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Ez az eszköz nem harmonizált frekvenciát használ, és
valamennyi európai országban használható.
A WLAN az EU országaiban beltéri korlátozás nélkül
használható, de Franciaországban a szabadban tilos a
használata.
Ovaj uređaj koristi neharmoniziranu frekvenciju i
namijenjen je za upotrebu u svim europskim zemljama.
WLAN se u zatvorenim prostorima u EU može koristiti
bez ograničenja, no u Francuskoj se ne može koristiti na
otvorenom.

Bluetooth QD ID B015339

A kézikönyv tartalma a szoftvertől
és az adott szolgáltatótól függően
részben eltérhet az Ön telefonjától.

GT500 Használati útmutató

Gratulálunk a különleges, kompakt kialakítású és
a legkorszerűbb digitális mobilkommunikációs
technológiát alkalmazó LG GT500 mobiltelefon
megvásárlásához.

A régi készülék ártalmatlanítása
1 A termékhez csatolt áthúzott, kerekes szeméttároló jel jelöli,
hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
2 Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági
hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az
önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
3 Régi készülékeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet
megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas
hatásokat.
4 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek
ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó
környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az
üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
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A telefon kezelőszervei
Belső kamera

Befejezés / Be- és
kikapcsológomb
Befejez vagy elutasít egy hívást.
A telefon be- kikapcsolása.
Egyszeri megnyomásával
visszatérhet a
kezdőképernyőhöz
Többfunkciós gomb
Hívás gomb
Telefonszámot tárcsáz és
bejövő hívásokat fogad.
FIGYELMEZTETÉS: Ha ráül a zsebében lévő telefonra,
vagy nehéz tárgyat helyez rá, akkor károsodhat a telefon
LCD érintőképernyője, és lehetséges, hogy nem fog
működni.
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Micro SD
memóriakártya
foglalata

Töltő, kábel, kihangosító
csatlakozója
TIPP: Az USB-kábel
csatlakoztatása előtt
várja meg, amíg a telefon
bekapcsolódik, és regisztrál
a hálózatra.
Oldalsó gombok
• Készenléti képernyő
esetén: a billentyűhang
hangerejének szabályozása.
• Hívás közben: a fülhallgató
hangerejének szabályozása.
• Háttérzene lejátszása
közben: folyamatosan
szabályozza a hangerőt.
Lezárás/Feloldás gomb
Rögzítés gomb



Nyitott nézet

Akkumulátorfedél

Akkumulátor
USIM kártya
foglalata
Optika
Vaku
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Az USIM kártya és az akkumulátor behelyezése
1 T ávolítsa el az
akkumulátorfedelet.
Nyomja meg, és tartsa nyomva
az akkumulátor kioldógombját a
telefon tetején, majd emelje le az
akkumulátor fedelét.

FIGYELMEZTETÉS:
Ne használja a körmét az
akkumulátor eltávolításához.
FIGYELMEZTETÉS: Ne
távolítsa el az akkumulátort,
amikor a telefon be van
kapcsolva, mert az károsíthatja
a telefont.

2 Távolítsa el az akkumulátort.
Fogja meg az akkumulátor felső
élét, és emelje ki az akkumulátort
a rekeszből.
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Az USIM kártya és az akkumulátor behelyezése
3A
 z USIM kártya behelyezése
Csúsztassa be az USIM kártyát
az USIM kártya tartóba.
Győződjön meg arról, hogy a
kártya aranyszínű csatlakozói
lefelé néznek. Az USIM kártya
eltávolításához finoman tolja azt
az ellentétes irányba.
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4 Az akkumulátor behelyezése
Először az akkumulátor felső
részét illessze be a rekesz felső
részébe. Ügyeljen arra, hogy az
akkumulátor érintkezői a telefon
csatlakozóinál legyenek. Nyomja
lefelé az akkumulátor alsó részét,
amíg a helyére nem pattan.

5 A telefon töltése
Csúsztassa vissza a töltő
csatlakozójának fedelét a GT500
oldalsó részén. Csúsztassa be
a töltőt, majd csatlakoztassa a
hálózati aljzathoz. A GT500-at
addig kell tölteni, amíg meg
nem jelenik a képernyőn „Az
akkumulátor feltöltve” üzenet.
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Memóriakártya
A memóriakártya behelyezése
Telefonja memóriáját
memóriakártya használatával
bővítheti.
MEGJEGYZÉS: A memóriakártya
opcionális tartozék. A maximálisan
támogatott méret 8GB.
1 Nyissa fel a memóriakártya
fedelét.
2 Csúsztassa a memóriakártyát
a telefon tetején található
nyílásba, amíg az a helyére nem
pattan. Győződjön meg arról,
hogy az aranyszínű csatlakozó
lefelé néz-e.

3 Zárja be a memóriakártya
fedelét.
1 LG GT500 | Használati útmutató

A memóriakártya vásárlásakor
kérjük figyeljen arra hogy milyen
márkájú MicroSD kártyát vásárol.
A gyártó a következő letesztelt
kártyákat ajánlja:
Kingston, SanDisk és LG.
Eltérő kártya esetén a
működőképesség nem garantált.
Ezért kérjük a fent említett
memóriakártyákat használja.

A memóriakártya formázása
Előfordulhat, hogy a
memóriakártya már formázva
van. Ha a memóriakártya nincs
formázva, akkor használat előtt
formáznia kell azt.
1 A kezdőképernyőn válassza a
gombot, majd érintse meg a
Beállítások gombot, és válassza
a Telefon opciót.
2 Érintse meg a Memóriakezelő
opciót, majd válassza a Külső
memóriát.

3 Érintse meg a Formázás opciót,
majd hagyja jóvá választását.
4 Adja meg a jelszót, ha már
beállított egyet, és megtörténik
a memóriakártya formázása,
mostantól használatra kész.
TIPP! Az alapértelmezett
mentési hely megváltoztatásához
nyissa meg a Telefon menüből a
Memóriakezelő menüpontot, és
válassza ki az Elsődleges tárolás
beállítását.
MEGJEGYZÉS: Ha a
memóriakártyán már van tartalom,
az automatikusan a megfelelő
mappába kerül, például a videók a
Videók mappába.

Partnerek átvitele
Partnerek átvitele az USIM kártyáról
a telefonra:
1 A Hívás és Üzenet fülön válassza
ki Nevek. Érintse meg a
gombot.
2 Válassza ki Tárolási helyet, majd
válassza a Másolás az USIMkártyára vagy az Áthelyezés az
USIM-kártyára lehetőséget.
3 Válassza ki egyenként a neveket,
és érintse meg a Másolás
vagy az Összes kijelölése
lehetőséget.
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Menütérkép
Érintse meg a
gombot a kezdőképernyőn a Főmenü megnyitásához. Itt
további menükhöz férhet hozzá: Hívás és üzenet, Szórakozás, Kellékek és
Beállítások.

Hívás és üzenet
Nevek
Hívásinfó
Üzenetek
E-mail
Tárcsázás
Videóhívás

Kellékek
Internet
Navigáció
Szervező
Ebrésztés
Naptár
Diktafon
Eszközök
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Szórakozás
web’n’walk
Mobile TV
Kamera
Galéria
Saját mappa
Zene
JAVA
FM-rádió

Beállítások
Profilok
Kijelző
Telefon
Bluetooth
Hívás
Érintöpad

A kezdőképernyő
Erről a képernyőről férhet hozzá az
opciókhoz, kezdeményezhet hívást,
tekintheti meg telefonja állapotát
és még sok egyebet.

Tippek az érintőképernyő
használatához
A kezdőképernyő arra is
remek lehetőséget kínál, hogy
hozzászokjon az érintőképernyő
használatához.
Valamely elem kiválasztásához
érintse meg az ikon középpontját.
• Ne nyomja meg túl erősen;
az érintőképernyő elég
érzékeny ahhoz, hogy finom,
de határozott érintéseket is
érzékeljen.
• Használja az ujja hegyét a kívánt
opció megérintéséhez. Ügyeljen
rá, hogy ne érjen hozzá más
gombokhoz.

• Kikapcsolt képernyő-világítás
esetén a kezdőképernyőhöz
való visszatéréshez nyomja meg
a ki/bekapcsoló gombot, vagy
tartsa nyomva a Kiold gombot az
érintőképernyőn.
• A GT500 minden alkalommal
aktiválja az alapértelmezett
képernyőzárat, amikor nem
használja a készüléket.
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A kezdőképernyő
Gyorsgombok
A kezdőképernyőn található gyorsgombok egyszerű, egyérintéses
hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban használt funkciókhoz.
Érintéssel hívja elő a
tárcsázó gombokat, hogy
hívást indíthasson. Írja be a
számokat, ahogyan normál
billentyűzeten szokta,
és érintse meg a Hívás,
vagy nyomja meg a
gombot.
Videohívás
kezdeményezéséhez az
adott számra nyomja meg
a
gombot a szám
bevitele után, és válassza a
Videóhívás opciót.

Érintse meg a Nevek
megnyitásához. A tárcsázni
kívánt telefonszám
kikereséséhez adja meg a
partner nevét az érintőpad
segítségével. Létrehozhat új
partnereket és szerkesztheti a
már meglévőket.

Egy érintéssel hozzáférhet
az Üzenetek menühöz. Ezen
a helyen új SMS üzenetet
hozhat létre.

Érintse meg a főmenü
megnyitásához, amely négy
almenüre oszlik. Érintse meg
a függőleges füleket, hogy
lássa a további opciókat.
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Állapotsáv
Az állapotsáv különböző ikonok
használatával jelzi pl. a jelerősséget,
az új üzeneteket és az akkumulátor
töltöttségét, valamint tájékoztat
arról, hogy a Bluetooth vagy GPRS
funkció aktív-e.
Az alábbi táblázat tartalmazza az
állapotsávban előforduló ikonok
jelentését.
Ikon Leírás
Többfeladatos feldolgozás
A hálózat jelerőssége (a
vonalkák száma változó)
Nincs hálózat jel
Akkumulátor töltöttsége
Az akkumulátor lemerült
Új SMS
Új hangüzenet
Üzenettároló megtelt

Ikon Leírás
Üzenet küldése sikertelen
Ébresztés beállítva
Normál profil bekapcsolva
Kültéri profil bekapcsolva
Néma profil bekapcsolva
Fejhallgató profil
bekapcsolva
A hívásátirányítás aktív
EDGE-szolgáltatás
használatban
Roaming
Repülési mód bekapcsolva
Bluetooth aktív
Wi-Fi bekapcsolva
Háttérzene lejátszása
Háttérzene szüneteltetése
19

A kezdőképernyő
Állapotának megváltoztatása
az állapotsávon
Érintse meg az állapotsávon
az aktuális beállításainak
megfelelő aktuális állapotot
jelző ikont az Állapot áttekintése
opció megnyitásához. Ekkor
megjelenik az idő, a hálózat,
a szolgáltatásazonosító, az
akkumulátor, a készülékmemória,
a külső memória, a profil, az MP3,
a Bluetooth és a Wi-Fi aktuális
állapota. Beállíthatja a Profil típusát,
elindíthatja vagy szüneteltetheti
az MP3-lejátszást, illetve be- és
kikapcsolhatja a Bluetooth és Wi-Fi
funkciókat.
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Állapot

Magas

Néma

A Többfeladatos feldolgozás
funkció használata
Nyomja meg a többfunkciós
gombot a többfeladatos menü
megnyitásához. Itt láthatja az
összes futó alkalmazást, amelyeket
egyetlen érintéssel elérhet.
Bármely alkalmazásból
visszatérhet a kezdőképernyőhöz
a többfunkciós gomb
megnyomásával és a
Kezdőképernyő kiválasztásával
anélkül, hogy kilépne az
alkalmazásból, vagy bezárná azt.
Amennyiben futó alkalmazás van
a háttérben (pl. játék vagy FMrádió), a
ikon megjelenik az
állapotsávon.
Ha a kezdőképernyőn megnyomja
ezt a gombot, megtekintheti
a leggyakrabban használt
funkciókból álló gyorsgombos
menüsort.
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Hívások
Hanghívás vagy videohívás
kezdeményezése
1 Érintse meg a
gombot a
billentyűzet megnyitásához.
2 Írja be a számot a billentyűzet
segítségével. Számjegy
törléséhez nyomja meg a törlés
gombot.
3 Hívás kezdeményezéséhez
nyomja meg a
gombot.
4 A hívás befejezéséhez nyomja
meg a
gombot.
TIPP! Nemzetközi hívás
kezdeményezésekor a + jel
beviteléhez érintse meg kétszer
a gombot.
TIPP! Zárja le az érintőképernyőt
a Lezárás/Feloldás gomb
megnyomásával, hogy
megelőzze a véletlen
telefonhívások indítását.
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TIPP! A
gomb
megérintésével megnyithatja a
Videohívás, az Üzenet küldése,
a Szám mentése vagy a
Névjegy keresése menüpontot.

Partner hívása
1 A készenléti képernyőn érintse
meg a
gombot a Nevek
menü megnyitásához.
2 Érintse meg a Nevek
lehetőséget, és adja meg a
felhívni kívánt partner nevének
első néhány betűjét.
3 A leszűkített listán érintse
meg a felhívni kívánt partner
nevét, és válassza ki a kívánt
telefonszámot, amennyiben
több is el van mentve.
4 Érintse meg a Hívás gombot.

Hívás fogadása és elutasítása
Amikor cseng a telefonja, a
gomb megnyomásával fogadhatja
a hívást.
A csengetés némításához érintse
meg a
gombot. Ez nagyon
hasznos akkor, ha elfelejtette a
profilját Néma beállításra változtatni
egy értekezleten.
A bejövő hívás elutasításához
nyomja meg a
gombot.
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Hívások
Hívás közbeni funkciók
Kihangosítás - Érintse meg a
gombot
a kihangosítás bekapcsolásához.
Némítás - Érintse meg a
gombot a
mikrofon némításához, így az a személy,
akivel beszélgetést folytat, nem hallja az
Ön hangját.
Opciók – Válasszon egyet a további hívás
közbeni opciók listájáról, pl. az Új jegyzet
létrehozása vagy az Ugrás az üzenetekhez
opciót, így ellenőrizheti üzeneteit vagy
új névjegy adhat hozzá hívás közben. Itt
is befejezheti a hívást a Hívás befejezése
gomb megérintésével.
TIPP! Az opciók vagy
partnerek listájának
görgetéséhez érintse
meg az utolsó látható
elemet, és csúsztassa
az ujját felfelé a
képernyőn. A lista
ekkor felfelé mozdul,
így további elemek
válnak láthatóvá.

- Válassza ezt az opciót, ha hívás
közben szeretne keresni a partnerek
között.
- Válassza ezt az opciót, ha a
híváshoz egy másik személyt is szeretne
csatlakoztatni.

- Érintse meg ezt a gombot, hogy
megnyissa a billentyűzetet, amivel a
számozott opciókkal ellátott menük
között navigálhat. Pl. hívásközpontok vagy
egyéb automatikus telefonos szolgálatok
hívásakor.
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A hívás hangerejének
beállítása
A telefon jobb oldalán található
fel-le gombok segítségével hívás
közben beállíthatja a hangerőt.

Gyorshívás
Gyakran hívott partnereihez
gyorstárcsázási számot rendelhet
hozzá.
1 A kezdőképernyőn érintse meg
a
gombot a Nevek menü
megnyitásához.
2 Érintse meg a
gombot, és
válassza a Gyorshívás opciót.
3 A hangposta már be van állítva
az 1-es gyorstárcsázási számra.
Érintéssel rendeljen hozzá egy
másik gyorstárcsázási számot a
partnerhez.

4 Megnyílik a partnerek listája.
Telefonszámának egyszeri
megérintésével válassza ki
azt a partnert, akihez az adott
gyorstárcsázási számot hozzá
szeretné rendelni.
Hívás kezdeményezése
gyorstárcsázási számra: érintse meg
a
gombot a kezdőképernyőn,
majd nyomja meg és tartsa
lenyomva a partnerhez rendelt
számot, amíg az adott partner meg
nem jelenik a képernyőn. A hívás
kezdeményezése automatikusan
indul, nem szükséges megnyomni a
gombot Hívás .
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Hívások
Második hívás
kezdeményezése
1 Az aktuális hívás közben érintse
meg a
gombot, és válassza ki
a tárcsázni kívánt telefonszámot.
2 Tárcsázza a számot vagy
keressen a partnerek között.
3 Nyomja meg a
gombot,
hogy kapcsolja a hívást.
4 Mindkét hívás megjelenik a
képernyőn. Az első hívás zárolva
lesz, a hívó fél pedig tartásban.
5 A hívások közötti váltáshoz
érintse meg a
gombot, és
válassza a Hívásváltás opciót,
vagy nyomja meg a tartásban
lévő híváshoz tartozó számot.
6 Az egyik vagy mindkét hívás
befejezéséhez érintse meg
a
gombot, és válassza a
Vége opciót, majd a Mind, a
Tartásban lévő, vagy az Aktív
gombot.
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TIPP! Hívásait összekapcsolhatja
a „Csatlakozás” ikon, majd
a Csatlakozás lehetőség
megérintésével. Ellenőrizze,
hogy szolgáltatója támogatja-e
a konferenciahívásokat.
MEGJEGYZÉS: Minden Ön által
kezdeményezett hívás díja Önt
terheli.

A DTMF kikapcsolása
A DTMF segítségével
számparancsokkal vezérelheti az
automatikus hívások menüit. A
DTMF alapértelmezés szerint be
van kapcsolva.
Kikapcsolás hívás közben (pl. szám
feljegyzése céljából): érintse meg
a
gombot, és válassza a DTMF
ki opciót.

Hívásinfó megtekintése

Hívásátirányítás

Érintse meg a
gombot, és
válassza ki a Hívás és üzenet
opciót, majd érintse meg a
Hívásinfó lehetőséget.
Válassza ki a következő opciók
megjelenítéséhez:
Összes - Megtekintheti az összes
tárcsázott, fogadott és elmulasztott
hívás listáját.
Tárcsázott - Megtekintheti az
összes tárcsázott hívás listáját.
Fogadott - Megtekintheti az összes
fogadott hívás listáját.
Nem fogadott - Megtekintheti az
összes elmulasztott hívás listáját.

1 Érintse meg a
gombot,
válassza a Beállítások és a Hívás
opciókat.
2 Érintse meg a Hívásátirányítás
gombot, majd válassza a Videó
hívások és/vagy Hanghívások
opciót.
3 Kiválaszthatja, hogy minden
alkalommal át akarja-e irányítani
a hívásokat, vagy csak akkor,
amikor foglalt a vonal, amikor
nincs válasz, vagy amikor Ön
nem elérhető.
4 Írja be azt a telefonszámot,
amelyre hívásait szeretné
átirányítani.
5 Az aktiváláshoz érintse meg a
Kérés gombot.
MEGJEGYZÉS: A hívásátirányítás
költségekkel jár. A részleteket
illetően lépjen kapcsolatba a
szolgáltatójával.

TIPP! Bármely hívásnaplóban
a
, majd az Összes törlése
gomb megnyomásával törölheti az
összes mentett elemet.
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Hívások
TIPP! A hívásátirányítás
kikapcsolásához válassza az
Összes deaktiválása gombot a
Hívásátirányítás menüben.

Híváskorlátozás
1 Érintse meg a
gombot,
válassza a Beállítások és a Hívás
opciókat.
2 Érintse meg a Híváskorlátozás
gombot, majd válassza a Videó
hívások és/vagy Hanghívások
opciót.
3 Válasszon egyet, vagy akár
mindet az alábbi öt opció közül:
Összes kimenő hívás
Kimenő nemzetközi
Kimenő nemzetközi kivéve
hazai
Összes bejövő
Bejövő hívások külföldön
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4 Írja be a híváskorlátozáshoz
megadott jelszót. További
információkért erről a
szolgáltatásról forduljon a
hálózat üzemeltetőjéhez.
TIPP! Válassza a Fix hívó
számok opciót, hogy
összeállítsa azoknak a
számoknak a listáját, amelyek
hívhatóak lesznek telefonjáról.
Szüksége lesz a szolgáltatótól
kapott PIN2 kódra. Csak a fix
hívószámok listáján található
számok lesznek hívhatóak
telefonjáról.

Általános hívásbeállítások
módosítása
1 Érintse meg a
gombot,
válassza a Beállítások és a Hívás
opciókat.
2 Érintse meg az Általános
beállítások lehetőséget. Itt a
következő opciók beállításait
adhatja meg:
Hívás elutasítása – Csúsztassa a
kapcsolót balra az Elutasítási lista
kijelöléséhez. A szövegdoboz
érintésével választhat az összes
hívás, a bizonyos partnerek vagy
csoportok vagy az ismeretlen
hívók (akik nincsenek a
partnerlistán) lehetőségek közül.
Érintse meg a Mentés gombot a
beállítás megváltoztatásához.
Saját szám küldése - Válassza
ki, hogy kimenő hívás esetén
telefonszámát kijelezze-e a hívott
fél készüléke.

Automatikus újrahívás –
Csúsztassa a kapcsolót balra, Be
állásba, vagy jobbra, Ki állásba.
Fogadás módja - Válassza ki,
hogy szeretné-e fogadni a hívást
a küldés vagy másik gomb
segítségével.
Hívásidő emlékeztető
– Csúsztassa a kapcsolót balra,
Be állásba, hogy percenként
hangjelzést halljon hívás közben.
Bluetooth fogadás módja
- Válassza a Fülhallgatóopciót, hogy a hívást Bluetooth
fejhallgató segítségével
fogadhassa, vagy válassza
a Készülék opciót, hogy a
készülékén található gomb
megnyomásával tudja fogadni a
hívásokat.
Új szám mentése – Válassza
az Igen gombot új szám
mentéséhez.
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Hívások
TIPP! Az opciók listájának
görgetéséhez érintse meg
az utolsó látható elemet, és
csúsztassa az ujját felfelé a
képernyőn. A lista ekkor felfelé
mozdul, így további elemek
válnak láthatóvá.
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Videohívás beállításainak
módosítása
1 Érintse meg a
gombot,
válassza a Hívás és a Videóhívás
beállításai opciókat.
2 Válassza ki a videohívás
beállításait. Ha az Egyéni kép
használata opció mellett dönt,
válasszon egy képet, és/vagy
kapcsolja be a Tükör opciót,
hogy önmagát lássa a képernyőn
videohívás közben.

Nevek
Keresés
Kétféleképpen kereshet
partnereket:
A kezdőképernyőről
1 A kezdőképernyőn érintse meg
a
gombot a Nevek menü
megnyitásához. Érintse meg a
Név lehetőséget, és az érintőpad
segítségével írja be a nevet.
2 Érintse meg a Hívás vagy
a
billentyűt a hívás
kezdeményezéséhez.
A főmenüből
1 Érintse meg a
gombot, és
válassza ki a Hívás és üzenet
opciót.
2 Érintse meg a Nevek menüt, és
válassza ki a Keresés opciót.
TIPP! A Név megadásakor
megjelenik a betűkből álló
billentyűzet.

TIPP! A partnerek listájának
görgetéséhez érintse meg
az utolsó látható elemet és
csúsztassa az ujját felfelé a
képernyőn. A lista ekkor felfelé
mozdul, így további elemek
válnak láthatóvá.

Új névjegy
1 A kezdőképernyőn érintse meg a
gombot, majd válassza az Új
névjegy lehetőséget.
2 Írja be az új partner
vezetéknevét és keresztnevét.
Nem kell mindkettőt beírnia, de
legalább az egyiket kötelező.
3 Adjon meg legfeljebb öt
különböző telefonszámot,
és rendeljen hozzájuk típust.
Válasszon a Mobil, Otthon,
Iroda, Személyhívó, Fax, VT és
Általános típus közül.
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Nevek
4 Adja meg a partner e-mail címét.
5 Rendelje hozzá a partnert egy
vagy több csoporthoz. Válasszon
a Nincs csoport, Család,
Barátok, Kollégák, Iskola vagy
VIP lehetőségek közül.
6 Hozzáadhat Csengőhangot,
Születésnapot, Honlapcímet,
Otthoni címet, Munkahelyének
nevét, Beosztást,
Munkahelyének címét és
Jegyzetet.
7 Érintse meg a Mentés gombot a
partner elmentéséhez.

Csoport létrehozása
1 A kezdőképernyőn érintse meg a
gombot, és válassza a Hívás
és üzenet fület. Érintse meg
a Nevek menüt, és válassza a
Csoportok menüt.
2 Érintse meg a
gombot.
3 Válassza az Új csoport
lehetőséget.
4 Írja be az új csoport nevét.
5 Érintse meg a Mentés gombot.
MEGJEGYZÉS: Ha kitöröl egy
csoportot, a hozzárendelt partnerek
nem vesznek el. Továbbra is a
partnerlistán maradnak.
TIPP! Egy létező csoport
szerkesztéséhez emelje ki azt, és
érintse meg a
gombot.
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Beállítások módosítása
Megváltoztathatja a partnerek
beállításait, így Partnerei az Önnek
leginkább tetsző módon jelennek
meg.
TIPP! Az opciók listájának
görgetéséhez érintse meg
az utolsó látható elemet, és
csúsztassa az ujját felfelé a
képernyőn. A lista ekkor felfelé
mozdul, így további elemek
válnak láthatóvá.
1 A Hívás és üzenet fülön
érintse meg a Nevek, majd a
lehetőséget. Válassza ki a
Beállítások menüpontot.
2 Itt a következő opciók
beállításait adhatja meg:
Megjelenítés - Azt is
kiválaszthatja, hogy a partner
vezetékneve vagy keresztneve
jelenjen-e meg első helyen. A
gyorsbillentyűvel választhat
az alábbi lehetőségek közül:

Hanghívás kezdeményezése,
Videohívás indítása vagy Üzenet
küldése.
Szinkronizálás - Kapcsolódjon
a kiszolgálóhoz a partnerek
szinkronizálásához. Lásd:
Partnerek szinkronizálása.
Összes küldése Bluetooth-on
– Átküldheti összes partnerét
egy másik készülékre Bluetooth
használatával. Ha a ezt az opciót
választja, be kell kapcsolnia a
Bluetooth funkciót.
Törlés – Az összes névjegyet
törölheti. Érintse meg az Igen
gombot, ha biztos benne, hogy
ki akarja üríteni a partnerlistát.
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Üzenetek
Üzenetek
A GT500 az SMS, MMS és e-mail
üzeneteket egyetlen intuitív és
könnyen használható menüben
egyesíti.
Két úton érheti el az
üzenetközpontot:
1 A kezdőképernyőn érintse meg
a
vagy a
gombot, majd
válassza a Hívás és üzenet és az
Üzenetek lehetőséget.

Üzenet küldése
1 Üres üzenet megnyitásához
érintse meg a
gombot, majd
az Új üzenet pontot.
2 Itt kiválaszthatja, hogy az
elküldendő Üzenet SMS vagy
MMS legyen-e.
3 Kép, videó, hang, Új dia, Tárgy
vagy Továbbiak (Névjegy,
Naptár, Jegyzet, Feladat vagy
Saját névjegy) beszúrásához
válassza a Beszúrás opciót.
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4 Érintse meg a Címzett
opciót, és adja meg a címzett
telefonszámát, vagy érintse meg
a keresés ikont a partnerlista
megnyitásához. Több partnert is
hozzáadhat. Ha befejezte, érintse
meg a Küldés gombot.
FIGYELMEZTETÉS:
160 karakteres szöveges
üzenetenként lesznek
felszámolva a költségek minden
partner után, akinek elküldi az
üzenetet.
FIGYELMEZTETÉS:
Ha képet, videót vagy hangot
ad hozzá SMS üzenetéhez, az
automatikusan MMS üzenetként
lesz kezelve, és ennek
megfelelően számolják fel a
költségeket.

Szövegbevitel

T9 prediktív szövegbevitel

A szövegbevitelnek öt módja van:
Billentyűzet, Billentyűpad, Kézírás
képernyő, Kézírás mező, Osztott
kézírás mező.
Ha egyszer megérinti a képernyőt,
megjelenik a billentyűzet.

T9 módban megjelenik a
ikon.
A T9 mód beépített szótár
segítségével felismeri a beírt
szavakat a megérintett billentyűk
sorrendje alapján. Egyszerűen
érintse meg a beírni kívánt
betűhöz tartozó számot, és a szótár
megjósolja, hogy melyik szót
szeretné használni.
Nyomja meg például egymás
után a 8, 3, 5, 3, 3, 7, 4, 6, 6, 3
számgombokat, ha a „telefon” szót
szeretné bevinni.

Érintéssel kapcsolja be a T9
prediktív szövegbeviteli módot.
Megváltoztathatja az írás
nyelvét.
Érintéssel válthat a számok,
szimbólumok és szöveg bevitelére
szolgáló billentyűzetek között.
A különböző billentyűzettípusok
közötti görgetésre használja a
gombot minden szövegbeviteli
módban (pl. nagybetűs vagy
kisbetűs írásnál).
Szünet beviteléhez érintse meg a
gombot.

Abc kézi szövegbevitel
Az Abc módban többször kell egy
billentyűt megérintenie az adott
betű beviteléhez. Pl. a ‘szia’ szó
beírásához, érintse meg a 7-es
gombot négyszer, a 9-est négyszer,
a 4-est háromszor és a 2-est
egyszer.
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Üzenetek
E-mail beállítása
A GT500 készülékkel útközben is
tarthatja a kapcsolatot ismerőseivel
e-mailen keresztül. Gyorsan és
egyszerűen állíthat be POP3 vagy
IMAP e-mail fiókot.
TIPP! Az opciók listájának
görgetéséhez érintse meg
az utolsó látható elemet, és
csúsztassa az ujját felfelé a
képernyőn. A lista ekkor felfelé
mozdul, így további elemek
válnak láthatóvá.
1 A kezdőképernyőn érintse meg a
lehetőséget, majd válassza az
E-mail pontot.
2 Érintse meg a
gombot.
3 Érintse meg a Fiók hozzáadása
opciót.
4 Most kiválaszthatja e-mail fiókja
tulajdonságait:
Cím – Adja meg a fióknevet.
Saját név - Adja meg nevét.
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Felhasználó név – Adja meg a
fiók felhasználónevét.
Jelszó – Adja meg a fiókhoz
tartozó jelszót.
E-mail cím – Adja meg a fiókhoz
tartozó e-mail címet.
Válasz e-mail cím – Adja meg az
e-mailek válaszcímét.
Kimenő levelező kiszolgáló
– Adja meg a kimenő e-mail
kiszolgáló címét
Bejövő levelező kiszolgáló
– Adja meg a bejövő e-mail
kiszolgáló címét
Maximális fogadási méret
- Válasszon e-mailjeinek
méretkorlátot, a maximum 2 MB.
E-mail fiók típusa - Válassza ki
a postafiók típusát a POP3 vagy
IMAP lehetőségek közül.
Mentés a kiszolgálóra Kiválaszthatja, hogy e-mailjeit
menti-e a kiszolgálóra. IMAP
fiókok esetén a másolatok
minden esetben mentésre
kerülnek.

Küldött mentése - Megadhatja,
hogy kívánja-e menteni az
elküldött e-maileket (ha a
postafiók típusa az IMAP4
lehetőségre van állítva). Ha
a postafiók típusa POP3, az
elküldött e-mailek minden
esetben mentésre kerülnek a
készülékre.
Csak újak lekérése Kiválaszthatja a korábban már
letöltött e-mailek elvetését.
Hozzáférési pont – Válassza ki
az internet-hozzáférési pontot.
Letöltési lehetőség - Válassza ki
az e-mailek letöltésének módját.
POP3 esetén válasszon a Csak
fejléc vagy a Mind, beleértve a
törzset is, IMAP4 esetén pedig a
Csak fejléc, Fejléc + törzs vagy
Mind lehetőségek közül.
Automatikus lekérés – Válassza
ki, hogy automatikusan tölti-e le
az új e-maileket.
Speciális beállítások – Válassza
ki, használja-e speciális
beállításokat.

