritisnite
osrednjo tipko. Če je snemanje
končano, bo posneta vsebina kot datoteka
mp3 shranjena v Galeriji.
3 Ko je snemanje končano, izberite Možnost
in nato Predvajaj, Izbriši, Urejanje
zvoka, Datoteka ali Pošlji prek.
Opomba: če je na vašem območju slab radijski
sprejem, boste mogoče imeli težave pri
poslušanju radia.
Zato vam priporočamo, da v konektor za
prostoročni komplet vstavite ušesni mikrofon in
tako izboljšate sprejem za poslušanje radia.

Diktafon
Z diktafonom lahko snemate glasovne
beležke ali druge zvoke.

Moje slike
Mapa Slike vsebuje privzete slike v telefonu,
prenesene slike in slike, ki ste jih posneli s
fotoaparatom telefona.

Moji zvoki
Mapa Zvoki vsebuje privzete zvoke, vaše
glasovne posnetke in prenesene zvočne
datoteke. Tukaj z zvoki lahko upravljate,
jih pošiljate ali nastavljate kot melodije
zvonjenja.

Moji videoposnetki
Mapa Videoposnetki vsebuje seznam
prenesenih videoposnetkov in
videoposnetkov, ki ste jih posneli s telefonom.
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Ostalo

Dodajanje beležke

Storit

V meniju Ostalo si lahko ogledate datoteke,
ki niso shranjene v mapah Slike, Zvoki in
Videoposnetki.

Tukaj lahko dodajate lastne beležke.

Ta fun
omrež
podpi
bo ta
SIM, k

Igre in aplikacije
V telefonu GB220 so prednaložene igre, s
katerimi si lahko krajšate prosti čas. Če boste
prenesli dodatne igre ali aplikacije, bodo
shranjene v tej mapi.

Nastavitev alarma
Nastavite lahko do 5 bujenj, ki se sprožijo ob
določenem času.

Uporaba kalkulatorja
Kalkulator omogoča osnovne računske
funkcije: seštevanje, odštevanje, množenje
in deljenje.

Moja pomnilniška kartica
Če ste vstavili pomnilniško kartico, bo
prikazana kot mapa v možnosti Moje zadeve.

Uporaba štoparice

Organizator

Pretvorba enote

Ta možnost vam omogoča uporabo štoparice.

Poljubne mere pretvarja v želene enote.

Uporaba koledarja
Ko odprete ta meni, se pojavi koledar. Na
trenutnem datumu je kvadratni kazalec.
Z navigacijskimi tipkami lahko kazalec
premaknete na drug datum.

Dodajanje mesta svetovnemu času
Na seznam svetovnih časov lahko dodate
želeno mesto. Preverite lahko tudi trenutni
greenwiški srednji čas (GMT) in čas v večjih
mestih po svetu.

Dodajanje elementa na seznam opravil
Opravila si lahko ogledujete, jih urejate in
dodajate.
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Pojdi na
Omogoča vam neposredno iskanje
elementov. Element lahko nastavite na
iskanje z možnostjo Pojdi na.

Sple
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WAP.
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Storitve SIM
Ta funkcija je odvisna od kartice SIM in
omrežnih storitev. V primeru, da kartica SIM
podpira SAT (npr. komplet aplikacije SIM),
bo ta meni ime storitve, shranjeno na kartici
SIM, ki se nanaša na operaterja.

Splet
Dostop do spleta
V nastavitvah za Splet lahko zaženete
brskalnik WAP in dostopate do domače strani
aktiviranega profila. Lahko tudi ročno vnesete
naslov URL in dostopite do povezane strani
WAP.
1 Pritisnite Meni in izberite Splet.
2 Če želite neposredno dostopiti do domače
spletne strani, izberite Domov. Lahko pa
izberete tudi Pojdi na naslov in vnesete
želeni naslov URL.

