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810 555 810
* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Všeobecné otázky
<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>
0850 111 154
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FM
Vysílač

Vysílač FM je určen k používání ve všech
evropských zemích kromě Kypru a Řecka, kde
platí omezení pro jeho použití.

FM Vysielač

Vysielač FM je určený na používanie vo
všetkých krajinách Európy okrem Cypru a
Grécka, v ktorých platí obmedzené používanie.

Bluetooth QD ID B016265
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KM570 Uživatelská příručka
- ČESKY
Blahopřejeme vám k zakoupení moderního a kompaktního telefonu
KM570 od společnosti LG, který pracuje s nejnovějšími technologiemi
pro digitální mobilní komunikaci.
V závislosti na softwaru telefonu nebo operátorovi nemusí určitý
obsah této příručky odpovídat funkcím telefonu.

Likvidace starých zařízení
1 P okud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru
v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje
směrnice Evropské unie č. 2002/96/ES.
2 Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od
běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení
zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
3 Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče
pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí
a zdraví.
4 Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní
samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém
jste výrobek zakoupili.

M570_Open Czech_1.0_0709.indd 1

2010.7.10 1:19:8 AM

Obsah
Návod pro bezpečné a efektivní
použití.................................................5
Informace o telefonu........................10
Instalace karty SIM a baterie............12
Paměťová karta................................14
Instalace paměťové karty...............14
Formátování paměťové karty..........14
Domovská obrazovka.......................15
Tipy pro dotykovou obrazovku.........15
Snímač blízkosti............................15
Ovládání dotykové obrazovky..........15
Klávesy rychlé volby.......................17
Použití funkce Souběžné zpracování
úloh..............................................17
Změna stavu ze stavového řádku....17
Stavový řádek................................18
Hovory .............................................19
Uskutečnění hovoru nebo
videohovoru..................................19
Uskutečnění hovoru z kontaktů.......19
Příjem a odmítnutí hovoru..............19
Dostupné možnosti v průběhu
volání............................................20
Rychlá volba ................................20
Uskutečnění druhého hovoru..........21
Zobrazení záznamů hovorů.............21
Změna nastavení hovoru................21
Změna společného nastavení
hovorů..........................................22

Adresář.............................................24
Hledání kontaktu...........................24
Přidání nového kontaktu.................24
Vytvoření skupiny...........................24
Změna nastavení kontaktu.............25
Zobrazení informací.......................25
Posílání zpráv/e-mail........................27
Posílání zpráv................................27
Odeslání zprávy.............................27
Zadávání textu...............................27
Režim T9......................................28
Režim Abc.....................................28
Režim 123....................................28
Rozeznání rukopisu........................28
Nastavení e-mailu.........................28
E-mailový účet Microsoft
Exchange......................................28
Stahování e-mailů..........................29
Odeslání e-mailu pomocí nového
účtu..............................................29
Změna nastavení e-mailu...............29
Složky zpráv..................................30
Změna nastavení SMS...................31
Změna nastavení MMS..................31
Změna dalších nastavení................32
Služby sociálních sítí (SNS).............32
Facebook......................................33
Fotoaparát........................................34
Seznámení s hledáčkem................34
Rychlé pořízení fotografie ..............35

 LG KM570 | Uživatelská příručka

M570_Open Czech_1.0_0709.indd 2

2010.7.10 12:2:55 AM

Po pořízení fotografie.....................35
Použití pokročilých nastavení..........36
Videokamera.....................................38
Seznámení s hledáčkem................38
Pořízení rychlého videozáznamu.....39
Po pořízení videozáznamu..............39
Použití pokročilých nastavení..........40
Vaše fotografie a videozáznamy.......41
Prohlížení fotografií a
videozáznamů...............................41
Používání funkce zvětšení při
prohlížení fotografie.......................41
Úprava hlasitosti při sledování
videa............................................41
Zachycení snímku z videozáznamu 41
Zobrazení fotografií formou
prezentace....................................42
Nastavení fotografie jako tapety......42
Úprava fotografií............................43
Přidání textu k fotografii.................43
Oříznutí fotografie . .......................44
Změna fotografie...........................44
Přidání efektu k fotografii...............44
Zkrácení délky videozáznamu.........45
Sloučení dvou videozáznamů
dohromady....................................46
Sloučení fotografie s
videozáznamem............................46
Přidání textu k videozáznamu.........47
Překrývání fotografie......................47

M570_Open Czech_1.0_0709.indd 3

Přidání zvukové stopy k
videozáznamu...............................48
Přidání záznamu hlasu...................48
Změna rychlosti videozáznamu.......49
Vytvoření filmu..............................49
Zábava..............................................50
Obrázky .......................................50
Menu složky Obrázky.....................50
Odeslání fotografie........................50
Použití obrázku..............................50
Tisk snímku...................................51
Přesouvání nebo kopírování obrázku...51
Zvuky...........................................52
Použití zvuku.................................52
Videa . .........................................52
Sledování videa.............................52
Odeslání videoklipu........................52
Hry a aplikace ..............................53
Instalace her a aplikací Java...........53
Dokumenty...................................53
Přenesení souboru do telefonu.......54
Ostatní..........................................54
Hudba...........................................54
Přenesení hudby do telefonu..........55
Přehrání skladby............................56
Vytvoření seznamu skladeb............56
Vytvoření vyzváněcího tónu.............56
Rádio FM......................................57
Vyhledávání stanic.........................57
Použití vysílače FM k přehrávání
hudby...........................................58



2010.7.10 12:2:55 AM

Obsah
Nástroje............................................59
Nastavení budíku...........................59
Přidání události do kalendáře.........59
Přidání položky do seznamu úkolů..60
Použití vyhledávače data................60
Přidání poznámky..........................60
Záznam hlasu................................61
Nahrávání zvuku nebo hlasu...........61
Používání kalkulačky......................61
Převod jednotek............................62
Přidání města ke světovému času...62
Používání stopek............................62
Milá kresba...................................63
Přidání poznámky s milou kresbou..63
Synchronizace s počítačem..............64
Instalace programu LG PC suite do
počítače........................................64
Připojení telefonu k počítači...........64
Zálohování a obnova zálohy informací
v telefonu......................................64
Zobrazení souborů v telefonu na
počítači.........................................65
Synchronizace kontaktů.................65
Synchronizace zpráv......................65
Použití telefonu jako Mass storage..65
Prohlížeč...........................................67
Přístup k webu..............................67
Google..........................................67
Přidání záložek a přechod k nim.....67
Použití čtečky RSS zpráv................67

Uložení stránky . ...........................68
Přechod k uložené stránce.............68
Zobrazení historie prohlížeče..........68
Změna nastavení webového
prohlížeče.....................................68
Použití telefonu jako modemu.........69
Nastavení..........................................70
Přizpůsobení profilů.......................70
Změna nastavení displeje...............70
Změna nastavení telefonu..............71
Změna nastavení dotykového
ovládání........................................72
Použití správy paměti.....................72
Změna nastavení připojení
Bluetooth......................................72
Párování s jiným zařízením
Bluetooth......................................73
Používání sluchátek Bluetooth........74
Odeslání a příjem souborů pomocí
připojení Bluetooth.........................74
Změna nastavení připojení.............75
Aktualizace softwaru......................76
Technické údaje................................77
Příslušenství.....................................78
Odstraňování problémů....................79

 LG KM570 | Uživatelská příručka

M570_Open Czech_1.0_0709.indd 4

2010.7.10 12:2:55 AM

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

Vystavení energii rádiové
frekvence
Informace o vystavení rádiovým
vlnám a specifické míře pohlcení
(SAR – Specific Absorption Rate)
Tento mobilní telefon KM570 byl
navržen tak, aby vyhověl příslušným
bezpečnostním požadavkům
ohledně vystavení rádiovým vlnám.
Uvedené požadavky jsou založeny na
odborných směrnicích, jež zahrnují
bezpečnostní rezervy, které zaručují
bezpečí všem lidem bez ohledu na
věk a zdraví.
• Ve směrnicích o vystavení

rádiovému záření se používá
jednotka měření známá jako
specifická míra pohlcení nebo
SAR. Testy SAR jsou prováděny
pomocí standardizovaných metod
tak, že telefon vysílá se svým
nejvyšším ověřeným výkonem ve
všech používaných frekvenčních
pásmech.
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• I když mohou existovat rozdíly mezi

úrovněmi SAR jednotlivých modelů
telefonů LG, jsou všechny modely
navrženy tak, aby splnily příslušné
směrnice pro vystavení rádiovým
vlnám.

• Limit SAR doporučený

mezinárodní komisí pro ochranu
před neionizujícím zářením
(ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na
10 g tkáně.

• Nejvyšší hodnota SAR pro tento

model telefonu, testovaný pomocí
systému DASY4, je pro použití
u ucha 0.994 W/kg (10 g) a při
nošení na těle 1.20 W/kg (10 g).

• Informace o údajích SAR pro

obyvatele zemí a oblastí, které
přijaly limit SAR doporučený
organizací Institute of Electrical
and Electronics Engineers (IEEE),
který je v průměru 1,6 W/kg na
1 g tkáně.