SMTP-port száma - Általában
ez 25.
SMTP TLS/SSL - Választhat TLS/
SSL kimenő szervert.
Bejövő kiszolgálóport Általában ez 110 POP3 fiókoknál,
és 143 IMAP4 fiókok esetén.
Bejövő TLS/SSL - Választhat TLS/
SSL bejövő szervert.
SMTP hitelesítés - Válassza ki
a kimenő levelek kiszolgálója
biztonsági beállításait.
SMTP felhasználónév - Adja
meg az SMTP felhasználónevét.
SMTP jelszó - Adja meg az SMTP
jelszavát.
APOP biztonsági bejelentkezés
- Aktiválhatja az APOP biztonsági
bejelentkezést a POP3 fiókra. Az
IMAP4 fiókok mindig ki vannak
kapcsolva.
Most fiókja be van állítva, meg fog
jelenni a fiókok listáján az E-mail
mappában.
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Üzenetek
E-mail küldése az új e-mail
fiókról

E-mail beállítások
módosítása

1 Új, üres e-mail megnyitásához
érintse meg az E-mail
lehetőséget a Hívás és üzenet
menüben.
2 Megadhatja a címzett címét, és
megírhatja az üzenetet. Képeket,
videókat, hangokat vagy más
fájltípusokat is csatolhat az
üzenethez.
3 Érintse meg a Küldés gombot,
ezzel elküldi az e-mailt.

Saját igényei szerint módosíthatja
e-mail beállításait.

TIPP! Word, Excel,
PowerPoint és PDF
dokumentumokat tölthet fel a
GT500 készülékre, így menet
közben átnézheti azokat.
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TIPP! Az opciók listájának
görgetéséhez érintse meg
az utolsó látható elemet, és
csúsztassa az ujját felfelé a
képernyőn. A lista ekkor felfelé
mozdul, így további elemek
válnak láthatóvá.
1 A kezdőképernyőn érintse
meg a
gombot, és válassza
az E-mail és a Beállítások
lehetőséget.
2 A következő beállításokat
módosíthatja:
E-mail fiókok – Kezelheti e-mail
fiókjait.
E-mail válasz engedélyezése
- Választhatja „olvasás
visszaigazolása” üzenetek
küldésének engedélyezését.

E-mail válasz kérése - Az
„olvasás visszaigazolása”
üzenetek kérése.
Lekérés időköze - Válassza ki,
hogy a GT500 milyen gyakran
ellenőrizze, hogy érkezett-e új email üzenete.
Letöltendő mennyiség
- Válassza ki az egyszerre
letöltendő e-mailek számát.
Üzenet beillesztése Kiválasztásával a válaszban az
eredeti üzenet is szerepelni fog.
Melléklet hozzáadása - A
válasznál választhatja az eredeti
melléklet hozzáadását.
Automatikus lekérés
roamingkor - Döntse el, hogy le
szeretné-e kérni automatikusan
üzeneteit külföldi tartózkodása
(barangolás) alatt.
Új e-mail értesítés Kiválaszthatja, hogy kér-e
értesítést, amikor új e-mail
üzenete érkezik.

Aláírás – Létrehozhat e-mailes
aláírást, és bekapcsolhatja ezt a
funkciót.
Prioritás - Kiválaszthatja e-mail
üzenetei prioritási szintjét.
Levélküldési méret - Válassza
ki az e-mail üzenetek küldési
méretét.

Üzenet mappák
A GT500 mappaszerkezetét át fogja
látni, mert az nagyon könnyen
érthető.
Új üzenet - Új, üres üzenet
megnyitása.
Bejövő - Minden bejövő üzenet
a Bejövő mappába kerül. Innen
megnyithatja, illetve törölheti
őket. Erről bővebb információkat
a Üzenetek kezelése részben
olvashat.
Piszkozatok - Ha nincs ideje
befejezni az üzenetet, ide mentheti
az addig leírtakat.
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Üzenetek
Kimenő üzenetek – Ideiglenes
tárhely a küldésre várakozó
üzenetek részére.
Elküldött elemek - Ebbe a
mappába kerülnek az Ön által
elküldött üzenetek.
Saját mappák – Saját mappákat
hozhat létre az üzenetek tárolására.
Sablonok - Gyakran alkalmazott
sablonokat használhat a szöveges
és multimédia üzenetekhez.
Hangulatjelek - Hangulatjeleket
illeszthet be üzeneteibe.
Beállítások - Megváltoztathatja a
szöveges és multimédia üzenetek
beállításait.
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Sablonok használata
Leggyakrabban elküldött SMS
és MMS üzeneteihez sablonokat
hozhat létre. Telefonján elmentett
sablonokat talál, amelyeket
lehetősége van szerkeszteni.
1 Érintse meg a
gombot, majd
válassza a Sablonok opciót.
2 Választhat a SMS sablonok vagy
a MMS sablonok közül. Ezután
a
gomb megnyomásával
a következők közül választhat:
Sablon hozzáadása, Törlés
vagy Összes sablon törlése.
A szerkesztéshez válasszon
ki egy üzenetet, végezze el a
módosításokat, és érintse meg a
Mentés gombot.

Hangulatjelek használata
Tegye kifejezőbbé üzeneteit
hangulatjelek használatával.
Telefonjában talál néhány gyakran
használt hangulatjelet.
1 Érintse meg a
gombot, majd
válassza a Hangulatjelek opciót.
2 A
gomb megérintésével
a következő lehetőségek
közül választhat: Hangulatjel
hozzáadása, Törlés vagy
Összes hangulatjel törlése.

SMS beállításainak
módosítása
A GT500 előre meghatározott
üzenetbeállításaival azonnal
küldhet üzeneteket. Ezeket a
beállításokat saját igényei szerint
módosíthatja.
TIPP! Az opciók listájának
görgetéséhez érintse meg
az utolsó látható elemet, és
csúsztassa az ujját felfelé a
képernyőn. A lista ekkor felfelé
mozdul, így további elemek
válnak láthatóvá.
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Üzenetek
Érintse meg a
gombot, és
válassza a Beállítások, majd
az SMS opciót. A következő
beállításokat módosíthatja:
SMS központ – Megadhatja az
üzenetközpont adatait.
Kézbesítési jelentés – Csúsztassa
balra a kapcsolót, ha szeretne
megerősítést kapni üzenetei
kézbesítéséről.
Érvényességi időtartam –
Kiválaszthatja, mennyi ideig tárolja
az üzeneteket az üzenetközpont.
Üzenettípusok – A szöveg
Hang, Fax, X.400 vagy E-mail
formátumba konvertálható.
Karakterkódolás – Kiválaszthatja a
karakterek kódolásának módját. Ez
befolyásolja az üzenet méretét, és
ezáltal az adatátvitel költségeit.
Hosszú szöveg küldése Választhat, hogy üzenete több
SMS-ben vagy MMS-ben legyen-e
elküldve.
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MMS beállításainak
módosítása
A GT500 előre meghatározott
üzenetbeállításaival azonnal
küldhet üzeneteket. Ezeket a
beállításokat saját igényei szerint
módosíthatja.
Érintse meg a
gombot, majd
válassza a Beállítások és az
MMS lehetőséget. A következő
beállításokat módosíthatja:
Beolvasási üzemmód - Válasszon
Hazai vagy Barangolás hálózatot.
Ha a Kézi opciót választja, csak
értesítést kap MMS üzeneteiről, és
eldöntheti, hogy le kívánja-e tölteni
azok teljes tartalmát.
Kézbesítési jelentés Megengedheti és/vagy kérheti
kézbesítési jelentés küldését.
Válasz olvasása - Megengedheti
és/vagy kérheti az olvasás
visszaigazolásának küldését.

Prioritás – Kiválaszthatja MMSüzenetei prioritási szintjét.
Érvényességi időtartam –
Válassza ki, hogy üzeneteit meddig
tárolja az üzenetközpont.
Dia időtartama - Válassza ki a diák
megjelenítésének időtartamát.
Kézbesítés ideje - Válassza ki,
mennyi idő telhet el az üzenet
kézbesítéséig.
MMS profilok - Megadhatja az
üzenetközpont adatait.

Egyéb beállítások
módosítása

Hangposta - Érintse meg a
gombot új Hangposta szolgáltatás
hozzáadásához. Az elérhető
szolgáltatás részleteiről érdeklődjön
a szolgáltatónál.
Szolgáltatói üzenet - Fogadhatja
vagy blokkolhatja a szolgáltatói
üzeneteket. A megbízható
és nem megbízható küldők
listájának létrehozásával az
üzenetbiztonságot is beállíthatja.
Információs szolgáltatás Megadhatja a fogadási opciókat, a
nyelvet és az egyéb beállításokat.

Érintse meg a
gombot, válassza
a Beállítások lehetőséget, majd a
következőket:
Képposta - Érintse meg a
gombot új Képposta szolgáltatás
hozzáadásához. Az elérhető
szolgáltatás részleteiről érdeklődjön
a szolgáltatónál.

3

Kamera
Gyors fényképfelvétel
készítése
1 A telefon jobb oldalán nyomja
meg a
gombot.
2 Vízszintesen tartva a telefont
fordítsa a lencsét a fénykép
tárgya felé.
3 Finoman nyomja meg a rögzítés
gombot. Ezt követően a kereső
képernyő közepén megjelenő
mező segítségével állíthatja be
az élességet.
4 Irányítsa úgy a telefont, hogy a
fénykép tárgya az élességállító
mezőbe kerüljön.
5 Amikor a fókuszmező zöld
színűre változik, a kamera a
tárgyra fókuszált.
6 Nyomja meg teljesen a rögzítés
gombot.
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A fénykép elkészítése után
Az elkészült fénykép megjelenik a
képernyőn. Megjelenik a kép neve
és négy ikon a kép jobb oldalán.

Érintse meg a kép nevének
szerkesztéséhez.
Érintse meg a kép
különféle eszközökkel történő
szerkesztéséhez.
Érintse meg az előző menüre
lépéshez.
Érintse meg a kép törléséhez.

IMG002.jpg Elmentve

Érintse meg a fénykép
Üzenetben, E-mailben vagy
Bluetooth kapcsolaton keresztül
történő elküldéséhez. Lásd: Üzenet
küldése, valamint Üzenet küldése
és fogadása Blutetooth kapcsolaton
keresztül.

Érintse meg, hogy azonnal új
fényképet készíthessen. A jelenlegi
fénykép mentésre kerül.
Érintse meg a mentett
fényképek galériájának
megtekintéséhez.

MEGJEGYZÉS: Roaming közben
az MMS üzenetek letöltése
többletköltség felszámolásával
járhat.
Érintse meg a kép
háttérképként való beállításához.
5

Kamera
A kereső megismerése
Nagyítás
Makró - Közelképek készítéséhez
kapcsolja be.
Vaku - Lásd: A vaku használata.
Méret
Vakuállapot
Vissza – Ha megérinti, visszatér a
kezdőképernyőhöz.
Kamera üzemmód
1. A kamera mód ki van választva.
2. Megérintve képeket készíthet.
3. Lefelé húzva átválthat videókamera
módra.
Videó - Érintse meg, hogy videókamera
módra váltson
Galéria
TIPP! Bezárhat minden
parancsikon opciót, hogy tisztább
legyen a keresőképernyő.
Egyszerűen érintse meg egyszer
a keresőképernyő közepét. Az
opciók visszahívásához újra érintse
meg a képernyőt.
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Beállítások - Érintse meg az ikont a
beállítások menü megnyitásához. Lásd:
Speciális beállítások használata.
Fényerő - Lásd: Fényerő beállítása.

A vaku használata
A vaku alapértelmezett beállítása
automatikus, de vannak további
opciók.
1 A vaku almenübe való
belépéshez válassza a kereső bal
oldalán a
gombot.
2 Három vakubeállítás áll
rendelkezésére:
Automatikus – A kamera
kiértékeli a megfelelő
képminőséghez rendelkezésre
álló megvilágítást, és szükség
szerint használja a vakut.
Mindig ki – A kamera
sosem használja a vakut. Ez
energiatakarékossági okokból
hasznos lehet.
Mindig be – A kamera mindig
használja a vakut.
3 Amikor a használni kívánt
opciót megérinti, a vaku menü
automatikusan bezárul, és
azonnal elkészítheti a képet.

4 A keresőben látható vakuállapotjelző ikon az új
vakumódnak megfelelően
módosul.

Az expozíció beállítása
Az expozíció a kép világos és
sötét részei közötti különbséget
határozza meg. Az alacsony
kontrasztú kép ködösnek fog tűnni,
míg a magas kontrasztú sokkal
élesebbnek hat.
1 Érintse meg a
gombot.
2 Csúsztassa a kontrasztjelzőt a
sáv mentén a
irányába
a kisebb expozícióhoz és
homályosabb képhez, vagy a
irányába az expozíció növelésével
és élesebb képhez.
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Kamera
Sorozatfelvétel készítése
1 Az összes speciális beállítási
opció megnyitásához érintse
meg a
gombot a keresőn,
és válassza a Felvételkészítési
mód, majd a Folyamatos
felvétel lehetőséget.
2 Irányítsa a keresőt a tárgyra, és
nyomja meg a rögzítés gombot,
ahogyan normál fénykép
készítésekor.
3 A kamera gyors egymásutánban
fog felvételeket készíteni.

A speciális beállítások
használata
A keresőn érintse meg a
gombot az összes speciális beállítási
opció megnyitásához.
Az opció kiválasztása után érintse
meg az OK gombot.
Kameraváltás - Önarckép
készítéséhez átválthat az LG GT500
belső kamerájára.
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Képméret - A képméret
megváltoztatásával helyet
takaríthat meg a memóriában,
illetve elkészítheti a névjegyhez
megfelelő méretű képet. Lásd:
Képméret módosítása.
Látvány mód - Itt állíthatja be
a kamerát a körülményekhez
igazítva. Válasszon a következő
közül: Automatikus, Éjszaka, Portré,
Tájkép, Strand, Sport és Party.
Színeffektus – Kiválaszthatja az új
fényképen használandó színtónust.
Lásd: Színeffektus választása.
Fehéregyensúly - Az
Automatikus, Izzólámpa, Napos
idő, Fénycsővilágítás és Borult
idő lehetőségek közül választhat.
Időzítő – Az önkioldó lehetővé
teszi, hogy az exponálógomb
megnyomása után megfelelő
késleltetéssel történjen az
expozíció. A Ki, 3 másodperc, 5
másodperc vagy a 10 másodperc

opciókból választhat. Akkor
hasznos, ha szerepelni szeretne a
fényképen.
Felvételi mód - Normál vagy
folyamatos felvételi mód közül
választhat.
Képminőség – A Legjobb, Kiváló
és Normál értékek közül választhat.
Minél jobb minőségbeállítást
választ, annál élesebb fényképet
készíthet. Ez azonban megnöveli
a fájlméretet, ami azt jelenti, hogy
kevesebb fényképet tárolhat a
készülék memóriájában.
Autofókusz – Kiválaszthatja a
fényképezőgép fókuszálási módját.
Automatikus és Kézi beállítás közül
választhat.
Stílus előnézete - Válassza ki az
előnézet stílusát.
Felhasznált memória –
Kiválaszthatja, hogy a fényképeket
a Készülékmemóriába vagy a Külső
memóriába menti.

Ikonok elrejtése
– A kamerabeállítások elrejtendő
ikonjai manuálisan vagy
automatikusan is kiválaszthatók.
Rázkódáscsökkentés – Lehetővé
teszi a fényképezőgép
bemozdulásának vagy
rázkódásának kiküszöbölését
fényképezéskor.
Elkészített kép megjelenítése
- Kiválaszthatja, hogy a fénykép
elkészítése után megjelenjen-e a
felvétel.
Kamerahang – Négy kamerahang
közül választhat.
Geotagging - Be/ Ki
Ha bekapcsolja ezt az opciót akkor
a készített képeihez hozzárendeli a
földrajzi kordinátákat is.
Visszaállítás – Az összes
alapértelmezett kamerabeállítás
visszaállítása.
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Kamera
TIPP! Amikor kilép a kamera
üzemmódból, a képméret és
képminőség kivételével minden
beállítás az alapértelmezett
értékre áll vissza. A nem
alapértelmezett beállításokat, pl.
a színtónust vissza kell állítani.
Ellenőrizze ezeket új fénykép
készítése előtt.
TIPP! A beállítások menü a
kereső előtt látható, így a kép
színének vagy minőségének
módosításakor a beállítások
menü mögött előnézetben
láthatja a kép változását.
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Képméret módosítása
Minél több képpontból áll a kép,
annál nagyobb a fájl mérete, ami
azt is jelenti, hogy több memóriát
foglal. Ha azt szeretné, hogy
több kép férjen el a telefonon,
a felbontás módosításával
csökkentheti a fájlok méretét.
1 Érintse meg a
gombot a
kereső bal sarkában.
2 Válassza a Képméret opciót az
Előnézet menüben.
3 Válassza ki a képpontszámot
a hat lehetőség közül (5M:
2592x1944, 3M: 2048x1536,
2M: 1600x1200, 1M: 1280x960,
640x480, 320x240), vagy
válassza az előre beállított
háttérkép-méretet.

Színeffektus választása
1 Érintse meg a
gombot a
kereső bal sarkában.
2 Válassza a Színeffektus opciót
az Előnézet menüből.
3 Több színtónus közül választhat.
4 A megfelelő opció kiválasztása
után a színtónus menü az OK
gombbal bezárható. Ezzel
készen áll a fényképezésre.
TIPP! A felvételkészítést
követően a színes fénykép
módosítható fekete-fehér vagy
szépia tónusúra, de a feketefehér vagy szépia tónusú kép
nem alakítható vissza színesre.

A belső kamera használata
Az LG GT500 modell 640x480
képpont felbontású belső
kamerával rendelkezik, amely
videohívásra és fényképezésre is
használható.

1 A belső kamerára történő
váltáshoz érintse meg a
gombot, majd válassza
a Kameraváltás opciót az
Előnézet menüből.
2 Néhány másodperc múlva
megpillantja saját képét a
keresőben. A kép rögzítéséhez
nyomja meg az oldalsó gombot,
mint normál üzemmódban.
TIPP! A belső kamerához
kevesebb beállítás tartozik,
mivel a vaku vagy az
érzékenység nem állítható. A
gomb megérintésével a fő
kamera beállításaihoz hasonlóan
módosíthatja a képméretet, a
színeffektust, a képminőséget, a
fehéregyensúlyt, és beállíthatja
az önkioldót.
3 A fényképkészítés után a fő
kamerával készített fényképnél
is elérhető opciókat ajánlja fel a
telefon.
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4 Ha vissza szeretne térni a
fő kamerához, érintse meg
a
gombot, majd az
Előnézet menüben válassza a
Kameraváltás lehetőséget.

Mentett fényképek
megtekintése
1 Az elmentett fényképekhez
hozzáférhet a kamera
üzemmódból. Egyszerűen
érintse meg a
gombot, és a
galéria megjelenik a képernyőn.
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Videókamera
Gyors videó készítése
1 Nyomja meg és tartsa lenyomva
a készülék jobb oldalán lévő
kamera gombot.
2 Ehelyett kamera módban
megérintheti a ikont a
keresőben a videó módra történő
váltáshoz.
3 A videokamera keresője
megjelenik a képernyőn.
4 Vízszintesen tartva a telefont
fordítsa a lencsét a videó tárgya
felé.
5 A felvétel indításához nyomja
meg egyszer a rögzítés gombot.
6 A kereső felső részén megjelenik
a Rec felirat, alsó részén pedig
egy időmérő, amely a videó
hosszát mutatja.
7 A videó szüneteltetéséhez
érintse meg a
, a folytatáshoz
a
gombot.

8 Érintse meg a
gombot a
képernyőn, vagy másodszor is
nyomja meg a rögzítés gombot,
hogy befejezze a felvételt.
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Videókamera
A videofelvétel elkészítése
után

Érintse meg az előző menüre
lépéshez.

A videót jelképező állókép
megjelenik a képernyőn.
Megjelenik a videó neve a
képernyő alján és négy ikon a
képernyő jobb oldalán.

Érintse meg az elkészült videó
törléséhez, és erősítse meg a
törlést az Igen gombbal. A kereső
újra megjelenik.

A videó lejátszása.
Érintse meg a fénykép
Üzenetben, E-mailben vagy
Bluetooth kapcsolaton keresztül
történő elküldéséhez. Lásd:
Üzenet küldése, valamint Üzenet
küldése és fogadása Blutetooth
kapcsolaton keresztül.
MEGJEGYZÉS: Barangolás közben
az MMS üzenetek letöltése
többletköltség felszámolásával
járhat.
Érintse meg a kép
háttérképként való beállításához.
Érintse meg a kép nevének
szerkesztéséhez.
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Érintse meg, hogy azonnal új
videót készíthessen. A jelenlegi
videó mentésre kerül.
Érintse meg a mentett
videók és képek galériájának
megtekintéséhez.

A kereső megismerése
Fényerő - Lásd: Fényerő beállítása.
Zoom - A
gomb megérintésével
közelítheti, vagy a
gombbal
távolíthatja a képet. Ehelyett az oldalsó
hangerőgombokat is használhatja a
beállításhoz.
Képméret
Mentés a készülékmemóriába/külső
memóriára
Vissza – Ha megérinti, visszatér a
kezdőképernyőhöz.
Kamera - Megérintésével átválhat
fényképezőgép módra.
Videókamera mód
1. A videokamera mód ki van választva.
2. Megérintve elindíthatja a felvételt.
3. Felfelé húzva átválthat
fényképezőgép módra.
TIPP! Bezárhat minden
parancsikon opciót, hogy tisztább
legyen a keresőképernyő.
Egyszerűen érintse meg egyszer
a keresőképernyő közepét. Az
opciók visszahívásához újra
érintse meg a képernyőt.

Galéria
Beállítások - Érintse meg az ikont a
beállítások menü megnyitásához. Lásd:
Speciális beállítások használata.
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Videókamera
Az expozíció beállítása
Az expozíció a kép világos és sötét
részei közötti különbséget határozza
meg. Az alacsony kontrasztú kép
ködösnek fog tűnni, míg a magas
kontrasztú sokkal élesebbnek hat.
1 Érintse meg a
gombot.
2 Csúsztassa az expozíciójelzőt
a sáv mentén a
irányába
a kisebb expozícióhoz és
elmosódottabb képhez, vagy
a
irányába a kontraszt
növelésével és élesebb képhez.

A speciális beállítások
használata
A keresőn érintse meg a
Beállítások gombot az összes
speciális beállítási opció
megnyitásához. Az opció
kiválasztása után érintse meg az
OK gombot.
Kameraváltás - Ha átvált az LG
GT500 telefon belső kamerájára,
saját magáról készíthet videót.
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Lásd: A belső videokamera
használata.
Videóméret – A videó méretének
módosításával memóriát takaríthat
meg. Lásd a Videó képméret
módosítása részt.
Környezet mód – Választhat az
Automatikus és az Éjszakai mód
között
Színeffektus – Kiválaszthatja az új
nézetben használandó színtónust.
Lásd a Színtónus választás
résznél.
Fehéregyensúly – A
fehéregyensúly biztosítja, hogy
a fehér színű részek valósághűen
jelenjenek meg a felvételen.
Annak érdekében, hogy a
kamera megfelelően állítsa be a
fehéregyensúlyt, szükséges lehet
a fényviszonyok meghatározása.
Az Automatikus, Izzólámpa,
Napos, Fluoreszkáló vagy Borult
lehetőségek közül választhat.

Videóminőség – A Legjobb,
Kiváló és Normál lehetőségek
közül választhat. Minél jobb a
minőség, annál élesebb a videó.
Ezzel együtt nő a fájl mérete, ami
azt jelenti, hogy kevesebb videót
tárolhat a telefon memóriájában.
Időtartam – Beállíthatja a
videofelvételek maximális
időtartamát. A Normál vagy
MMS opciókkal a méretet úgy
korlátozhatja, hogy a videót MMSüzenetben el tudja küldeni.
TIPP! Ha az MMS időtartamot
választja, válasszon alacsonyabb
képminőséget, így hosszabb
videofelvételt készíthet.
Felhasznált memória
– Kiválaszthatja, hogy a videókat a
Készülékmemóriába vagy a Külső
memóriába menti.

Hang – Ha kiválasztja a Némítás
opciót, hang nélküli videofelvételt
készíthet.
Ikonok elrejtése – Kiválaszthatja,
hogy a kamera menüben lévő
ikonok automatikusan vagy
manuálisan tűnjenek-e el.
Gyári beállítások visszaállítása
- A videokamera alapbeállításainak
visszaállítása.

Videó képméretének
módosítása
Minél több képpontból áll a videó,
annál nagyobb a fájl mérete, ami
azt is jelenti, hogy több memóriát
foglal. Ha azt szeretné, hogy több
videó férjen el a telefonon, a videó
felbontásának módosításával
csökkentheti a fájlok méretét.
1 Érintse meg a
gombot a
kereső bal sarkában.
2 Válassza a Videó méret opciót
az Előnézet menüben.
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Videókamera
3 Válassza ki a képpontértéket a
következők közül:
320x240 – Kisebb a képméret,
így a fájl mérete is kisebb. Akkor
hasznos, ha memóriát szeretne
megtakarítani.
176x144 – A legkisebb a
képméret, így a legkisebb
fájlméret.
4 Érintse meg a vissza ikont a
keresőbe történő visszatéréshez
TIPP! A videoformátumkonvertáló szoftver a GT500
telefonhoz mellékelt CD-n
található.
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Színtónus választása
1 Érintse meg a
gombot a
kereső bal sarkában.
2 Válassza a Színeffektus opciót
az Előnézet menüben.
3 Hatféle színtónus közül
választhat.
4 Érintse meg a használni kívánt
színtónust.
TIPP! A felvételt követően a
színes videó módosítható feketefehér vagy szépia tónusúra, de a
fekete-fehér vagy szépia tónusú
videó nem alakítható vissza
színesre.

A belső videókamera
használata
Az LG GT500 modell 320x240
képpontos felbontású belső
kamerával rendelkezik, amely
videohívásra és videofelvételre is
használható.
1 Belső kamerára kapcsoláshoz
érintse meg a
gombot, majd
válassza a Kameraváltás opciót.
2 Néhány másodperc múlva
megpillantja saját képét a
keresőben. A felvétel indításához
nyomja meg a rögzítés gombot,
mint normál üzemmódban,
és nyomja meg újra a felvétel
befejezéséhez.
3 A videofelvétel után a telefon a
fő kamerával készített videónál
is elérhető opciókat ajánlja fel.
4 Ha vissza szeretne térni a fő
kamerához, érintse meg a
gombot, majd a Kameraváltás
lehetőséget.

TIPP! A Beállítások opció
megérintésével a fő kamera
beállításaihoz hasonlóan
módosíthatja a képméretet, a
színeffektust, a fehéregyensúlyt
és képminőséget.

Mentett videók
megtekintése
1 Érintse meg a keresőben a
gombot.
2 A galéria megjelenik a
képernyőn.
3 Ha egyszer megérinti a videót,
ezzel a galéria elé helyezi azt. A
lejátszás automatikusan elindul.
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Képek és videók
Képek és videók
megtekintése

Hangerő-beállítás videó
lejátszása közben

1 Érintse meg a
gombot a
kamera előnézeti képernyőjén.
2 A galéria megjelenik a
képernyőn.
3 Érintse meg a videót vagy
a fényképet, hogy teljesen
megnyissa.

A videofelvétel hangerejének
lejátszás közbeni beállításához
először érintse meg a képernyőn
található hangszóró jelet, majd
a hangerősávot. vagy használja
a telefon bal oldalán lévő
hangerőgombokat.

TIPP! Balra vagy jobbra
pöccintve megtekintheti a többi
fényképet vagy videót.
TIPP! Fénykép vagy videó
törléséhez nyissa meg azt, majd
válassza
opciót. Érintse
meg az Igen gombot, hogy
megerősítse a döntést.

A zoom használata fénykép
megtekintésekor
A fényképek megtekintésekor a
kép nagyítható és kicsinyíthető.
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Kép beállítása háttérképként
1 Érintéssel nyissa meg azt
a fényképet, amelyiket
háttérképnek szeretne beállítani.
2 Érintse meg a képernyőt a
menüopciók megnyitásához.
3 Érintse meg a kezdőképernyő
menüt.
4 Nagyíthatja vagy kicsinyítheti a
képet, és mozgathatja a kivágott
részt a képernyő alján lévő
miniatűr használatával.

Képek szerkesztése
Fényképeivel rengeteg nagyszerű
műveletet végezhet: módosíthatja,
kiegészítheti vagy feldobhatja őket.
1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt
fényképet, és érintse meg a
az opciók megtekintéséhez.
2 A következő ikonokkal
módosíthatja a fényképet:
Fénykép körülvágása.
Válasszon szögletes vagy kerek
kép körvonalat, és ujjával jelölje ki
a képernyőn a kívánt területet.
Szabad kézi rajz a fényképre.
Négyféle vonalvastagság közül
választhat, és megválaszthatja a
színt is.

A fényképek díszítése
pecsétnyomatokkal. Válasszon a
különféle bélyegzők közül, és a
fénykép megérintésével helyezze
el tetszés szerint.
A képszerkesztések törlése.
Kiválaszthatja a használni kívánt
radír méretét.
Visszalépés a galériába.
A fényképek módosításainak
mentése. Válassza ki, hogy
a módosításokat Meglévő
frissítése vagy Új fájl
formájában menti. Ha az Új fájl
lehetőséget választja, adja meg a
fájl nevét.

Írás elhelyezése a képen.
Lásd: Szöveg hozzáadása
fényképhez.
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Képek és videók
A fénykép szerkesztéseinek
törlése.
Érintse meg, hogy további
effektus lehetőségeket nyisson
meg, mint pl. Forgatás. További,
bonyolultabb szerkesztési
lehetőségeket is választhat. Lásd:
Színárnyalat hozzáadása és
Színátváltás a fényképen.
Az effektuslehetőségek
alkalmazása a fényképre.
Segítség az automatikus
szín, fényerő stb. használatával
készült kép beállításához.
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Szöveg hozzáadása képhez
1 A szerkesztő képernyőn érintse
meg a
gombot.
2 Válassza a Szöveg opciót keret
nélküli szöveg hozzáadásához,
vagy válasszon egyet a
szövegbuborék alakzatok közül.
3 A billentyűzet segítségével írja
be a szöveget, és érintse meg a
Mentés gombot.
4 Érintse meg, majd csúsztassa a
szöveget a kívánt helyre.

Effektus hozzáadása Képhez
1 A szerkesztő képernyőn érintse
meg a
gombot.
2 A fényképen a különböző opciók
bármelyike alkalmazható
3 Az effektusok visszavonásához
egyszerűen érintse meg a
gombot.

Kép körülvágása
1 A szerkesztő képernyőn érintse
meg a
gombot.
2 Válassza ki azt az alakzatot,
amelyet a kép körülvágásához
használni szeretne.
3 Húzza a keretet arra a részre,
amelyet körül szeretne vágni.
4 Ha elkészült a választott
képrészlet, érintse meg a
gombot.

Színárnyalat hozzáadása
Képhez
1 A szerkesztő képernyőn érintse
meg a
gombot.
2 Válassza a Színárnyalat opciót.
3 Válasszon ki egy részt a
fényképen. Az adott területen
az azonos vagy hasonló színű
elemek, például haj vagy pulóver
körül egy jelzővonal jelenik meg.
4 Módosítsa a színárnyalás
intenzitását a
megérintésével és a mutató fel-le
csúsztatásával az intenzitásskála
mentén.
5 Érintse meg az OK gombot.
6 A színárnyalásra megjelölt részt
kivéve minden szín eltűnik a
fényképről.
7 Válassza
gombot a
változtatások mentéséhez.
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Színátváltás a Képen
1 A szerkesztő képernyőn érintse
meg a
gombot.
2 Válassza a Színátváltás opciót.
3 Válasszon ki egy részt a
fényképen. Az adott területen
az azonos vagy hasonló színű
elemek körül egy jelzővonal
jelenik meg.
Pl. valakinek a haja vagy
pulóvere körül.
4 Válasszon egy színt.
5 Nyomja meg az OK gombot
6 A fénykép színárnyalásra kijelölt
része a színátváltásnál választott
színre változik.
7 Válassza
gombot a
változtatások mentéséhez.
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Multimédia
A telefon memóriájában bármilyen
multimédia fájlt tárolhat, így
minden képhez, hanghoz, videóhoz
és játékhoz könnyen hozzáférhet.
A fájlokat memóriakártyára is
mentheti. A memóriakártya
használatának előnye, hogy általa
a telefon memóriájában helyet
szabadíthat fel.
A Multimédia eléréséhez érintse
meg a
gombot, majd a
Szórakozás lehetőséget. Érintse
meg a Saját mappa lehetőséget,
hogy megnyissa az összes
multimédia fájlt tároló mappa
listáját.