Posodobitev programske
opreme telefona
Nadgradnja programske opreme LG
Mobile na spletnem mestu
Za dodatne informacije o uporabi te funkcije
obiščite spletno mesto LGmobile.com

Pot: http://www.lgmobile.com – Izberite
državo – Meni Izdelki – Meni Priročnik in
programska oprema
S to funkcijo lahko prek interneta programsko
opremo enostavno nadgradite na najnovejšo
različico, ne da bi obiskali servisni center.
Nadgradnja programske opreme mobilnika
zahteva stalno pozornost med celim
postopkom nadgradnje, zato bodite
pozorni na morebitna navodila in opombe
v posameznem koraku, preden nadaljujete.
Če med nadgradnjo odstranite podatkovni
komunikacijski kabel USB ali baterijo, se lahko
mobilnik hudo poškoduje.
Ker proizvajalec ne prevzema odgovornosti
za izgubo podatkov med postopkom
nadgradnje, vam priporočamo, da si
zabeležite morebitne pomembne informacije
in jih shranite.

Povezljivost
Spreminjanje nastavitev povezljivosti
Nastavitve povezljivosti je že nastavil omrežni
operater, zato lahko takoj začnete uživati v
uporabi novega telefona. Če želite spremeniti
nastavitve, uporabite ta meni.
V tem meniju lahko konfigurirate omrežno
nastavitev in profile za dostop do podatkov.
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• Bluetooth - Telefon GB220 nastavite za
uporabo povezave Bluetooth®. Vidljivost
telefona lahko prilagodite drugim
napravam ali iščete med napravami, s
katerimi je združen telefon.
• Povezava USB - Izberite Podatkovno
storitev in sinhronizirajte telefon GB220 s
programsko opremo LG PC Suite, da boste
lahko kopirali datoteke iz telefona. Če
ste vstavili pomnilniško kartico, izberite
Masovni pomnilnik, da boste telefon
lahko uporabljali enako kot pomnilnik
USB. Povežite z računalnikom in datoteke
povlecite in spustite v izmenljivo napravo
telefona GB220.
Opomba: da boste lahko uporabljali masovni
pomnilnik USB, morate v telefon vstaviti
zunanjo pomnilniško kartico.

Spreminjanje nastavitev povezave
Bluetooth
1 Pritisnite Meni in izberite Nastavitve
- Povezljivost. Izberite Bluetooth.
2 Izberite Nastavitve. Spremenite naslednje:
• Vidljivost mojega telefona - Napravo
lahko prikažete ali skrijete pred drugimi.
• Ime mojega telefona - Vnesite ime za
telefon LG GB220.
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• Podprte storitve - Prikaže podprte
storitve.
• Moj naslov - Oglejte si naslov Bluetooth.

Združevanje z drugo napravo Bluetooth
Pri združevanju telefona GB220 z drugo
napravo lahko nastavite povezavo, ki je
zaščitena z geslom. Tako je združevanje
varneje.
1 Preverite, ali je možnost Bluetooth
nastavljena na Vklop in Vidno. Vidljivost
lahko spremenite v meniju Nastavitve
Bluetooth tako, izberete Moja vidljivost
in nato Pokaži.
2 Izberite možnost Aktivna naprava v
meniju Bluetooth in nato Novo.
3 Telefon GB220 začne iskati naprave. Ko je
iskanje končano, se na zaslonu prikažeta
možnosti Dodaj in Osveži.
4 Izberite napravo, s katero želite združiti
telefon, izberite Dodaj, vnesite kodo in
pritisnite tipko OK.
5 Telefon se poveže z drugo napravo, na
kateri vnesite isto kodo.
6 Z geslom zaščitena povezava Bluetooth je
pripravljena.
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Namestitev programske opreme LG PC
Suite v računalnik
1 Na spletnem mestu www.lgmobile.com
najprej izberite Evropa, nato pa še svojo
državo.
2 Izberite meni Izdelki, nato Priročnik in
programska oprema ter kliknite del za
odpiranje priročnika in prenos programske
opreme. Ko kliknete Da, se pojavi
namestitveni program za LG PC Suite.
(Windows XP, Windows Media Player itd.).
3 Izberite jezik, v katerem naj se izvaja
namestitveni program, in kliknite OK.
4 Sledite navodilom na zaslonu, da končate
namestitev programske opreme LG PC
Suite.
5 Ko je namestitev končana, se na namizju
pojavi ikona programske opreme LG PC
Suite.