• Tento přístroj splňuje právní

předpisy pro vystavení
neionizujícímu záření, pokud je
používán v normální poloze u
ucha nebo je umístěn nejméně
1,5 cm od těla. Pokud je přístroj
umístěn v obalu, na sponě na
opasek nebo v držáku na těle,


2010.7.10 12:2:56 AM

Návod pro bezpečné a efektivní použití
nesmí takový doplněk obsahovat
kovové součásti a měl by být
umístěn alespoň 1,5 cm od těla.
Nedodržení těchto pokynů může
vyvolat překročení příslušných
limitů pro vystavení vaší osoby
neionizujícímu záření.

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

V případě nutnosti opravy
jej odneste kvalifikovanému
servisnímu technikovi.
Opravy v rámci záruky mohou,
dle rozhodnutí společnosti LG,
zahrnovat výměnu dílů nebo
desek, které jsou buďto nové nebo
opravené, za předpokladu, že mají
stejnou funkčnost jako nahrazené
části.

• Udržujte výrobek mimo dosah

elektrických zařízení, jako jsou
například televizory, rádia a osobní
počítače.

• Přístroj je nutné udržovat mimo

dosah zdrojů tepla, jako jsou
radiátory nebo vařiče.

• Zabezpečte přístroj před pádem.
• Nevystavujte přístroj mechanickým

vibracím nebo otřesům.

• Vypněte

telefon na všech místech,

kde to vyžadují speciální předpisy.
Nepoužívejte ho například
v nemocnicích, může ovlivnit citlivé
lékařské přístroje.

• Když se telefon nabíjí, nedotýkejte

se jej mokrýma rukama. Mohlo
by dojít k zasažení elektrickým
proudem nebo k vážnému
poškození telefonu.

• Nenabíjejte

přístroj v blízkosti hořlavého

materiálu, protože se může zahřát, a
hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.

• K čistění krytů telefonu používejte

suchý měkký hadřík (nepoužívejte
rozpouštědla, jako je benzen,
ředidla či alkohol).

• Nenabíjejte telefon ležící na měkké

podložce.
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• Telefon je nutno nabíjet na dobře

• Některá naslouchátka mohou být

• Nevystavujte přístroj nadměrnému

• Menší rušení může ovlivnit

větraném místě.

kouři nebo prachu.

• Nenoste telefon společně

s kreditními kartami nebo
jízdenkami. Může ovlivnit
informace na magnetických
proužcích.

• Nedotýkejte se displeje ostrým

předmětem. Může dojít
k poškození telefonu.

• Nevystavujte telefon působení

kapalin ani vlhkosti.

• Příslušenství, jako jsou sluchátka,

používejte opatrně. Nedotýkejte se
zbytečně antény.

Efektivní používání
telefonu
Elektronická zařízení

mobilními telefony rušena.

televizory, rádia, počítače atd.

Bezpečnost na silnici
Zjistěte si zákony a předpisy týkající
se používání mobilních telefonů
v oblasti, kde řídíte.
• Během řízení nedržte telefon

v ruce.

• Věnujte plnou pozornost řízení.
• Používejte sadu handsfree, pokud

je k dispozici.

• Pokud to jízdní podmínky

vyžadují, před voláním zastavte a
zaparkujte.

• Vysokofrekvenční energie může

ovlivnit elektronické systémy
vozidla, například autorádio nebo
bezpečnostní vybavení.

Všechny mobilní telefony mohou být
rušeny, což může ovlivnit výkon.
• Nikdy mobilní telefon nepoužívejte

bez povolení v blízkosti lékařských
zařízení. Neumísťujte telefon
do blízkosti kardiostimulátoru,
například do náprsní kapsy.

M570_Open Czech_1.0_0709.indd 7
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Návod pro bezpečné a efektivní použití
• Pokud je vozidlo vybaveno

airbagem, neumisťujte na
něj žádné překážky v podobě
nainstalovaného nebo přenosného
bezdrátového zařízení. Může dojít
k selhání airbagu nebo vážnému
zranění z důvodu nesprávného
fungování.

• Při poslechu hudby ve venkovních

prostorách zajistěte, aby byla
hlasitost nastavena na rozumnou
úroveň a vy si byli vědomi svého
okolí. To je zvláště důležité
v blízkosti silnic.

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

Oblast, kde se odstřeluje
Nepoužívejte telefon na místech,
kde probíhají odstřelovací práce.
Uposlechněte omezení a postupujte
podle nařízení a pravidel.

Prostředí s nebezpečím
výbuchu
• Nepoužívejte telefon na čerpacích

stanicích.

• Nepoužívejte telefon v blízkosti

paliv nebo chemikálií.

• Nepřevážejte a neuchovávejte

hořlavé plyny, tekutiny nebo
explozivní materiály v přihrádce
automobilu, ve které je mobilní
telefon a příslušenství.

V letadle
V letadle mohou bezdrátová zařízení
způsobovat rušení.
• Před nastoupením do letadla

mobilní telefon vypněte.

• Ani na zemi jej nepoužívejte bez

svolení posádky.

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

 LG KM570 | Uživatelská příručka
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Tísňová volání

• Nevystavujte nabíječku baterií

V některých mobilních sítích nemusí
být tísňové volání dostupné. Proto
byste se u tísňových volání neměli
spoléhat pouze na svůj mobilní telefon.
Zkontrolujte možnosti u místního
poskytovatele služeb.

• Neponechávejte baterii v místech

Informace a péče o baterii

• V případě výměny baterie za

• Před nabitím není nutné baterii

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

• Používejte

pouze baterie a nabíječky

společnosti LG. Nabíječky LG jsou
navrženy tak, aby maximalizovaly
životnost baterie.

• Baterie nerozebírejte ani

nezkratujte.

• Dbejte na čistotu kovových

kontaktů baterie.

• Jakmile baterie přestane zajišťovat

přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii
lze před výměnou přibližně stokrát
nabít.

• Nabijte baterii v případě, že jste ji

dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte
tak maximální výkon.

M570_Open Czech_1.0_0709.indd 9

přímému slunci ani ji nepoužívejte
v prostředí s vysokou vlhkostí, jako
je koupelna.
s velmi vysokou nebo nízkou
teplotou. Může to snížit výkon
baterie.

nesprávný typ hrozí nebezpečí
výbuchu.

• Proveďte likvidaci použitých baterií

podle pokynů výrobce. Pokud je to
možné, recyklujte. Nelikvidujte jako
běžný domovní odpad.

• Pokud potřebujete vyměnit

baterii, obraťte se na nejbližší
autorizované servisní místo
společnosti LG Electronics nebo
na nejbližšího prodejce.

• Po úplném nabití telefonu vždy

odpojte nabíječku ze zásuvky,
zabráníte tak nechtěnému odběru
energie.

• Skutečná životnost baterie

je závislá na konfiguraci sítě,
nastavení produktu, používání
vzorů, baterii a podmínkách
prostředí.
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Informace o telefonu
Konektor pro sadu handsfree nebo
stereofonní sluchátka
Klávesa Napájení/klávesa Zamknout/Odemknout
Umožňuje zapnout nebo vypnout telefon.
Sluchátko
Objektiv vnitřního fotoaparátu
Snímač blízkosti
VAROVÁNÍ: Vlhkost na snímači
blízkosti může způsobit chybnou
funkci snímače. Setřete jakékoli
stopy vlhkosti z povrchu snímače.

Klávesa Ukončit
Umožňuje odmítnutí hovoru.
Jedním stisknutím se vrátíte na
domovskou obrazovku.
Klávesa Volání
Umožňuje vytočit telefonní číslo a
odpovědět na příchozí hovory.
Klávesa pro souběžné zpracování úloh
VAROVÁNÍ: Pokud na telefon položíte těžký předmět nebo si na něj
sednete, můžete poškodit funkčnost displeje LCD a dotykové obrazovky.
Nezakrývejte snímač blízkosti ochrannou fólií ani krytem. Můžete tím
způsobit chybnou funkci snímače.

10 LG KM570 | Uživatelská příručka
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y.

Klávesy hlasitosti
Je-li zobrazena domovská
obrazovka: Slouží k nastavení
hlasitosti tónu při stisknutí nebo
vyzváněcího tónu, dlouhým
stisknutím dolní klávesy se
zapíná a vypíná tichý režim.
Klávesa Fotoaparát
Stisknutím a
podržením klávesy
přejdete přímo do
menu fotoaparátu.

Během hovoru: Hlasitost
sluchátka.
Při přehrávání skladby: Souvisle
ovládají hlasitost.
Konektor pro připojení nabíječky
a datového kabelu USB
TIP! Než připojíte kabel
USB, počkejte, až se telefon
zapne a přihlásí do sítě.

Kryt baterie
Baterie

Slot paměťové karty
microSD

Externí fotoaparát

M570_Open Czech_1.0_0709.indd 11
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Instalace karty SIM a baterie
1 S tiskněte a podržte tlačítko pro
uvolnění baterie v horní části
telefonu a potom zvedněte kryt
baterie.

VAROVÁNÍ: Nevyjímejte baterii,
pokud je telefon zapnutý. Mohlo
by dojít k poškození telefonu.

2 Z asuňte kartu SIM do držáku
karty SIM. Zkontrolujte, zda oblast
na kartě s pozlacenými kontakty
směřuje dolů. Chcete-li kartu
SIM vyjmout, vytáhněte ji jemně
směrem ven.