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

A Képek menüopciói
A Képek mappából elérhető opciók
a kijelölt kép típusától függenek.
A telefon kamerájával készített
fényképek esetén minden opció
elérhető, de az alapértelmezett
képek esetén csak a Használat
másként, Nyomtatás, Rendezés
és Memóriakezelő opciók állnak
rendelkezésre.

Kép küldése
1 Érintse meg a
gombot, majd
a Szórakozás lehetőséget.
2 Érintse meg a Saját mappa,
majd a Képek opciót.
3 Válassza ki a küldeni kívánt
képet, és érintse meg a Küldés
menüpontot. Válasszon az
Üzenet, E-mail vagy Bluetooth
lehetőségek közül.
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1 Ha az Üzenet vagy E-mail opciót
választja, a készülék csatolja a
fényképet az üzenethez, és azt
a szokásos módon írhatja meg
és küldheti el. Ha a Bluetooth
opciót választja, be kell
kapcsolnia a Bluetooth funkciót,
és a telefon keres egy eszközt,
amelyre a képet elküldheti.

Kép használata
Kiválaszthat képeket háttérképnek,
képernyőkímélőnek vagy hívó fél
azonosítására.
1 Érintse meg a
gombot, majd
a Szórakozás lehetőséget.
2 Érintse meg a Saját mappa,
majd a Képek opciót.
3 Válasszon egy képet, és érintse
meg a
gombot.
4 Érintse meg a Használat
másként gombot, és válasszon
az alábbi lehetőségek közül:
Főképernyő témája
- Beállítás háttérképként a
kezdőképernyőn.
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Azonosító kép - Képet rendelhet
a partnerlistán szereplő
személyekhez, így a kép jelzi a
hívó személyét.

Képek feljavítása
A gyenge megvilágítású fényképek
a képminőség romlása nélkül
javíthatók.
1 Érintse meg a
gombot, majd
a Szórakozás lehetőséget.
2 Érintse meg a Saját mappa,
majd a Képek opciót.
3 Válasszon egy képet, és érintse
meg a
gombot, majd az
Intelligens fény lehetőséget.
4 A fényerő automatikusan
módosul, és Ön eldöntheti, hogy
elmenti-e az új képet.

Kép áthelyezése vagy
másolása
Képeket helyezhet át vagy
másolhat a telefon memóriája
és a memóriakártya között.
Erre azért lehet szükség, hogy a
memóriát szabadítson fel az egyes
tárhelyeken, vagy azért, nehogy
elvesszenek a tárolt képek.
1 Érintse meg a
gombot, majd
a Szórakozás lehetőséget.
2 Érintse meg a Saját mappa,
majd a Képek opciót.
3 Érintse meg a
gombot, majd
válassza az Áthelyezés vagy a
Másolás opciót.
4 Válasszon egy képet.
5 Válassza az Áthelyezés vagy a
Másolás opciót.

Diavetítés létrehozása
Ha meg szeretné tekinteni a
telefonján található, összes képet,
létrehozhat diavetítést, hogy
ezáltal elkerülje a képek egyenkénti
megnyitogatását.
1 Érintse meg a
gombot, majd
a Szórakozás lehetőséget.
2 Érintse meg a Saját mappa,
majd a Képek opciót.
3 Érintse meg a
gombot, majd
a Diavetítés opciót.

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

Videók

1 Érintse meg a
gombot, majd
a Szórakozás lehetőséget.
2 Érintse meg a Saját mappa,
majd a Hangok opciót.
3 Válassza az Alapértelmezett
hangok vagy Hangfelvételek
opciót.
4 Válasszon egy hangot, és elindul
a lejátszás.
5 Érintse meg a
gombot, és
válassza a Használat másként
lehetőséget.
6 Válasszon a Beszéd
csengőhang, Videó
csengőhang, Üzenethang,
Indítási vagy Kikapcsolási
hang opciók közül

A Videók mappában megjelenik
a letöltött videók és a telefonnal
felvett videók listája.
Videó lejátszása
1 Érintse meg a
gombot, majd
a Szórakozás lehetőséget.
2 Érintse meg a Saját mappa,
majd a Hangok opciót.
3 Válasszon videót a lejátszáshoz.
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TIPP! A GT500 készülék
mind a DivX, mind az Xvid
videoformátum eljátszására
alkalmas, így biztosítja a
tartalomgazdagságot.

Opciók használata a videó
szüneteltetése közben
Érintse meg a
gombot, és a
Szünet üzemmódban válasszon az
alábbi opciók közül:
Küldés - Videó elküldése
üzenetben, e-mailben vagy
Bluetooth kapcsolaton keresztül.
Törlés - Törölheti a videót.
Használat másként - Beállíthat
Beszéd csengőhangot vagy Videó
csengőhangot. (Ezt a videokeret
mérete korlátozhatja.)
Fájl adatok - A következő
részleteket tekintheti meg:
Név, Méret, Dátum, Idő, Típus,
Időtartam, Felbontás, Védelem és
Szerzői jog.
MEGJEGYZÉS: A tv-kimeneti kábel
külön vásárolható meg.

Videoklip küldése
1 Válasszon ki egy videót, és
érintse meg a
gombot.
2 Érintse meg a Küldés opciót, és
válasszon a küldési módok közül:
Üzenet, E-mail vagy Bluetooth.
3 Ha az Üzenet vagy E-mail
opciót választja, a videoklip
csatolva lesz az üzenethez, és azt
a szokásos módon írhatja meg
és küldheti el. Ha a Bluetooth
opciót választja, be kell
kapcsolnia a Bluetooth funkciót,
és a telefon keres egy eszközt,
amelyre a videót elküldheti.

JAVA
Új játékokat és alkalmazásokat
tölthet le telefonjára, hogy szabad
idejében szórakoztassa magát.
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Multimédia
Játék lejátszása

SWF/SVG fájl megtekintése

1 Érintse meg a
gombot, majd
a Szórakozás lehetőséget.
2 Érintse meg a JAVA, majd a
Játékok lehetőséget.
3 A játék elindításához válassza ki,
és érintse meg azt.

1 Érintse meg a
gombot, majd
a Szórakozás lehetőséget.
2 Érintse meg a Saját mappa,
majd a Flash tartalom
lehetőséget.
3 Válasszon fájlt a megtekintéshez.

Játék menüopciók
használata

Dokumentumok

A Játékok és alkalmazások
mappában a következő opciókat
választhatja:
Rendezés - Játékok és
alkalmazások rendezése Dátum,
Méret vagy Név szerint.
Fájl adatok - A játék adatainak
megtekintése.

Flash tartalom
A Flash tartalom mappa tartalmaz
minden alapértelmezett és letöltött
SWF fájlt.
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A Saját mappában lévő
Dokumentumok között az összes
dokumentumfájlt megtekintheti.
Itt megtekintheti az Excel,
Powerpoint, Word, Text és
pdf fájlokat.

Fájl megtekintése
1 Érintse meg a
gombot, majd
a Szórakozás lehetőséget.
2 Érintse meg a Saját mappa,
majd a Dokumentumok
lehetőséget.
3 Válasszon ki egy dokumentumot,
és érintse meg a Nézet gombot.

Fájlátvitel a telefonra

Egyebek

A Bluetooth valószínűleg a
számítógépről telefonra történő
fájlátvitel legegyszerűbb módja.
Az LG PC Suite szoftvert is
használhatja a szinkronizáló
kábelen keresztül.
Átvitel Bluetooth kapcsolaton
keresztül:
1 Győződjön meg róla, hogy
telefonján és számítógépén is
be van kapcsolva a Bluetooth
funkció, és érzékelik egymást.
2 A számítógép segítségével
küldje el a fájlt Bluetooth
kapcsolaton keresztül.
3 Ha elküldte a fájlt, telefonján
fogadnia kell azt az Igen gomb
megérintésével.
4 A fájl megjelenik a
Dokumentumok vagy Egyebek
mappában.

Az Egyéb mappa olyan fájlok
tárolására szolgál, amelyek
nem képek, hangok, videók,
játékok vagy alkalmazások. A
Dokumentumok mappához
hasonlóan működik. Előfordulhat,
hogy a fájlok számítógépről
telefonra való átvitelekor azok a
Dokumentumok mappa helyett az
Egyebek mappában jelennek meg.
Ebben az esetben áthelyezheti
azokat.
Fájl áthelyezése az Egyebek
mappából a Dokumentumok
mappába:
1 Érintse meg a
gombot, majd
a Szórakozás lehetőséget.
2 Érintse meg a Saját mappa,
majd az Egyebek lehetőséget.
3 Érintse meg az Áthelyezés, majd
Áthelyezés újra gombokat.
4 Válasszon ki egy fájlt, és érintse
meg a
gombot.
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Multimédia
Film létrehozása
1 Érintse meg a
gombot, majd
a Szórakozás lehetőséget.
2 Érintse meg a Kamera, majd a
Muvee lehetőséget.
3 Kép hozzáadásához érintse meg
a
gombot. Érintse meg a
használni kívánt képeket, majd
válassza a Beszúrás opciót.
4 A film stílusának kiválasztásához
érintse meg fönt a stílus fület.
5 A hangzás megváltoztatásához
(pl. mp3 fájl esetén) érintse meg
a hangzás fület a képernyő alján.
6 Ha meg szeretné nézni, amit
alkotott, érintse meg a Lejátszás
gombot.
7 A sorrend megváltoztatásához
érintse meg a
majd a
Lejátszási sorrend gombot.
8 A videó mentési helyének
kiválasztásához érintse meg
a
, majd a Mentés helye
lehetőséget, majd az Időtartam
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opció megérintése után
válasszon a Mentéshez és a
Küldéshez lehetőség közül.
9 A film elmentéséhez nyomja
meg a lejátszás gombot, majd
érintse meg a mentés ikont a
képernyő bal sarkában.

Zene
Az LG GT500 beépített
zenelejátszóval rendelkezik,
így lejátszhatja összes kedvenc
zeneszámát. A zenelejátszó
eléréséhez érintse meg a
gombot, majd a Szórakozás és a
Zene lehetőséget. Innen számos
mappához hozzáférhet:
Utoljára játszott - A legutóbb
játszott összes dal meghallgatása.
Minden szám - A telefonon
található összes dalt tartalmazza.
Előadók - Zenetárát böngészheti
előadók szerint.
Albumok - Zenetárát böngészheti
albumok szerint.

Műfajok - Zenetárát böngészheti
műfajok szerint.
Lejátszási listák – Az összes
lejátszási listáját tartalmazza.
Dalok összekeverése
- Véletlenszerű sorrendben
hallgathatja meg a zeneszámokat.

Zene átmásolása a telefonra
A legegyszerűbben Bluetooth
kapcsolaton vagy szinkronizáló
kábelen keresztül vihet át zenét
telefonjára.
Az LG PC Suite programot is
használhatja. Átvitel Bluetooth
kapcsolaton keresztül:
1 Győződjön meg róla, hogy
mindkét készüléken be van
kapcsolva a Bluetooth funkció,
és érzékelik egymást.
2 Válassza ki a zenefájlt a másik
eszközön, és válassza a küldést
Bluetooth kapcsolaton keresztül.

3 Ha elküldte a fájlt, telefonján
fogadnia kell azt az Igen gomb
megérintésével.
4 A fájl megjelenik a Zene >
Minden szám mappában.

Dal lejátszása
1 Érintse meg a
gombot, majd
a Szórakozás lehetőséget.
2 Érintse meg a Zene, majd a
Minden szám mappát.
3 Válassza ki a lejátszani kívánt
dalt, és érintse meg a Lejátszás
gombot.
4 Érintse meg a gombot a dal
lejátszásának szüneteltetéséhez.
5 Érintse meg a
gombot, hogy a
következő dalra ugorjon.
6 Érintse meg a
gombot, hogy
az előző dalra ugorjon.
7 Érintse meg a
gombot
a Zene menühöz való
visszalépéshez.
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Lejátszási lista létrehozása

Lejátszási lista törlése

Saját lejátszási listát hozhat
létre a Minden szám mappából
válogatott dalokból.
1 Érintse meg a
gombot, majd
a Szórakozás lehetőséget.
2 Érintse meg a Zene, majd a
Lejátszási listák opciókat.
3 Érintse meg az Új lejátszási lista
opciót, írja be a lista nevét, és
érintse meg a Mentés opciót.
4 Megjelenik a Minden zeneszám
mappa. Válasszon ki minden
dalt, amelyet a lejátszási listába
szeretne helyezni, a zeneszámok
címe mellett megjelenik egy
pipa.
5 Érintse meg a Kész gombot.
Egy lejátszási lista lejátszásához
válassza ki, majd érintse meg a
Lejátszás gombot.
MEGJEGYZÉS: Következő lejátszási
lista hozzáadásához érintse meg a
gombot, majd az Új lejátszási
lista opciót.

1 Érintse meg a
gombot, majd
a Szórakozás lehetőséget.
2 Érintse meg a Zene, majd a
Lejátszási listák opciókat.
3 Érintse meg a , majd a
Törlés vagy az Összes törlése
gombot az összes lejátszási lista
törléséhez.
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A rádió használata
Az LG GT500 FM-rádióval van
felszerelve, így bárhol ráhangolhat
kedvenc állomásaira.
MEGJEGYZÉS: A rádióhallgatáshoz
előbb csatlakoztatnia kell
a fejhallgatót a telefonhoz.
Csatlakoztassa a fejhallgató
csatlakozójába (ez megegyezik a
töltő csatlakozójával).

Állomások keresése

Csatornák visszaállítása

Kézi vagy automatikus keresés
segítségével állíthat be telefonján
rádió állomásokat. Ezután ezek
külön-külön csatornaszámra
lesznek elmentve, így nem kell újra
hangolnia azokat.
Az automatikus hangoláshoz:
1 Érintse meg a
gombot, majd
a Szórakozás lehetőséget.
2 Érintse meg az FM-rádió, majd a
gombot.
3 Érintse meg az Automatikus
keresés, majd az Igen
gombokat. A megtalált
csatornákat automatikusan
egy csatornaszámhoz rendeli a
telefon.
MEGJEGYZÉS: A rádiófrekvencia
mellett megjelenő tárcsa
használatával is elvégezheti egy
állomás kézi behangolását.

1 Érintse meg a
gombot, majd
a Szórakozás lehetőséget.
2 Érintse meg az FM-rádió, majd a
gombot.
3 Válassza a Visszaállítás
opciót a jelenlegi csatorna
visszaállítására, vagy a Mindent
alaphelyzetbe állít opciót, hogy
minden csatornát visszaállítson.

Rádióhallgatás
1 Érintse meg a
gombot, majd
a Szórakozás lehetőséget.
2 Érintse meg az FM-rádió
opciót, majd a hallgatni
kívánt állomáshoz tartozó
csatornaszámot.
TIPP! A rádióvétel
javításához bontsa ki a
fejhallgató zsinórját, amely
egyúttal rádióantennaként is
szolgál.
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Szervező
Új esemény
1 A kezdőképernyőn válassza
a
gombot, majd érintse
meg a Kellékek és a Naptár
lehetőséget.
2 Válassza ki azt a napot, amelyhez
eseményt szeretne hozzáadni.
3 Érintse meg a
majd
az Esemény hozzáadása
lehetőséget.
4 Érintse meg a Kategória
lehetőséget, majd válasszon a
Találkozó, Évforduló vagy a
Születésnap lehetőségek közül.
Ellenőrizze a dátumot, és adja
meg az időpontot, amikor az
eseményt aktiválni szeretné.
5 A találkozók és évfordulók
esetén írja be az esemény
végződésének dátumát és
időpontját is az alsó két időpont
és dátum mezőbe.
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6 Ha tárgyat vagy megjegyzést
szeretne az eseményhez csatolni,
érintse meg a Megjegyzés
opciót, és írja be a megjegyzést.
7 Állítsa be az Ébresztést és az
Ismétlést.
8 Válassza a Mentés gombot, és
az esemény elmentésre kerül
a naptárba. Az eseménnyel
megjelölt napokat négyzet
alakú, színes kurzor jelzi, és az
esemény kezdeti időpontjában
bekapcsol a csengetés, hogy
teendőit eszébe juttassa.
TIPP! A naptárban szabadsága
idejét is beállíthatja. Adja
meg a napokat, amikor
szabadságon lesz, majd érintse
meg a
gombot, és válassza
a Szabadnap megadása
menüpontot. Ezek a napok
zölddel lesznek árnyékolva.

A naptár alapértelmezett
nézetének megváltoztatása
1 A kezdőképernyőn válassza
a
gombot, majd érintse
meg a Kellékek és a Szervező
lehetőséget. Válassza ki a
Beállítások menüpontot.
2 Érintse meg a Naptár opciót, és
válassza a Havi nézet vagy Heti
nézet lehetőséget.
3 Állítsa be a Hét kezdetét.
4 Nyomja meg a Mentés gombot
döntése megerősítésére.

Új feladat
1 A kezdőképernyőn válassza
a
gombot, majd érintse
meg a Kellékek és a Szervező
lehetőséget.
2 Válassza a Feladatok opciót,
és érintse meg a Feladat
hozzáadása gombot.
3 Állítson be dátumot a
feladathoz, adjon hozzá
jegyzeteket, és válasszon
prioritási szintet: Magas,
Közepes vagy Alacsony.
4 A Mentés gombbal mentse el a
feladatot.
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Szervező
Feladat megosztása

A dátumkereső használata

1 A kezdőképernyőn válassza
a
gombot, majd érintse
meg a Kellékek és a Szervező
lehetőséget. Válassza a
Feladatok opciót.
2 Válassza ki a megosztani kívánt
feladatot, és érintse meg a
gombot.
3 Válassza a Küldés gombot.
Feladatok elemet SMS, MMS,
E-mail vagy Bluetooth útján is
megoszthat.

A dátumkereső egy praktikus
eszköz, amely segít kiszámolni,
hogy bizonyos számú nap
elteltével mi lesz a pontos dátum.
Pl. 2007.10.10-e után 60 nappal a
pontos dátum 2007.12.09.
Ez hasznos segítség a határidők
figyelemmel kíséréséhez.
1 A kezdőképernyőn válassza
a
gombot, majd érintse
meg a Kellékek és a Szervező
lehetőséget.
2 Válassza a Dátumkereső opciót.
3 A Kezdőnap fülben állítsa be a
kívánt dátumot.
4 Állítsa be a napok számát az
Időtartam fülön.
5 A készülék kijelzi a Céldátum
napját.

TIPP! A naptár eseményeiről
biztonsági mentést
készíthet számítógépére, és
szinkronizálhatja azt a telefon
naptárjával.
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Az ébresztés beállítása
1 A kezdőképernyőn válassza
a
gombot, majd érintse
meg a Kellékek és a Ebrésztés
lehetőséget.
2 Érintse meg az Ébresztő
hozzáadása gombot.
3 Állítsa be az időpontot, amikor
szeretné, hogy bekapcsoljon
az ébresztő, és érintse meg a
Mentés gombot.
4 Válassza ki, hogy az ébresztés
milyen gyakran ismétlődjön:
Egyszer, Minden nap, Hét -Pén,
Hét - Szo, Szo - Vas, Szabadság
kivételével vagy Hét napjának
kiválasztása.
Az ikonok jelzik a hét kiválasztott
napját.
5 Válassza ki az Ébresztés típusa
opciót, és állítsa be az ébresztés
típusát.

6 Érintse meg a Riasztási hang
lehetőséget, és válasszon
csengőhangot. A hangok
meghallgatásához érintse meg
azokat, majd a
gombot.
7 Az ébresztéshez jegyzetet is
társíthat.
8 Végül beállíthatja a szundítási
időközt 5, 10, 20, 30 percre, 1
órára, vagy ki is kapcsolhatja.
9 Ha beállította az ébresztést,
érintse meg a Mentés gombot.
10 Az ébresztőt kikapcsolhatja
a szundítás vagy a leállítás
parancsokkal.
TIPP! Érintse meg az ébresztő
jobb oldalán lévő be/ki ikont.
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Szervező
Jegyzet hozzáadása

Diktafon

1 A kezdőképernyőn válassza
a
gombot, majd érintse
meg a Kellékek és a Szervező
lehetőséget. Válassza ki a
Jegyzetek menüpontot.
2 Érintse meg az Jegyzet
hozzáadása menüpontot.
3 Írja be a jegyzetet, majd érintse
meg a Mentés gombot.
4 A Jegyzetek alkalmazás
következő megnyitásakor a
jegyzet megjelenik a képernyőn.

Használja hangrögzítőjét, hogy
hangjegyzeteket vagy más
hangokat rögzítsen.
1 Érintse meg a
, majd a
Kellékek gombot.
2 Ezután érintse meg a Diktafon,
majd a
opciót, és válasszon
az alábbi lehetőségek közül:
Beállítások > Időtartam
– A felvétel idejének beállítása.
Válasszon az MMS, 1 perc vagy
Nincs korlátozás lehetőségek
közül.
Beállítások > Minőség
– A hangminőség kiválasztása.
Válasszon a Legjobb, Kiváló vagy
Normál lehetőségek közül.
Ugrás a hangokhoz – Nyissa
meg a Hangok mappában
a Hangfelvétel készítése
menüpontot.

TIPP! A már beállított jegyzetek
szerkeszthetők. Válassza
ki a szerkeszteni kívánt
emlékeztetőt, és érintse meg a
Szerkesztés gombot.
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Hangfelvétel készítése

Hangfelvétel küldése

1 Érintse meg a
, majd a
Kellékek gombot.
2 Érintse meg a Diktafon opciót.
3 Érintse meg a gombot a
rögzítés indításához.
4 Érintse meg a
gombot a
rögzítés befejezéséhez.
5 Érintse meg a gombot a
felvétel meghallgatásához.

1 Ha befejezte a rögzítést, érintse
meg a
gombot.
2 Érintse meg a Küldés opciót, és
válasszon a küldési módok közül:
Üzenet, E-mail vagy Bluetooth.
Ha az Üzenet vagy E-mail opciót
választja, a felvétel csatolva lesz
az üzenethez, és azt a szokásos
módon írhatja meg és küldheti
el. Ha a Bluetooth opciót
választja, be kell kapcsolnia a
Bluetooth funkciót.
MEGJEGYZÉS: A felvétel
befejezése után érintse meg
a
gombot, és válasszon a
Küldés, Fájl, Törlés, Használat
másként (hogy a felvételt
csengőhangként használhassa),
Beállítások vagy az Ugrás a
hangokhoz opciók közül.
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Szervező
A számológép használata

Átváltás

1 A kezdőképernyőn válassza a
gombot, majd érintse meg
a Kellékek és az Eszközök
lehetőséget.
2 Válassza a Számológép opciót.
3 A szám billentyűk érintésével
viheti be a számokat.
4 Egyszerű műveletek
végrehajtásához érintse meg a
kívánt funkciót (+, –, x, ÷), majd
a = jelet.
5 Bonyolultabb számolásokhoz
érintse meg a
gombot, majd
válasszon a sin, cos, tan, deg,
sec, csc, cot, rad, log, ln vagy
exp műveletek közül.

1 A kezdőképernyőn válassza a
gombot, majd érintse meg
a Kellékek és az Eszközök
lehetőséget.
2 Válassza az Átváltás opciót.
3 Válassza ki az átváltani kívánt
mennyiséget: Pénznem,
Terület, Hosszúság, Tömeg,
Hőmérséklet, Térfogat vagy
Sebesség.
4 Ezután kiválaszthatja az eredeti
mértékegységet, és megadhatja
az átváltani kívánt értéket, majd
a kívánt mértékegységet.
5 A megfelelő érték megjelenik a
képernyőn.
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A stopper használata
1 A kezdőképernyőn válassza a
gombot, majd érintse meg
a Kellékek és az Eszközök
lehetőséget.
2 Válassza a Stopper menüpontot.
3 Az időmérő indításához nyomja
meg az Indítás gombot.
4 A részidő méréséhez érintse
meg a Részidő gombot.
5 Az időmérő leállításához nyomja
meg a Leállítás parancsot.
6 Érintse meg a Folytatás gombot
a stopperóra újraindításához
attól az időponttól, ahol
megállította, vagy indítsa
újra az időt a Visszaállítás
lehetőséggel.

Város hozzáadása a
világórához
1 A kezdőképernyőn válassza a
gombot, majd érintse meg
a Kellékek és az Eszközök
lehetőséget.
2 Válassza ki a Világóra funkciót.
3 Érintse meg a
ikont, majd
a Város hozzáadása opciót.
Kezdje el beírni a keresett város
nevét. Ez a képernyőn meg fog
jelenni.
4 Válassza ki a várost, amelyet
hozzá szeretne adni a világidő
listához.
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Szervező
Futó társ
Sétálás, futás vagy kocogás
közben a GT500 a korszerű
GPS technológia segítségével
másodperc pontosságú
információkat nyújt a távolsággal
és az idővel kapcsolatosan, és
edzésnaplót vezet Önnek.
1 A kezdőképernyőn válassza a
gombot, majd érintse meg
a Kellékek és az Eszközök
lehetőséget.
2 Válassza a Futó társ lehetőséget.
3 A << >> megérintésével állítsa
be a kocogás távolságát vagy
idejét.
4 Ki-és bekapcsolhatja a
Hangjelzést.
5 Csatlakoztatott GPS esetén az
indítógomb világít. Kezdéshez
érintse meg a
gombot.
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- Visszaállítás gomb
- Indítógomb
- Szünet gomb
- Leállítás gomb
Hangjelzés - A telefon a beállított
távolsági vagy időintervallum
szerint hangjelzést ad, így nyomon
követheti haladását anélkül, hogy a
képernyőre kéne pillantania.

PC szinkronizálás
Mindig kérdezzen mód
Alapértelmezettként beállított
„Mindig kérdezzen” mód mellett a
telefon minden alkalommal meg
fogja kérni, hogy válassza ki az
egyik USB kapcsolódási módot,
ahányszor csak az adatkábellel
a telefont számítógéphez
csatlakoztatja. Ha kikapcsolja a
„Mindig kérdezzen” módot, a
kapcsolat módja az lesz, amelyet
manuálisan beállított a Menü
– Beállítások - Kapcsolatok - USB
üzemmód, majd az Adattár, PC
suite vagy Zeneszinkronizálás
lehetőségek közül.
Telefonját szinkronizálhatja
számítógépével, így biztos lehet
benne, hogy minden fontos adat
és dátum egyezik, és ezzel együtt
biztonsági mentést is készít
fájljairól.

Az LG PC Suite szoftver
telepítése a számítógépre
1 A kezdőképernyőn nyomja meg
a Kapcsolatok menüpontot.
2 Válassza az USB kapcsolat mód
menüpontot majd kattintson az
OK gombra.
3 A telefonjához mellékelt CD-t
helyezze be számítógépébe.
Kattintson a képernyőn
megjelenő LG PC Suite telepítő
programjára.
4 Válassza ki a nyelvet a telepítő
program futtatásához, és
kattintson az OK gombra.
5 Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat az LG PC Suite
szoftver telepítése varázsló
bezárásáig.
6 A telepítés befejezése után az
LG PC Suite ikon megjelenik az
Asztalon.
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PC szinkronizálás
A telefon csatlakoztatása a
számítógéphez
1 Az USB kábellel csatlakoztassa
telefonját a számítógéphez.
2 Kattintson duplán az asztalon az
LG PC Suite ikonra.
3 Kattintson a Csatlakozás
Varázsló, majd az USB opcióra.
4 Kattintson a Tovább, majd ismét
a Tovább, végül a Befejezés
gombra. Ekkor telefonja össze
van kapcsolva számítógépével.
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A telefonon tárolt
információk biztonsági
mentése a számítógépre, és
az információk visszaállítása
1 A fent részletezett módon
csatlakoztassa telefonját a
számítógéphez.
2 Kattintson a Fájlok biztonsági
mentése ikonra, és válassza
a Biztonsági mentés vagy
Visszaállítás opciót.
3 Válasszon a Tartalmi adatok
és/vagy a Telefonkönyv/
Esemény/Feladatok/Jegyzetek
biztonsági mentése közül.
Jelölje ki azt a helyet, ahová
biztonsági mentéssel a fájlokat
helyezni szeretné, vagy
ahonnan információt szeretne
visszaállítani. Kattintson az OK
gombra.
4 A készülék elkészíti az információ
biztonsági másolatát.

Telefon fájlok megtekintése
számítógépen
1 A fent részletezett módon
csatlakoztassa telefonját a
számítógéphez.
2 Kattintson a Fájlkezelés ikonra.
3 Minden telefonra mentett
dokumentum, flash tartalom,
kép, hang és videó megjelenik
a képernyőn az LG Mobiltelefon
mappában.
TIPP! A telefon tartalmának
megtekintése számítógépén
segít a fájlok rendezésében,
a dokumentumok
rendszerezésében és a
szükségtelenné vált tartalom
eltávolításában.

Partnerek szinkronizálása
1 Csatlakoztassa telefonját a
számítógéphez.
2 Kattintson a Partnerek ikonra.
3 Számítógépe most importálja,
majd megjeleníti a telefon
készülékére és USIM kártyájára
mentett összes partnerét.
4 Kattintson a Fájl opcióra, és
válassza a Mentés lehetőséget.
Most kiválaszthatja, partnerei
hova legyenek mentve.
MEGJEGYZÉS: Az USIM-kártyára
mentett partnerek biztonsági
mentéséhez kattintson a
monitor bal oldalán a SIMkártya mappára. Kattintson
jobb gombbal valamelyik
partnerre, és válassza az
Összes kijelölése, majd a
Másolás vagy az Áthelyezés a
telefonmemóriába lehetőséget.
Jobb gombbal kattintson
partnereire, és válassza ki a
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PC szinkronizálás
Másolás a partnerek közé
opciót. Most kattintson a
Készülék mappára a képernyő
bal oldalán, így megjelenik az
összes szám.

A telefon használata
adattárolóként

Csak memóriakártya használata
esetén tudja telefonját tömegtároló
eszközként alkalmazni.
1 Csatlakoztassa le a telefont a
Üzenetek szinkronizálása
számítógépről.
1 Csatlakoztassa telefonját a
2
A kezdőképernyőn válassza a
számítógéphez.
gombot, majd érintse meg a
2 Kattintson az Üzenetek ikonra.
Beállítások gombot, és válassza
3 A számítógépén és telefonján
a Telefon opciót.
tárolt összes üzenet megjelenik a
3
Válassza a Kapcsolatok opciót,
képernyőn mappákba rendezve.
majd az USB kapcsolat módot.
4 A képernyőn található
4
Érintse meg az Adattár
állapotsávot használva
lehetőséget.
szerkesztheti és átrendezheti
5
Csatlakoztassa telefonját a
üzeneteit.
számítógéphez. A telefonon
a következő üzenetek
jelennek meg: Csatlakozás
adattárolóként, majd
Csatlakoztatva adattároló
módként. Ne szakítsa meg a
kapcsolatot adatátvitel közben.
88 LG GT500 | Használati útmutató

6 A számítógépen automatikusan
megnyílik egy a telefonon vagy a
memóriakártyán levő mappákat
megjelenítő cserélhető lemez
mappa, ha memóriakártyát
helyezett be.
MEGJEGYZÉS: A telefont ki
kell húzni a számítógépből az
adattárolás bekapcsolásához.
MEGJEGYZÉS: Adattároló
módban csak a memóriakártyán
mentett tartalom kerül
biztonsági mentésre, a készülék
memóriájának tartalma nem. A
készülék memória tartalmának
átviteléhez (pl. partnerek),
előbb szinkronizálnia kell
a PC szinkronizálás opció
használatával.
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Internet
web’n’walk
Még soha nem volt ilyen egyszerű
csatlakozni az internethez
mobiltelefonja segítségével. Az
internet a web ‘n’ walk portálon
keresztül aktív a Mobile jóvoltából.
A web’n’walk szolgáltatás könnyen
elérhető a Szórakozás menüből,
ha megérinti a web ‘n’ walk ikont.

Mobil TV
A Mobil TV szolgáltatással
soha nem kell aggódnia, hogy
elmulasztja kedvenc műsorát.
A Mobil TV csatornák között élő
csatornákat, teljes műsorok és előre
felvett műsorok is találhatók.
Válassza a
lehetőséget, érintse
meg a Szórakozás menüpontot,
és válassza a Mobil TV-t. Így
juthat el a Mobil TV elektronikus
műsorfüzethez.
Válassza ki a kívánt csatornát.
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Válassza ki a kívánt opciót, majd
kattintson az „Elfogadás” pontra
Megjegyzés: A szolgáltatás
igénybevétele többletköltség
felszámításával jár. Az adatátvitel
költségeiről tájékozódjon a
szolgáltatónál.