Nastavitve
Spreminjanje datuma in časa
Nastavite lahko funkcije, ki se nanašajo na
datum in čas.

Spreminjanje profilov
Nastavitve profila lahko prilagodite.

1 Izberite želeni profil in nato Prilagodi.
2 Profila Tiho in Samo vibriraj lahko samo
akrivirate.

Uporaba načina na letalu
S funkcijo lahko vklopite ali izklopite način
na letalu. Ko je način v letalu vklopljen,
ne morete klicati, vzpostaviti internetne
povezave in pošiljati sporočil.

Spreminjanje nastavitev zaslona
Spremenite lahko nastavitve zaslona
telefona.

Spreminjanje nastavitev bližnjic
Spremenite lahko bližnjice za 4 navigacijske
tipke.

Spreminjanje varnostnih nastavitev
Spremenite varnostne nastavitve, da bodo
telefon GB220 in pomembni podatki v njem
ostali zaščiteni.
• Zahtevek za kodo PIN – Izberite kodo
PIN, ki naj jo telefon zahteva ob vklopu.
• Zaklep telefona - Izberite varnostno
kodo za zaklep telefona Pri vklopu, Pri
zamenjavi kartice SIM, Takoj ali Brez.
• Spremeni kode - Spremenite varnostno
kodo, kodo PIN2 ali kodo ATMT.
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Ponastavitev telefona
Z možnostjo Obnovi tovarniške nastavitve
vse nastavitve ponastavite na tovarniške
vrednosti. Za aktiviranje te funkcije
potrebujete varnostno kodo.

Ogled stanja pomnilnika
Z upraviteljem pomnilnika lahko ugotovite,
kako je posamezen pomnilnik uporabljen
in koliko prostora je na voljo: Skupno,
Rezervirano, Kartica SIM in Zunanji
pomnilnik.
Preberite te enostavne smernice.
Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno
ali nezakonito.
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Smernice za varno in učinkovito uporabo
Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji
Informacije o izpostavljenosti radijskim
valovom in stopnji sevanja (SAR)
Ta model mobilnega telefona GB220 je
skladen z veljavnimi varnostnimi zahtevami
glede izpostavljenosti radijskim valovom.
Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah,
ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev
varnosti za vse uporabnike, ne glede na
starost in zdravstveno stanje.
• Pri smernicah za izpostavljenost radijskim
valovom je v uporabi merska enota,
znana kot SAR (Specific Absorption
Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po
standardiziranih metodah, tako da telefon
oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v
vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
• Čeprav imajo lahko različni modeli
telefonov LG različne stopnje sevanja SAR,
so vsi v skladu z ustreznimi smernicami
glede izpostavljenosti radijskim valovom.
• Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča
Mednarodna komisija za varstvo pred
neionizirnimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg,
porazdeljena po 10 g tkiva.

• Najvišja vrednost SAR za ta model
telefona, ki so ga preizkušali pri DASY4 za
uporabo pri ušesu, je 1.14 W/kg (10 g), za
nošenje na telesu pa 0.757 W/kg (10 g).
• Vrednost SAR za prebivalce v državah/
območjih, kjer so sprejeli mejno vrednost
SAR, ki jo priporočajo pri Inštitutu
inženirjev elektrotehnike in elektronike
(IEEE), je 1.6 W/kg, porazdeljena po 1 g
tkiva.

Skrb za izdelek in vzdrževanje
OPOZORILO
Uporabljajte le baterije, polnilnike in
pripomočke, odobrene za uporabo s tem
določenim modelom telefona. Uporaba
katere koli druge vrste lahko pripelje do
razveljavitve vsakršne odobritve ali garancije,
ki velja za telefon, in je lahko nevarna.
• Enote ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj
za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
• Enote ne približujte električnim napravam,
kot so televizorji, radijski sprejemniki ali
osebni računalniki.
• Enote ne smete približevati toplotnim
virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
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Smernice za varno in učinkovito uporabo (nadaljevanje)