Baterii uchopte za horní hranu a
vyjměte ji z přihrádky na baterie.
3 N
 ejdříve vložte baterii horní
stranou do horní části prostoru
pro baterii. Zajistěte, aby na
sebe přiléhaly kontakty na baterii
s kontakty na telefonu. Zatlačte na
dolní část baterie tak, aby zapadla
na své místo.
12 LG KM570 | Uživatelská příručka
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7 J akmile je nabíjení dokončeno,
sloupečky na ikoně baterie se
zastaví.
POZNÁMKA: Pokud chcete životnost
baterie zvýšit, je nutné ji před prvním
použitím zcela nabít. První zprávu
„Baterie nabita“ ignorujte a telefon
nechte nabíjet přes noc.

4 Z ajistěte, aby baterie byla plně
nabita dříve, než ji začnete poprvé
používat.
5 Z atlačte zástrčku cestovního
adaptéru do konektoru na straně
telefonu, dokud nezaklapne na
své místo. Strana se šipkou
přitom musí být obrácena k vám,
jak je vyobrazeno ve schématu.
6 P řipojte druhý konec cestovního
adaptéru do síťové zásuvky.

M570_Open Czech_1.0_0709.indd 13
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Paměťová karta
Instalace paměťové karty

POZNÁMKA: Paměťová karta je
volitelné příslušenství.

zbarvenými kontakty směřuje
dolů.
5 Překlopte telefon dolů a poté
zatlačením na slot telefon
uzamkněte.
6 Kryt opět nasaďte.

1 Sejměte kryt baterie.

Formátování paměťové karty

2 S tisknutím slotu paměťové karty
microSD uvolníte zámek.

Paměťová karta je již zřejmě
zformátována. Pokud ne, před
použitím ji bude nutné zformátovat.

Paměť telefonu lze rozšířit pomocí
paměťové karty microSD.

3 Překlopte slot nahoru.

POZNÁMKA: Při formátování se
vymažou všechny soubory.

1 N
 a domovské obrazovce stiskněte
klávesu
a vyberte možnost
Telefon na kartě Nastavení.
2 Stiskněte možnost Informace
o paměti a poté zvolte položku
Externí paměť.
3 Stiskněte možnost Formát a poté
volbu potvrďte.
4 Zadejte heslo, pokud je
nastaveno. Karta bude poté
naformátována a připravena
k použití.

4 V ložte paměťovou kartu
microSD do přihrádky pro kartu.
Zkontrolujte, zda oblast se zlatě

POZNÁMKA: Je-li na paměťové
kartě nějaký obsah, struktura složek
se může po naformátování změnit,
protože všechny soubory budou
vymazány.

14 LG KM570 | Uživatelská příručka
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Domovská obrazovka
Tipy pro dotykovou obrazovku během hovorů podstupovat
• Nevyvíjejte příliš silný tlak.

Dotyková obrazovka je dostatečně
citlivá i na jemný, jistý dotyk.

• Požadovanou možnost stiskněte

špičkou prstu. Dávejte pozor,
abyste nestiskli žádné jiné klávesy.

•K
 dykoliv telefon nepoužíváte,

přepne se zpět na obrazovku pro
uzamknutí.

nepohodlné odemykání telefonu.

Ovládání dotykové obrazovky
Ovládací prvky na dotykové
obrazovce telefonu KM570 se
dynamicky mění v závislosti na
úkolu, který provádíte.
Spouštění aplikací

• Pokud je obrazovka zhasnutá,

Ke spuštění libovolné
aplikace stačí
stisknout střed ikony.

Snímač blízkosti

Posouvání

Při příjmu a uskutečnění hovorů
tento snímač automaticky vypne
podsvícení a zamkne klávesy mobilu
v okamžiku, kdy zaznamená blízkost
objektů. Například při přiblížení
telefonu k uchu.

Procházejte aplikacemi
přetahováním ikon ze strany na
stranu. Na některých obrazovkách,
například na historii volání, také
můžete procházet nahoru nebo dolů.

vraťte se na domovskou obrazovku
stisknutím klávesy napájení nebo
posunutím po dotykové obrazovce.

Díky tomu je životnost baterie delší a
je tak zabráněno tomu, že by klávesy
mobilu při stisknutí nefungovaly, pokud
by došlo k automatickému zamčení
kláves mobilu během hovorů.
Uživatelé tak nemusí při
prohledávání seznamu kontaktů

M570_Open Czech_1.0_0709.indd 15
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Domovská obrazovka
Na všech typech domovských obrazovek můžete přetáhnout a kliknout na
položku, kterou právě potřebujete.
Aktivní
Aktivní
Domovská obrazovka
Widget – po stisknutí
možnosti
v pravé
dolní části obrazovky
se zobrazí panel
mobilních aplikací. Pokud
zaregistrujete aplikaci
přetažením, aplikace se
vytvoří v bodě, kam byla
přetažena.
Aktivní

Domovská obrazovka Rychlá volba –
po stisknutí možnosti
se zobrazí
seznam rychlých voleb. Na této domovské
obrazovce můžete zahájit hovor, odeslat
zprávu nebo upravit kontakt.

Domovská obrazovka služby Livesquare –
na obrazovce služby Livesquare můžete snadno
uskutečnit hovor a odeslat zprávu na číslo přidělené
zástupci. Chcete-li použít funkci hovoru, zpráv nebo
kontaktů, vyberte zástupce a zvolte ikonu klávesy
rychlé volby, kterou chcete použít.
Všechny avatary můžete přetahovat po šesti a zprávu
dokonce můžete odeslat najednou.
klávesy rychlé volby
TIP! Uživatelské rozhraní využívá tři typy domovských obrazovek. Chceteli přepínat mezi domovskými obrazovkami, pouze rychle přejeďte po
displeji zleva doprava nebo zprava doleva.

16 LG KM570 | Uživatelská příručka
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Klávesy rychlé volby
Klávesy rychlé volby na domovské
obrazovce slouží pro snadný přístup
k nejpoužívanějším funkcím jediným
dotykem.
 D
 otykem zobrazte klávesnici
pro vytáčení čísla pro hovor.

Použití funkce Souběžné
zpracování úloh
Stisknutím klávesy pro souběžné
zpracování úloh
otevřete menu
Multitasking. Z tohoto menu můžete
prohlížet všechny spuštěné aplikace
a ovládat je jedním dotykem.

 S tisknutím otevřete složku
Kontakty. Číslo, na které chcete
volat, vyhledáte zadáním jména
kontaktu v horní části obrazovky
pomocí touchpadu. Můžete také
vytvořit nové kontakty a upravit
stávající.

Pokud je na pozadí spuštěna
aplikace, zobrazí se na stavovém
řádku ikona
.

 S tisknutím otevřete menu
Zprávy. Zde můžete vytvořit
novou zprávu SMS nebo MMS
nebo zobrazit složku zpráv.

Stisknutím střední části stavového
řádku otevřete možnost Shrnutí
stavu. Zobrazuje aktuální Čas,
položky Síť, ID SVC, Baterie, Paměť
telefonu, Externí paměť, Profil, MP3
a stav Bluetooth. Můžete nastavit
typ Profilu, přehrát/pozastavit MP3 a
aktivovat/deaktivovat Bluetooth.

Stisknutím otevřete hlavní
menu, které je rozděleno do
čtyř kategorií: Komunikace,
Zábava, Nástroje a
Nastavení.

Změna stavu ze stavového
řádku

e-
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Domovská obrazovka
Stavový řádek
Stavový řádek pomocí různých
ikon poskytuje informace, jako je
například síla signálu, nové zprávy,
životnost baterie nebo stav aktivace
připojení Bluetooth či GPRS.
Následuje tabulka, ve které je
vysvětlen význam ikon, které se ve
stavovém řádku nejpravděpodobněji
zobrazí.
Ikona Popis

Ikona Popis
Nová textová zpráva
Nová hlasová zpráva
Plná schránka přijatých
zpráv
Odesílání zprávy se
nezdařilo
Odesílání MMS se
nezdařilo
Budík je nastaven

Souběžné zpracování úloh

Používá se profil Normální

Síla signálu sítě (počet
proužků se mění)

Používá se profil Venku

Žádný signál sítě

Používá se profil Tichý
režim

Používá se EDGE

Používají se sluchátka

Roaming

Letový režim je zapnutý

Zařízení Bluetooth je
aktivní

Používá se profil Vlastní
(Číslo na ikoně se bude lišit)

Hovory přesměrovány

Přehrávání BGM

Zbývající životnost baterie

Pozastavení BGM

Vybitá baterie

Paměťová karta je
připravena k použití

18 LG KM570 | Uživatelská příručka
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Hovory
Uskutečnění hovoru nebo
videohovoru
1 S tisknutím klávesy
klávesnici.

otevřete

2 Zadejte číslo na klávesnici.
3 S tisknutím možnosti
hovor.

zahájíte

4 C
 hcete-li hovor ukončit, stiskněte
klávesu Ukončit.
TIP! Chcete-li zadat znak + při
uskutečňování mezinárodního hovoru,
stiskněte a podržte klávesu
.
TIP! Pomocí klávesy Napájení
zamknete dotykovou obrazovku, aby
se omylem neuskutečnil hovor.

Uskutečnění hovoru
z kontaktů
1 S tisknutím klávesy
na
domovské obrazovce otevřete
seznam Kontakty.