A telefon használata
modemként
A GT500 egy számítógépes
modem szerepét is betöltheti,
e-mail és internet-hozzáférést
biztosít, amikor a vezetékes hálózat
nem hozzáférhető. USB-kábel
vagy Bluetooth útján egyaránt
használható.
USB-kábel használata:
1 Győződjön meg róla, hogy
számítógépére telepítette az LG
PC Suite szoftvert.

2 Csatlakoztassa a GT500
telefonkészüléket a
számítógéphez az USB-kábellel,
és indítsa el az LG PC Suite
szoftvert.
3 Kattintson a számítógépen
a Internet opcióra. Ezután
kattintson a Beállítások pontra,
és válassza a Modem opciót.
4 Válassza ki az LG Mobile USB
Modem lehetőséget, majd az
OK gombot. Most megjelenik a
képernyőn.
5 Kattintson a Csatlakozás
gombra, és a számítógép a
GT500 készülék segítségével
csatlakozik az internethez.

Bluetooth használata:
1 Győződjön meg arról, hogy
a Bluetooth funkció mind
számítógépén, mind GT500
készülékén Bekapcsolt és
Látható állapotban van.
2 Párosítsa számítógépét és
GT500-as készülékét Bluetooth
jelszó megadásának feltételével.
3 Hozzon létre aktív Bluetooth
kapcsolatot az LG PC Suite
szoftver Csatlakozás
varázslójával.
4 Kattintson a számítógépen a
Kommunikáció opcióra. Ezután
kattintson a Beállítás pontra.
5 Kattintson a Modem elemre.
6 Válassza a Standard Modem
Bluetooth kapcsolattal opciót,
és kattintson az OK gombra.
Most megjelenik a képernyőn.
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Internet
7 Kattintson a Csatlakozás
gombra, és a számítógép a
GT500 készülék segítségével
csatlakozik az internethez.

Internet
Az Internet a játékok, a zene, a
hírek, a sport, a szórakozás stb.
színes világát hozza el egyenesen
a mobiltelefonjára. Bárhol is van,
bármit is csinál.

Hozzáférés az internethez
1 A kezdőképernyőn válassza
a
gombot, majd érintse
meg a Kellékek és az Internet
lehetőséget.
2 A Kezdőlap kiválasztásával
közvetlenül hozzáférhet a
böngésző honlaphoz. Ehelyett
választhatja a Cím megadása
opciót, ahol beírhatja a
kívánt URL-t, majd válassza a
Csatlakozás parancsot.
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MEGJEGYZÉS: A szolgáltatás
igénybevétele többletköltség
felszámítással jár. Az adatátvitel
költségeiről tájékozódjon
szolgáltatójánál.

Könyvjelzők hozzáadása és
hozzáférés a könyvjelzőkhöz
Kedvenc webhelyeit hozzáadhatja
a könyvjelzőkhöz, és a
weboldalakat mentve gyors és
egyszerű hozzáférést biztosíthat
azokhoz.
1 A kezdőképernyőn válassza
a
gombot, majd érintse
meg a Kellékek és az Internet
lehetőséget.
2 Válassza a Könyvjelzők opciót.
Megjelenik a képernyőn a
Könyvjelzők listája.
3 Új könyvjelző hozzáadásához
válassza a
opciót, majd
érintse meg a Könyvjelző
hozzáadása gombot. Adja meg
a könyvjelző nevét és URL-jét.

4 Érintse meg a Mentés gombot
A Könyvjelző meg fog jelenni a
könyvjelzők listáján.
5 A honlap megnyitásához
egyszerűen érintse meg a
könyvjelzőt, majd érintse
meg a Csatlakozás gombot.
Kapcsolódik a könyvjelzőhöz.

RSS olvasó használata
Az RSS (Really Simple Syndication)
a Web feed formátumok egy
családja, amellyel a gyakran
frissített tartalmakat lehet
megjelentetni, mint a blogok
bejegyzései, a hírek vagy a
podcast-ek. Az RSS-dokumentum,
amelyet feed-nek, web feed-nek
vagy csatornának hívnak vagy a
teljes szöveget vagy a tartalom
egy összefoglalóját tartalmazza
egy társított weboldalról. Az RSS
technológia segítségével anélkül
tudja kedvenc weboldalain az
eseményeket automatikusan

nyomon követni, hogy manuálisan
végig kellene őket böngésznie.
Hírcsatornára úgy fizethet elő, ha
beírja a hírcsatorna hivatkozásának
címét az olvasóba, vagy rákattint
az RSS-ikonra a böngészőben, ami
elindítja az előfizetési folyamatot.
Az olvasó rendszeresen ellenőrzi
az előfizetett hírcsatornákat, és
ha új tartalmakat talál, letölti a
frissítéseket.

Oldal mentése
1 A következő módon is elérheti a
honlapokat.
2 Érintse meg a
gombot,
és válassza az Oldal mentése
opciót.
3 Nevezze el a honlapot, hogy
könnyen felismerje.
4 Érintse meg a Mentés gombot
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Internet
TIPP! E menü segítségével
szerkesztheti az elmentett
oldalak nevét, az elmentett
nézeteket biztonsági
védelemmel láthatja el, ill.
feloldhatja a védelmet, valamint
törölheti az elmentett oldalakat.

Hozzáférés a mentett
oldalakhoz
1 A kezdőképernyőn válassza
a
gombot, majd érintse
meg a Kellékek és az Internet
lehetőséget.
2 Válassza a Mentett oldalak
opciót.
3 Válassza ki azt az oldalt,
amelyiket meg szeretné
tekinteni, és az megnyílik.
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Előzmények megtekintése
1 A kezdőképernyőn válassza
a
gombot, majd érintse
meg a Kellékek és az Internet
lehetőséget. Válassza az
Előzmények opciót.
2 Megjelenik a legutóbb
megnyitott honlap. A keresett
oldal megnyitásához egyszerűen
jelölje ki a szükséges elemet.

A webes böngésző
beállításainak módosítása
1 A kezdőképernyőn válassza
a
gombot, majd érintse
meg a Kellékek és az Internet
lehetőséget. Válassza ki a
Beállítások menüpontot.
2 A következőket állíthatja
be: Profilok, Megjelenési
beállítások, Gyorsítótár,
Cookie-k, Biztonság vagy Gyári
beállítások visszaállítása.
3 Ezeket egyszerűen ki- vagy
bekapcsolhatja a váltás ikon
megérintésével.
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Beállítások
A mappában lévő beállítások
módosításával GT500 készülékét
személyre szabhatja.

A képernyő beállításainak
módosítása
1 Érintse meg a
gombot,
majd válassza a Beállítások
lehetőséget.
2 Érintse meg a Kijelző menüt, és
válasszon a következők közül:
Háttérkép - Témát választhat
kezdőképernyőjéhez.
Tárcsázás - Beállíthatja a számok
méretét és színét.
Betűméret - A betűméretet
beállítása.
Háttérvilágítás - A
háttérvilágítás időtartamának
kiválasztása.
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MEGJEGYZÉS: A hosszabb
időtartamú háttérvilágítás
nagyobb energiafelhasználással
jár, ami gyakoribb
akkumulátortöltést tesz
szükségessé.
Fényerő - A képernyő
fényerejének beállítása.
Téma - Egy pillanat alatt teljesen
megváltoztathatja a képernyő
megjelenését.
Üdvözlőüzenet - Üdvözlőüzenet
létrehozásához használja a be
vagy ki gombokat.
Válasszon képet a Bejövő
hívások és a Kimenő hívások
számára.
3 Érintse meg a Mentés gombot a
beállítások mentéséhez.

Profilok testreszabása
A kezdőképernyőn egyszerűen
megváltoztathatja profilját. Csak
érintse meg az állapotösszegzés
ikont a képernyőn, és érintse meg a
profil fület.
A beállítások menü használatával
valamennyi profil beállítását
személyre szabhatja.
1 Nyomja meg a
gombot,
majd válassza a Beállítások
lehetőséget.
2 Érintse meg a Profilok opciót,
majd válassza ki a szerkeszteni
kívánt profilt.
3 Ezután a listán található
összes hang- és riasztási
opciót megváltoztathatja,
többek között a Beszéd/Videó
csengőhangot és Hangerőt, az
Üzenetfigyelmeztetést.

A telefon beállításainak
módosítása
Élvezze a szabadságot, amellyel
GT500 készülékének működését
saját igényei szerint alakíthatja.
TIPP! Az opciók listájának
görgetéséhez érintse meg
az utolsó látható elemet, és
csúsztassa az ujját felfelé a
képernyőn. A lista ekkor felfelé
mozdul, így további elemek
válnak láthatóvá.
1 Érintse meg a
gombot,
majd válassza a Beállítások
lehetőséget.
2 Érintse meg a Telefon opciót,
majd válasszon az alábbi
lehetőségek közül.
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Dátum és Idő - Beállíthatja
a dátumot és időt, illetve
választhatja az idő beállításának
automatikus frissítését utazáskor
vagy téli/nyári időszámítás
váltásakor.
Energiatakarékosság
- Választhatja a gyári
energiatakarékos beállítások bevagy kikapcsolását.
Nyelvek - Megváltoztathatja a
GT500 megjelenítendő nyelvét.
Automatikus billentyűzár
- A billentyűzet automatikusan
lezáródik a kezdőképernyőn.
Biztonság – Módosíthatja
a biztonsági beállításokat,
beleértve a PIN kódokat és a
készülékzárat is.
Kapcsolatok - Lásd a következő
oldalon.
Memóriakezelő - Lásd: A
memóriakezelő használata.
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Alapbeállítás - A gyárilag
meghatározott beállítások
visszaállítása.
Információ - A GT500 műszaki
adatainak megtekintése.

Az érintőképernyő
beállításainak módosítása
Érintse meg a
gombot,
majd a Beállítások lehetőséget.
Válassza az Érintőpad opciót. Az
érintőképernyő alaphelyzetbe
állításához vagy könnyebb
használata érdekében válassza az
Érintőpad kalibrálása lehetőséget,
és érintse meg a kereszteket. Ha
elégedett a beállításokkal, mentse
le azokat.
Válassza az Érintőpad effektus
opciót az érintési Típus, Hang és
Rezgés visszaállításához.

A kapcsolódási mód
beállításainak módosítása
A hálózat üzemeltetője által
meghatározott kapcsolódási
beállítások lehetővé teszik, hogy
új telefonját azonnal használatba
vehesse. Bármely beállítás
módosítása az alábbi menü
használatával lehetséges.
Érintse meg a
gombot,
majd a Beállítások lehetőséget.
Érintse meg a Telefon, majd a
Kapcsolatokat.
Hálózati beállítások - A GT500
automatikusan csatlakozik az Ön
által választott hálózathoz. Ezen
beállítások megváltoztatása az
alábbi menüvel lehetséges.
Internet profil – Beállíthatja az
internetcsatlakozáshoz használt
profilokat.

Hozzáférési pont - A hálózat
üzemeltetője ezeket az adatokat
már elmentette. Az alábbi menü
használatával további hozzáférési
pontokat határozhat meg.
GPS típusa - Választhat az AGPS
vagy az Önálló mód közül.
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GPS
– A GPS-technológia a Föld
körül keringő műholdaktól
kapott információt használja a
helyzetmeghatározáshoz.
– A vevőegység a jeltovábbításhoz
szükséges időtartam alapján
megbecsüli a GPS műholdak
távolságát, és ezt használja fel a
helyének meghatározásához.
– Ehhez néhány másodpercre
vagy pár percre van szükség.
– A telefonon található AGPS
segítségével adatcsomagalapú kapcsolaton keresztül
adatokat kérhet, melyek
segítséget nyújtanak a
helymeghatározáshoz.
– A segítséget nyújtó adatok
csak szükség esetén kerülnek
lekérésre a Szolgáltató
szerveréről.

– Fényképezze le, hol van, és
lássa el a képeke a helyzetét
jelző címkével.
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Megjegyzés: A GPSszolgáltatásnak van bizonyos
hibatoleranciája, továbbá nem
működik épületeken belül és a föld
alatt.
USB-kapcsolat módja
– Szinkronizálja a GT500 készüléket
az LG PC Suite szoftverrel, hogy
telefonjáról fájlokat másolhasson.
Ha zenéit a Windows Media
Player programmal szeretné
szinkronizálni, válassza ki a
menüből a Zeneszinkronizálás
opciót. A Zeneszinkronizálás
funkció csak zenei tartalmakkal
használható. Ha a szinkronizálást
a külső memóriával szeretné
végezni, akkor az Elsődleges
tárolás helyeként használja a
„Külső memória” lehetőséget. Ha a
szinkronizálást a belső memóriával
szeretné végezni, akkor az
Elsődleges tárolás helyeként
használja a „Belső memória”
lehetőséget.

Szinkronizáló szolgáltatás - A
kiszolgáló szinkronizálás funkció
a kiszolgáló és a telefon között
különböző adatok (pl. partnerek
címadatai, feladatütemező
bejegyzései, feladatok és jegyzetek)
vezeték nélküli kapcsolaton
keresztüli szinkronizálását teszi
lehetővé.
Streaming-beállítások – A hálózat
üzemeltetője már beállította ezeket
az adatokat. Ha ezeken változtatni
szeretne, lehetősége van a
szerkesztésre.
Java-beállítások – Lehetővé teszi
a Profilok beállítását.

A memóriakezelő használata
A GT500-as készülék három
memóriatípust képes kezelni:
készülékmemória, USIM-kártya és
külső memóriakártya (lehetséges,
hogy a memóriakártyát külön kell
megvásárolnia). A memóriakezelő
használatával meghatározhatja
az egyes memóriatípusok

használatát, és láthatja a szabad
memóriaterületek nagyságát.
Érintse meg a
gombot, majd a
Beállítások lehetőséget. Válassza
a Telefon, majd Memóriakezelő
opciókat.
Készülék közös memóriája –
Megtekintheti a GT500 készüléken
a Képek, Hangok, Videók, Flash-ek,
MMS és E-mail üzenetek, Java
alkalmazások és egyebek számára
elérhető memóriát.
Készülék fenntartott memóriája
- Megtekintheti a készülékén
elérhető memóriaterületek
nagyságát SMS üzenetek,
Partnerek, Naptár, Feladatlista,
Jegyzetek, Ébresztő, Hívásnapló,
Könyvjelzők és Egyebek számára.
USIM-memória – Megtekintheti az
USIM-kártyán elérhető memóriát.
Külső memória - Megtekintheti a
külső memóriakártyáján elérhető
memóriát (lehetséges, hogy
a memóriakártyát külön kell
megvásárolnia).
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Elsődleges tárolási hely - Válassza
ki a mentendő elemek elsődleges
tárhelyét.

A repülési mód használata
A
kiválasztásával kapcsolja be
a repülési módot, majd válassza
a Beállítások lehetőséget.
Érintse meg a Profilok gombot,
és válassza ki a Repülési mód
lehetőséget.
A repülési mód nem teszi lehetővé
hívások indítását, a kapcsolódást az
internethez, üzenet küldését vagy
Bluetooth használatát.

Fájlok küldése és fogadása
Bluetooth kapcsolaton
keresztül
A Bluetooth nagyszerűen alkalmas
fájlok küldésére és fogadására,
mert nincs szükség kábelekre, és
a kapcsolódás gyors és egyszerű.
Hívások kezdeményezésekor vagy
fogadásakor használhat Bluetooth
fejhallgatót.
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Fájlküldés:
1 Nyissa meg a küldeni kívánt fájlt,
amely általában fénykép, videó
vagy zene fájl.
2 Érintse meg a
gombot, és
válassza a Küldés opciót.
Válassza a Bluetooth opciót.
3 Az Igen gomb megérintésével
kapcsolja be a Bluetooth
funkciót.
4 Ha már párosította a Bluetooth
eszközt, akkor a GT500 készülék
nem fog automatikusan új
Bluetooth eszközöket keresni.
Ha még nem, akkor a GT500
készülék automatikusan
megkeresi az elérhető, Bluetooth
kapcsolatra képes eszközöket.
5 Válassza ki azt az eszközt,
amelyre a fájlt küldeni szeretné,
majd érintse meg a Kiválasztás
opciót.
6 A készülék továbbítja a fájlt.

TIPP! A folyamatjelzőre pillantva
győződjön meg arról, hogy a fájl
küldése sikeres volt.
Fájl fogadása:
1 Fájlok fogadásához szükséges,
hogy a Bluetooth Bekapcsolt
és Látható állapotban legyen.
A részletes leírást lásd alább
a Bluetooth beállítások
módosítása résznél.
2 Megjelenik egy üzenet, amely a
küldőtől érkező fájl fogadására
kéri. Érintse meg az Igen
gombot a fájl fogadásához.
3 Látni fogja, hogy a fájl hova kerül
mentésre, és választhat a fájl
Megtekintése vagy a Használat
háttérképként lehetőség
közül. A fájlok általában a Saját
mappán belül a megfelelő
almappába kerülnek mentésre.

A Bluetooth beállítások
módosítása:
1 Érintse meg a
gombot,
majd válassza a Beállítások
lehetőséget.
2 Válassza a Bluetooth
lehetőséget, érintse meg a
gombot, és válassza a
Beállítások opciót.
A következő beállításokat
módosíthatja:
Saját eszköz láthatósága
- Válasszon a Látható, Rejtett
vagy az 1 percig látható opciók
közül.
Készülék neve - Nevezze el
GT500 készülékét.
Szolgáltatások - A telefon által
támogatott összes Bluetooth
funkció megjelenítése.
Saját cím - Megtekintheti
Bluetooth címét.
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Párosítás másik Bluetooth
eszközzel
A GT500 párosításakor egy
másik eszközzel jelszóval védett
kapcsolatot hozhat létre. Ennek
következtében a párosítás
biztonságosabb.
1 Ellenőrizze, hogy készülékén a
Bluetooth Bekapcsolt és Látható
állapotban van. A Beállítások
menüben megváltoztathatja
láthatóságát.
2 Érintse meg a Keresés opciót.
3 A GT500 eszközöket fog keresni.
Amikor a keresés befejeződik,
a Frissítés opció jelenik meg a
képernyőn.
4 Válassza ki a párosítandó
eszközt, adja meg a jelszót, majd
érintse meg az OK gombot.
5 Készüléke kapcsolódik a másik
eszközhöz, amelyiken ugyanazt
a jelszót kell megadnia.
6 A jelszóval védett Bluetooth
kapcsolat készen áll.
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A Bluetooth fejhallgató
használata
1 Ellenőrizze, hogy készülékén a
Bluetooth Bekapcsolt és Látható
állapotban van.
2 Kövesse a fejhallgató használati
utasítását, hogy párosítási
módba állítsa azt, és párosítsa a
készülékeket.
3 A csatlakozáshoz válassza ki
a Mindig kérdezzen vagy a
Kérdezés nélkül engedélyezze
opciót, majd érintse meg az Igen
gombot. A GT500 automatikusan
Fejhallgató profilra vált.

Wi-Fi
A Vezeték nélküli kapcsolat
kezelője lehetővé teszi a Wi-Fi
Internet és Bluetooth kapcsolatok
kezelését a készülék segítségével.
Lehetővé teszi a helyi vezeték
nélküli hálózatokhoz való
csatlakozást és a vezeték nélküli
internetelérést. A Wi- Fi gyorsabb
és szélesebb sávú kapcsolatot
biztosít, mint a Bluetooth vezeték
nélküli technológia.
MEGJEGYZÉS: a GT500 támogatja
a WEP, WPA-PSK/2 titkosítást, és
nem támogatja az EAP titkosítást.
Ha a Wi-Fi szolgáltató vagy a
hálózati rendszergazda biztonsági
titkosítást állít be a hálózathoz,
akkor a kódot az előugró ablakban
kell megadni. Ha nincs beállítva
titkosítás, akkor ez az előugró ablak
nem jelenik meg. Ha nem ismeri
a kódot, akkor kérdezze meg a
Wi-Fi szolgáltatótól vagy a hálózati
rendszergazdától.

1. A Wi-Fi kapcsolat
beállítása
1 Wi-Fi bekapcsolása
2 AP (hozzáférési pont) keresése
– Csatlakozáshoz elérhető
hozzáférési pont keresése.
3 Csatlakozás hozzáférési ponthoz
– Csatlakozhat az AP-keresési
listán szereplő kívánt
hozzáférési ponthoz.
– WEP vagy WPA-PSK/2
biztonsági típusú hozzáférési
pont esetén adja meg a
biztonsági kódot.

2. Wi-Fi hálózati profil
támogatása
1 Wi-Fi profil támogatása
(csatlakozás gyakran használt
vagy rejtett hozzáférési ponthoz)
1) Ha a hozzáférési pont nem
jelenik meg a keresési listán, a
csatlakozás úgy is lehetséges,
ha profilként menti.
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2) A gyakran használt
hozzáférési pontok
profilként való mentésével a
biztonsági kód egyszerűbben
megadható az adott
biztonsági típusú hozzáférési
ponthoz való csatlakozáskor.
3) Ha a hozzáférési pont
nem támogatja a DHCPszolgáltatást, statikus IPcímmel csatlakozhat hozzá.
2 A Wi-Fi profil egyes mezőinek
ismertetése
1) Hálózat neve: SSID (ID)
2) Biztonság típusa: WEP, WPAPSK/2 támogatása.
3) Biztonsági kód: biztonsági
kód mentése.
) IP/DNS beállítás: Dinamikus
vagy Statikus, attól függően,
hogy a hozzáférési pont
támogatja-e a DHCPszolgáltatást.
Statikus beállítás esetén
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adja meg az IP-cím és
DNS-kiszolgáló mezőknek
a csatlakozáskor a statikus
IP-címhez használni kívánt
értékét.
3 A Wi-Fi profil mentése
1) Válassza a Mentett hálózatok
pontot az Opciók menüből,
majd válassza a Hálózat
hozzáadása opciót, és adja
meg az egyes mezők értékét.
2) Az AP-keresési lista
kiválasztható és menthető,
miután kiválasztja a Wi-Fi be,
majd a Frissítés (AP keresése)
beállítást.
3) Miután csatlakozott a
hozzáférési ponthoz, a felugró
I/N ablakban elmentheti a
profilt.

Szoftverfrissítés
Szoftverfrissítés
LG mobiltelefon szoftverfrissítési
program
A program telepítésével és
használatával kapcsolatos további
információkért kérjük keresse fel
a http://update.lgmobile.com
honlapot.
Ezzel a funkcióval az interneten
keresztül gyorsan és kényelmesen
a legújabb verzióra frissítheti a
szoftvert anélkül, hogy fel kellene
keresnie szervizközpontunkat.
Mivel a mobiltelefon
szoftverfrissítési programja a
frissítés alatt teljes odafigyelést
követel meg, kérjük hogy
feltétlenül ellenőrizze a frissítés
megkezdése előtt megjelenő,
az egyes lépésekhez tartozó
megjegyzéseket és utasításokat.
Az USB adatkábel vagy az
akkumulátor elmozdítása a
szoftverfrissítés közben a telefon

súlyos károsodását okozhatja. Mivel
a gyártó nem vállal felelősséget
a szoftverfrissítés közben történt
adatvesztésért, javasoljuk, hogy
jegyezzen fel előre minden fontos
információt az adatok megőrzése
érdekében.
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Tartozékok
A GT500 telefon tartozékai a következők:
Töltő

Adatkábel és CD

Akkumulátor

A GT500 készülék
számítógéppel
történő
összekapcsolásához
és
szinkronizálásához.

Sztereó
fejhallgató

Használati
útmutató

További információk
a GT500
telefonkészülékről.

GT500 Használati útmutató

MEGJEGYZÉS:
• Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
• Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
• A tartozékok az egyes régiókban különbözőek lehetnek; további

kérdéseivel, kérjük, forduljon regionális szervizképviselőnkhöz.
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Hálózati szolgáltatás

Műszaki adatok

Az útmutatóban leírt vezeték
nélküli telefon GSM és W-CDMA
hálózatban való használatra
vonatkozó jóváhagyással
rendelkezik.
Számos, az útmutatóban leírt
funkció hálózati szolgáltatás.
Ezek különleges szolgáltatások,
amelyeket a vezeték nélküli
hálózati szolgáltató biztosít az
Ön számára. Mielőtt bármilyen
formában használná ezen hálózati
szolgáltatások bármelyikét, fizessen
elő arra a hálózat szolgáltatójánál,
és tartsa be annak utasításait.

Általános
Terméknév: GT500
Rendszer: GSM/W-CDMA
Üzemi hőmérséklet
Max. + 50 °C (kisütés),
+ 45 °C (töltés)
Min. - 10 °C (kisütés),
0 °C (töltés)

Divx VOD regisztráció
DivX VOD regisztrációs kód
létrehozása
A http://vod.divx.com oldalon
regisztrálhatja a terméket, és
műszaki támogatást talál.
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Megfelelőségi nyilatkozat
A gyártó adatai
Név

LG Electronics Inc.

Cím
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
Termék adatai
Termék neve

GSM / W-CDMA Terminál készülék

Típus neve
GT500

Kereskedelmi név
LG

Vonatkozó szabványok adatai
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001
Kiegészítő Információk
A fenti szabványok követelményeinek való megfelelést a következő tanúsítási szervezet (BABT) ellenőrizte
BABT, Balfour House, Churchﬁeld Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Tanúsító szervezet azonosító száma: 0168
Nyilatkozat
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a
fenti termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik,
megfelel a fent említett szabványoknak és
irányelveknek
Európai Szabványközpont
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Hollandia
Tel.: +31 - 36- 547 – 8940, fax : +31 – 36 – 547 - 8794
e-mail: jacob@lge.com

Név

Kiadás dátuma

Seung Hyoun, Ji / Igazgató 2009. May 13.

Aláírás

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
Kérjük, olvassa el a használati
útmutatót. Ha nem követi az
útmutatót, az veszélyes vagy
törvénytelen is lehet.

Rádiófrekvenciás energiára
vonatkozó követelmények
A rádiófrekvenciás sugárzás
és a fajlagos energiaelnyelési
tényező (SAR) adatai A
GT500 telefonkészüléket úgy
alakították ki, hogy megfeleljen
a rádiófrekvenciás sugárzásra
vonatkozó biztonsági
követelményeknek. Az irányelvek
számottevő biztonsági többletet
vesznek tekintetbe annak
érdekében, hogy minden személy
biztonságát szavatolják életkortól
és egészségi állapottól függetlenül.
• A mobiltelefonok sugárzásával
kapcsolatos szabvány a fajlagos
energiaelnyelési tényező (SAR)
néven ismert mértékegységen
alapul. A SAR-méréseket
szabványosított módszerekkel

•

•

•

•

végzik úgy, hogy a telefon
a legmagasabb hitelesített
energiaszintjén sugároz minden
ellenőrzött frekvenciasávban.
Bár az egyes LG telefontípusok
eltérő SAR-értékeket
mutathatnak, azok kivétel nélkül
megfelelnek a rádiófrekvenciás
sugárzásra vonatkozó nemzetközi
irányelvek követelményeinek.
A nemzetközi irányelvekben
(ICNIRP) meghatározott SARhatárértékének 10 gramm emberi
szövetre vonatkozó átlaga 2
W/kg.
A jelen telefontípus DASY4
rendszerrel fül mellett mért
legmagasabb SAR-értéke 1,14
W/kg (10 g), a testet ért terhelés
pedig 1,67 W/Kg (10 g).
A nemzetközi irányelvekben
(IEEE) meghatározott SARhatárértékének 1 gramm feletti
emberi szövetre vonatkozó
átlagértéke 1,6 W/kg.
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Termékkezelés és
karbantartás
FIGYELMEZTETÉS!
Csak az ehhez a
telefontípushoz engedélyezett
akkumulátorokat, töltőket
és tartozékokat használjon.
Bármely más típus használata
érvénytelenítheti a telefonra
vonatkozó jótállást vagy
garanciát, és veszélyes is lehet.
• Ne szerelje szét a telefont. Vigye
minősített szakszervizbe, ha
javításra van szükség.
• Tartsa távol telefonját az olyan
elektromos készülékektől,
mint pl. a televízió, a rádió és a
számítógép.
• Sugárzó hőforrásoktól, pl.
radiátorok vagy sütők, tartsa távol
a készüléket.
• Ne ejtse le.
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•N
 e tegye ki rázkódásnak vagy
ütésnek a készüléket.
• Kapcsolja ki a telefont azokon
a helyeken, ahol ezt speciális
szabályok írják elő. Pl. ne
használja telefonját kórházakban,
mert zavarhatja az érzékeny
orvosi berendezéseket.
• Töltés közben ne nyúljon a
telefonhoz nedves kézzel.
Áramütés érheti, vagy telefonja
súlyosan károsodhat.
• Ne töltse a készüléket gyúlékony
anyag mellett, mivel a készülék
felforrósodhat és tűzveszélyessé
válhat.
• A készülék külsejét száraz ruhával
tisztítsa (ne használjon semmiféle
tisztítófolyadékot, benzint, hígítót
vagy alkoholt).
• Ne töltse a telefont puha felületű
bútoron.
• A telefont jól szellőző helyen kell
tölteni.

• Ne tegye ki nagy mennyiségű
füstnek vagy pornak a készüléket.
• Ne tartsa közel telefonját
hitelkártyáihoz, vagy
elektronikus belépőkártyáihoz,
mivel megváltoztathatja
a mágnescsíkokon lévő
információt.
• Ne érjen a képernyőhöz éles
tárggyal, mert megrongálhatja a
telefont.
• Ne tegye ki a készüléket folyadék
vagy nedvesség hatásának.
• A tartozékokat, mint a fülhallgató,
óvatosan használja. Ne érintse
meg szükségtelenül az antennát.

ne tartsa a telefont szívritmusszabályozó készülékhez közel,
pl. felső ingzsebben vagy
mellényzsebben.
• A mobiltelefonok zavarhatnak
bizonyos hallókészülékeket.
• Enyhe interferencia érintheti
a TV készülékeket, rádiókat,
számítógépeket stb.

Közlekedésbiztonság

Ellenőrizze az adott térségben a
vezetés közbeni mobiltelefonhasználatra vonatkozó törvényeket,
szabályokat!
• Vezetés közben ne használjon
kézben tartott mobiltelefont!
Hatékony telefonhasználat
• Fordítsa teljes figyelmét a
vezetésre!
Elektromos készülékek
• Ha lehetséges, használjon
Minden mobiltelefon okozhat
kihangosítót!
interferenciát, ami befolyásolhatja
• Húzódjon félre, és állítsa meg
a teljesítményt.
járművét, mielőtt vezetés
• Ne használja mobiltelefonját
közben hívást fogadna, ha ezt a
engedély nélkül orvosi készülékek
körülmények megkövetelik.
közelében. Ügyeljen arra, hogy
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• A rádiófrekvenciás (RF) energia
befolyásolhatja a jármű bizonyos
elektromos rendszerei, például
az autórádió vagy a biztonsági
berendezések működését.
• Ha gépkocsiját légzsákkal
szerelték fel, akkor ne tegyen
annak útjába beépített
vagy hordozható, vezeték
nélküli készüléket. A légzsák
meghibásodhat, vagy a
nem megfelelő működés
következtében súlyos sérülést
okozhat.
• Ha a szabadban, séta közben
hallgat zenét, ügyeljen arra, hogy
a hangerő ésszerű szintre legyen
beállítva, hogy észlelje az Ön
körül történő eseményeket. Ez
különösen fontos akkor, ha úttest
közelében sétál.
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Halláskárosodás megelőzése
Halláskárosodás léphet fel, ha
hosszabb ideig nagy hangerejű
hangot hallgat. Ezért nem
javasoljuk, hogy a készüléket
a füléhez közel kapcsolja ki és
be. Továbbá azt is javasoljuk,
hogy a zenehallgatás és hívások
hangerejét ésszerű szintre állítsa.

Üveg alkatrészek
A mobiltelefon egyes részei
üvegből készültek. Az üveg
eltörhet, ha kemény felületre
ejti a telefonkészüléket, vagy azt
erős ütés éri. Ha eltörne az üveg,
ne érintse meg, és ne próbálja
meg eltávolítani. Ne használja a
mobiltelefont mindaddig, míg az
üveget hivatalos szervizben ki nem
cserélik.