Sme

• Pazite, da ne pade po tleh.
• Enote ne izpostavljajte mehanskim
tresljajem ali udarcem.
• Telefon izklopite povsod, kjer to zahtevajo
posebni predpisi. Na primer, telefona
ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko
vpliva na delovanje občutljive medicinske
opreme.
• Med polnjenjem telefona ne držite
z mokrimi rokami. Lahko pride do
električnega udara in hudih poškodb
telefona.
• Telefona ne polnite v bližini vnetljivega
materiala, ker se lahko segreje in pride do
nevarnosti požara.
• Zunanjost enote očistite s čisto krpo (ne
uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo
in alkohol).
• Telefona ne polnite na mehki opremi.
• Telefon je treba polniti v dobro
prezračenem prostoru.
• Enote ne izpostavljajte prekomernemu
dimu ali prahu.
• Telefona ne hranite v bližini plačilnih
kartic ali vozovnic; lahko se poškodujejo
informacije na magnetnem zapisu.
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• Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti,
saj lahko poškodujete telefon.
• Telefona ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
• Previdno uporabljajte dodatno opremo,
kot so slušalke. Antene se ne dotikajte po
nepotrebnem.

Učinkovito delovanje telefona
Elektronske naprave
• Mobilnika ne uporabljajte v bližini
medicinske opreme brez dovoljenja.
Telefona ne nosite nad srčnim
spodbujevalnikom (npr. v žepu na prsih).
• Mobilniki lahko motijo nekatere slušne
pripomočke.
• Manjše motnje se lahko pojavijo
pri delovanju televizorjev, radijskih
sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.

Varnost na cesti
Preverite zakone in predpise glede uporabe
mobilnikov na območju vožnje.
• Med vožnjo ne držite telefona.
• Povsem se osredotočite na vožnjo.
• Uporabite komplet za prostoročno
telefoniranje, če je na voljo.
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Smernice za varno in učinkovito uporabo (nadaljevanje)
• Pred klicanjem ali sprejemanjem klica
ustavite ob cesti in parkirajte, če to
zahtevajo pogoji vožnje.
• Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na
nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot
je avtoradio ali varnostna oprema.
• Če je v vozilo vgrajena zračna blazina,
je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno
brezžično opremo. To lahko povzroči, da se
blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi
nepravilnega delovanja.
• Če med hojo poslušate glasbo, naj bo
glasnost zmerna, tako da se zavedate
okolice. To je posebej pomembno v bližini
cest.

Preprečevanje poškodb sluha
Če ste dalj časa izpostavljeni glasnim zvokom,
si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo,
da telefona ne vklapljate ali izklapljate v
bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitev
glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

Območje razstreljevanja

Potencialno eksplozivno okolje
• Telefona ne uporabljajte na bencinski
črpalki.
• Ne uporabljajte ga v bližini goriva in
kemikalij.
• V predelu vozila, kjer imate mobilnik
in dodatno opremo, ne prevažajte ali
shranjujte vnetljivih plinov, tekočine ali
eksplozivov.

V letalu
Brezžične naprave lahko povzročijo motnje
v letalu.
• Pred vkrcanjem v letalo izklopite mobilnik.
• Brez dovoljena posadke ga ne uporabljaje
na tleh.

Otroci
Telefon hranite na varnem izven dosega
majhnih otrok.
Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru
odstranitve predstavljajo nevarnost
zadušitve.

Telefona ne uporabljajte na območju
razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse
predpise in pravila.
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Smernice za varno in učinkovito uporabo (nadaljevanje)
Klici v sili
Klici v sili niso na voljo v vseh mobilni
omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete
zanašati le na telefon. Preverite pri krajevnem
ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanjo
• Baterije pred ponovnim polnjenjem ni
treba povsem izprazniti. Za razliko od
drugih baterijskih sistemov tu pomnilnik
ne zmanjša zmogljivosti baterije.
• Uporabljajte le baterije in polnilnike
LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da
zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko
dobo baterije.
• Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte
kratkega stika.
• Kovinski stiki baterije naj bodo čisti.
• Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva,
jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več
stokrat, preden jo je treba zamenjati.
• Če baterije dalj časa ne uporabljate,
jo napolnite, da čim bolj povečate
uporabnost.
• Polnilnika baterij ne izpostavljajte
neposredni sončni svetlobi in ga ne
20