3 V e filtrovaném seznamu stiskněte
ikonu vedle kontaktu, kterému
chcete volat. Hovor použije
výchozí číslo, pokud je u kontaktu
uloženo více čísel.
4 Nebo

můžete stisknout jméno
kontaktu a vybrat číslo, které
chcete použít, pokud je
u kontaktu uloženo více čísel.
Hovor pomocí výchozího čísla
můžete také zahájit stisknutím
možnosti
.

Příjem a odmítnutí hovoru
Když telefon zvoní, přijměte hovor
stisknutím klávesy Odeslat.
Chcete-li vyzvánění ztlumit, stiskněte
možnost
. Tato funkce je
užitečná, pokud před zahájením
schůzky zapomenete změnit profil
na Tichý. Chcete-li příchozí hovor
odmítnout, stiskněte možnost
Odmítnout.

2 K lepněte na pole Jméno v horní
části obrazovky a pomocí
klávesnice zadejte několik prvních
písmen jména kontaktu, kterému
chcete volat.

M570_Open Czech_1.0_0709.indd 19
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Hovory
Dostupné možnosti v
průběhu volání
S tisknutím této ikony přidržíte
hovor.
Stisknutím této ikony vypnete
mikrofon, aby vás neslyšela
osoba, s níž hovoříte.
Stisknutím této ikony zapnete
hlasitý telefon.
Můžete zvolit další z možností
dostupných v průběhu volání,
včetně možnosti Přejít na
zprávy, která umožňuje
kontrolovat zprávy, a možnosti
Přejít na kontakty, která
umožňuje přidávat nebo
vyhledávat kontakty během
hovoru. Můžete také ukončit
hovor stisknutím množnosti
Ukončit hovor.
Z volením této možnosti
otevřete numerickou klávesnici
pro procházení menu
s očíslovanými možnostmi.
Například při volání call center
nebo jiných automatických
telefonních služeb.

T uto možnost zvolte, chcete-li
přidat další osobu k hovoru.
T uto možnost zvolte, chcete-li
vyhledávat kontakty během
hovoru.
TIP! V seznamu možností nebo
v seznamu kontaktů se můžete
posunovat stisknutím poslední
viditelné položky a pohybem prstu po
obrazovce směrem nahoru. Seznam
se bude posunovat nahoru a zobrazí
další položky.

Rychlá volba
Často volanému kontaktu můžete
přiřadit číslo rychlé volby.
1 N
 a domovské obrazovce stiskněte
klávesu , vyberte možnost
Kontakty na kartě Komunikace
a zvolte položku Rychlé volby.
2 Hlasovou

poštu již máte
nastavenu na rychlou volbu 1.
Toto nastavení nelze změnit. Pro
přiřazení rychlé volby kontaktu
stiskněte jiné číslo.
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3 Otevřou

se kontakty. Kontakt,
kterému chcete přiřadit číslo,
vyberte jedním stisknutím jeho
telefonního čísla. Chcete-li
kontakt vyhledat, klepněte na
pole Jméno a zadejte první
písmeno jména požadovaného
kontaktu.

TIP! Stisknutím jednotlivé položky v
záznamu hovorů zobrazíte datum,
čas a trvání hovoru.
POZNÁMKA: Každý hovor, který
uskutečníte, bude zpoplatněn.

Zobrazení záznamů hovorů

Uskutečnění druhého
hovoru

Na domovské obrazovce stiskněte
klávesu
a vyberte možnost
Poslední historie na kartě
Komunikace.

1 B
 ěhem prvního hovoru stiskněte
možnost
a zadejte číslo,
které chcete volat.

TIP! Stisknutím jednotlivé položky
v záznamu hovorů zobrazíte datum,
čas a trvání hovoru.

2 Stisknutím klávesy
hovor.

Změna nastavení hovoru

spojíte

3 O
 ba hovory budou uvedeny na
obrazovce pro volání. První hovor
bude uzamčen a volající přidržen.
4 C
 hcete-li mezi hovory přepínat,
stiskněte možnost
nebo číslo
přidrženého hovoru.
5 C
 hcete-li ukončit jeden nebo oba
hovory, stiskněte možnost
,
vyberte položku Konec a poté
možnost Vše, Přidrženo nebo
Aktivovat.
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Můžete nastavit menu související
s hovorem. Na domovské
obrazovce stiskněte klávesu
a
vyberte možnost Hovory na kartě
Nastavení.
Přesměrování hovoru – zvolte, zda
chcete hovory přesměrovat.
Čekající hovor – umožňuje nastavit
upozorňování na čekající hovor.
(Závislé na poskytovateli sítě.)
Blokování hovoru – vyberte, kdy
mají být hovory zablokovány.
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Hovory
Pevná volba čísel – zvolte seznam
čísel, na která lze z telefonu volat.
Budete od operátora potřebovat
svůj kód PIN2. Z telefonu lze volat
pouze čísla zahrnutá do seznamu
pevné volby.

Společné nastavení – viz část
Změna společného nastavení
hovorů.

Zpráva s omluvou – když odmítnete
hovor, můžete pomocí této funkce
rychle odeslat zprávu. Tato funkce
je užitečná, pokud potřebujete
odpovědět na zprávu během
schůzky.

Změna společného
nastavení hovorů

Cena hovorů – umožňuje zobrazit
poplatky týkající se posledního
hovoru nebo všech hovorů.
(Tato služba je závislá na síti a
někteří operátoři ji nejsou schopni
podporovat.)

2 Vyhledejte

a stiskněte možnost
Společná nastavení. Odtud
můžete upravovat nastavení pro
následující možnosti:

Trvání hovoru – umožňuje zobrazit
poplatky týkající se volaných čísel
a dobu trvání hovoru pro všechny
hovory, přijaté a uskutečněné.
(Tato služba je závislá na síti a
někteří operátoři ji nejsou schopni
podporovat.)
Objem dat – umožňuje zobrazit
množství všech přijatých a
odeslaných dat v kilobajtech.

Nastavení videohovorů – umožňuje
změnit nastavení videohovorů.

1 N
 a domovské obrazovce stiskněte
klávesu
a vyberte možnost
Hovory na kartě Nastavení.

Odmítnutí hovorů – posunutím
přepínače do polohy ZAPNUTO
zvýrazníte seznam odmítnutých
hovorů. Stisknutím textového pole
můžete vybírat ze všech hovorů,
určitých kontaktů nebo skupin,
volání z neregistrovaných čísel
(která nemáte v kontaktech) nebo
neidentifikovaných volajících.
Stisknutím možnosti Uložit
nastavení změníte.
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Odeslat vlastní číslo – zvolte,
zda se bude účastníkovi, kterému
budete volat, zobrazovat vaše
číslo.
Automatické opakování vytáčení
– posunutím přepínače směrem
doleva funkci ZAPNETE a směrem
doprava ji VYPNETE.
Upozornění po minutách –
posunutím přepínače směrem
doleva funkci ZAPNETE a během
hovoru uslyšíte každou minutu
tón.
Režim odpovědi BT – vyberte
možnost Hands-free, chcete-li
hovor přijmout pomocí sluchátek
Bluetooth, nebo možnost
Telefon, chcete-li přijmout hovor
stisknutím klávesy na telefonu.
Uložit nové číslo – zvolením
možnosti Ano uložíte nové číslo.
Snímač blízkosti – posunutím
přepínače směrem doleva funkci
ZAPNETE a směrem doprava
VYPNETE.
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Adresář
Hledání kontaktu
1 N
 a domovské obrazovce stiskněte
klávesu
a vyberte možnost
Kontakty na kartě Komunikace.
2 Stiskněte položku Hledat.
3 U
 vidíte seznam kontaktů. Po
zadání prvního písmene jména
kontaktu do pole Jméno přejdete
do oblasti seznamu začínající
tímto písmenem.
TIP! Po klepnutí na pole Jméno se
zobrazí klávesnice s písmeny.

Přidání nového kontaktu
1 N
 a domovské obrazovce stiskněte
klávesu , vyberte možnost
Kontakty na kartě Komunikace
a stiskněte položku Přidat
kontakt.
2 V yberte, zda se kontakt uloží do
Telefonu nebo na kartu SIM.
3 Zadejte jméno a příjmení.
4 P ro jeden kontakt lze zadat různá
čísla. Každý záznam obsahuje
přednastavené typy Mobil,
Domů, Kancelář, Pager, Fax,
VT a Všeobecný. Po dokončení
stiskněte možnost Zavřít.

5 P řidejte e-mailovou adresu a
adresu IM.
6 Kontakt přiřaďte do jedné nebo
více skupin. Zvolte některou
z možností Žádná skupina,
Rodina, Přátelé, Kolegové, Škola
a VIP.
7 Můžete také přidat položky
Vyzvánění, Narozeniny, Výročí,
Domovská stránka, Domácí
adresa, Název spol., Pracovní
zařazení, Adresa spol.,
Poznámky a Livecon.
8 Kontakt uložíte stisknutím
možnosti Uložit.

Vytvoření skupiny
1 N
 a domovské obrazovce stiskněte
klávesu
a vyberte možnost
Kontakty na kartě Komunikace.
Stiskněte položku Skupiny.
2 Stiskněte možnost Přidat skupinu
nebo stiskněte možnost
a
vyberte položku Přidat skupinu.
3 Zadejte název pro novou skupinu.
Skupině můžete také přiřadit
vyzváněcí tón.
4 Stiskněte možnost Uložit.
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POZNÁMKA: Kontakty přidělené
určité skupině se zachovají i po
odstranění této skupiny. Zůstanou
v seznamu kontaktů.