Robbantási terület

Gyermekek

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

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

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

Légi utazás
A vezeték nélküli berendezések
interferenciát okozhatnak a
repülőgépben.
• Mielőtt beszállna a repülőgépbe,
kapcsolja ki mobiltelefonját!
• A személyzet engedélye nélkül a
földön se használja.

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

Az akkumulátor használata
és karbantartása
• Feltöltés előtt nem
szükséges teljesen lemeríteni
az akkumulátort. Más
akkumulátorrendszerektől
eltérően itt nincs memóriahatás,
amely veszélyeztetné az
akkumulátor teljesítményét.
• Csak LG akkumulátorokat és
töltőket használjon. Az LG
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•
•
•

•

•

•

töltőket úgy tervezték, hogy
maximalizálják az akkumulátor
élettartamát.
Az akkumulátort ne szedje
szét, és ne okozzon benne
rövidzárlatot.
Tartsa tisztán az akkumulátor fém
érintkezőit.
Ha akkumulátora már nem
nyújtja a kívánt teljesítményt,
cserélje ki! Az akkumulátor több
száz alkalommal újratölthető,
mielőtt ki kellene cserélni.
A maximális használhatóság
érdekében hosszabb használaton
kívüli időszak után töltse fel újra
az akkumulátort.
A töltőt ne tegye ki közvetlen
napsugárzásnak, és ne használja
magas páratartalmú helyen, pl.
fürdőszobában.
Ne hagyja az akkumulátort
forró vagy hideg helyen,
mert ez ronthatja a készülék
teljesítményét.
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• Ha az akkumulátort nem a
megfelelő típussal cseréli ki, az
akkumulátor felrobbanhat.
• Az elemek újrahasznosítását
a gyártó utasításai szerint
végezze. Kérjük, lehetőség szerint
hasznosítsa újra. Ne dobja ki a
háztartási hulladékkal.
• Ha ki kell cserélnie az
akkumulátort, vigye a
legközelebbi jóváhagyott LG
Electronics márkaszervizbe vagy
márkakereskedőhöz.
• A töltő fölösleges
áramfogyasztásának elkerülése
érdekében mindig húzza ki a
töltő csatlakozóját az aljzatból,
miután a telefon teljesen
feltöltődött.
• Az akkumulátor tényleges
élettartama függ a hálózati
beállításoktól, a készülék
beállításaitól, a használati
szokásoktól, valamint az
akkumulátor állapotától és a
környezeti feltételektől.

Hibaelhárítás
Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek
előfordulhatnak a telefon használata során. Adódhatnak olyan esetek,
amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb
problémát saját maga is könnyen elháríthatja.
Üzenet

Lehetséges ok

Lehetséges megoldás

SIM-kártya hiba

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

Győződjön meg arról, hogy a SIM
kártyát megfelelően helyezte-e be.

Nincs hálózati
kapcsolat

Gyenge jelerősség
Nincs GSM-hálózati
lefedettség

Menjen magasabbra, ablak közelébe
vagy a szabadba. Ellenőrizze a
szolgáltató lefedettségi térképét.

A kódok nem
egyeznek

Ha meg akarja változtatni a
biztonsági kódot, akkor az
új kódot meg kell erősítenie
azáltal, hogy ismételten
beírja azt. A bevitt kódok
nem egyeznek.

Forduljon a szolgáltatóhoz.

A funkció nem
állítható be

A szolgáltató nem támogatja
a szolgáltatást vagy
regisztráció szükséges annak
igénybevételéhez

Forduljon a szolgáltatóhoz.

A hívások nem
érhetők el

Tárcsázási hiba
Új SIM-kártya behelyezése
Elérte a díjkorlátozást

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

Lehetséges ok

Lehetséges megoldás

A telefont
nem lehet
bekapcsolni

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

Legalább két másodpercig tartsa
lenyomva a Be/Ki gombot.
Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a
kijelzőn a töltöttségjelzőt.
Tisztítsa meg az érintkezőket.

Az akkumulátor teljesen
lemerült
A hőmérséklet kívül esik a
megengedett tartományon

Töltse fel az akkumulátort.

Érintkezési probléma
Töltési hiba
Nincs áram
Nem működik a töltő
Nem megfelelő töltő
Hibás akkumulátor

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

A telefon
nem találja a
hálózatot

Túl gyenge jelerősség

A más szolgáltatókhoz való
kapcsolódás automatikus.

A szám nem
engedélyezett

Be van kapcsolva a Rögzített
tárcsázási szám funkció.

Ellenőrizze a beállításokat.
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Neki dijelovi ovog uputstva
razlikovat će se od Vašeg telefona
ovisno o softveru telefona ili o
Vašem davatelju usluga.

GT500 Korisnički priručnik

Čestitamo vam na kupnji naprednog i
kompaktnog telefona GT500 tvrtke LG,
dizajniranog za rad s najnovijom digitalnom
tehnologijom za mobilnu komunikaciju.

Odlaganje starog aparata
1 Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrižene kante za smeće,
to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom
2002/96/EC.
2 Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno
s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je
odredila vlada ili lokalne vlasti.
3 Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne
negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
4 Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite
u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u
kojoj ste kupili proizvod.
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Osnovne informacije o telefonu
Objektiv unutarnje
kamere

Tipka Kraj/Napajanje
Završava ili odbija poziv.
Uključuje ili isključuje
telefon. Pritisnite jednom
za povratak na početni
zaslon.
Tipka za izvršavanje više
zadataka istovremeno
Tipka za pozivanje
Bira broj telefona i
odgovara na dolazne
pozive.
UPOZORENJE: Smještanje teškog objekta na telefon ili
sjedenje na njemu kada se nalazi u džepu može oštetiti LCD zaslon
telefona i funkcionalnost zaslona osjetljivog na dodir.
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Utor za
memorijsku
karticu Micro SD

Punjač/kabel/priključak za
handsfree
SAVJET: za povezivanje
USB kabela pričekajte da se
telefon uključi i registrira
na mreži.
Bočne tipke
• Kada je zaslon neaktivan:
jakost zvuka tipki.
• Tijekom poziva: glasnoća u
slušalici.
• Pri reprodukciji pozadinske
glazbe: kontrola glasnoće.
Tipka za zaključavanje/
otključavanje
Tipka Snimi



Pregled na otvoreni telefon

Poklopac
baterije

Baterija
Utor za SIM
karticu
Objektiv
fotoaparata

Bljeskalica
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Umetanje SIM kartice i baterije
1 Uklonite poklopac baterije
Pritisnite i držite gumb za
oslobađanje baterije na vrhu
telefona i podignite poklopac
baterije.

UPOZORENJE: Prilikom
vađenja baterije nemojte
koristiti nokte.
UPOZORENJE: Bateriju
nemojte vaditi dok je telefon
uključen jer može doći do
oštećenja telefona.

2 Izvadite bateriju
Bateriju uhvatite za gornji rub i
podignite je iz odjeljka.
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Umetanje SIM kartice i baterije
3U
 metnite SIM karticu
SIM karticu umetnite u držač
SIM kartice. Kontaktna površina
na kartici zlatne boje mora biti
okrenuta prema dolje. Kako biste
izvadili SIM karticu, lagano je
povucite u suprotnom smjeru.
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4 Umetnite bateriju
Najprije gornji dio baterije
umetnite u gornji dio odjeljka za
bateriju. Provjerite jesu li kontakti
baterije u ravnini s kontaktima
na telefonu. Pritišćite donji dio
baterije dok ne sjedne na svoje
mjesto.

5 Punjenje telefona
Poklopac utičnice punjača na
bočnoj strani telefona GT500
gurnite unatrag. Umetnite
punjač i uključite ga u utičnicu
električnog napajanja. GT500
treba se puniti dok se na zasloni
ne pojavi poruka “Baterija je
puna”.
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Memorijska kartica
Instaliranje memorijske kartice
Pomoću memorijske kartice
možete proširiti dostupni
memorijski prostor telefona. The
GT500 će podržavati do 8GB
memorijska kartica.
NAPOMENA: Memorijska kartica je
neobavezna dodatna oprema.
1 Otvorite poklopac memorijske
kartice.
2 Memorijsku karticu umetnite u
utor na vrhu dok ne sjedne na
svoje mjesto. Zlatna kontaktna
površina mora biti okrenuta
prema dolje.

3 Zatvorite poklopac memorijske
kartice.
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Formatiranje memorijske
kartice
Memorijska kartica je možda
već formatirana. Ako kartica nije
formatirana, prije korištenja je
trebate formatirati.
1 Na početnom zaslonu odaberite
a zatim dodirnite Postavke i
odaberite Postavke telefona.
2 Dodirnite Upravitelj memorije,
a zatim odaberite Vanjska
memorija.
3 Dodirnite Formatiraj i potvrdite
svoj izbor.
4 Unesite lozinku ako je
postavljena i vaša će se kartica
formatirati i biti spremna za
korištenje.

SAVJET! Kako biste promijenili
zadano odredište spremanja,
u izborniku Postavke telefona
otvorite Upravitelj memorije i
odaberite Postavke primarne
memorije.
NAPOMENA: ako na vašoj
kartici postoje sadržaji, oni
će se automatski pohraniti u
odgovarajuću mapu, na primjer,
videozapisi će se pohraniti u mapu
Moji videozapisi.

Prijenos kontakata
Prenošenje kontakata s SIM kartice
na telefon:
1 Na kartici Komunikacija
odaberite Imenik i dodirnite
.
2 Odaberite Lokacija pohrane
te odaberite Kopiraj na SIM ili
Premjesti na SIM.
3 Odabirite jedno po jedno ime
i dodirnite Kopiraj ili Odaberi
sve.

15

Karta izbornika
Dodirnite
na početnom zaslonu kako biste otvorili početni izbornik. Ovdje
možete pristupati dodatnim izbornicima: Pozivi i poruke, Zabava, Uslužne
značajke i Postavke.

Poziv i poruka
Imenik
Popis poziva
Poruka
Email
Biranje
Videopoziv

Uslužne značajke
Internet
Navigacija
Organizator
Alarm
Kalendar
Snimanje glasa
Alati
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Zabava
web’n’walk
Mobile TV
Kamera
Galerija
Moji sadržaji
Glazba
Igre i aplikacije
FM radio

Postavke
Profili
Postavke zaslona
Postavke telefona
Bluetooth
Postavke poziva
Dodirni zaslon

Vaš početni zaslon
S ovog zaslona možete pristupiti
opcijama, uputiti poziv, pregledati
status telefona te izvršiti mnoge
druge akcije.

• Kadgod se ne koristi, GT500
će se po zadanim postavkama
vratiti na zaključani zaslon.

Savjeti o dodirnom zaslonu
Početni zaslon je izvrsna polazna
točka na kojoj se možete navikavati
na dodirni zaslon.
Kako biste odabrali stavku,
dodirnite središte ikone.
• Ne pritišćite presnažno;
zaslon je dovoljno osjetljiv
za prepoznavanje laganih,
odmjerenih pritisaka.
• Željenu opciju dodirnite vrškom
prsta. Pazite da ne dodirnete
okolne tipke.
• Kad je svjetlo zaslona isključeno,
pritisnite tipku za napajanje
ili držite pritisnutom tipku za
zaključavanje na dodirnom
zaslonu kako biste se vratili na
početni zaslon.
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Vaš početni zaslon
Brze tipke
Brze tipke na početnom zaslonu omogućuju jednostavan pristup
funkcijama koje najčešće koristite jednim dodirom.
Dodirnite ih za aktiviranje
dodirne ploče za pozive
kako biste uputili poziv.
Unesite brojeve onako kako
biste to učinili pomoću
uobičajene tipkovnice i
dodirnite Nazovi ili pritisnite
tipku
.
Za pokretanje video poziva s
brojem pritisnite
nakon
unosa broja i odaberite
Uspostavi video poziv.

Dodirnite za otvaranje
imenika. Za traženje broja
koji želite nazvati unesite
naziv kontakta pomoću
tipkovnice. Također, možete
stvarati nove kontakte i
uređivati postojeće.

Dodirnite za pristup
izborniku s opcijama Poruke.
Ovdje možete izraditi novu
tekstualnu poruku.

Dodirnite kako biste otvorili
Izbornik koji je podijeljen
u četiri podizbornika. Za
pregled dodatnih opcija
dodirnite okomite kartice.
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Statusna traka

Ikona Opis

Pomoću različitih ikona statusna
traka prikazuje informacije poput
onih o jačini signala, novoj poruci i
preostalom trajanju baterije, kao i
je li Bluetooth ili GPRS aktivan.
U tablici u nastavku navedena su
značenja ikona koje se mogu vidjeti
u statusnoj traci.

Slanje poruke nije uspjelo

Ikona Opis

Koristi se profil Slušalica

Alarm je postavljen
Koristi se profil Uobičajeno
Koristi se profil Na
otvorenom
Koristi se profil Tiho

Izvršavanje više zadataka

Pozivi se preusmjeravaju

Snaga signala mreže (broj
stupaca će varirati)

Koristi se EDGE

Nema signala mreže

Roaming

Preostalo trajanje baterije

Uključen je način rada u
zrakoplovu

Baterija je prazna

Bluetooth je aktivan

Nova tekstualna poruka

Wi-Fi uključen

Nova glasovna poruka.
Ulazni spremnik za poruke
je pun

BGM reprodukcija
BGM pauza
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Vaš početni zaslon
Promjena statusa sa statusne Korištenje funkcije
trake
izvršavanja više zadataka
Dodirnite ikonu trenutnog statusa
koja predstavlja vašu trenutnu
postavku u statusnoj traci kako biste
otvorili Sažetak statusa. Prikazuje
trenutni status opcija Vrijeme,
Mreža, SVC ID, Baterija, Memorija
telefona, Vanjska memorija, Profili,
MP3, Bluetooth i Wifi. Možete
postaviti vrstu profila, reproducirati/
pauzirati MP3 te aktivirati/
deaktivirati Bluetooth i Wifi.
Sažetak statusa

Brzo

Tiho
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Pritisnite tipku za izvršavanje
više zadataka kako biste otvorili
izbornik Izvršavanje više zadataka
istovremeno. Ovdje možete
pristupiti opcijama izbornika,
obaviti brzo biranje i promijeniti
svoj profil i izvršiti mnoge druge
radnje.
U bilo kojoj aplikaciji, pritisnite
tipku za izvršavanje više zadataka i
odaberite Početni zaslon kako biste
se vratili na početni zaslon bez
napuštanja ili zatvaranja aplikacije.
Ako se u pozadini izvodi neka
aplikacija (npr. igra ili FM radio), na
statusnoj traci će se prikazivati .
Pritisnete li ovu tipku na početnom
zaslonu, prikazat će se izbornik
prečaca do nekih uobičajenih
funkcija.

Pozivi
Upućivanje poziva ili
videopoziva
1 Dodirnite
za otvaranje
tipkovnice.
2 Unesite broj pomoću tipkovnice.
Za brisanje znamenke pritisnite
tipku za brisanje.
3 Za upućivanje poziva dodirnite
tipku
.
4 Za prekid poziva pritisnite tipku
.
SAVJET! Za unos znaka
+ prilikom upućivanja
međunarodnog poziva dva
puta pritisnite .
SAVJET! Pritisnite gumb za
zaključavanje/otključavanje
kako biste zaključali zaslon i
spriječili nehotično upućivanje
poziva.

SAVJET! Možete odabrati
Uspostavi video poziv, Pošalji
poruku, Spremi broj ili Pretraži
kontakte dodirnuvši
.

Upućivanje poziva iz
kontakata
1 Na početnom zaslonu pritisnite
kako biste otvorili Imenik.
2 Dodirnite Ime i unesite prvih
nekoliko slova imena kontakta
kojeg želite nazvati.
3 Na filtriranom popisu dodirnite
kontakt kojeg želite nazvati i
odaberite broj koji želite koristiti
ako je spremljeno više brojeva.
4 Dodirnite Nazovi.
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Pozivi
Odgovaranje ili odbijanje
poziva
Kada telefon zvoni, pritisnite tipku
kako biste odgovorili na poziv.
Dodirnite
kako biste isključili
zvuk zvona. To je praktično ako
ste tijekom sastanka zaboravili
promijeniti svoj profil u Tiho.
Pritisnite tipku
za odbijanje
dolaznog poziva.
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Opcije tijekom poziva
Zvučnik - dodirnite
zvučnika.

za uključivanje

Isključi mikrofon - dodirnite
za
isključivanje mikrofona kako vas osoba s
kojom razgovarate ne bi čula.
Opcije - odaberite opcije s popisa
dodatnih opcija tijekom poziva,
uključujući poruke Stvori novi podsjetnik
i Idi na, kako biste mogli provjeravati
poruke i dodavati kontakte tijekom
poziva. Ovdje možete i prekinuti poziv
dodirom opcije Završi poziv.
SAVJET! Za kretanje
na popisu opcija ili
popisu kontakata
dodirnite posljednju
vidljivu stavku i klizite
prstom po zaslonu
prema gore. Popis će
se pomaknuti prema
gore i bit će vidljivo
više stavki.

- odaberite za pretraživanje
kontakata tijekom poziva.
- odaberite za dodavanje osobe
pozivu.
- dodirnite kako biste otvorili
numeričku tipkovnicu za kretanje po
izbornicima s pobrojanim opcijama.
Na primjer, prilikom pozivanja pozivnih
centara ili drugih automatskih telefonskih
usluga.
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Pozivi
Podešavanje glasnoće poziva dodijeljeni broj sve dok se kontakt
Za podešavanje glasnoće tijekom
poziva koristite gumb gore/dolje
na desnom boku telefona.

ne pojavi na zaslonu. Poziv će se
uspostaviti automatski i ne trebate
pritisnuti Poziv .

Brzo biranje

Upućivanje drugog poziva

Kontakt koji često pozivate možete
dodijeliti broju za brzo biranje.
1 Na početnom zaslonu dodirnite
kako biste otvorili Imenik.
2 Dodirnite
i odaberite Brzo
biranje.
3 Govorna pošta je već postavljena
kao broj brzog biranja 1.
Dodirnite bilo koji drugi broj
kako biste mu dodijelili kontakt
brzog biranja.
4 Otvorit će se vaši kontakti.
Jednim dodirom telefonskog
broja odaberite kontakt koji
želite dodijeliti tom broju.
Kako biste nazvali broj za brzo
biranje, dodirnite
na početnom
zaslonu, a zatim pritisnite i držite
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1 Tijekom početnog poziva
dodirnite
i odaberite broj koji
želite nazvati.
2 Birajte broj ili pretražite imenik.
3 Pritisnite
za spajanje poziva.
4 Oba poziva će se prikazati na
zaslonu poziva. Početni poziv
će biti zaključan, a pozivatelj
stavljen na čekanje.
5 Za kretanje između poziva
dodirnite
i odaberite
Zamijeni ili pritisnite broj poziva
na čekanju.
6 Za prekidanje jednog ili oba
poziva pritisnite
i odaberite
Prekini, a nakon toga Sve, Na
čekanju ili Aktivno.

SAVJET! Pozive možete spajati
dodirnuvši “ikonu spajanja”
te opciju Spoji. Provjerite
podržava li vaš mrežni operater
konferencijske pozive.
NAPOMENA: Naplaćuje se svaki
poziv koji ste uspostavili.

Isključivanje DTMF-a
DTMF omogućuje korištenje
numeričkih naredbi za kretanje po
izbornicima unutar automatskih
poziva. Prema zadanim
postavkama, DTMF je uključen.
Kako biste isključili DTMF tijekom
poziva (na primjer, radi zapisivanja
broja), dodirnite
i odaberite
DTMF isklj.

Pregledavanje popisa poziva
Dodirnite
i odaberite Poziv i
poruka te dodirnite Popis poziva.
Odaberite za pregled:
Svi pozivi - pregled cjelovitog
popisa svih odlaznih, primljenih i
propuštenih poziva.
Birani pozivi - pregled popisa svih
brojeva na koje ste uputili pozive.
Primljeni pozivi - pregled popisa
svih brojeva s kojih ste primili
pozive.
Propušteni pozivi - pregled popisa
svih poziva koje ste propustili.
SAVJET! U bilo kojem
dnevniku poziva dodirnite
i Izbriši sve kako biste izbrisali
sve stavke s popisa.
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Pozivi
Korištenje preusmjeravanja
poziva
1 Dodirnite
, odaberite
Postavke, a zatim odaberite
Postavke poziva.
2 Dodirnite Preusmjeravanje
poziva te odaberite Video
pozivi i/ili Glasovni pozivi.
3 Odaberite želite li preusmjeriti
sve pozive kada je linija zauzeta,
kada ne odgovarate ili kada niste
dostupni.
4 Unesite broj na koji želite
usmjeriti pozive.
5 Za aktivaciju dodirnite Zahtjev.
NAPOMENA: Preusmjeravanje
poziva se naplaćuje. Dodatne
pojedinosti zatražite od svog
davatelja usluga.
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SAVJET! Za isključivanje
svih preusmjeravanja poziva
odaberite Deaktiviraj sve u
izborniku Preusmjeravanje
poziva.

Korištenje zabrane poziva
1 Dodirnite
, odaberite
Postavke, a zatim odaberite
Postavke poziva.
2 Dodirnite Zabrana poziva te
odaberite Video pozivi i/ili
Glasovni pozivi.
3 Odaberite neke ili sve od pet
ponuđenih opcija:
Svi odlazni
Odlazni međunarodni
Izlazni međunarodni pozivi
osim u vlastitu državu
Svi dolazni
Ulazni u inozemstvu
4 Unesite lozinku zabrane poziva.
Od mrežnog operatera zatražite
informacije o ovoj usluzi.

SAVJET! Odaberite Fiksni
broj za biranje kako biste
uključili i sastavili popis brojeva
koji se mogu pozivati s vašeg
telefona. Bit će vam potrebna
PIN2 šifra od operatera. S vašeg
telefona mogu se pozivati samo
brojevi uključeni u fiksni popis
za biranje.

Promjena postavki običnog
poziva
1 Dodirnite
, odaberite
Postavke, a zatim odaberite
Postavke poziva.
2 Dodirnite Uobičajene postavke.
Ovdje možete izmijeniti
postavke za:
Odbacivanje poziva - prekidač
pomaknite ulijevo kako biste
istaknuli popis Odbaci. Možete
dodirnuti tekstni okvir i
odabrati sve pozive, određene
kontakte ili grupe ili pozive od

neregistriranih brojeva (onih koji
se ne nalaze u vašem imeniku).
Dodirnite Spremi kako biste
promijenili postavku.
Pošalji moj broj - odaberite
hoće li se vaš broj prikazivati
prilikom pozivanja.
Automatsko ponovno biranje
- prekidač pomaknite ulijevo
za Uključeno ili udesno za
Isključeno.
Način odgovora - odaberite
želite li na pozive odgovarati
pomoću tipke za slanje ili bilo
koje tipke.
Podsjetnik minute razgovora
- prekidač pomaknute ulijevo, na
Uključeno, kako biste tijekom
poziva svake minute čuli zvuk.
BT način odgovaranja
- odaberite Hands-free kako
biste mogli odgovoriti na poziv
pomoću Bluetooth slušalica ili
odaberite Telefon kako biste na
pozive odgovarali pritiskom na
27

Pozivi
bilo koju tipku na telefonu.
Spremi novi broj - za spremanje
novog broja odaberite Da.
SAVJET! Za kretanje
po popisu opcija dodirnite
posljednju vidljivu stavku i
klizite prstom po zaslonu prema
gore. Popis će se pomaknuti
prema gore i bit će vidljivo više
stavki.
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Promjena postavki
videopoziva
1 Dodirnite
, odaberite
Postavke poziva te odaberite
Post. video poziva.
2 Odaberite željene postavke
video poziva. Odredite želite li
uključiti opciju Koristi privatnu
sliku i odabrati sliku i/ili uključiti
zrcalo kako biste prilikom
upućivanja video poziva na
zaslonu vidjeli svoju sliku.

Imenik
Traženje kontakta

Dodavanje novog kontakta

Dva su načina traženja kontakta:
Na početnom zaslonu
1 Na početnom zaslonu dodirnite
kako biste otvorili Imenik.
Dodirnite Ime i unesite ime
kontakta pomoću tipkovnice.
2 Dodirnite Poziv ili tipku
za pokretanje poziva.

1 Na početnom zaslonu dodirnite
, a zatim odaberite Stvaranje
novog kontakta.
2 Unesite ime i prezime novog
kontakta. Ne morate unijeti
oboje, ali morate unijeti
najmanje jedno.
3 Unesite do pet različitih brojeva i
svakome od njih dodijelite vrstu.
Odaberite Mobitel, Kuća, Ured,
Pager, Fax, VT ili Standardno.
4 Dodajte adresu e-pošte.
5 Dodijelite kontakt jednoj ili
nekolicini grupa. Odaberite
Nema grupe, Obitelj, Prijatelji,
Suradnici, Škola ili VIP.
6 Možete dodati i Melodije,
Rođendan, Početna stranica,
Kućna adresa, Naziv tvrtke,
Naziv posla, Adr. tvrtke te
Podsjetnik.
7 Dodirnite Spremi za spremanje
kontakta.

U glavnom izborniku
1 Dodirnite
, odaberite Poziv
i poruka.
2 Dodirnite Imenik i Traži.
SAVJET! Slovna tipkovnica
prikazuje se kada dodirnete Ime.
SAVJET! Za kretanje po popisu
opcija dodirnite posljednju
vidljivu stavku i klizite prstom po
zaslonu prema gore. Popis će se
pomaknuti prema gore i bit će
vidljivo više stavki.
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Imenik
Stvaranje grupe

Promjena postavki kontakta

1 Na početnom zaslonu dodirnite
i odaberite karticu Poziv
i poruka. Dodirnite Imenik i
odaberite Grupe.
2 Dodirnite
.
3 Odaberite Stvaranje nove
grupe.
4 Unesite naziv za novu grupu.
5 Dodirnite Spremi.
NAPOMENA: Izbrišete li grupu,
kontakti dodijeljeni toj grupi neće
se izgubiti. Ostat će u imeniku.

Postavke kontakata možete
podesiti tako da odgovaraju vašim
preferencama.

SAVJET! Postojeću grupu
možete urediti njezinim
označavanjem i dodirom opcije
.
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SAVJET! Za kretanje po popisu
opcija dodirnite posljednju
vidljivu stavku i klizite prstom
po zaslonu prema gore. Popis
će se pomaknuti prema gore i
bit će vidljivo više stavki.
1 Na kartici Pozivi i poruke
dodirnite Imenik te dodirnite
. Odaberite Postavke.
2 Ovdje možete prilagoditi
sljedeće postavke:
Postav popisa kontakata
- možete odabrati i hoće li se na
prvom mjestu prikazivati ime
ili prezime kontakta. Pomoću
tipke za brzu naredbu možete
odabrati Uputi govorni poziv,
Uspostavi video poziv ili Pošalji
poruku.

Sinkroniziraj - povezivanje s
poslužiteljem radi sinkronizacije
kontakata. Vidi Sinkroniziranje
kontakata.
Izvoz imenika - kopiranje
podataka s SIM kartice u telefon
ili iz telefona na SIM karticu.
Odaberite želite li ih kopirati
pojedinačno ili sve odjednom.
Odaberete li pojedinačno
kopiranje, morat ćete odabrati
svaki kontakt kako biste ga
kopirali.
Uvoz imenika - funkcionira na
isti način kao i opcija Kopiraj, no
kontakt će se spremiti samo na
odredišnu lokaciju. Premjestite
li kontakt s SIM kartice u telefon,
on će se izbrisati iz memorije SIM
kartice.

Šalji sve kontakte preko
Bluetooth-a - slanje svih
kontakata na drugi uređaj putem
Bluetooth veze. Odaberete li ovu
opciju, uređaj će od vas zatražiti
da uključite Bluetooth.
Izbriši kontakte - brisanje svih
kontakata. Dodirnite Da ako
ste sigurni da želite očistiti svoj
imenik.
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Poruka
Poruka
Vaš GT500 objedinjuje SMS, MMS
i e-poštu u jednom intuitivnom
izborniku jednostavnom za
korištenje.
Dva su načina za ulazak u centar za
poruke:
1 Na početnom zaslonu dodirnite
ili dodirnite
, zatim
odaberite Poziv i poruka te
odaberite Poruke.

Slanje poruke
1 Dodirnite , zatim Nova
poruka za otvaranje prazne
poruke.
2 Ovdje možete odabrati Poruka
za slanje SMS ili MMS poruke.
3 Dodirnite Umetni za dodavanje
slike, videozapisa, zvuka, novog
slajda, predmet ili drugih
značajki (Posjetnica, Kalendar,
Podsjetnik, Zadatak ili Moja
posjetnica).
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4 Dodirnite Primatelj kako
biste unijeli broj primatelja ili
dodirnite ikonu za pretraživanje
kako biste otvorili imenik.
Možete dodati više kontakata. Po
završetku dodirnite Pošalji.
UPOZORENJE: naplatit
će se svaka tekstualna poruka
od 160 znakova za svaku osobu
kojoj se poruka šalje.
UPOZORENJE:
dodajete li tekstualnoj poruci
sliku, video ili zvuk, ona će
se automatski pretvoriti u
multimedijsku poruku i kao
takva će biti naplaćena.

Unos teksta

T9 prediktivni unos

Tekst se može unijeti na pet načina:
Tipkovnica na zaslonu, tipkovnica,
rukopis - zaslon, rukopis - okvir,
rukopis, dvostruki okvir.
Jednom dodirnite zaslon, nakon
čega će se prikazati tipkovnica.

U načinu rada T9 vidjet ćete
.
Način rada T9 koristi ugrađeni
rječnik za prepoznavanje riječi koje
pišete temeljem nizova tipki koje
dodirujete. Jednostavno dodirnite
numeričku tipku povezanu sa
slovom koje želite unijeti i rječnik
će predvidjeti riječ koju želite
koristiti.
Na primjer, pritisnite 8, 3, 5, 3, 3, 6,
6 kako biste napisali ‘telefon’.

Dodirnite za uključivanje T9
prediktivnog unosa teksta.
Možete promijeniti jezike
pisanja.
Dodirnite za kretanje između
tipkovnica za unos brojeva, simbola
i teksta.
Koristite
za kretanje između
različitih vrsta tipkovnica u svakom
od načina za unos teksta (na primjer,
velika ili mala slova).
Za unos razmaka dodirnite
.

Abc ručni unos
U načinu rada Abc morate više
puta pritisnuti tipku za unos slova.
Primjerice, kako biste napisali
‘hello’, dodirnite 4 dva puta, 3 dva
puta, 5 tri puta, 5 ponovno tri puta,
a zatim 6 tri puta.
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Poruka
Postavljanje e-pošte
Ostanite povezani u pokretu
korištenjem e-pošte na svom
GT500. Lako je i jednostavno
postaviti POP3 ili IMAP račun
e-pošte.
SAVJET! Za kretanje
po popisu opcija dodirnite
posljednju vidljivu stavku i
klizite prstom po zaslonu prema
gore. Popis će se pomaknuti
prema gore i bit će vidljivo više
stavki.
1 Dodirnite
na početnom
zaslonu te dodirnite Email.
2 Dodirnite
.
3 Dodirnite Dodaj račun.
4 Sada možete odabrati postavke
računa:
Naslov - unesite naziv za ovaj
račun.
Moje ime - unesite svoje ime.
3 LG GT500 | Korisnički priručnik

Korisničko ime - unesite
korisničko ime za račun.
Šifra - unesite lozinku za račun.
Adresa e-pošte - unesite adresu
e-pošte za račun.
Adr.e-poš. za odg. - unesite
adresu e-pošte za ‘odgovor’.
Posluž. odl. poš. - unesite
adresu poslužitelja odlazne epošte
Posluž. dol. poš. - unesite
adresu poslužitelja dolazne epošte
Maks.vel.prim. - odaberite
ograničenja veličine poruka
e-pošte, maksimalna veličina je
2 MB.
Tip spremnika - unesite vrstu
spremnika, POP3 ili IMAP.
Spr. na poslužitelj - odaberite
hoće li se poruke e-pošte
spremati na poslužitelju Kopije se
uvijek spremaju za IMAP račune.