•
•
•

•

•

•

uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot
je kopalnica.
Baterije ne puščajte na vročini ali hladu,
ker se s tem poslabša njena zmogljivost.
Če baterijo zamenjate z baterijo napačne
vrste, obstaja nevarnost eksplozije.
Izrabljene baterije odstranjujte v skladu
s proizvajalčevimi navodili. Po možnosti
jih reciklirajte. Ne zavrzite jih kot
gospodinjske odpadke.
Če želite zamenjati baterijo, jo nesite na
najbližji pooblaščeni servis ali k trgovcu
izdelkov LG Electronics.
Ko se telefon popolnoma napolni, izključite
polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite,
da bi le-ta po nepotrebnem porabljal
energijo.
Dejanska življenjska doba baterije
je odvisna od konfiguracije omrežja,
nastavitev izdelka, načina uporabe,
baterije in okoljskih pogojev.
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OPOMBA
• Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG. V nasprotnem primeru lahko pride do
razveljavitve garancije.
• Dodatna oprema se lahko razlikuje po regijah. Za dodatna vprašanja se obrnite na naše
regionalno servisno podjetje ali zastopnika.
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Tehnični podatki
Splošno
Ime izdelka: GB220
Sistem: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Temperatura okolja
Največ: +55 °C (praznjenje)
+45 °C (polnjenje)
Najmanj: -10 °C

Bluetooth QD ID B015474
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Beležka

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.

Yo

Fro
an

Th

Th
To
1.
2. T
3.

Parts of the phone

1
4

GB220
QUICK REFERENCE GUIDE
WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE
For more details, please refer to the User Guide.

2
3

1. Main screen
2. Call key
3. End/Power key
4. Volume key
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5. Charger, cable slot
Handsfree connector
6. Memory card slot

Your standby screen

Music

From here you can access menu options, make a quick call
and change your profile – as well as many other things.

Your GB220 has a built-in Music player so you can play
all your favourite music.

The main menu

Playing a song

The main menu provides twelve menu options.
To open the menu:
1. Select Menu.
2. The main menu will appear on the screen.
3. Select menu you want to use.

1. Press Menu and select Media, then choose Music.
2. Choose All tracks then select the song you want to
play.
3. Select to pause the song.
4. Select to skip to the next song.
5. Select to skip to the previous song.
6. Select Back to stop the music and return to the
Music player menu.

6

Camera

FM radio

Taking a quick photo

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

1. Select Menu, and select Media. Select Camera to open the
viewfinder.
2. Holding the phone and, point the lens towards the subject
of the photo.
3. Position the phone so you can see the subject of your
photo.
4. Press Center key to take a photo.

Note: If you stay in an area with bad radio reception,
you may find difficulty in listening to the Radio. So, we
recommend you insert Ear-mic into Handsfree connector
in order to listen to the Radio and keep the good radio
reception.

Recording the Radio

Video camera
Shooting a quick video
1. In standby screen, select Menu and select Media.
2. Choose Video.
3. Point the camera lens towards the subject of the video.
4. Press to start recording.
5. Rec will appear in the bottom left corner of the viewfinder
and a timer will show the length of your video.
6. Select Stop to stop recording.

1. Press center key during listening to the Radio.
2. The recording time is displayed on your phone. If you
want to stop the recording, press the Center key. If
recording is done, the recorded contents will be saved in
Gallery as mp3 file.
3. When the recording is done, select Option and then
choose from Play, Delete, Sound edit, Use as, File
Rename, Info or Send via.

Voice recorder

Games and Apps

Using the voice recorder

Your GB220 comes with preloaded games to keep you amused
when you have time to spare. If you choose to download any
additional games or applications they will be saved
into this folder.

Use your Voice recorder to record voice memos or other
sounds.

Web
Accessing the Web
You can launch the wap browser and access the homepage of
the activated profile on Web settings. You can also manually
enter an URL address and access the associated wap page.
1. Press Menu and select Web.
2. To access the Web homepage directly, select Home.
Alternately, select Enter address and type in your desired
URL.