Změna nastavení kontaktu
Nastavení kontaktu můžete
přizpůsobit tak, aby seznam kontaktů
vyhovoval vašim představám.
1 N
 a domovské obrazovce stiskněte
klávesu , vyberte možnost
Kontakty na kartě Komunikace
a stiskněte položku Nastavení.
2 O
 dtud můžete upravovat
nastavení pro následující
možnosti:
Seznam kontaktů – upravte
nastavení položek Umístění
kontaktů, Způsob zobrazení a
Rychlá příkazová klávesa.
Kopírovat – umožňuje kopírovat
kontakty z přístroje na kartu SIM
nebo z karty SIM do přístroje.
Můžete zvolit kopírování po
jednotlivých kontaktech nebo
kopírování všech kontaktů
najednou.
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Přesunout – tato možnost se
používá stejným způsobem jako
možnost Kopírovat, ale kontakt
bude uložen pouze na místě, kam
jej přesunete.
Odeslat všechny kontakty přes
Bluetooth – umožňuje odeslání
všech kontaktů do jiného zařízení
pomocí připojení Bluetooth. Pokud
vyberete tuto možnost, budete
vyzváni, abyste Bluetooth zapnuli.
Zálohovat kontakty – slouží
k zálohování kontaktů na
paměťovou kartu.
Obnovit kontakty – umožňuje
obnovit kontakty na paměťové
kartě.
Vymazat kontakty – tato možnost
umožňuje vymazat všechny
kontakty. Pokud jste si jisti, že
chcete kontakty odstranit, zvolte
možnost Telefon nebo SIM a
stiskněte položku Ano.

Zobrazení informací
1 N
 a domovské obrazovce stiskněte
klávesu , vyberte možnost
Kontakty na kartě Komunikace
a stiskněte položku Informace.
25
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Adresář
2 Odtud

můžete prohlížet položky
Čísla volání asistenční služby,
Vlastní číslo, Informace o paměti
(zobrazuje využití paměti) a Moje
vizitka.
TIP! Chcete-li přidat svou vlastní
vizitku, vyberte možnost Moje
vizitka a zadejte podrobné údaje
jako v případě jakéhokoli jiného
kontaktu. Postup ukončete
stisknutím možnosti Uložit.
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Posílání zpráv/e-mail
Posílání zpráv
Telefon obsahuje v jednom
intuitivním a snadno použitelném
menu možnosti zpráv SMS a MMS.

Odeslání zprávy
1 N
 a domovské obrazovce stiskněte
klávesu
a vyberte možnost
Zprávy na kartě Komunikace.
Stisknutím možnosti Nová zpráva
můžete začít sestavovat novou
zprávu.
2 S tisknutím možnosti Vložit přidáte
obrázek, video, zvuk, šablonu
apod.
3 S tisknutím možnosti Příjemce
v dolní části obrazovky zadejte
příjemce. Zadejte telefonní číslo
nebo stiskněte možnost
a
vyberte kontakt. Můžete přidat i
více kontaktů.
4 J e-li zpráva připravena, stiskněte
možnost Odeslat.
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VAROVÁNÍ: Pokud do zprávy
SMS přidáte obrázek, video nebo
zvuk, převede se zpráva SMS,
automaticky na zprávu MMS
a bude příslušným způsobem
zpoplatněna.

Zadávání textu
K dispozici je pět způsobů zadávání
textu:
Klávesy mobilu, Plná klávesnice,
Displej pro ruční psaní, Pole
rozpoznání písma a Dvojité pole
rozpoznání písma.
Způsob zadávání můžete zvolit
klepnutím na možnost
a
položku Způsob vložení.
Stisknutím možnosti
zapnete
režim zadávání prediktivního textu
T9. Tato ikona se zobrazí pouze
v případě, že jako způsob zadávání
zvolíte možnost Klávesy mobilu.
Stisknutím možnosti
můžete
zvolit jazyk, kterým budete psát.
Stisknutím možnosti
lze
přepínat mezi číselnou, symbolovou
a textovou klávesnicí.
27
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Posílání zpráv/e-mail
Pomocí klávesy Shift můžete
přepínat mezi zadáváním velkých a
malých písmen.

Režim T9
Režim T9 pomocí vestavěného
slovníku rozpoznává slova, která
píšete, podle pořadí stisknutých
kláves. Předvídá slovo, které
vkládáte, a navrhuje alternativy.

Režim Abc
Tento režim umožňuje zadávat
písmena jedním, dvěma, třemi nebo
čtyřmi stisknutími klávesy označené
požadovaným písmenem, dokud se
dané písmeno nezobrazí.

Režim 123
Tento režim umožňuje mnohem
rychlejší zadávání čísel do textových
zpráv (například telefonního čísla).
Před ručním přepnutím zpět do
příslušného režimu zadávání textu
stiskněte klávesy odpovídající
požadovaným číslicím.

Rozeznání rukopisu
V režimu ručního psaní pište
jednoduše na obrazovku a telefon
převede ručně psaný text na zprávu.
Vyberte položku Displej pro ruční
psaní nebo Pole rozpoznání písma
podle toho, jakému zobrazení dáváte
přednost.

Nastavení e-mailu
Na domovské obrazovce stiskněte
klávesu
a vyberte možnost Email na kartě Komunikace.
Pokud není e-mailový účet nastaven,
spusťte průvodce nastavením e-mailu
a účet nastavte.
Nastavení můžete zkontrolovat a
upravit výběrem možnosti
.
Můžete také zkontrolovat další
nastavení, jež byla při vytváření účtu
vyplněna automaticky.

E-mailový účet Microsoft
Exchange
E-mailová adresa – zadejte emailovou adresu účtu.
Adresa serveru – zadejte adresu
e-mailového serveru.
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Doména – zadejte doménu účtu
(volitelné).
Uživatelské jméno – zadejte
uživatelské jméno pro účet.
Heslo – zadejte heslo účtu.
Nyní je účet nastaven a zobrazí se
v seznamu účtů ve složce E-mail.

Stahování e-mailů
Nové e-maily na svém účtu můžete
kontrolovat automaticky nebo ručně.
Ruční kontrola:
1 N
 a domovské obrazovce stiskněte
klávesu
a vyberte možnost Email na kartě Komunikace.
2 Stiskněte účet, který chcete použít.

Odeslání e-mailu pomocí
nového účtu
1 N
 a domovské obrazovce stiskněte
klávesu
a vyberte možnost Email na kartě Komunikace.
2 Stisknutím možnosti Nový e-mail
otevřete nový e-mail.
3 Dokončete zprávu.
4 Stiskněte možnost Odeslat a váš
e-mail bude odeslán.
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Změna nastavení e-mailu
1 N
 a domovské obrazovce stiskněte
klávesu
a vyberte možnost Email na kartě Komunikace .
2 S tiskněte klávesu
, vyberte
položku Nastavení e-mailu a
poté můžete upravit následující
nastavení
E-mailové účty – můžete nastavit
e-mailový účet.
Preferovaný e-mail
Povolit odpověď na E-mail –
zvolte, zda povolíte odesílání
potvrzovacích zpráv o přečtení.
Požadovat odpověď na E-mail –
zvolte, zda budete vyžadovat
potvrzovací zprávy o přečtení.
Interval načtení – zvolte,
jak často má telefon KM570
kontrolovat nové e-mailové
zprávy.
Obnovit počet – zvolte počet
e-mailů, které chcete načíst
najednou.
Zahrnout zprávu při předání a
v odpovědi – zvolte, zda se do
odpovědi zahrne původní zpráva.
29
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Posílání zpráv/e-mail
Zahrnout přílohu – zvolte, zda
se do odpovědi zahrne původní
příloha.
Automatické načítání při
roamingu – zvolte, zda chcete
automaticky načítat zprávy, pokud
jste v zahraničí (při roamingu).
Nový e-mail - upoz. – zvolte, zda
chcete být upozorňováni na nové
e-maily.
Podpis – ZAPNĚTE tuto funkci a
vytvořte e-mailový podpis.
Priorita – zvolte úroveň priority
svých e-mailových zpráv.
Maximální velikost odeslané
pošty – nastavte maximální
velikost odesílaného e-mailu.
Počítadlo e-mailů – zadejte
požadované datum. Můžete
zkontrolovat e-mailové zprávy
odeslané během tohoto období.

Složky zpráv
Oceníte strukturu složek používanou
v telefonu KM570, která je velmi
snadno pochopitelná. Na domovské
obrazovce stiskněte klávesu
a
vyberte možnost Zprávy na kartě
Komunikace. Poté zvolte položku
z následujícího seznamu.