Spr. posl. poštu u - odaberite
Broj SMTP ulaza - ovaj broj
želite li spremati poslane poruke
obično je 25.
e-pošte (ako je vrsta spremnika
SMTP TLS/SSL - odaberite želite
postavljena na IMAP4). Ako
li za poslužitelj odlazne pošte
je vrsta spremnika za poštu
koristiti TLS/SSL.
POP3, poslane poruke uvijek se
Dol. ulaz. posluž - obično je to
spremaju na telefon.
110 kod POP3 računa i 143 kod
IMAP4 računa.
Dohvati samo novo - odaberite
trebaju li se odbaciti poruke
Dolazni TLS/SSL - odaberite
e-pošte koje su prethodno
želite li za poslužitelj dolazne
preuzete.
pošte koristiti TLS/SSL.
Pristupna točka - odaberite
SMTP prov. autent - odaberite
svoju točku pristupa Internetu.
sigurnosne postavke za
poslužitelj izlazne pošte.
Preuzmi opciju - odaberite način
SMTP kor. ime - unesite
preuzimanja e-pošte. Odaberite
korisničko ime za SMTP.
Samo zaglavlje ili Sve uključujući
tijelo za POP3, samo zaglavlje,
SMTP lozinka - unesite lozinku
zaglavlje + tijelo ili sve za IMAP4.
za SMTP.
APOP sig. prijava - odaberite za
Automatski prihvat - odaberite
aktivaciju APOP sigurne prijave
želite li da se nova e-pošta
za POP3 račun. IMAP4 računi su
dohvaća automatski.
uvijek postavljeni na isključeno.
Napredne postavke - odaberite
Vaš
je račun sada postavljen i
želite li koristiti napredne
pojavit će se na popisu računa u
postavke.
vašoj mapi e-pošte.
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Poruka
Slanje e-pošte putem novog
računa
1 Dodirnite Email u izborniku
Poziv i poruka za otvaranje nove,
prazne poruke e-pošte.
2 Možete unijeti adresu
primatelja i napisati poruku.
Također, možete priložiti slike,
videozapise, zvukova i ostale
vrste datoteka.
3 Dodirnite Pošaljii vaša će se
poruka e-pošte poslati.
SAVJET! Dokumente
programa Word, Excel i
PowerPoint te PDF dokumente
možete slati na GT500 kako biste
ih mogli pregledati u pokretu.
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Promjena postavki e-pošte
Postavke e-pošte možete
promijeniti prema vlastitim
preferencama.
SAVJET! Za kretanje
po popisu opcija dodirnite
posljednju vidljivu stavku i
klizite prstom po zaslonu prema
gore. Popis će se pomaknuti
prema gore i bit će vidljivo više
stavki.
1 Dodirnite
na početnom
zaslonu i odaberite Email te
Postave poruka.
2 Možete prilagoditi sljedeće
postavke:
E-mail računi - upravljanje
računima e-pošte.
Dopusti odgovor putem emaila - odaberite hoće li se slati
poruke s potvrdom pročitanosti.

Zatraži odgovor na e-poštu odaberite hoće li se tražiti poruke
s ‘potvrdom pročitanosti’.
Interval vraćanja - odaberite
koliko će često GT500
provjeravati nove poruke epošte.
Iznos za dohvat - odaberite
broj poruka e-pošte koje će se
istovremeno dohvatiti.
Uključi izvornu poruku
- odaberite želite li u odgovor
uključiti izvornu poruku.
Uključi privitak - odaberite
hoće li se u odgovore uključivati
izvorni privitak.
Aut. vrać. prilikom roam.
- odaberite hoće li se poruke
automatski dohvaćati kada se
nalazite u inozemstvu (roaming).
Nova poruka e-pošte odaberite želite li biti upozoreni
o dolasku novih poruka e-pošte.
Potpis - stvorite potpis za epoštu i uključite ovu značajku.

Važnost - odaberite razinu
važnosti svojih poruka e-pošte.
Veličina pošte pri slanju
- odaberite veličinu poruka epošte koje šaljete.

Mape poruka
Prepoznat ćete strukturu mapa
koja se koristi na GT500, vrlo je
jednostavna.
Nova poruka - otvorite novu,
praznu poruku
Ulaz. spremnik - sve primljene
poruke smještaju se u ulazni
spremnik, gdje ih možete
pregledavati, brisati i izvršavati
druge akcije. Pojedinosti potražite
u odjeljku Upravljanje porukama
u nastavku.
Skice - Ako nemate vremena za
dovršetak poruke, ovdje možete
spremiti nedovršenu poruku.
Izlazni spremnik - ovo je mapa
za privremeno spremanje tijekom
slanja poruka.
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Poruka
Poslano - poruke koje pošaljete
spremaju se u ovu mapu.
Moje mape - stvorite mape za
spremanje svojih poruka.
Predlošci - koristite popis često
korištenih predložaka za tekstualne
i multimedijske poruke.
Emotikoni - svojim porukama
dodajte emotikone.
Postavke - promijenite postavke
za svoje tekstualne i multimedijske
poruke.

Korištenje predložaka
Stvorite predloške za tekstualne ili
multimedijske poruke koje najčešće
šaljete. U telefonu možete pronaći
neke gotove predloške koje prema
želji možete i urediti.
1 Dodirnite , a zatim odaberite
Predlošci.
2 Odaberite Predlošci teksta ili
Multimedijski predlošci. Zatim
možete dodirnuti
za opcije
Dodaj predložak, Izbriši ili
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Izbriši sve. Za uređivanje poruke
jednostavno je odaberite,
izvršite promjene i dodirnite
Spremi.

Korištenje ikona
raspoloženja
Unesite živost u svoje poruke
pomoću ikona raspoloženja. U
telefonu možete pronaći neke
često korištene ikone raspoloženja.
1 Dodirnite , a zatim odaberite
Emotikoni.
2 Dodirnite
za opciju, Dodaj
emotikon, Izbriši ili izbriši sve.

Promjena postavki
tekstualnih poruka
Postavke telefona GT500 za poruke
unaprijed su definirane tako da
možete odmah slati poruke. Te se
postavke mogu promijeniti prema
vašim preferencama.

SAVJET! Za kretanje po popisu
opcija dodirnite posljednju
vidljivu stavku i klizite prstom
po zaslonu prema gore. Popis
će se pomaknuti prema gore i
bit će vidljivo više stavki.
Dodirnite ,a zatim odaberite
Postavke te Tekstualne poruke.
Možete promijeniti sljedeće:
SMS centar poruka - unesite
pojedinosti centra za poruke.
Izvješće o isporuci - pomaknite
prekidač ulijevo kako biste primali
potvrdu da su vaše poruke
dostavljene.
Razdoblje valjanosti - odaberite
koliko će se dugo poruke čuvati u
centru za poruke.
Vrste poruka - tekst možete
pretvoriti u Glas, Fax, X.400 ili
Email.

Šifriranje znakova - odaberite
način šifriranja znakova. To će
utjecati na veličinu vaših poruka,
a tako i na naknade za prijenos
podataka.
Šalji dugi tekst kao - odaberite
kako biste duge poruke slali kao
Višestruki SMS ili kao MMS.

Promjena postavki
muldimedijskih poruka
Postavke telefona GT500 za poruke
unaprijed su definirane tako da
možete odmah slati poruke. Te se
postavke mogu promijeniti prema
vašim preferencama.
Dodirnite , a zatim odaberite
Postavke te Multimedijska
poruka. Možete promijeniti
sljedeće:
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Poruka
Način prihvaćanja - odaberite
Matična mreža ili Mreža za
roaming. Odaberete li nakon toga
Ručno, primat ćete samo obavijesti
o multimedijskim porukama, nakon
čega ćete moći odlučiti želite li ih
preuzeti u potpunosti.
Izvješće o isporuci - odaberite
želite li omogućiti i/ili zatražiti
izvješće o isporuci.
Čitanje odgovora - odaberite kako
biste dopustili i/ili poslali odgovor
o pročitanosti.
Prioritet - odaberite razinu
prioriteta svoje multimedijske
poruke.
Razdoblje valjanosti - odaberite
koliko će se dugo poruke čuvati u
centru za poruke.
Trajanje prikaza stranice
- odaberite koliko dugo će se
slajdovi prikazivati na zaslonu.
Vrijeme isporuke - odaberite
količinu vremena za isporuku
poruke.
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MMS centar - unesite pojedinosti
centra za poruke.

Promjena ostalih postavki
Dodirnite , odaberite Postavke,
zatim:
Video pošta - dodirnite
kako
biste dodali novu uslugu video
pošte. Više informacija o dostupnih
uslugama zatražite od mrežnog
operatera.
Gov. pošta - dodirnite
a
dodavanje nove usluge govorne
pošte. Više informacija o dostupnih
uslugama zatražite od mrežnog
operatera.
Servisna poruka - odaberite
želite li primati ili blokirati servisne
poruke. Možete postaviti i
sigurnost svojih poruka stvaranjem
popisa pouzdanih i nepouzdanih
pošiljatelja.
Info usluge - odaberite status
primanja, jezik i druge postavke.

Fotoaparat
Brzo snimanje fotografije
1 Pritisnite tipku
na desnoj
strani telefona.
2 Držite telefon u vodoravnom
položaju i usmjerite objektiv
prema predmetu snimanja.
3 Lagano pritisnite tipku za
snimanje, nakon čega će se u
sredini zaslona tražila pojaviti
okvir za fokusiranje.
4 Postavite telefon tako da se
u okviru za fokusiranje nalazi
subjekt fotografije.
5 Kad okvir za fokusiranje postane
zelene boje, fotoaparat je
fokusirao subjekt fotografiranja.
6 Pritisnite gumb za snimanje
dokraja.
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Fotoaparat
Nakon snimanja fotografije
Snimljena fotografija će se prikazati
na zaslonu. Naziv slike prikazat će
se uz četiri ikone na desnoj strani.

Dodirnite za uređivanje naziva
odabrane slike.
Dodirnite za uređivanje slike
pomoću raznih alata.
Dodirnite za povratak na
prethodni izbornik.
Dodirnite za brisanje slike.

IMG002.jpg spremljena

Dodirnite da bi se fotografija
poslala kao Poruka, Email ili
Bluetooth. Vidi Slanje poruka i
Slanje i primanje datoteka putem
Bluetooth veze.
Napomena: Imajte na umu
da se prilikom preuzimanja
multimedijskih poruka pri
roamingu mogu naplaćivati
dodatne naknade.
Dodirnite ako želite sliku
koristiti kao pozadinu.
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Dodirnite kako biste odmah
snimili još jednu fotografiju. Trenutni
videozapis će se spremiti.
Dodirnite za pregled galerije
spremljenih fotografija.

Osnovne informacije o tražilu
Zumiranje
Makro - uključite za snimanje fotografija
iz velike blizine.
Bljeskalica - vidi Korištenje bljeskalice.
Veličina
Status bljeskalice
Natrag - dodirnite za povratak na
početni zaslon.
Način rada za fotografiranje
1. Odabran je način rada za
fotografiranje.
2. Dodirnite za fotografiranje.
3. Povucite dolje kako biste se prebacili
na video kameru
Video - dodirnite za prelazak na video
kameru
Galerija
SAVJET! Možete zatvoriti sve
opcije prečaca kako bi zaslon
tražila bio čišći. Jednostavno
jednom dodirnite središte tražila.
Za ponovno aktiviranje opcija
dodirnite zaslon još jednom.

Postavke - dodirnite ovu ikonu za
otvaranje izbornika s postavkama.
Pogledajte Korištenje naprednih
postavki.
Svjetlina - vidi Podešavanje Svjetline.
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Fotoaparat
Korištenje bljeskalice
Bljeskalica je prema zadanim
postavkama postavljena na
automatsku aktivaciju, ali postoje i
druge opcije.
1 Odaberite
na lijevoj strani
tražilice kako biste otvorili
podizbornik bljeskalice.
2 Postoje tri opcije bljeskalice:
Automatski - kamera će
procijeniti svjetlost potrebnu
za snimanje dobre fotografije
i koristiti bljeskalicu prema
potrebi.
Uvijek isključeno - kamera
nikad neće uključivati bljeskalicu.
To je korisno želite li produžiti
trajanje baterije.
Uvijek uklj. - kamera će uvijek
uključivati bljeskalicu.
3 Dodirom na željenu opciju,
izbornik bljeskalice će se
automatski zatvoriti i omogućiti
vam snimanje fotografije.
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4 Ikona statusa bljeskalice u
tražilu promijenit će se sukladno
novom načinu rada bljeskalice.

Podešavanje izloženosti
Ekspozicijom se definira razlika
između svijetlih i tamnih područja
na slici. Slika s niskom kontrastom
izgledat će mutno, dok će slika
s visokim kontrastom izgledati
mnogo oštrije.
1 Dodirnite
.
2 Pokazivač kontrasta pomičite
uz traku, prema
za manju
ekspoziciju i sliku s manje oštrine
ili prema
za veću ekspoziciju
i oštriju sliku.

Kontinuirano snimanje
1 U tražilu dodirnite
kako biste
otvorili sve opcije naprednih
postavki i otvorite Način
okidanja, a zatim Kontinuirano
snimanje.
2 Smjestite objekt unutar tražila
i pritisnite gumb za snimanje
kao i kod snimanja uobičajene
fotografije.
3 Kamera će fotografije snimati u
brzom slijedu.

Korištenje naprednih
postavki
U tražilu dodirnite
kako biste
otvorili opcije naprednih postavki.
Nakon odabira opcije dodirnite
gumb OK.
Pr.fotoap. - za snimanje
autoportreta prijeđite na unutarnju
kameru telefona LG GT500.
Veličina slike - promijenite
veličinu fotografije radi štednje

prostora u memoriji ili snimite sliku
veličine prikladne za kontakt. Vidi
Promjena veličine slike.
Tip scene - postavite kameru za
prilagođavanje okolini. Odaberite
jednu od opcija Automatski, Noć,
Portret, Krajolik, Plaža, Sport i
Zabava.
Efekt boje - odaberite ton boje
koji želite koristiti na svojoj novoj
fotografiji. Vidi Odabir efekta boje.
Nivo bijele boje - odaberite
Automatski, Blještavo, Sunčano,
Fluorescentno ili Oblačno.
Mjerač vremena - automatski
mjerač vremena omogućava
postavljanje odgode nakon pritiska
na okidač. Odaberite Isključeno, 3
sekunde, 5 sekundi ili 10 sekundi.
To je idealno ako se i sami želite
naći na fotografiji.
Način okidanja - odaberite jednu
od šest opcija za način okidanja.
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Fotoaparat
Kvaliteta slike - odaberite Super
fino, Fino ili Uobičajeno. Što je
kvaliteta veća, fotografija će biti
oštrija. Međutim, zbog toga će
porasti veličina datoteke, što znači
da ćete u memoriju moći pohraniti
manje fotografija.

Prikaži snimljenu sliku - odaberite
hoće li se slika nakon fotografiranja
prikazati ili ne.

Automatsko fokusiranje odaberite na koji će način kamera
fokusirati. Odaberite Automatski
ili Ručno.

Reset - ponovno postavljanje svih
postavki kamere.

Stil pregleda - odaberite stil
pregleda.
Memorija u upotrebi - odaberite
hoće li se fotografije spremati u
memoriju telefona ili na vanjsku
memoriju.
Sakrij ikone - odaberite ikone
za postavke fotoaparata ručno ili
automatski.
Stabil. kadra - omogućava
snimanje fotografije bez
nestabilnosti ili trešnje kamere.
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Zvuk okidača - odaberite jedan od
četiri zvuka okidača.
Geo-označavanje - Uklj./isklj.

SAVJET! Kada napustite kameru,
sve postavke osim veličine i
kvalitete slike će se vratiti na
zadane vrijednosti. Sve postavke
koje nisu zadane, poput tona
boje, treba ponovo postaviti.
Provjerite ih prije snimanja
sljedeće fotografije.

SAVJET! Izbornik postavki
nalazi se iznad tražila, pa
prilikom promjene elemenata
boje ili kvalitete slike rezultat
promjene možete vidjeti iza
izbornika postavki.

3 Odaberite jednu od šest
opcija vrijednosti piksela (5M:
2592x1944, 3M: 2048x1536,
2M: 1600x1200, 1M: 1280x960,
640x480, 320x240) ili odaberite
unaprijed definiranu veličinu
pozadine.

Promjena veličine fotografije Odabir efekta boje
S brojem piksela raste i veličina
datoteke, što znači da će zauzeti
više prostora u memoriji. Želite
li u svoj telefon smjestiti više
fotografija, možete smanjiti
rezoluciju i time smanjiti veličinu
datoteka.
1 Koristeći tražilo dodirnite
u
lijevom kutu.
2 U izborniku Pregled dodirnite
Veličina slike.

1 Koristeći tražilo dodirnite
u
lijevom kutu.
2 Odaberite Efekt boje u
izborniku Pregled.
3 Postoje opcije tona boje.
4 Nakon odabira možete zatvoriti
izbornik za nijansu boje
odabravši gumb OK. Spremni ste
za fotografiranje.
SAVJET! Fotografiju koju
ste snimili u boji možete
promijeniti u crno-bijeli ili sepia
format, ali fotografiji snimljenoj
u crno-bijelom ili sepia formatu
ne možete dodati boju.
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Korištenje unutarnje kamere
Vaš LG GT500 opremljen je
unutarnjom kamerom rezolucije
640x480 za video pozive i snimanje
fotografija.
1 Za prelazak na unutarnju kameru
dodirnite
, a zatim odaberite
Pr. fotoap. u izborniku Pregled.
2 Nakon nekoliko sekundi vidjet
ćete sami sebe u tražilu. Za
snimanje fotografije pritisnite
bočnu tipku kao i obično.
SAVJET! Unutarnja kamera
ima manje postavki budući da
nema bljeskalicu niti mogućnost
postavljanja osjetljivosti. I
nadalje možete mijenjati
veličinu slike, efekt boje,
kvalitetu slike, nivo bijele boje i
postaviti samookidač dodirom
opcije
na isti način kao i kod
glavne kamere.
3 Nakon snimanja fotografije moći
ćete koristiti iste opcije kao i kod
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fotografija snimljenih glavnom
kamerom.
4 Za povratak na glavnu kameru
dodirnite
, a zatim odaberite
Pr. fotoap. u izborniku Pregled.

Pregledavanje spremljenih
fotografija
1 Spremljenim fotografijama
možete pristupiti u načinu rada
kamere. Jednostavno dodirnite
i na zaslonu će se prikazati
galerija.

Video kamera
Brzo snimanje videozapisa
1 Pritisnite i držite tipku kamere na
desnoj strani telefona.
2 Za prelazak u način rada video
kamere možete i dodirnuti u
tražilu u načinu rada kamere.
3 Na zaslonu će se pojaviti tražilo
kamere.
4 Držite telefon u vodoravnom
položaju i usmjerite objektiv
prema subjektu snimanja.
5 Pritisnite gumb za snimanje
jednom kako biste počeli
snimati.
6 Snimanje će se pojaviti na vrhu
tražila, a na njegovom dnu će
se pojaviti mjerač vremena koji
pokazuje duljinu videozapisa.
7 Za pauziranje videozapisa
dodirnite
, a za ponovno
pokretanje odaberite .

8 Za zaustavljanje snimanja
dodirnite
na zaslonu ili
još jednom pritisnite gumb za
snimanje.
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Video kamera
Nakon snimanja videozapisa
Na zaslonu će se prikazati slika koja
predstavlja snimljeni videozapis.
Naziv videozapisa prikazat će se pri
dnu zaslona, a uz desni rub četiri
ikone.
Dodirnite za reprodukciju
videozapisa.
Dodirnite da bi se fotografija
poslala kao Poruka, Email ili
Bluetooth. Vidi Slanje poruka i
Slanje i primanje datoteka putem
Bluetooth veze.
Napomena: Imajte na umu
da se prilikom preuzimanja
multimedijskih poruka pri
roamingu mogu naplaćivati
dodatne naknade.
Dodirnite ako želite sliku
koristiti kao pozadinu.
Dodirnite za uređivanje naziva
odabrane slike.
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Dodirnite za povratak na
prethodni izbornik.
Dodirnite za brisanje
videozapisa koji ste upravo snimili
i potvrdite dodirnuvši Da. Ponovo
će se pojaviti tražilo.
Dodirnite kako biste odmah
snimili sljedeći videozapis. Trenutni
videozapis će se spremiti.
Dodirnite za pregled galerije
spremljenih videozapisa i slika.

Osnovne informacije o tražilu
Svjetlina - vidi Podešavanje Svjetline.
Zumiranje - dodirnite
za
povećavanje ili
za smanjivanje.
Možete koristiti i bočne tipke za
podešavanje glasnoće.
Veličina slike
Spremanje u memoriju telefona /
vanjsku memoriju
Natrag - dodirnite za povratak na
početni zaslon.
Kamera - dodirnite za prelazak na
kameru
Način rada videokamere
1. Odabran je način rada videokamere.
2. Dodirnite za početak snimanja
3. Povucite nagore za prijelaz na
kameru
SAVJET! Možete zatvoriti sve
opcije prečaca kako bi zaslon
tražila bio čišći. Jednostavno
jednom dodirnite središte
tražila. Za ponovno aktiviranje
opcija dodirnite zaslon još
jednom.

Galerija
Postavke - dodirnite ovu ikonu za
otvaranje izbornika s postavkama. Vidi
Korištenje naprednih postavki.
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Video kamera
Podešavanje izloženosti
Ekspozicijom se definira razlika
između svijetlih i tamnih područja
na slici. Slika s niskom kontrastom
izgledat će mutno, dok će slika
s visokim kontrastom izgledati
mnogo oštrije.
1 Dodirnite
.
2 Pokazivač izloženosti pomičite
uz traku, prema
kako
biste smanjili izloženost i dobili
mutniju sliku, ili prema
za viši
kontrast i oštriju sliku.

Korištenje naprednih
postavki
U tražilu dodirnite Postavke kako
biste otvorili opcije naprednih
postavki. Nakon odabira opcije
dodirnite gumb OK.

52 LG GT500 | Korisnički priručnik

Pr. fotoap. - kako biste snimili
sami sebe, prijeđite na unutarnju
videokameru u LG GT500.
Vidi Korištenje unutarnje
videokamere.
Veličina videozapisa - promijenite
veličinu videozapisa kako biste
uštedjeli prostor u memoriji.
Pogledajte Promjena veličine
slike videozapisa.
Tip scene - odaberite Automatski
ili Noćno snimanje.
Efekt boje - odaberite ton boje za
korištenje u novom prikazu. Vidi
Odabir tona boje.
Nivo bijele boje - nivo bijele
boje osigurava realističan prikaz
bijelih tonova u videozapisu. Kako
biste omogućili da kamera pravilo
uskladi bijelu boju, možda ćete
morati odrediti uvjete osvjetljenja.
Odaberite Automatski, Blještavo,
Sunčano, Fluorescentno ili
Oblačno.

Kvaliteta videozapisa - odaberite
između opcija Super fino, Fino i
Uobičajeno. Što je veća kvaliteta,
videozapis će biti oštriji. Zbog toga
će porasti veličina datoteke, što
znači da ćete u memoriju moći
pohraniti manje videozapisa.
Trajanje - postavite ograničenje
trajanja za svoje videozapise.
Odaberite Uobičajeno ili MMS
kako biste ograničili maksimalnu
veličinu za slanje putem MMS-a.
SAVJET! Odabirete li trajanje
multimedijske poruke, odaberite
nižu kvalitetu slike, što će vam
omogućiti snimanje duljeg
videozapisa.
Memorija u upotrebi - odaberite
hoće li se fotografije spremati u
memoriju telefona ili na vanjsku
memoriju.
Zvuk - odaberite Bez zvuka za
snimanje video zapisa bez zvuka.

Sakrij ikone - odaberite želite li
sakriti ikone iz izbornika kamere
automatski ili ručno.
Poništi postavke - ponovno
postavljanje svih postavki kamere.

Promjena veličine slike
videozapisa
S brojem piksela raste i veličina
datoteke, što znači da će zauzeti
više prostora u memoriji. Želite
li u svoj telefon smjestiti više
videozapisa, možete smanjiti
rezoluciju videozapisa i time
smanjiti veličinu datoteka.
1 Koristeći tražilo dodirnite
u
lijevom kutu.
2 Odaberite Veličina videozapisa
iz izbornika Pregled.
3 Odaberite neku od sljedećih
opcija vrijednosti piksela:
320x240 - manja veličina slike
i time manja veličina datoteke.
Idealno za uštedu memorijskog
prostora.
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Video kamera
176x144 - najmanja veličina
slike i time najmanja veličina
datoteke.
4 Dodirnite ikonu Natrag za
povratak na tražilo.
SAVJET! Softver za konverziju
formata videozapisa potražite
na CD mediju isporučenom uz
GT500.

Odabir tona boje
1 Koristeći tražilo dodirnite
u
lijevom kutu.
2 Odaberite Efekt boje u
izborniku Pregled.
3 Postoji šest opcija tona boje.
4 Dodirnite ton boje koji želite
koristiti.
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SAVJET! Video zapis koji ste
snimili u boji možete promijeniti
u crno-bijeli ili sepia format,
ali video zapisu snimljenom u
crno-bijelom ili sepia formatu ne
možete dodati boju.

Korištenje unutarnje
videokamere
Vaš LG GT500 opremljen je
unutarnjom kamerom rezolucije
320x240 za video pozive i snimanje
videozapisa.
1 Za prelazak na unutarnju kameru
dodirnite
te odaberitePr.
fotoap..
2 Nakon nekoliko sekundi vidjet
ćete sami sebe u tražilu. Za
pokretanje snimanja pritisnite
gumb za snimanje na uobičajeni
način, a za zaustavljanje
snimanja pritisnite ga još
jednom.

3 Nakon snimanja videozapisa
moći ćete koristiti sve one opcije
koje su dostupne kod snimanja
videozapisa pomoću glavne
kamere.
4 Za povratak na glavnu kameru
dodirnite
te Pr.fotoap..
SAVJET! I nadalje možete
mijenjati veličinu slike, efekt
boje, nivo bijele boje i kvalitetu
dodirnuvši Postavke na isti
način kao i kod glavne kamere.

Pregledavanje spremljenih
videozapisa
1 U tražilu dodirnite .
2 Na zaslonu će se prikazati vaša
galerija.
3 Jednom dodirnite videozapis
kako biste ga povećali u galeriji.
Reprodukcija će započeti
automatski.
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Vaše fotografije i videozapisi
Pregledavanje fotografija i
videozapisa

Podešavanje jačine zvuka
tijekom gledanja videozapisa

1 Dodirnite
na zaslonu kamere
za pregled.
2 Na zaslonu će se prikazati vaša
galerija.
3 Dodirnite videozapis ili
fotografiju kako biste je otvorili
u cijelosti.

Kako biste prilagodili glasnoću
zvuka u videozapisu tijekom
njegove reprodukcije, dodirnite
traku glasnoće na dnu zaslona
nakon pritiska na simbol zvučnika.
Možete koristiti i tipke za
podešavanje glasnoće na bočnoj
strani telefona.

SAVJET! Lagano udarite
lijevo ili desno za pregled ostalih
fotografija ili videozapisa.
SAVJET! Kako biste
izbrisali fotografiju ili videozapis,
otvorite ga i odaberite . Za
potvrdu dodirnite Da.

Korištenje zumiranja
prilikom pregledavanja
fotografije
Tijekom pregledavanja fotografija
možete povećavati ili smanjivati
prikaz.
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Postavljanje fotografije kao
pozadine
1 Dodirnite fotografiju koju želite
postaviti kao pozadinu kako
biste je otvorili.
2 Dodirnite zaslon kako biste
otvorili izbornik opcija.
3 Dodirnite početni izbornik.
4 Sliku možete povećavati i
smanjivati te pomicati izrezano
područje pomoću sličice na dnu
zaslona.

Vaše fotografije i videozapisi
Uređivanje fotografija
Mnogo je sjajnih načina na koje
možete mijenjati svoje fotografije,
dodavati im pojedinosti ili ih učiniti
živopisnijima.
1 Otvorite fotografiju koju želite
urediti i dodirnite
za prikaz
opcija.
2 Dodirnite ikone za izmjenu
fotografije:
Obrezivanje fotografije.
Odaberite pravokutno ili kružno
područje izrezivanja i pomaknite
prst po zaslonu kako biste
odabrali područje.
Prostoručno crtanje po
fotografiji. Odaberite jednu od
četiri opcije debljine crte i boju
koju želite koristiti.

Ukrašavanje fotografije
pečatom. Odaberite jedan od
pečata i dodirnite mjesto na
fotografiji na koje ga želite
smjestiti.
Brisanje uređivanja koje ste
načinili na slici. Možete odabrati
veličinu gumice koju koristite.
Dodirnite za povratak na
galeriju.
Spremanje promjena
koje ste načinili na fotografiji.
Odaberite želite li da se promjene
spreme kao Ažuriraj postojeće
ili Nova datoteka. Ako ste
odabrali Nova datoteka unesite
naziv datoteke.

Dodavanje teksta na
sliku. Vidi Dodavanje teksta
fotografiji.
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Vaše fotografije i videozapisi
Brisanje uređivanja koje ste
načinili na fotografiji.
Dodirnite za otvaranje
dodatnih opcija efekata,
uključujući Rotiraj. Postoje i
naprednije opcije uređivanja.
Vidi Dodavanje naglaska boje i
Zamjena boja na fotografiji.
Dodirnite za primjenu opcija
efekata na fotografiju.
To omogućuje jednostavnije
prilagođavanje fotografije
snimljene pomoću automatskog
određivanja boja, osvjetljenja itd.
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Dodavanje teksta fotografiji
1 Na zaslonu uređivanja dodirnite
.
2 Odaberite Tekst za dodavanje
teksta bez okvira ili odaberite
jedan od oblika okvira za tekst.
3 Unesite tekst pomoću tipkovnice
i dodirnite Spremi.
4 Pomaknite tekst dodirivanjem i
povlačenjem na željeno mjesto.

Dodavanje efekta fotografiji
1 Na zaslonu uređivanja dodirnite
.
2 Na fotografiju možete primijeniti
bilo koju od brojnih opcija
3 Za poništavanje efekta
jednostavno dodirnite
.

Izrezivanje fotografije
1 Na zaslonu uređivanja dodirnite
.
2 Odaberite oblik koji želite
koristiti kod izrezivanja slike.
3 Povucite okvir preko područja
koje želite obrezati.
4 Kada ste zadovoljni odabirom,
dodirnite
.

Dodavanje naglaska boje
fotografiji

4 Intenzitet naglaska možete
promijeniti dodirom opcije
i zatim pomicanjem označivača
prema gore ili prema dolje po
traci intenziteta.
5 Dodirnite U redu.
6 S fotografije će se ukloniti sve
boje osim dijela koji je označen
za naglašavanje boje.
7 Odaberite
za spremanje
promjena.

1 Na zaslonu uređivanja dodirnite
.
2 Odaberite Detalj u boji.
3 Odaberite dio fotografije. Svi
objekti u tom području iste ili
slične boje povezat će se crtom,
primjerice, nečija kosa ili vesta.
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Zamjena boja na fotografiji
1 Na zaslonu uređivanja dodirnite
.
2 Odaberite Zamjena boja.
3 Odaberite dio fotografije. Svi
objekti u tom području iste ili
slične boje obrubit će se crtom.
Na primjer, nečija kosa ili vesta.
4 Odaberite boju.
5 Pritisnite U redu.
6 Dio fotografije označen za
naglašavanje boje promijenit će
se u boju određenu zamjenom
boja.
7 Odaberite
za spremanje
promjena.
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Multimedija
U memoriju telefona možete
pohraniti bilo kakve multimedijske
datoteke kako biste mogli
jednostavno pristupati svojim
slikama, zvukovima, videozapisima
i igrama. Svoje datoteke možete
spremati i na memorijsku karticu.
Prednost spremanja na memorijske
kartice je u oslobađanju memorije
telefona.
Za pristupanje izborniku
Multimedija dodirnite
i zatim
Zabava. Dodirnite Moji sadržaji
kako biste otvorili popis mapa
u kojima su pohranjene vaše
multimedijske datoteke.

Slike
U mapi Moje slike nalazi se popis
slika koje su unaprijed učitane
na vaš telefon, slika koje ste sami
preuzeli i slika koje su snimljene
pomoću fotoaparata na telefonu.