Přijaté – do této složky jsou uloženy
všechny zprávy, které vám byly
doručeny.
TIP! Když obdržíte zprávu, můžete
rychle odpovědět pomocí funkce Rychlá
odpověď. Tato funkce je užitečná,
pokud potřebujete odpovědět na zprávu
během schůzky.
TIP! Ponechte zprávu zobrazenou,
stiskněte možnost
a vyberte
položku Vyjmout. Z vybrané zprávy
můžete vyjmout informace, jako
jsou číslo, e-mailová adresa nebo
webová adresa.
Koncepty – do této složky můžete
ukládat rozepsané neodeslané
zprávy.
K odeslání – toto je dočasná složka
pro ukládání zpráv, které jsou
odesílány.
Odeslané – do této složky jsou
umístěny všechny odeslané zprávy.
Moje složky – zde vytvořte složky
pro ukládání zpráv.
Šablony – seznam užitečných zpráv,
které jsou již předem vytvořeny
a pomocí kterých lze rychle
odpovědět.
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Emotikony – můžete přidávat,
upravovat a odstraňovat emotikony.
Můžete vložit emotikon, který jste si
oblíbili při psaní zprávy.
Nastavení – nastavení zpráv jsou
předdefinována tak, že můžete
okamžitě začít odesílat zprávy.
Chcete-li nastavení změnit, můžete
k tomu použít možnosti nastavení.

Změna nastavení SMS
Na domovské obrazovce stiskněte
klávesu , vyberte možnost Zprávy
na kartě Komunikace a stiskněte
položku Nastavení. Vyberte možnost
SMS. Můžete provést změny
následujících položek:
Centrum SMS – umožňuje zadat
podrobnosti pro středisko zpráv.
Hlášení o doručení – po posunutí
přepínače směrem doleva do polohy
ZAPNUTO budete přijímat potvrzení,
že zprávy byly doručeny.
Doba platnosti – zvolte, jak dlouho
budou zprávy uloženy ve středisku
zpráv.
Typy zpráv – umožňuje převést
text na Text, Hlas, Fax, X.400 nebo
E-mail.
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Kódování znaků – zvolte způsob
kódování znaků. Toto nastavení má
vliv na velikost zprávy, a tedy i na
poplatky za data.
Odeslat dlouhý text jako – zvolte,
zda mají být dlouhé zprávy odesílány
jako Hromadná SMS nebo MMS.

Změna nastavení MMS
Na domovské obrazovce stiskněte
klávesu
a vyberte možnost
Zprávy na kartě Komunikace.
Procházejte dostupné možnosti a
zvolte položky Nastavení a MMS.
Můžete provést změny následujících
položek:
Způsob přijetí – zvolte možnost
Domácí síť nebo Roamingová síť.
Pokud poté zvolíte možnost Ručně,
budete přijímat pouze upozornění
na zprávy MMS a následně budete
moci rozhodnout, zda stáhnete celou
zprávu.
Hlášení o doručení – zvolte, zda
vyžadujete nebo chcete povolit
hlášení o doručení.
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Posílání zpráv/e-mail
Hlášení o přečtení – zvolte, zda
vyžadujete nebo chcete povolit
hlášení o přečtení.
Priorita – zde můžete zvolit úroveň
priority vašich zpráv MMS.
Doba platnosti – zvolte, jak dlouho
budou zprávy uloženy ve středisku
zpráv.
Trvání snímku – zvolte, jak dlouho
se budou snímky zobrazovat na
obrazovce při výchozím nastavení.
Režim vytváření – zvolte, zda budou
multimediální zprávy vytvářeny bez
omezení nebo s omezeními.
Doba doručení – zvolte, po jaké
době čekání bude zpráva doručena.
Centrum MMS – zvolte jedno
centrum multimediálních zpráv
ze seznamu nebo přidejte nové
centrum.

Změna dalších nastavení
Na domovské obrazovce stiskněte
klávesu
a vyberte možnost
Zprávy na kartě Komunikace.
Stiskněte položku Nastavení.

Hlasová schránka - stisknutím ikony
přidáte novou službu hlasové
schránky. Chcete-li získat další
informace o tom, jaké služby operátor
sítě poskytuje, obraťte se na něj.
Servisní zpráva – umožňuje povolit
nebo blokovat příjem servisních
zpráv. Zabezpečení zpráv můžete
také nastavit vytvořením seznamů
důvěryhodných a nedůvěryhodných
odesílatelů po zvolení možnosti
Zabezpečení služeb.
Počítadlo zpráv – umožňuje nastavit
dobu pro počítání zpráv.
Info služba – zvolte, zda chcete
zapnout nebo vypnout informační
službu, a vyberte kanály a jazyky.

Služby sociálních sítí (SNS)
Můžete aktualizovat svůj stav
ve službách SNS a zobrazovat
aktualizace sociálních sítí přátel.
Stiskněte menu Sociální sítě
a vyberte si z těchto stránek: Orkut,
Facebook, Twitter, Picasa, Flickr
a Myspace.
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TIP! Facebook je snadno
přístupná aplikace
předinstalovaná v telefonu.
Twitter je aplikace založená na
technologii Java. Ostatní aplikace
přistupují ke službám WAP
(Wireless Application Protocol).
POZNÁMKA: Za připojení k online
službám a používání online služeb
vám mohou být účtovány další
poplatky. Za připojení k online
službám a používání online služeb
vám mohou být účtovány další
poplatky.

Facebook
Domovská obrazovka: Po přihlášení
se vám zobrazí aktualizovaný stav
vašich přátel. Vložte svůj komentář
o novém stavu nebo si prohlédněte
stav ostatních. Komentáře můžete
psát také výběrem ikony +.
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Profil: Můžete vybrat možnost
Zeď > Aktualizace stavu a napsat
momentální stav. Zobrazte si detailní
informace a odešlete fotografie
pomocí položky Album > Načíst
fotografii. Vyberte si z možností Přejít
na obrázky nebo Pořídit snímek
a vložte do nich popisky.
Přátelé: Pomocí služeb SNS můžete
nalézt mnoho přátel a zobrazit
jejich stav. Volbou karty Hledat
vyhledávejte přátele v síti Facebook.
Zpráva: Můžete zobrazit složky
přijatých a odeslaných zpráv a psát
zprávy sítě SNS.
TIP! Použití aplikace Facebook
Feed Widget
Aplikaci Facebook Feed
Widget můžete přidat na
domovskou obrazovku.
Přetáhněte aplikaci Facebook
Feed Widget z prostoru pro
widgety a stiskněte možnost
OK. K aplikaci Facebook
můžete přistupovat také přímo
stisknutím kanálu widgetu.
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Fotoaparát
Seznámení s hledáčkem
Expozice – umožňuje nastavit jas snímku v hledáčku fotoaparátu.
Posunutím ukazatele jasu po liště směrem k symbolu „–“ snížíte jas
snímku, zatímco posunutím směrem k symbolu „+“ jas snímku zvýšíte.
Zoom – slouží k přiblížení nebo oddálení. Použít lze i boční
klávesy hlasitosti. Tato funkce je dostupná v závislosti na velikosti
pořízeného snímku.
Zpět – stisknutím této
možnosti se vrátíte na
mapu menu.
Pořízení fotografie
Režim videokamery –
posunutím této ikony dolů
přepnete do režimu videa.

Nastavení – stisknutím této ikony
Galerie – umožňuje
otevřete menu nastavení. Viz část
získat přístup k uloženým
Použití pokročilých nastavení.
fotografiím z režimu
Velikost – změnou velikosti fotografie
fotoaparátu.
Jednoduše
lze ušetřit místo v paměti, případně
stiskněte ikonu a na
lze pořídit snímek přednastavený na
obrazovce se zobrazí
správnou velikost pro kontakt. Vyberte
galerie.
počet pixelů z následujících číselných
možností: 5M (2560x1920), 3M
(2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480),
WQVGA (400x240) a QVGA (320x240).
Makro – tuto funkci zapněte pro záběry zblízka.
TIP! Možnosti zobrazíte klepnutím na obrazovku. Po několika sekundách
se automaticky vypnou.
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Rychlé pořízení fotografie
1 S tiskněte klávesu fotoaparátu na
pravé straně telefonu.
2 D
 ržte telefon vodorovně a
objektiv zaměřte na fotografovaný
předmět.
3 S tiskněte lehce klávesu
fotoaparátu a ve středu obrazovky
hledáčku se zobrazí pole
zaostření.
4 U
 pravte polohu telefonu tak,
aby se fotografovaný předmět
nacházel v poli zaostření.
5 K dyž pole zaostření zezelená,
fotoaparát je zaostřený na
předmět.
6 Ú
 plným stisknutím klávesy
fotoaparátu pořiďte snímek.
TIP! Chcete-li přepnout do režimu
fotoaparátu nebo videokamery,
posuňte ikonu fotoaparátu nebo
videokamery nahoru/dolů v pravé
střední části hledáčku.

Po pořízení fotografie
Pořízená fotografie se zobrazí na
displeji. Název snímku se zobrazí na
pravé straně.
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Stisknutím odešlete fotografii
prostřednictvím zprávy, e-mailu
nebo připojení Bluetooth. Také
sdílet na Blogger.
Umožňuje nastavit snímek,
který jste právě pořídili, jako
obrázek pro domovskou
obrazovku, obrázek kontaktu
nebo obrázek pro obrazovku
spuštění/vypnutí.
Tuto možnost stiskněte, chceteli upravit fotografii.
T uto možnost stiskněte, chceteli upravit název vybraného
snímku.
Stisknutím se vrátíte do
předchozího menu.
Stisknutím smažete právě
pořízený snímek. Smazání
potvrďte stisknutím možnosti
Ano. Zobrazí se zpráva
„Odstraněno“.
Po stisknutí této možnosti
můžete ihned pořídit další
fotografii. Aktuální fotografie
se uloží.
Stisknutím zobrazíte galerii
uložených fotografií.
35

2010.7.10 12:3:12 AM

Fotoaparát
Použití pokročilých
nastavení
Stisknutím možnosti
v hledáčku
otevřete všechny pokročilé možnosti
nastavení.
Režim fotografování – zvolte
některou z možností Normální
záběr, Sekvence a Panoramatický
snímek.
Barevný efekt – zvolte barevný
tón pro pořizovanou fotografii.
K dispozici jsou čtyři možnosti
barevného tónu: Vypnuto, Černobílý,
Negativ a Sépie.
POZNÁMKA: Snímek pořízený
v barvách můžete převést na
černobílý nebo sépiový, avšak
převést černobílý nebo sépiový
snímek na barevný nelze.

ISO – hodnota ISO určuje citlivost
světelného snímače fotoaparátu.
Čím vyšší je hodnota ISO, tím
citlivější je fotoaparát. To je užitečné
v tmavších prostředích, kdy nelze
použít blesk. Hodnotu ISO zvolte
z těchto možností: Automaticky,
100, 200, 400 a 800.

Vyvážení bílé – vyvážení bílé
zajišťuje, aby se bílá barva na
fotografiích zobrazovala vždy
realisticky. Je možné, že aby
fotoaparát správně upravil vyvážení
bílé, bude nutné nastavit světelné
podmínky. Vyberte z těchto možností:
Automaticky, Žárovka, Slunečno,
Zářivka nebo Zataženo.
Samospoušť – samospoušť
umožňuje nastavit prodlevu mezi
stisknutím tlačítka pro pořízení
fotografie a pořízením fotografie
fotoaparátem. Zvolte některou
z možností 3 sekundy, 5 sekund a
10 sekund. Tato funkce je skvělá pro
pořizování skupinových fotografií,
pokud chcete být jejich součástí.
Kvalita – zvolte některou z možností
Vysoká, Střední a Normální. Čím
lepší bude kvalita, tím ostřejší
bude výsledná fotografie, ale tím
větší bude i velikost souboru. To
znamená, že na paměť budete moci
uložit méně fotografií.
Zaostření – zvolte některou
z možností Automatické ostření,
Sledování obličeje a Vypnuto.
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•A
 utomatické ostření – fotoaparát

může automaticky upravit
zaostření, aby umožnil pořízení
jasného, ostrého snímku jediným
stisknutím tlačítka.

•S
 ledování obličeje – fotoaparát

může automaticky rozpoznat
obličej a použít další pravoúhlou
oblast pro lepší zaostření.

•V
 ypnuto – režim zaostření je

vypnutý.

Režim zobrazení – zvolte režim
zobrazení.

•Z
 obrazit pořízený snímek – tuto

možnost zvolte, chcete-li po
pořízení fotografie zobrazit snímek
s možnostmi.

•Z
 vuk spouště – vyberte jeden ze

tří zvuků spouště.

•O
 brazovka s mřížkou – zvolte

některou z možností Vypnuto,
Jednoduchý kříž a Roztrojení.

•P
 ůvodní nastavení – umožňuje

obnovit všechna nastavení
fotoaparátu.

Přepnout objektiv – umožňuje
přepínat mezi vnitřním a vnějším
fotoaparátem.
Další...
•P
 aměť – výběrem možnosti

Paměť telefonu nebo Externí
paměť zvolte, kam se budou
ukládat fotografie.

•S
 krýt ikony – zvolte, zda chcete

ikony nastavení fotoaparátu skrýt
ručně nebo automaticky.

•S
 tabilizace obrazu – chcete-li

kompenzovat třesoucí se ruce,
vyberte možnost Zapnuto.
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Videokamera
Seznámení s hledáčkem
Zoom – slouží k přiblížení nebo
oddálení. Použít lze i
boční klávesy hlasitosti.

Velikost snímku
Ukládání do paměti telefonu/
externí paměti
Zpět
Režim Fotoaparát –
stisknutím této ikony
přepnete do režimu
fotoaparátu.
Zahájit nahrávání
Galerie

Nastavení – stisknutím této ikony
otevřete menu nastavení. Viz část
Použití pokročilých nastavení.

Režim Video – je zvolen
režim Video.

Rychlost záznamu – zvolte rychlost nahrávání videozáznamů.
Velikost videa – zvolte velikost obrazu videozáznamu
z možností D1 (720x480), VGA (640x480), QVGA (320x240) a
QCIF (176x144).
Expozice – umožňuje nastavit jas v hledáčku videokamery.
Posunutím ukazatele jasu po liště směrem k symbolu „–“
snížíte jas snímku, zatímco posunutím směrem k symbolu „+“
jas snímku zvýšíte.
TIP! Můžete zavřít všechny možnosti zkratek, aby byl displej hledáčku co
nejméně zaplněný. Stačí se jednou dotknout středu hledáčku. Možnosti
znovu zobrazíte dalším dotykem displeje.
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Pořízení rychlého
videozáznamu

u/

1 N
 a několik sekund stiskněte
klávesu fotoaparátu na pravé
straně telefonu.

–
ny
u

TIP! Chcete-li přepnout do režimu
fotoaparátu nebo videokamery,
posuňte ikonu fotoaparátu nebo
videokamery nahoru/dolů v pravé
střední části hledáčku.

zvolen

mů.

0) a

.
“
„+“

co

2 D
 ržte telefon vodorovně a
zaměřte objektiv na předmět,
který chcete nahrát na
videozáznam.
3 J edním stisknutím klávesy
fotoaparátu na telefonu spusťte
nahrávání. Nebo stiskněte
možnost .
4 V dolní části hledáčku se zobrazí
text NAHR. s časovačem, který
zobrazuje délku videozáznamu.
5 C
 hcete-li nahrávání
videozáznamu pozastavit,
stiskněte možnost .
V nahrávání můžete pokračovat
výběrem možnosti .
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6 N
 ahrávání zastavíte stisknutím
možnosti na obrazovce nebo
opětovným stisknutím tlačítka
fotoaparátu.

Po pořízení videozáznamu
Na displeji se zobrazí snímek
znázorňující nahraný videozáznam.
V dolní části obrazovky se zobrazuje
název videozáznamu.
Stisknutím přehrajete video.
S tisknutím odešlete
videozáznam prostřednictvím
zprávy, e-mailu nebo připojení
Bluetooth. Také sdílet na
Youtube.
Stisknutím upravíte fotografii.
T uto možnost stiskněte, chceteli upravit název vybraného
snímku.
Stisknutím se vrátíte do
předchozího menu.
Stisknutím smažete právě
pořízený videozáznam. Smazání
potvrďte stisknutím možnosti
Ano. Znovu se objeví hledáček.
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Videokamera
Stisknutím můžete ihned pořídit
další videozáznam.

v paměti telefonu uložit menší počet
videosouborů.

Stisknutím zobrazíte galerii
uložených videozáznamů a
obrázků.

Nastavit čas – nastavte limit trvání
videa. Zvolte, zda chcete nebo
nechcete odeslat videozáznam jako
zprávu MMS.

Použití pokročilých nastavení

TIP! Vyberete-li pro trvání možnost
MMS, pak výběrem nižší kvality
snímku umožníte pořídit delší
videozáznam.

Stisknutím možnosti
v hledáčku
otevřete všechny pokročilé možnosti
nastavení.
Barevný efekt – zvolte barevný
tón, jenž se použije pro nový
videozáznam, z možností Vypnuto,
Černobílý, Negativ, a Sépie.
Vyvážení bílé – vyvážení bílé
zajišťuje, aby se bílá barva ve
videozáznamech zobrazovala vždy
realisticky. Možná bude potřebné
určit světelné podmínky, aby
fotoaparát správně upravil vyvážení
bílé. Vyberte z těchto možností:
Automaticky, Žárovka, Slunečno,
Zářivka, nebo Zataženo.
Kvalita – zvolte některou z možností
Vysoká, Střední a Normální. Čím
vyšší bude kvalita, tím ostřejší bude
výsledný videozáznam, ale také větší
velikost souboru. Budete tak moci

Režim zobrazení – zvolte režim
zobrazení.
Vybrat úložiště – výběrem možnosti
Paměť telefonu nebo Externí
paměť zvolte, kam se budou ukládat
videozáznamy.
Hlas – zvolte, zda chcete nebo
nechcete nahrávat videozáznam se
zvukem.
Skrýt ikony – zvolte, zda chcete
ikony nastavení fotoaparátu skrýt
ručně nebo automaticky.
Přepnout objektiv – umožňuje
přepínat mezi vnitřním a vnějším
fotoaparátem.
Původní nastavení – umožňuje
obnovení všech nastavení
videokamery.
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Vaše fotografie a videozáznamy
Prohlížení fotografií a
videozáznamů

Používání funkce zvětšení
při prohlížení fotografie

1 N
 a domovské obrazovce stiskněte
klávesu
a vyberte možnost
Galerie na kartě Zábava. Nebo
stiskněte možnost
na
obrazovce náhledu fotoaparátu.
Obrázky a videa můžete
zkontrolovat a upravit.

Zvětšení dosáhnete opakovaným
stisknutím ikony „+“. Zmenšení
dosáhnete stisknutím ikony „–“.
Pro přesun oblasti zaostření použijte
miniaturu v pravém dolním rohu.