Izbornici opcija za Moje slike
Opcije slika koje su vam dostupne
u opciji Moje slike ovise o vrsti
odabrane slike. Za fotografije koje
ste snimili kamerom telefona bit će
dostupne sve opcije, ali za zadane
slike bit će dostupne samo opcije
Koristi kao, Ispiši, Poredaj po i
Upravitelj memorije.

Slanje fotografije
1 Dodirnite
, a zatim Zabava.
2 Dodirnite Moji sadržaji te Moje
slike.
3 Odaberite sliku koju koju želite
poslati i dodirnite Pošalji.
Odaberite Poruka, Email ili
Bluetooth.
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Multimedija
1 Odaberete li Poruka ili Email,
fotografija će se priložiti poruci
koju možete napisati i poslati
na uobičajeni način. Odaberete
li Bluetooth, telefon će od vas
zatražiti da uključite Bluetooth,
nakon čega će potražiti uređaj
na koji će poslati fotografiju.

Korištenje slike
Možete odabrati slike koje ćete
koristiti kao pozadine i čuvare
zaslona, pa čak i za identifikaciju
pozivatelja.
1 Dodirnite
, a zatim Zabava.
2 Dodirnite Moji sadržaji te Moje
slike.
3 Odaberite sliku i dodirnite
.
4 Dodirnite Koristi kao i odaberite
jedno od sljedećeg:
Tema glavnog zaslona postavljanje pozadine za početni
zaslon.
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Slika kontakta - dodijelite sliku
određenoj osobi na svom popisu
kontakata i slika će se pojaviti
kada vas ta osoba nazove.

Označavanje slika
Slika sa slabim osvjetljenjem
može se prilagoditi bez snižavanja
njezine kvalitete.
1 Dodirnite
, a zatim Zabava.
2 Dodirnite Moji sadržaji te Moje
slike.
3 Odaberite sliku i dodirnite
,a
zatim dodirnite Smart Light.
4 Osvjetljenje će se automatski
promijeniti i moći ćete spremiti
novu sliku.

Premještanje ili kopiranje
slike
Slike možete premještati ili
kopirati iz memorije telefona na
memorijsku karticu i obrnuto. To je
dobro napraviti radi oslobađanja
prostora u bilo kojoj od memorija
ili za sprečavanje gubitka slika.
1 Dodirnite
, a zatim Zabava.
2 Dodirnite Moji sadržaji te Moje
slike.
3 Dodirnite
, a zatim odaberite
Premjesti ili Kopiraj.
4 Odaberite sliku.
5 Odaberite Premjesti ili Kopiraj.

Stvaranje prikaza slajdova
Ako želite pregledati sve slike na
telefonu, možete stvoriti prikaz
slajdova kako ne biste morali
otvarati i zatvarati svaku sliku
pojedinačno.
1 Dodirnite
, a zatim Zabava.
2 Dodirnite Moji sadržaji te Moje
slike.
3 Dodirnite
i zatim Prikaz
slajdova.

Zvukovi
Mapa Moji zvukovi sadrži mape
Preuzeti zvukovi, Zadani zvukovi i
Glasovni zapisi. Iz te mape možete
upravljati zvukovima, slati ih ili ih
postavljati kao zvukove zvona.
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Korištenje zvuka
1 Dodirnite
, a zatim Zabava.
2 Dodirnite Moji sadržaji te Moji
zvukovi.
3 Odaberite Zadani zvukovi ili
Glasovni zapisi.
4 Odaberite zvuk i započet će
njegova reprodukcija.
5 Dodirnite
i odaberite Koristi
kao.
6 Odaberite Melodija glas.
poz., Melodija video poziva,
Ton poruke, Uključivanje or
Isključivanje.

Video zapisi
Mapa Moji video zapisi sadrži
preuzete video zapise i one koje ste
snimili svojim telefonom.
Gledanje video zapisa
1 Dodirnite
, a zatim Zabava.
2 Dodirnite Moji sadržaji te Moji
video zapisi.
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3 Odaberite videozapis za
reprodukciju.
SAVJET! GT500 podržava i DivX
i Xvid format za reprodukciju
video zapisa, što omogućava
dostupnost većeg broja
sadržaja.

Korištenje opcija dok je
video zapis pauziran
Dodirnite
dok je reprodukcija
zaustavljena i odaberite:
Pošalji - slanje video zapisa u
poruci, e-pošti ili putem Bluetooth
veze.
Izbriši - Brisanje video zapisa.
Koristi kao - omogućuje
postavljanje opcija Melodija
glasovnih poziva ili Melodija video
poziva (može biti ograničeno
veličinom videozapisa).
Informacije o datoteci. - Pregled
pojedinosti naziva, veličine,

datuma, vremena, vrste, trajanja,
dimenzija, zaštite i autorskih prava.
NAPOMENA: Izlazni kabel
televizora može se kupiti odvojeno.

Slanje video zapisa
1 Odaberite videozapis i dodirnite
.
2 Dodirnite Pošalji i odaberite
Poruka, Email ili Bluetooth.
3 Odaberete li opciju Poruka ili
Email, videozapis će biti dodan
poruci koju možete napisati
i poslati na uobičajen način.
Odaberete li Bluetooth, morat
ćete uključiti Bluetooth, a telefon
će potražiti uređaj kojem može
poslati video zapis.

Igre i aplikacije
Na svoj telefon možete preuzeti
nove igre i aplikacije koje će vas
zabaviti u slobodno vrijeme.

Igranje igre
1 Dodirnite
i zatim Zabava.
2 Dodirnite Igre i aplikacije, a
zatim Igre.
3 Odaberite i dodirnite igru kako
biste je pokrenuli.

Korištenje izbornika opcija
za igre
U mapi Igre i aplikacije dostupne su
sljedeće opcije:
Poredaj po - redanje igara i
aplikacija po Datumu, Veličini ili
Nazivu.
Informacije o datoteci. - prikaz
informacija o igri.

Flash sadržaj
U mapi Flash sadržaj nalaze se sve
zadane i preuzete SWF datoteke.
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Pregledavanje SWF/SVG
datoteke
1 Dodirnite
, a zatim Zabava.
2 Dodirnite Moji sadržaji te Flash
sadržaj.
3 Odaberite datoteku za pregled.

Dokumenti
U mapi Dokumenti u Moji sadržaji
možete pregledati sve svoje
datoteke dokumenata. Tu možete
pregledati datoteke programa
Excel, Powerpoint i Word te
tekstualne i
pdf datoteke.

Pregledavanje datoteke
1 Dodirnite
, a zatim Zabava.
2 Dodirnite Moji sadržaji te
Dokumenti.
3 Odaberite dokument i dodirnite
Prikaz.
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Prijenos datoteke u telefon
Bluetooth je vjerojatno
najjednostavniji način prijenosa
datoteke iz računala u telefon.
Također, možete koristiti LG
PC Suite putem kabela za
sinkronizaciju.
Prijenos pomoću Bluetooth veze:
1 Bluetooth mora biti uključen i na
telefonu i na računalu, a uređaji
moraju biti međusobno vidljivi.
2 Koristite računalo za slanje
datoteka putem Bluetooth veze.
3 Nakon slanja datoteke na
telefonu ćete morati potvrditi
njezin primitak dodirom opcije
Da.
4 Datoteka bi se trebala pojaviti
u vašoj mapi Dokumenti ili
Ostalo.

Ostalo

Stvaranje filma

Mapa Ostalo koristi se za
pohranjivanje datoteka koje
nisu slike, zvukovi, videozapisi,
igre ili aplikacije. Koristi se na isti
način kao mapa Dokumenti. Pri
prijenosu s računala na telefon
datoteke se mogu pojaviti u mapi
Ostalo, a ne u mapi Dokumenti.
Dogodi li se to, možete ih
premjestiti.
Premještanje datoteke iz mape
Ostalo u mapu Dokumenti:
1 Dodirnite
, a zatim Zabava.
2 Dodirnite Moji sadržaji te
Ostalo.
3 Dodirnite Premjesti, a zatim
dodirnite Premjesti još jednom.
4 Odaberite datoteku i dodirnite
.

1 Dodirnite
, a zatim Zabava.
2 Dodirnite Kamera te Muvee
studio.
3 Dodirnite
kako biste dodali
sliku. Dodirnite slike koje želite
uključiti i odaberite Umetni.
4 Dodirnite gornji dio kartice stila
kako biste odabrali stil filma.
5 Dodirnite karticu zvuka na dnu
zaslona za izmjenu zvuka, na
primjer mp3 datoteke...
6 Dodirnite gumb Reprodukcija a
pregled sadržaja koji ste stvorili.
7 Dodirnite
, a zatim
Redoslijed reprodukcije za
promjenu redoslijeda.
8 Dodirnite
,a zatim Spremi
lokaciju kako biste odabrali
mjesto na koje ćete spremiti
film i dodirnite Trajanje kako
biste odabrali Koristi se za
spremanje ili Koristi se za
slanje.
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9 Za spremanje filma dodirnite
reprodukciju, a zatim dodirnite
ikonu spremanja u lijevom kutu.

Nasumična reprodukcija
pjesama - možete slušati pjesme
nasumičnim redoslijedom.

Glazba

Prijenos glazbe na telefon

LG GT500 ima ugrađen glazbeni
player kako biste mogli slušati svoje
omiljene pjesme. Za pristupanje
playeru glazbe dodirnite
,a
zatim Zabava te Glazba. Ovdje
možete pristupiti većem broju
mapa:
Nedavno reproducirano - možete
preslušati sve pjesme koje su
nedavno reproducirane.
Sve pjesme - sadrži sve pjesme
koje se nalaze na vašem telefonu.
Izvođači - pregled kolekcije glazbe
prema izvođačima.
Albumi - pregled kolekcije glazbe
prema albumima.
Žanrovi - pregled kolekcije glazbe
prema žanrovima.
Popisi pjesama - sadrži sve popise
pjesama koje ste stvorili.
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Najjednostavniji način prijenosa
glazbe na telefon je preko
Bluetooth veze ili kabela za
sinkronizaciju.
Također, možete koristiti softver
LG PC Suite. Prijenos pomoću
Bluetooth veze:
1 Provjerite je li Bluetooth prijenos
uključen na oba uređaja te jesu li
uređaji jedan drugom vidljivi.
2 Odaberite glazbenu datoteku
na drugom uređaju i odaberite
slanje preko Bluetooth veze.
3 Nakon slanja datoteke na
telefonu ćete morati potvrditi
njezin primitak dodirom opcije
Da.
4 Datoteka bi se trebala naći pod
Glazba > Sve pjesme.

Reprodukcija pjesme
1 Dodirnite
, a zatim Zabava.
2 Dodirnite Glazba, a zatim Sve
pjesme.
3 Odaberite pjesmu koju želite
reproducirati i dodirnite
Reprodukcija.
4 Dodirnite za pauziranje
reprodukcije pjesme.
5 Dodirnite
za prelazak na
sljedeću pjesmu.
6 Dodirnite
za prelazak na
prethodnu pjesmu.
7 Dodirnite
za povratak na
izbornik Glazba.

Stvaranje popisa za
reprodukciju
Vlastite popise pjesama možete
stvoriti biranjem pjesama iz mape
Sve pjesme.
1 Dodirnite
, a zatim Zabava.
2 Dodirnite Glazba, a zatim Popisi
pjesama.
3 Dodirnite Novi popis pjesama,
unesite naziv popisa pjesama i
dodirnite Spremi.
4 Prikazat će se mapa Sve pjesme.
Dodirnite sve pjesme koje želite
uključiti u popis pjesama; kraj
naziva pjesama pojavit će se
kvačice.
5 Dodirnite Izvršeno.
Kako biste reproducirali popis
pjesama, odaberite ga i dodirnite
Reproduciraj.
NAPOMENA: za dodavanje drugog
popisa pjesama dodirnite
,a
zatim Novi popis.
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Brisanje popisa za
reprodukciju
1 Dodirnite
, a zatim Zabava.
2 Dodirnite Glazba, a zatim Popisi
pjesama.
3 Dodirnite , a zatim Izbriši ili
Izbriši sve kako biste izbrisali
sve popise pjesama.

Korištenje radiouređaja
Vaš LG GT500 sadrži FM radio pa
svoje omiljene stanice možete
slušati i u pokretu.
NAPOMENA: za slušanje radija
morat ćete umetnuti slušalice.
Umetnite ih u utičnicu za slušalice
(to je ista utičnica u koju se
priključuje punjač).
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Pretraživanje stanica
Radio stanice na telefonu možete
pronaći ručno ili automatski. One
se zatim spremaju na određene
brojeve kanala te ih ne morate
ponovo tražiti.
Automatsko podešavanje:
1 Dodirnite
, a zatim Zabava.
2 Dodirnite FM radio, a zatim
.
3 Dodirnite Automatsko
skeniranje, a zatim Da.
Pronađene stanice automatski
će se dodijeliti brojevima kanala
u telefonu.
NAPOMENA: stanice možete
podesiti i ručno, pomoću
kotačića pokraj radio frekvencije.

Ponovno postavljanje kanala
1 Dodirnite
, a zatim Zabava.
2 Dodirnite FM radio, a zatim
.
3 Odaberite Poništi za ponovno
postavljanje trenutnog kanala
ili odaberite Poništi sve za
ponovno postavljanje svih
kanala.

Slušanje radija
1 Dodirnite
, a zatim Zabava.
2 Dodirnite FM radio, a zatim broj
kanala stanice koju želite slušati.
SAVJET! Za promjenu
jačine zvuka tijekom slušanja
glazbe dodirnite .
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Dodavanje događaja u
kalendar
1 Na početnom zaslonu odaberite
, a zatim dodirnite Uslužne
značajke te odaberite Kalendar.
2 Odaberite datum kojem želite
dodati događaj.
3 Dodirnite
, a zatim Dodaj
događaj.
4 Dodirnite Kategorija, a zatim
odaberite Sastanak, Godišnjica
ili Rođendan. Označite datum i
unesite željeno vrijeme početka
događaja.
5 Za sastanke i godišnjice unesite
datum i vrijeme završetka
događaja u donja dva okvira za
vrijeme i datum.
6 Želite li događaju dodati
predmet ili napomenu, dodirnite
Napomena i upišite svoju
napomenu.
7 Postavite Alarm i opciju Ponovi.
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8 Odaberite Spremi i vaš će se
događaj spremiti u kalendar.
Datumi sa spremljenim
događajima bit će označeni
kvadratnim pokazivačima u boji,
a na početku svakog događaja
zazvonit će zvono kako biste
ostali organizirani.
SAVJET! U kalendaru možete
postaviti razdoblje praznika.
Jedan za drugim dodirnite svaki
dan praznika, a zatim dodirnite
i odaberite Postavi praznik.
Ti će datumi bili označeni
zelenom bojom.

Promjena zadanog izgleda
kalendara
1 Na početnom zaslonu
odaberite
, a zatim dodirnite
Uslužne značajke i odaberite
Organizator. Odaberite
Postavke.

2 Dodirnite Kalendar i odaberite
Prikaz mjeseca ili Prikaz
tjedna.
3 Postavite opciju Tjedan počinje
u.
4 Pritisnite Spremi kako biste
potvrdili svoj odabir.

Dodavanje stavke na popis
zadataka
1 Na početnom zaslonu
odaberite
, a zatim dodirnite
Uslužne značajke i odaberite
Organizator.
2 Odaberite Zadaci i dodirnite
Dodaj zadatak.
3 Postavite datum zadatka,
dodajte napomene i odaberite
razinu prioriteta: Jako važno,
Srednje ili Nizak.
4 Svoj zadatak spremite odabirom
opcije Spremi.

Dijeljenje stavke zadataka
1 Na početnom zaslonu
odaberite
, a zatim dodirnite
Uslužne značajke i odaberite
Organizator Odaberite Zadaci.
2 Odaberite zadatak koji želite
podijeliti, a zatim dodirnite
.
3 Odaberite Pošalji. Stavku
možete podijeliti u obliku
Tekstualne poruke,
Multimedijske poruke, E-pošte
ili putem Bluetooth veze.
SAVJET! Svoj kalendar
možete sigurnosno kopirati i
sinkronizirati pomoću računala.

Korištenje traženja datuma
Traženje datuma je praktičan alat
koji izračunava koji će datum biti
nakon proteka određenog broja
dana. Na primjer, 60 dana od 10.
10. 2007. bit će 9. 12. 2007.
To je vrlo praktično za vođenje
kartica o rokovima.
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1 Na početnom zaslonu
odaberite
, a zatim dodirnite
Uslužne značajke i odaberite
Organizator.
2 Odaberite Traženje datuma.
3 Na kartici Od postavite željeni
datum.
4 Na kartici Nakon postavite broj
dana.
5 Ispod će se prikazati Ciljani
datum.

Postavljanje alarma
1 Na početnom zaslonu odaberite
, a zatim dodirnite Uslužne
značajke i odaberite Alarmi.
2 Dodirnite Dodaj alarm.
3 Postavite željeno vrijeme
oglašavanja alarma i dodirnite
Spremi.
4 Odaberite željenu učestalost
ponavljanja alarma: Dnevno, Pon
- Pet, Pon - Sub, Sub - Ned, Osim
praznika ili Odaberite radni dan.
7 LG GT500 | Korisnički priručnik

Ikone pokazuju odabrani dan u
tjednu.
5 Za odabir vrste alarma odaberite
Vrsta alarma.
6 Dodirnite Zvono alarma i
odaberite zvono. Kako biste
preslušali zvuk, dodirnite ga i
zatim dodirnite
.
7 Dodajte podsjetnik alarmu.
8 Konačno, interval za odgodu
možete postaviti na 5, 10, 20,
30 minuta, 1 sat ili ga možete
isključiti.
9 Nakon postavljanja alarma
dodirnite Spremi.
10 Za isključivanje alarma
možete pritisnuti odgodu ili
zaustavljanje.
SAVJET! Dodirnite ikonu za
uključivanje/isključivanja s
desne strane alarma.

Dodavanje podsjetnika

Snimanje glasa

1 Na početnom zaslonu
odaberite
, a zatim dodirnite
Uslužne značajke i odaberite
Organizator. Odaberite
Podsjetnik.
2 Dodirnite Dodaj podsjetnik.
3 Upišite svoj podsjetnik, a nakon
toga dodirnite Spremi.
4 Podsjetnik će se pojaviti na
zaslonu prilikom sljedećeg
otvaranja aplikacije Podsjetnik.

Koristite snimač glasa za snimanje
glasovnih podsjetnika ili drugih
zvukova.
1 Dodirnite
, a zatim Uslužne
značajke.
2 Dodirnite Snimanje glasa,
zatim
i odaberite nešto od
sljedećeg:
Postavke > Trajanje – postavite
trajanje snimke. Odaberite MMS,
1 min ili Neograničeno.
Postavke > Kvaliteta
– odaberite kvalitetu zvuka.
Odaberite Super fino, Fino ili
Uobičajeno.
Idi na zvukove – otvorite mapu
GLasovni zapisi u mapi Moji
zvukovi.

SAVJET! Možete urediti
postojeći podsjetnik. Odaberite
podsjetnik koji želite urediti i
upišite svoje promjene.
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Snimanje zvuka ili glasa
1 Dodirnite
, a zatim Uslužne
značajke.
2 Dodirnite Snimanje glasa.
3 Dodirnite za pokretanje
snimanja.
4 Dodirnite
zaustavljanje
snimanja.
5 Dodirnite za preslušavanje
snimke.

Slanje glasovnog zapisa
1 Nakon dovršenja snimanja
dodirnite
.
2 Dodirnite Pošalji i odaberite
Poruka, Email ili Bluetooth.
Odaberete li Poruka ili Email,
snimka će se pridodati poruci
koju možete nastaviti pisati i
poslati na uobičajeni način. Ako
odaberete Bluetooth, morat ćete
uključiti Bluetooth.
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NAPOMENA: Nakon dovršetka
snimanja dodirnite
i
odaberite Pošalji, Datoteke,
Izbriši, Koristi kao (za korištenje
snimke kao tona zvona),
Postavke ili Idi na zvukove.

Korištenje kalkulatora
1 Na početnom zaslonu odaberite
, a zatim dodirnite Uslužne
značajke i odaberite Alati.
2 Odaberite Kalkulator.
3 Dodirnite numeričke tipke za
unos brojeva.
4 Za jednostavne izračune
dodirnite potrebnu funkciju (+,
–, x, ÷), i nakon toga =.
5 Za složenije izračune dodirnite
i odaberite sin, cos, tan,
deg, sec, csc, cot, rad, log, ln
ili exp.

Pretvaranje jedinica

Korištenje štoperice

1 Na početnom zaslonu odaberite
, a zatim dodirnite Uslužne
značajke i odaberite Alati.
2 Odaberite Pretvarač.
3 Odaberite želite da vrijednost
pretvaranje bude Valuta,
Površina, Duljina, Masa,
Temperatura, Zapremina ili
Brzina.
4 Nakon toga možete odabrati
jedinicu i unijeti vrijednost iz
koje želite pretvarati, a zatim
jedinicu u koju želite pretvarati.
5 Na glavnom zaslonu pojavljuje
se odgovarajuća vrijednost.

1 Na početnom zaslonu odaberite
, a zatim dodirnite Uslužne
značajke i odaberite Alati.
2 Odaberite Štoperica.
3 Za pokretanje mjerača vremena
dodirnite Pokreni.
4 Želite li izmjeriti vrijeme ciklusa,
dodirnite Ciklus.
5 Za zaustavljanje mjerača
vremena dodirnite Zaustavi.
6 Dodirnite Nastavi kako biste
ponovo pokrenuli štopericu od
vremena u kojem ste je zaustavili
ili dodirnite Poništi kako biste
krenuli ispočetka.
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Dodavanje grada u sat s
vremenskim zonama
1 Na početnom zaslonu odaberite
, a zatim dodirnite Uslužne
značajke i odaberite Alati.
2 Odaberite Sat s vremenskim
zonama.
3 Dodirnite ikonu
, a nakon
toga Dodaj grad. Započnite s
upisom naziva željenog grada i
on će se prikazati na zaslonu.
4 Dodirnite grad kako biste ga
odabrali, nakon čega će se
dodati na popis Vremenske
zone.

Pomoćnik za trčanje
Bilo da se bavite hodanjem ili
trčanjem, GT500 daje iznimno
precizne informacije, uključujući
one o udaljenosti i vremenu i
vodi dnevnik vježbanja pomoću
napredne GPS tehnologije.
1 Na početnom zaslonu odaberite
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2
3

4
5

, a zatim dodirnite Uslužne
značajke i odaberite Alati.
Odaberite Pomoćnik za trčanje.
Dodirnite << >> kako biste
postavili Udaljenost ili Vrijeme
za trčanje.
Red. signal možete uključiti ili
isključiti.
Kad se GPS spoji, gumb za
pokretanje će zasvijetliti.
Dodirnite
za pokretanje.
- gumb Poništi
- gumb Pokreni
- gumb Pauza
- gumb Zaustavi

Red. signal - telefon ispušta signal u
određenim intervalima udaljenosti
ili vremena kako bi vam pomogao
u praćenju kretanja bez gledanja
na zaslon.

Sinkroniziranje s računalom
Način Uvijek pitaj
Ako način rada “Uvijek pitaj”
postavite kao zadan, telefon će
od vas pri svakom spajanju s
računalom putem podatkovnog
kabela zatražiti odabir vrste USB
povezivanja. Ako onemogućite
način rada “Uvijek pitaj”, koristit
će se vrsta povezivanja koju ste
ručno odabrali u izborniku Izbornik
- Postavke - Povezivanje - USB
povezivanje i nekoj od opcija
Masovno spremanje, PC suite ili
Sinkronizacija glazbe.
Svoje računalo možete
sinkronizirati s telefonom kako bi se
podudarale sve važne pojedinosti
i datumi, ali i radi sigurnosnog
kopiranja datoteka.

Instaliranje softvera LG PC
Suite na računalo
1 Na početnom zaslonu pritisnite i
odaberite Povezivanje.
2 Odaberite USB povezivanje i

pritisnite U redu.
3 Umetnite isporučeni CD medij
u računalo. Pritisnite na LG PC
Suite Installer koji će se prikazati
na zaslonu.
4 Odaberite željeni jezik izvođenja
programa za instaliranje i
pritisnite OK.
5 Za dovršenje čarobnjaka
programa LG PC Suite Installer
slijedite upute na zaslonu.
6 Nakon dovršenja instalacije na
radnoj površini će se pojaviti
ikona softvera LG PC Suite.

Povezivanje telefona i
računala
1 Priključite USB kabel na telefon
i računalo.
2 Dvostruko pritisnite ikonu
softvera LG PC Suite na radnoj
površini.
3 Pritisnite Čarobnjak za
povezivanje, a zatim USB.
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Sinkroniziranje s računalom
4 Pritisnite Sljedeće, zatim
ponovo Sljedeće te na kraju
Završi. Telefon i računalo su
sada povezani.

Sigurnosno kopiranje i
vraćanje informacija telefona
1 Povežite telefon i računalo na
gore opisan način.
2 Pritisnite ikonu Podrška i
odaberite Podrška ili Vrati.
3 Odaberite želite li izvršiti
sigurnosno kopiranje podataka
za Sadržaj i/ili za Imenik/
Raspored/Zadatak/Podsjetnik.
Odaberite lokaciju koja će biti
odredište sigurnosnog kopiranja
ili početna lokacija vraćanja
informacija. Pritisnite U redu.
4 Stvorit će se sigurnosna kopija
informacija.
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Pregled datoteka s telefona
na računalu
1 Povežite telefon i računalo na
gore opisan način.
2 Pritisnite ikonu Upravljanje
datotekama.
3 Svi dokumenti, flash sadržaji,
slike, zvukovi i videozapisi
spremljeni u telefonu prikazat će
se na zaslonu, u mapi LG telefon.
SAVJET! Pregledavanje
sadržaja telefona na računalu
pomaže u uređivanju datoteka,
organiziranju dokumenata i
uklanjanju sadržaja koji vam više
nisu potrebni.

Sinkroniziranje kontakata

Sinkroniziranje poruka

1 Povežite telefon i računalo.
2 Pritisnite ikonu Upravljanje
kontaktima.
3 Računalo će uvesti i prikazati
sve kontakte spremljene na SIM
kartici i u telefonu.
4 Pritisnite Datoteka i odaberite
Spremi. Sada možete odabrati
mjesto spremanja kontakata.
NAPOMENA: Za sigurnosno
kopiranje kontakata spremljenih
na SIM kartici pritisnite na mapu
SIM kartice s lijeve strane zaslona
računala. Desnom tipkom miša
pritisnite na neki od kontakata
i odaberite Odaberi sve, a
zatim Kopiraj ili Premjesti u
memoriju telefona.
Desnom tipkom miša pritisnite
kontakt i odaberite Kopiraj u
kontakte. Sada pritisnite mapu
Telefon s lijeve strane zaslona i
prikazat će se svi vaši brojevi.

1 Povežite telefon i računalo.
2 Pritisnite ikonu Poruke.
3 Sve poruke s računala i telefona
prikazat će se u mapama na
zaslonu.
4 Za uređivanje i preraspodjelu
poruka koristite traku s alatima
koja se nalazi na zaslonu.

Korištenje telefona kao
uređaja za masovno
spremanje
Telefon možete koristiti kao uređaj
za masovno spremanje samo ako
je u njega umetnuta memorijska
kartica.
1 Prekinite vezu između telefona
i računala.
2 Na početnom zaslonu odaberite
, a zatim dodirnite Postavke
te odaberite Postavke telefona.
3 Odaberite Povezivanje, a zatim
USB povezivanje.
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Sinkroniziranje s računalom
4 Dodirnite Masovno spremanje.
5 Povežite telefon i računalo.
Na telefonu će pisati:
Povezivanje u načinu
masovnog spremanja… i zatim
Povezano u načinu masovnog
spremanja. Nemojte prekidati
vezu tijekom prijenosa.
6 Na računalu će se automatski
otvoriti mapa prijenosnog diska
ili, ako je u uređaj umetnuta
memorijska kartica, dvije mape
koje će prikazivati sve mape na
vašem telefonu ili memorijskoj
kartici.
NAPOMENA: za pokretanje
masovnog spremanja telefon
mora biti isključen iz računala.
NAPOMENA: masovno
spremanje pohranjuje samo
sadržaje spremljene na
memorijskoj kartici, ne i one
iz memorije telefona. Za
prijenos sadržaja iz memorije
telefona (npr. kontakata) morat
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ćete izvršiti sinkroniziranje
putem opcije Sinkroniziranje s
računalom.

Web
web’n’walk
Povezivanje na Internet pomoću
mobilnog telefona nikad nije bilo
lakše. web ‘n’ walk je internetski
portal tvrtke T-Mobile.
Portalu web’n’walk lako možete
pristupiti s kartice izbornika
Zabava tako da dodirnete ikonu
web ‘n’ walk.

Mobile TV
Uz značajku Mobilna TV, više se ne
morate brinuti da ćete propustiti
svoju omiljenu emisiju.
Mobilna TV omogućuje vam
praćenje televizijskih prijenosa,
serija i unaprijed snimljenih
programa.
Odaberite opciju
, dodirnite
značajku Zabava te odaberite
opciju Mobilna TV. Prijeći ćete
na elektronički vodič za programe
Mobilne TV.
Odaberite program koji želite
gledati.

Odaberite željenu opciju i pritisnite
“Prihvati”.
Napomena: Za povezivanje s
ovom uslugom naplaćuje se
dodatna naknada. Informacije o
naknadama za prijenos podataka
zatražite od tvrtke T-Mobile.

Korištenje telefona kao
modema
GT500 može preuzeti ulogu modema
vašeg računala, omogućujući pristup
e-pošti i Internetu čak i kada to
ne možete učiniti pomoću žičnog
pristupa. Možete koristiti USB kabel
ili Bluetooth.
Korištenje USB kabela:
1 Na računalu mora biti instaliran
softver LG PC Suite.
2 Povežite GT500 s računalom
pomoću USB kabela i pokrenite
softver LG PC Suite.
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Web
3 Na računalu pritisnite
Komunikacija. Nakon toga
pritisnite Postavke i odaberite
Modem.
4 Odaberite LG Mobile USB
Modem i odaberite OK. Modem
će se prikazati na zaslonu.
5 Pritisnite Spajanje i računalo će
se povezati pomoću telefona
GT500.
Korištenje Bluetooth veze:
1 Bluetooth mora biti postavljen
na Uključeno i Vidljivo i na
računalu i na telefonu GT500.
2 Uskladite računalo i GT500 kako
bi za povezivanje bila potrebna
lozinka.
3 Za stvaranje aktivne Bluetooth
veze u softveru LG PC Suite
koristite Čarobnjak za
povezivanje.
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4 Na računalu pritisnite
Komunikacija. Zatim pritisnite
Postavka.
5 Pritisnite Modem.
6 Odaberite Standardni modem
preko Bluetooth veze i
pritisnite OK. Modem će se
prikazati na zaslonu.
7 Pritisnite Spajanje i računalo
će se povezati pomoću telefona
GT500.

Internet
Internet vam donosi brz i bojom
dojmljiv svijet igara, glazbe,
novosti, sporta, zabave i još mnogo
toga izravno na mobitel. Gdje god
se nalazili, što god vas zanimalo.

Pristupanje Internetu
1 Na početnom zaslonu odaberite
te dodirnite Uslužne
značajke i odaberite Internet.
2 Za izravno pristupanje početnoj
stranici preglednika odaberite
Početna. Možete i odabrati
Unos adrese i upisati željenu
URL adresu te nakon toga
odabrati Poveži.
NAPOMENA: za povezivanje s
ovom uslugom i preuzimanje
podataka naplaćuje se dodatna
naknada. Provjerite naknade za
prijenos podataka svog davatelja
usluga mobilne mreže.

Dodavanje i pristupanje
zabilješkama
Za brz i lak pristup omiljenim webmjestima možete dodati zabilješke
i spremiti web-stranice.
1 Na početnom zaslonu odaberite
, zatim dodirnite Uslužne
značajke te odaberite Internet.
2 Odaberite Zabilješke. Na
zaslonu će se prikazati popis
vaših oznaka.
3 Za dodavanje nove oznake
odaberite
i dodirnite Dodaj
knjižnu oznaku. Unesite naziv
oznake, a zatim URL.
4 Dodirnite Spremi. Oznaka će se
pojaviti na popisu oznaka.
5 Za pristup oznaci jednostavno
je dodirnite, a zatim dodirnite
Poveži. Uređaj će se povezati na
vašu oznaku.
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Web
Korištenje RSS čitača

Spremanje stranice

RSS (Really Simple Syndication) je
obitelj formata temeljenih na Webu
koji se koriste za objavljivanje
sadržaja koji se često ažurira,
poput blogova, naslova vijesti
ili podcastova. RSS dokument,
koji se naziva feed, web feed ili
kanal, sadrži ili sažetak sadržaja s
povezanog web mjesta ili čitavi
tekst. RSS ljudima omogućuje
praćenje omiljenih web-mjesta na
automatizirani način, jednostavniji
od ručnog provjeravanja.
Korisnik se na feed pretplaćuje
unosom veze prema feedu u
čitač ili pritiskom RSS ikone u
pregledniku koji pokreće postupak
pretplate. Čitač provjerava
korisničke pretplaćene sadržaje za
preglednik i pojavljuje li se novi
sadržaj te pritom preuzima sav
ažurirani sadržaj koji pronađe.

1 Pristupite internetskoj stranici na
ranije opisan način.
2 Dodirnite
i odaberite Spremi
ovu stranicu.
3 Unesite naziv za stranicu kako
biste je mogli lakše raspoznati.
4 Dodirnite Spremi.
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SAVJET! Ovaj izbornik
omogućuje i uređivanje naslova
spremljenih stranica, zaštitu ili
uklanjanje zaštite podsjetnika na
zaslonu ili brisanje spremljenih
stranica.

Pristupanje spremljenoj
stranici

Promjena postavki webpretraživača

1 Na početnom zaslonu odaberite
te dodirnite Uslužne
značajke i odaberite Internet.
2 Odaberite Spremljene stranice.
3 Odaberite željenu stranicu i ona
će se otvoriti.

1 Na početnom zaslonu odaberite
te dodirnite Uslužne
značajke i odaberite Internet.
Odaberite Postavke.
2 Možete urediti: Profili, Postavke
izgleda, Cache, Kolačići,
Sigurnost ili Ponovo postavi
postavke.
3 Te opcije možete jednostavno
uključiti ili isključiti dodirivanjem
ikone za prebacivanje.

Pregled prethodnih akcija
pretraživača
1 Na početnom zaslonu odaberite
te dodirnite Uslužne
značajke i odaberite Internet.
Odaberite Prethodno.
2 Prikazat će se web-stranica
kojoj ste nedavno pristupili. Za
pristup nekoj od tih stranica
jednostavno odaberite željenu
stavku.
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Postavke
U ovoj mapi možete prilagoditi
postavke kako biste svoj GT500
prilagodili vlastitim željama.

Promjena postavki zaslona
1 Dodirnite
, a zatim odaberite
Postavke.
2 Dodirnite Postavke zaslona,
a zatim odaberite nešto od
sljedećeg:
Pozadina - odaberite temu za
početni zaslon.
Biranje - prilagodite veličinu i
boju brojeva.
Font - prilagodite veličinu fonta.
Pozadinsko svjetlo - odaberite
koliko dugo će pozadinsko
svjetlo ostati uključeno.
NAPOMENA: Što je dulje
uključeno pozadinsko svjetlo,
raste i potrošnja baterije, pa ćete
možda češće morati puniti svoj
telefon.
Osvjetljenje - podesite
osvjetljenje zaslona.
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Tema - promijenite sveukupan
izgled zaslona.
Pozdravna poruka - uključite
ili isključite pozdravnu poruku i
upišite njezin tekst.
Odaberite sliku za značajke
Dolazni pozivi, Odlazni pozivi.
3 Dodirnite Spremi za spremanje
svojih postavki.

Prilagodba profila
Svoj profil možete brzo izmijeniti
na početnom zaslonu. Jednostavno
dodirnite ikonu sažetka statusa i
dodirnite karticu profila.
Pomoću izbornika postavki možete
prilagoditi svaku postavku profila.
1 Pritisnite
i odaberite
Postavke.
2 Dodirnite Profili i zatim
odaberite profil koji želite urediti.
3 Nakon toga moći ćete
promijeniti sve zvukove i opcije
upozorenja dostupne na popisu,
uključujući Glasovni/Video ton

poziva, Glasnoća, Obavijest o
poruci i drugo.

Promjena postavki telefona
Uživajte u slobodi koju pruža
GT500 prilagođavajući se vašim
preferencama.
SAVJET! Za kretanje po popisu
opcija dodirnite posljednju
vidljivu stavku i klizite prstom po
zaslonu prema gore. Popis će se
pomaknuti prema gore i bit će
vidljivo više stavki.
1 Dodirnite
, a zatim odaberite
Postavke.
2 Dodirnite Postavke telefona,
a zatim odaberite neku od
postavki s popisa u nastavku.
Datum i vrijeme - namjestite
datum i vrijeme ili odaberite
automatsko ažuriranje vremena
kada ste na putu ili prilikom
promjene zimskog i ljetnog
vremena.

Ušteda energije - odaberite za
postavljanje tvorničkih postavki
uštede energije na Uključeno i
Isključeno.
Jezici - promijenite jezik na
zaslonu telefona GT500.
Autom. zaključavanje tipki
- automatsko zaključavanje
tipkovnice na početnom zaslonu.
Sigurnost - prilagodite postavke
zaštite, uključujući PIN šifre i
zaključavanje telefona.
povezivanje - pojedinosti
potražite na sljedećoj stranici.
Upravljanje memorijom
- vidi Korištenje upravitelja
memorije.
Poništi postavke -vratite sve
postavke na njihove tvorničke
definicije.
Informacije - pregledajte
tehničke informacije o svom
telefonu GT500.
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Postavke
Promjena postavki dodirnog
zaslona
Dodirnite
i zatim Postavke.
Odaberite Dodirni zaslon. Za
ponovno postavljanje vanjske
tipkovnice i olakšavanje njenog
korištenja odaberite Kalibracija
vanjske tipkovnice i dodirnite
križiće. Kada ste zadovoljni s
postavkama, spremite ih.
Odaberite Efekt osjetljivosti
zaslona kako biste poništili opcije
Vrsta, Zvuk i Vibracija za dodir.

Promjena postavki
povezivanja
Postavke povezivanja već je
postavio mrežni operater, pa
odmah možete početi uživati u
svom telefonu. Želite li promijeniti
bilo koju postavku, koristite ovaj
izbornik.
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Dodirnite
i zatim Postavke.
Dodirnite Postavke telefona, a
zatim Povezivanje.
Postavke mreže - vaš GT500
automatski se povezuje s
prioritetnom mrežom. Za promjenu
tih postavki koristite ovu opciju.
Internetski profil - postavite
profile za povezivanje na Internet.
Pristupna točka - vaš je
mrežni operater već spremio
ove informacije. Pomoću ovog
izbornika možete dodati novu
pristupnu točku.
GPS vrsta - odaberite GPS s
podrškom ili Samostalno.

GPS
– Tehnologija GPS za pronalaženje
lokacija koristi informacije sa
satelita u Zemljinoj orbiti.
– Prijemnik procjenjuje udaljenost
do GPS satelita temeljem
vremena koje je potrebno da
signal stigne do njega, a zatim tu
informaciju koristi za utvrđivanje
svoje lokacije.
– To može potrajati između
nekoliko sekundi i nekoliko
minuta.
– GPS s podrškom (A-GPS) na
ovom mobilnom telefonu koristi
se za dohvaćanje podataka za
pomoć u određivanju lokacije
primljenih putem veze za
paketni prijenos podataka.
– Podaci za pomoć dohvaćaju se
s poslužitelja usluge samo kada
su potrebni.

– Snimite fotografije lokacije na
kojoj se nalazite i označite ih
informacijama o svojoj lokaciji.

Napomena: usluga GPS ima
toleranciju na pogrešku i ne može
raditi u zgradama ili pod zemljom.
USB povezivanje - sinkronizirajte
svoj GT500 pomoću softvera LG
PC Suite za kopiranje datoteka s
telefona.
Ako koristite funkciju Sinkronizacija
glazbe s programom Windows
Media Player, u ovom izborniku
odaberite Sinkronizacija glazbe.
Sinkronizacija glazbe je dostupna
samo za glazbene sadržaje. Želite
li izvršiti sinkronizaciju s vanjskom
memorijom, kao primarna
memorija služi ‘Vanjska memorija’.
Želite li izvršiti sinkronizaciju
s internom memorijom, kao
primarna memorija služi ‘Interna
memorija’.
Usluga sinkronizacije - funkcija
Sinkr. poslužitelja putem bežične
mreže sinkronizira podatke
u telefonu s podacima na
poslužitelju, uključujući informacije
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Postavke
o adresama kontakata, stavke
rasporeda, stavke zadataka i stavke
podsjetnika.
Postavke za streaming - vaš je
mrežni operater već spremio ove
informacije. Želite li, možete ih
urediti.
Java postavke - omogućuje
postavljanje Profila.

Korištenje upravitelja
memorije
Vaš GT500 sadrži tri dostupne
memorije: telefon, SIM karticu
i vanjsku memorijsku karticu
(memorijsku karticu ćete možda
morati kupiti zasebno). Upravitelj
memorije možete koristiti za
određivanje količine zauzetog
i dostupnog prostora svake
memorije.
Dodirnite
i nakon toga
Postavke. Odaberite Postavke
telefona te Upravitelj memorije.
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Zajednička memorija telefona
- pregledajte memoriju telefona
GT500 raspoloživu za slike,
zvukove, video, flash, MMS, epoštu, Java aplikacije i drugo.
Rezervirana memorija telefona
- pregledajte memoriju telefona
dostupnu za tekstualne poruke,
kontakte, kalendar, popis zadataka,
podsjetnike, alarm, podatke o
prethodnim pozivima, oznake i
stavke u mapi Razno.
SIM memorija - pregledajte
memoriju dostupnu na SIM kartici.
Vanjska memorija - pregledajte
memoriju dostupnu na vanjskoj
memorijskoj kartici (memorijsku
karticu ćete možda trebati kupiti
zasebno).
Postavke primarne memorije
- odaberite željenu lokaciju
spremanja stavki.

Korištenje načina rada u
zrakoplovu
Način rada u zrakoplovu uključite
tako da odaberete
i zatim
Postavke. Dodirnite Profili
i odaberite Način rada u
zrakoplovu.
Način rada u zrakoplovu ne
dopušta upućivanje poziva,
povezivanje na Internet, slanje
poruka ni korištenje Bluetooth
veze.

Slanje i primanje datoteka
putem Bluetooth veze
Bluetooth predstavlja odličan
način slanja i primanja datoteka
jer ne zahtijeva korištenje žica, a
povezivanje je brzo i jednostavno.
Možete se povezati i s Bluetooth
slušalicom radi upućivanja i
primanja poziva.
Slanje datoteke:
1 Otvorite datoteku koju želite
poslati - obično će to biti

2
3
4

5

6

datoteka s fotografijom,
videozapisom ili glazbom.
Dodirnite
i odaberite Pošalji.
Odaberite Bluetooth.
Dodirnite Da kako biste uključili
Bluetooth.
Ako ste već uskladili Bluetooth
uređaj, GT500 neće automatski
tražiti druge Bluetooth uređaje.
Ako to niste učinili, GT500 će
tražiti ostale uređaje omogućene
za korištenje Bluetooth veze
unutar dometa.
Odaberite uređaj na koji želite
poslati datoteku i dodirnite
Odaberi.
Vaša datoteka će se poslati.
SAVJET! Pazite na traku
napretka kako biste bili sigurni
da je datoteka poslana.

Primanje datoteke:
1 Za primanje datoteka Bluetooth
mora imati status Uključeno i
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Postavke
Vidljivo. Dodatne informacije
potražite pod Promjena
postavki za Bluetooth dalje u
tekstu.
2 Poruka će zahtijevati da
potvrdite prihvat datoteke
od pošiljatelja. Za primanje
datoteke dodirnite Da.
3 Vidjet ćete gdje je datoteka
spremljena i moći ćete
odabrati Pregled datoteke ili
opciju Koristi kao pozadinu.
Datoteke se obično spremaju
u odgovarajuću mapu u Moji
sadržaji.
Promjena postavki za Bluetooth:
1 Dodirnite
i odaberite
Postavke.
2 Odaberite Bluetooth, dodirnite
i odaberite Postavke.
Možete izvršiti sljedeće
promjene:
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Vidljivost mog telefona odaberite Vidljivo, Skriveno ili
Vidljivo 1 minutu.
Naziv mog uređ. - unesite naziv
za svoj GT500.
Podržane usluge - prikaz svih
funkcija tehnologije Bluetooth
koje telefon podržava.
Moja adresa - prikaz vaše
Bluetooth adrese.

Usklađivanje s drugim
Bluetooth uređajem
Uskladite li GT500 s drugim
uređajem, možete postaviti vezu
zaštićenu lozinkom. Tako će vaše
usklađivanje biti sigurnije.
1 Provjerite je li Bluetooth
postavljen na Uključeno i
Vidljivo. Vidljivost možete
promijeniti u izborniku
Postavke.
2 Dodirnite Traži.

3 GT500 će potražiti uređaje.
Nakon dovršetka pretraživanja,
na zaslonu će se prikazati
Osvježi.
4 Odaberite uređaj s kojim se
želite uskladiti i unesite lozinku,
a zatim dodirnite OK.
5 Telefon će se povezati s drugim
uređajem na koji se također
treba unijeti ista lozinka.
6 Lozinkom zaštićena Bluetooth
veza je sada spremna.

3 Dodirnite Uvijek pitaj ili
Dopusti bez pitanja i dodirnite
Da za povezivanje. Vaš će se
GT500 automatski prebaciti u
profil Slušalica.

Korištenje Bluetooth
slušalice
1 Provjerite je li Bluetooth
postavljen na Uključeno i
Vidljivo.
2 Za postavljanje slušalice u način
usklađivanja i usklađivanje
uređaja slijedite upute koje ste
dobili sa slušalicom.
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Wi-Fi
Wireless Manager (Upravitelj
bežičnih mreža) vam omogućuje
upravljanje Wi-Fi Internetom i
Bluetooth vezama na uređaju.
Omogućuje povezivanja telefona
na lokalnu bežičnu mrežu ili bežični
pristup Internetu. Wi-Fi tehnologija
je brža i ima veći domet nego
Bluetooth bežična tehnologija.
NAPOMENA: GT500 podržava
šifriranje WEP, WPA-PSK/2,
ne i šifriranje EAP. Postavlja li
vaš pružatelj Wi-Fi usluge ili
administrator mreže šifriranje radi
zaštite mreže, u skočni prozor
trebate upisati ključ. Ako šifriranje
nije postavljeno, taj se skočni
prozor je prikazuje. Ako ne znate
šifru, zatražite je od pružatelja Wi-Fi
usluge ili administratora mreže.
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1. Kako postaviti Wi-Fi
1 Wi-Fi uključen
2 Traženje pristupne točke
– Traži postoji li pristupna točka
na koju se može spojiti.
3 Spajanje na pristupnu točku
– Spajanje na željenu pristupnu
točku s popisa.
– Ako je vrsta zaštite za
pristupnu točku WEP ili WPAPSK/2, unesite sigurnosnu
šifru.

2. Podrška za Wi-Fi mrežni
profil
1 Podrška za Wi-Fi profil (kako
se spojiti na često korištenu ili
skrivenu pristupnu točku)
1) Ako se pristupna točka ne
prikazuje na popisu, možete
se na nju spojiti spremivši je u
obliku profila.
2) Spremite li često korištenu
pristupnu točku u obliku

profila, jednostavnije je
adresu prilikom povezivanja.
unijeti sigurnosnu šifru
3 Kako spremiti Wi-Fi profil
prilikom spajanja na zaštićenu
1) Iz izbornika Opcije odaberite
pristupnu točku.
Spremljene mreže, a zatim
3) Ako pristupna točka ne
odaberite Dodaj mrežu i
podržava DHCP, na nju se
unesite vrijednosti u svako
možete spojiti koristeći
od polja.
statički IP.
2) Možete odabrati i spremiti
2 Opis svakog od polja u Wi-Fi
popis pristupnih točaka
profilu.
odabirom opcije Wi-Fi
1) Naziv mreže: SSID (ID)
uključen, a zatim Osvježi
(Traženje pristupnih točaka).
2) Vrsta zaštite: WEP, WPA-PSK/2
podrška.
3) Nakon povezivanja s
pristupnom točkom skočni
3) Sigurnosna šifra: sprema
prozor s opcijama D/N
sigurnosnu šifru.
omogućit će vam spremanje
) IP/DNS postavka: omogućava
profila.
postavljanje dinamičke ili
statičke vrijednosti, ovisno o
tome podržava li pristupna
točka DHCP.
Ako postavite vrijednost
Statičko, unesite vrijednost
u polje IP adrese i DNS
poslužitelja za statičku IPwhen
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Nadogradnja softvera
Nadogradnja softvera
Program za nadogradnju
softvera mobilnog telefona LG
Više informacija o instaliranju
ovog programa potražite na adresi
http://update.lgmobile.com.
Ova značajka omogućava vam brzu
i praktičnu nadogradnju softvera na
najnoviju verziju putem Interneta,
bez potrebe da posjećujete naš
servisni centar.
Program za nadogradnju softvera
na mobilnom telefonu zahtijeva
punu pažnju korisnika tijekom
cijelog postupka nadogradnje,
svakako pročitajte sve upute i
napomene koje se prikažu prije
svakog koraka. Imajte na umu da
uklanjanje USB komunikacijskog
kabela i baterija tijekom
nadogradnje može ozbiljno
naškoditi vašem telefonu. Budući
da proizvođač ne preuzima
odgovornost za gubitak podataka
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tijekom postupka nadogradnje,
preporučujemo vam da unaprijed
pribilježite sve važne podatke te
ih čuvate.

Dodatna oprema
Ova dodatna oprema isporučuje se uz GT500.
Punjač

Baterija

Stereo
slušalice

Podatkovni
kabel i CD
Priključivanje i
sinkroniziranje
telefona GT500
i računala.

Korisnički
priručnik
Saznajte više
o telefonu
GT500.

GT500 Korisnički priručnik

NAPOMENA:
• Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
• Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
• Dodatna se oprema može razlikovati u pojedinim područjima. Informacije
zatražite od naše regionalne podružnice ili zastupnika.
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Mrežna usluga

Tehnički podaci

Mobilni telefon opisan u ovim
uputama odobren je za korištenje
na GSM i W-CDMA mrežama.
Neke značajke opisane u ovim
uputama nazivaju se uslugama
mreže. Riječ je o posebnim
uslugama koje dogovarate sa
svojim davateljem usluga. Kako
biste mogli koristiti usluge mreže,
morate se pretplatiti na njih kod
svog davatelja usluga i zatražiti
upute za njihovo korištenje.

Općenito
Naziv proizvoda: GT500
Mreža: GSM / W-CDMA

Registracija DivX video
zapisa na zahtjev
Generirajte šifru za registraciju DivX
video zapisa na zahtjev.
Registracija i tehnička podrška
dostupne su na <http://vod.divx.
com/>.
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Temperature okoline
Maks.: + 50 °C (pražnjenje),
+ 45 °C (punjenje)
Min.: - 10 °C (pražnjenje),
0 °C (punjenje)”

IZJAVA O SUKLADNOSTI
LG Electronics Magyar d.o.o.
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
ADRESA:
MATIýNI BROJ SUBJEKTA (MBS):

Av. Veüeslava Holjevca 40
10 000 Zagreb
3407800421601

Pod punom odgovornošüu izjavljujemo da je radijska oprema i
telekomunikacijska terminalna (RiTT) oprema
OPIS OPREME:

Pokretni radiotelefon u GSM900/1800/1900/UMTS

TIPSKA OZNAKA OPREME:

GT500

MARKETINŠKO IME OPREME:

LG GT500

PROIZVOĈAý OPREME:

LG Electronics

sukladna s bitnim zahtjevima iz þlanka 4. Pravilnika o radijskoj opremi i
telekomunikacijskoj opremi (“Narodne Novine”, br. 112/2008), odnosno
primjenjenim normama:
EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17
V1.2.1 /
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
EN 60950-1: 2001
EN 50360 / EN 50361: 2001
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 357-1 V1.4.1

Zagreb, 11.05.2009.

Mario Medved

Mjesto i datum

Žig i potpis odgovorne osobe

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
Pročitajte ove jednostavne
smjernice. Nepridržavanje ovih
smjernica može biti opasno ili
nedopušteno.

Izloženost energiji
radiofrekventnog zračenja
Izloženost radiovalovima i
informacije o specifičnoj brzini
apsorpcije (SAR). Mobilni telefon
GT500 osmišljen je kako bi
zadovoljio primjenjive sigurnosne
zahtjeve izloženosti radiovalovima.
Ta su ograničenja dio opsežnih
smjernica koje utvrđuju dopuštene
razine energije RF zračenja za širu
populaciju.
• Standard o izloženosti zračenju
za mobilne uređaje koristi mjernu
jedinicu poznatu pod nazivom
specifična brzina apsorpcije ili
SAR. Ispitivanja specifične brzine
apsorpcije provedena su za
uobičajene radne položaje pri
čemu uređaj emitira s najvećom
dopuštenom snagom na svim
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ispitivanim frekvencijama.
• Iako mogu postojati razlike u SAR
razini između različitih modela
telefona tvrtke LG, svi su oni
dizajnirani kako bi zadovoljili
važeće smjernice o izloženosti
radiovalovima.
• Ograničenje specifične brzine
apsorpcije koje preporučuje
Međunarodna Komisija za zaštitu
od neionizirajućeg zračenja
(Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection, ICNIRP)
iznosi 2W/kg na prosječno deset
10 g tjelesnog tkiva.
• Najveća SAR vrijednost za ovaj
model telefona testirana od
strane DASY4 dok je telefon
prislonjen na uho iznosi 1,14
W/kg (10 g), a za nošenje na tijelu
1,67 W/kg (10 g).
• Informacije o SAR podacima za
stanovnike onih država/regija
koje su usvojile SAR ograničenje
i preporučuje ih Institut inženjera

elektrike i elektronike (Institute
of Electrical and Electronics
Engineers, IEEE) iznosi 1,6 W/kg
na prosječno jedan (1) gram
tjelesnog tkiva.

Njega i održavanje proizvoda
UPOZORENJE
Koristite samo baterije, punjače
i dodatnu opremu odobrenu
za korištenje s ovim modelom
telefona. Korištenje bilo koje
druge opreme može dovesti do
prestanka dopuštenja i jamstva
telefona te može biti opasno.
• Nemojte rastavljati ovaj uređaj.
Ako je potreban popravak,
prepustite ga stručnom
servisnom osoblju.
• Držite ga podalje od električnih
uređaja poput televizora, radija i
osobnih računala.
• Uređaj držite podalje od izvora
topline poput radijatora ili kuhala.

• Nemojte ga ispuštati da padne.
• Nemojte izlagati uređaj
mehaničkim vibracijama ili
udarcima.
• Isključite telefon tamo gdje to
nalažu posebne odredbe.. Na
primjer, nemojte koristiti telefon
u bolnicama jer bi mogao utjecati
na osjetljivu medicinsku opremu.
• Ne uzimajte telefon mokrim
rukama za vrijeme punjenja. To
može uzrokovati strujni udar i
ozbiljno oštetiti telefon.
• Nikada ne punite telefon u blizini
zapaljivih materijala jer se telefon
može ugrijati te predstavljati
opasnost od požara.
• Za čišćenje vanjštine telefona
koristite suhu krpicu (ne
koristite otapala poput benzena,
razrjeđivača ili alkohola).
• Prilikom punjenja telefon ne
ostavljajte na tapeciranim
površinama.
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Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
• Telefon se treba puniti u
prozračnom prostoru.
• Nemojte izlagati ovaj uređaj
prekomjernoj količini dima ili
prašine.
• Telefon nemojte držati pokraj
kreditnih kartica ili putnih
karata jer bi mogao utjecati
na informacije na magnetskim
vrpcama.
• Ne dodirujte zaslon oštrim
predmetom jer tako možete
oštetiti telefon.
• Nemojte izlagati telefon tekućini
ili vlazi.
• Pažljivo koristite dodatke, kao što
su slušalice. Nemojte dodirivati
antenu bez potrebe.

Učinkovit rad telefona
Elektronički uređaji
Kod svih mobilnih telefona mogu
se pojaviti smetnje koje mogu
utjecati na njihov rad.
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• Mobilni telefon nemojte koristiti
u blizini medicinske opreme
bez dopuštenja. Izbjegavajte
zadržavanje telefona u blizini
elektronskih stimulatora srca, npr.
u džepu na prsima.
• Mobilni telefoni mogu uzrokovati
smetnje kod nekih slušnih
uređaja.
• Manje smetnje mogu nastati kod
televizora, radiouređaja, računala
itd.

Pacemaker (stimulator srca)
Proizvođači pacemakera
preporučuju da je najmanja
udaljenost mobilnog uređaja od
pacemakera bude 15 cm kako bi
izbjegli moguću interferenciju sa
pacemakerom. Da bi se to postiglo
koristite telefon na uhu koje je na
suprotnoj strani od pacemakera i ne
nosite ga u gornjem džepu.

Sigurnost u vožnji
Provjerite zakone i propise o
upotrebi mobilnog telefona na
područjima kroz koja vozite.
• Telefon nemojte držati u ruci
tijekom vožnje.
• Svu pozornost posvetite vožnji.
• Ako je dostupan, koristite
handsfree komplet.
• Zaustavite se i parkirajte prije
upućivanja ili odgovaranje na
poziv ako to zahtijevaju uvjeti
vožnje.
• Energija RF zračenja može
utjecati na neke elektronske
sustave u vašem vozilu, kao što
su glazbeni uređaj i sigurnosna
oprema.
• Ako je vaše vozilo opremljeno
zračnim jastukom, ne zaklanjajte
ga instaliranom ili prijenosnom
bežičnom opremom. Zračni
jastuk mogao bi neispravno
funkcionirati ili uzrokovati
ozbiljne ozljede.

• Ako glazbu slušate dok ste vani
i u pokretu, glasnoću postavite
tako da čujete i zvukove iz
okoline. to je osobito važno u
blizini križanja.

Izbjegavanje oštećenja sluha
Do oštećenja sluha može doći ako
ste dulje vrijeme izloženi jakom
zvuku. Zbog toga preporučujemo
da slušalice ne uključujete i ne
isključujete dok su u blizini ušiju.
Također, preporučujemo da
glasnoću glazbe i poziva postavite
na umjerenu razinu.

Stakleni dijelovi
Neki dijelovi vašeg mobitela su od
stakla. Staklo se može slomiti ako
mobitel padne na tvrdu površinu
ili primi jači udarac. Ako se staklo
slomi, nemojte ga dirati niti
pokušati ukloniti. Uređaj nemojte
koristiti dok staklo ne zamijeni
ovlašteni serviser.
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Područje eksplozija

Djeca

Ne koristite telefon na područjima
gdje postoji mogućnost eksplozije.
Poštujte ograničenja i slijedite sve
propise i pravila.

Držite telefon na sigurnom mjestu,
izvan dohvata djece. Telefon sadrži
i male dijelove koji mogu, ako se
odvoje, predstavljati opasnost od
gušenja.

Potencijalno eksplozivne
atmosfere

Hitni pozivi

• Nemojte koristiti telefon na
benzinskoj stanici.
• Nemojte koristiti telefon u blizini
goriva ili kemikalija.
• Nemojte prevoziti ili spremati
zapaljivi plin, tekućinu ili
eksplozive u odjeljak vašeg vozila
u kojem se nalazi mobilni telefon
i dodatna oprema.

Neke mobilne mreže možda ne
omogućuju hitne pozive. Stoga se
kod poziva u nuždi ne biste trebali
oslanjati isključivo na svoj mobilni
telefon. Pojedinosti zatražite od
lokalnog davatelja usluga.

U zrakoplovu

• Prije ponovnog punjenja
baterija se ne treba isprazniti u
potpunosti. Za razliku od drugih
sustava baterija, ne postoji
efekt memorije koji bi mogao
negativno utjecati na rad baterije.

Bežični uređaji mogu uzrokovati
smetnje u zrakoplovu.
• Prije ulaska u zrakoplov isključite
mobilni telefon.
• Nemojte ga koristiti u
prizemljenom zrakoplovu bez
dopuštenja posade.
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Informacije o bateriji i
održavanje

• Koristite samo baterije i punjače
tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su
dizajnirani kako bi maksimizirali
trajanje baterije.
• Bateriju nemojte rastavljati ili je
izlagati kratkom spoju.
• Održavajte čistoću metalnih
kontakata baterije.
• Zamijenite bateriju kada njezin
rad više ne zadovoljava. Prije
potrebe za zamjenom baterija se
može ponovo puniti više stotina
puta.
• Kako biste maksimizirali njezinu
korisnost, napunite bateriju ako
se nije koristila duže vrijeme.
• Punjač baterije nemojte izlagati
izravnom sunčevom zračenju niti
ga koristiti kod visoke vlažnosti
zraka, na primjer u kupaonici.
• Bateriju nemojte ostavljati na
vrućim ili hladnim mjestima
jer to može smanjiti njezinu
učinkovitost.

• Umetnete li neodgovarajuću
zamjensku bateriju, može doći do
opasnosti od eksplozije.
• Iskorištene baterije odlažite
sukladno uputama proizvođača.
Reciklirajte baterije kad god je to
moguće. Ne bacajte ih u kućni
otpad.
• Ako trebate zamijeniti bateriju,
za pomoć se obratite najbližem
servisnom centru ili distributeru
tvrtke LG Electronics.
• Kada je punjenje gotovo, punjač
uvijek isključite iz utičnice kako
ne bi dodatno trošio struju.
• Stvarno trajanje baterije ovisi o
konfiguraciji mreže, postavkama
proizvoda, uzorcima korištenja,
stanju baterije te uvjetima u
okruženju.
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Rješavanje problema
U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići
prilikom korištenja ovog telefona. Zbog nekih se problema morate
obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.
Poruka

Mogući uzroci

Moguće korektivne mjere

Pogreška SIM
kartice

U telefonu nema SIM kartice
ili ste je neispravno umetnuli.

Provjerite je li SIM kartica ispravno
umetnuta.

Nema veze s
mrežom

Signal je slab
Izvan GSM mreže

Pomaknite se više, do prozora ili
otvorenog prostora. Provjerite kartu
pokrivenosti davatelja usluga.

Šifre se ne
podudaraju

Kada želite promijeniti
sigurnosnu šifru, ponovnim
unosom morate potvrditi
novu šifru. Dvije šifre koje ste
unijeli ne podudaraju se.

Obratite se svom davatelju usluga.

Funkcija se ne
može postaviti

Davatelj ne podržava tu
uslugu ili je potrebna
registracija

Obratite se svom davatelju usluga.

Pozivi nisu
dostupni

Pogreška u biranju
Umetnuta je nova SIM kartica
Dosegnuto je ograničenje
troškova

Nova mreža nije autorizirana. Provjerite
nova ograničenja. Obratite se
davatelju usluga ili ponovo postavite
ograničenje pomoću PIN 2 šifre.

Telefon se ne
može uključiti

Tipka Uključivanje/
Isključivanje pritisnuta je
prekratko
Baterija je prazna
Kontakti baterije su prljavi

Pritisnite tipku Uključivanje/
Isključivanje i zadržite je najmanje dvije
sekunde.
Napunite bateriju. Provjerite pokazatelj
punjenja na zaslonu.
Očistite kontakte.
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Poruka

Mogući uzroci

Moguće korektivne mjere

Baterija je potpuno prazna
Temperatura je izvan
raspona
Problemi s kontaktom
Pogreška
punjenja

Nema napajanja
Punjač u kvaru
Pogrešan punjač

Napunite bateriju.
Provjerite je li ambijentalna
temperatura ispravna, pričekajte na
kratko, a zatim ponovite punjenje.
Provjerite napajanje i vezu s telefonom.
Provjerite kontakte baterije i po
potrebi ih očistite.
Uključite punjač u drugu utičnicu ili
provjerite napon.
Ako se punjač ne zagrije, zamijenite ga.
Koristite samo originalnu LG dodatnu
opremu.
Zamijenite bateriju.

Baterija je u kvaru
Telefon gubi
signal mreže

Signal je preslab

Povezivanje s drugim davateljem
usluga je automatsko.

Broj nije
dopušten

Funkcija fiksnog broja za
biranje je uključena.

Provjerite postavke.
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