2 N
 a obrazovce se zobrazí vaše
galerie.

Úprava hlasitosti při
sledování videa

4 C
 hcete-li přehrát videozáznam,
stiskněte možnost
.
Přehrávání pozastavíte stisknutím
možnosti
.

Chcete-li upravit hlasitost
přehrávaného videozáznamu,
stiskněte symbol reproduktoru a
pak lištu hlasitosti v dolní části
obrazovky. Případně použijte klávesy
pro nastavení hlasitosti na straně
přístroje.

TIP! Klepnutím doleva nebo doprava
zobrazíte další fotografie nebo
videozáznamy.

Zachycení snímku
z videozáznamu

3 V ýběrem videozáznamu nebo
fotografie je zcela otevřete.

TIP! Chcete-li smazat fotografii
nebo videozáznam, otevřete danou
fotografii nebo videozáznam a
vyberte možnost . Akci potvrďte
stisknutím možnosti Ano.
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1 Z volte video, z něhož chcete
zachytit snímek.
2 S tisknutím možnosti
pozastavte videozáznam na záběru,
který chcete převést na snímek,
a stisknutím levé horní strany
obrazovky otevřete menu
.
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Vaše fotografie a videozáznamy
3 S tiskněte možnost
a poté
vyberte položku
.
4 S nímek se zobrazí na obrazovce
se svým názvem.
5 S tisknutím možnosti
přejděte zpět na videozáznam.
6 S nímek se uloží do složky Moje
soubory a zobrazí se ve složce
Obrázky.
VAROVÁNÍ: Neníli multimediální soubor
zaznamenán telefonem, nebudou
některé funkce správně pracovat.

Zobrazení fotografií formou
prezentace
V režimu Prezentace se zobrazí
všechny fotografie ve složce
Obrázky, jedna po druhé jako
prezentace. Videozáznamy nelze
prohlížet jako prezentaci.
1 S tiskněte možnost
ve složce
Obrázky, procházejte dostupné
možnosti a vyberte položku
Prezentace.

Během prezentace jsou k dispozici
následující možnosti:
Stisknutím možnosti
se vrátíte
zpět.
Stisknutím pozastavíte
prezentaci na určité fotografii.
O
 pětovným stisknutím lze
pokračovat v přehrávání.
Stisknutím zvýšíte nebo snížíte
rychlost prezentace.
Chcete-li zobrazovat snímky
v náhodném pořadí, stiskněte
možnost.

Nastavení fotografie jako tapety
1 N
 a domovské obrazovce stiskněte
klávesu
a vyberte možnost
Galerie na kartě Zábava.
2 Stiskněte fotografii, kterou chcete
nastavit jako tapetu.
3 Stiskněte ikonu .
4 Velikost snímku můžete změnit
pomocí možnosti
.
5 Jste-li se snímkem spokojeni,
stiskněte možnost Nastavit.
6 Zvolte možnost, kterou chcete
změnit: Vše, Widget nebo Rychlá
volba.

2 Spustí se prezentace.
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Úprava fotografií

Stisknutím se vrátíte do
galerie.

1 O
 tevřete fotografii, kterou chcete
upravit, a stisknutím možnosti
zobrazte dostupné možnosti.
2 F otografii můžete upravovat pomocí
těchto ikon:
Posouváním prstu po
obrazovce vyberete oblast.
Můžete ručně dokreslit obsah
fotografie. Vyberte jednu ze
čtyř možností pro tloušťku
čáry a poté barvu, kterou
chcete použít.
Můžete přidat k obrázku
popisek.




Můžete ozdobit fotografii
razítky. Zvolte některé
z rozličných razítek a
barev a umístěte razítka
stisknutím požadovaného
místa na fotografii.
 ůžete smazat, co jste
M
nakreslili. Lze také vybrat
velikost gumy.
Stisknutím odešlete
fotografii prostřednictvím
zprávy, e-mailu nebo
připojení Bluetooth.
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Uložení změn provedených
na fotografiích. Volbou této
možnosti uložíte změny
do Původního souboru
nebo jako Nový soubor.
Vyberete-li možnost Nový
soubor, zadejte název
souboru.


Můžete zrušit poslední efekt
nebo úpravu provedenou na
fotografii.
S tisknutím zobrazíte další
možnosti efektů. K dispozici
jsou i pokročilejší možnosti
úprav.
Stisknutím zobrazíte
dostupné možnosti pro
položku Filtr.
Můžete upravit vybranou
fotografii.

Přidání textu k fotografii
1 N
 a obrazovce úprav stiskněte
možnost
.
2 V ýběrem možnosti Podpis přidáte
neorámovaný text nebo zvolíte
jeden z tvarů bubliny.
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Vaše fotografie a videozáznamy
3 Z adejte text pomocí klávesnice a
stiskněte možnost Uložit.
4 S tisknutím a posunutím umístěte
text na požadované místo.

Oříznutí fotografie
1 N
 a obrazovce úprav stiskněte
možnost
.
2 Z volte tvar, který chcete použít
pro oříznutí snímku.
3 P řetáhněte rámeček přes oblast,
kterou chcete oříznout.
4 P o dokončení výběru stiskněte
možnost
.

Změna fotografie
1 N
 a obrazovce úprav stiskněte
možnost
.
2 Zvolte typ úpravy fotografie:
Otočit – umožňuje otočit nebo
překlopit fotografii pro zábavu
nebo z důvodu dosažení lepšího
pohledu.
Zrcátko – slouží k vytvoření
zrcadlového obrazu fotografie.
Změnit velikost – umožňuje
změnit velikost fotografie.

Záběr – umožňuje přidat
k fotografii rámeček.
Morphing – deformace obsahu
fotografie je skvělá funkce
umožňující změnit výraz obličeje
přátel nebo pouze dosáhnout
uměleckého efektu. Pokud je
rozpoznán obličej, funkce označí
na fotografii polohu očí a koncové
body úst. Vyberte styl deformace,
který chcete použít v telefonu.
Barevný akcent – umožňuje
přidat barevný akcent do
fotografie.
Přesun barev – zajišťuje výměnu
barev na fotografii.
Přidat obrázky – umožňuje přidat
některý klipart do fotografie.
Redukce efektu červených očí –
zajišťuje redukci efektu červených
očí na fotografii.

Přidání efektu k fotografii
1 N
 a obrazovce úprav stiskněte
možnost
.
2 Z volte libovolnou z možností,
která se použije pro fotografii:
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Vylepšení obličeje – automaticky
zjistí obličej na snímku a rozjasní
jej.
Tunelový efekt – fotografický
efekt Lomo.
Barevný negativ – zajišťuje efekt
barevného negativu.
Černobíle – zajišťuje černobílý
efekt.
Sépie – zajišťuje sépiový efekt.
Rozostření – zajišťuje efekt
rozostření.
Zostřit – posunováním ukazatele
po liště zostříte fotografii. Po
výběru ikony OK se změny použijí,
po zvolení možnosti
se
zruší.
Mozaikové rozostření –
stisknutím možnosti se na
fotografii použije efekt rozostřené
mozaiky.
Olejomalba – zajišťuje efekt
olejomalby.
Skica – při použití tohoto efektu
vypadá fotografie jako skica.
Otisk – zajišťuje efekt otisku.
Přesvícení – změní efekt
expozice vůči světlu.
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Živý – zajišťuje efekt jasu a lesku.
Měsíční svit – změní světlo tak,
že vypadá jako měsíční.
Starožitný – zajišťuje efekt starého
vzhledu.
Zář – zajišťuje efekt světelného
paprsku.
Kresba – zajišťuje efekt kresby.
Akvarel – zajišťuje efekt
akvarelové malby.
3 Chcete-li efekt zrušit, stačí
stisknout možnost Zpět
.

Zkrácení délky
videozáznamu
1 O
 tevřete videozáznam, který
chcete upravit, vyberte možnost
a stiskněte položku
.
2 V yberte možnost Upravit a zvolte
položku Zkrátit.
3 S tiskněte možnost
a nastavte
nové počáteční a koncové body
pomocí položky
.
4 S tisknutím možnosti Uložit nebo
možnosti
se vrátíte do
galerie a změny odstraníte.
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Vaše fotografie a videozáznamy
Sloučení dvou videozáznamů
dohromady

Sloučení fotografie
s videozáznamem

1 O
 tevřete videozáznam, který
chcete upravit, vyberte možnost
a stiskněte položku
.

1 O
 tevřete videozáznam, který
chcete upravit, vyberte možnost
a stiskněte položku
.
2 Vyberte možnost Upravit a zvolte
položku Sloučit obrázek.
3 Otevře se složka Moje soubory.
Vyberte možnost Obrázky nebo
Paměťová karta (pokud je
vložena paměťová karta). Vyberte
fotografii, kterou chcete sloučit
s videozáznamem, a stiskněte
možnost Vybrat.
4 Stiskněte a posunutím přesuňte
fotografii na konec nebo začátek
videozáznamu.
5 Stiskněte možnost Efekt a zvolte
způsob sloučení fotografie a
videozáznamu: Žádné, Pan
zoom, Elipsa, Odkrýt, Zastínit,
Šachovnice, Rozp., Oddělen nebo
Tvar diamantu.
6 Stiskněte možnost Uložit a poté
tlačítko Ano. Vyberte nahrazení
původního souboru nebo uložení
jako nový soubor.
7 Chcete-li sloučit více fotografií,
opakujte tyto kroky.

2 V yberte možnost Upravit a zvolte
položku Sloučit video.
3 Otevře se složka Moje soubory.
Vyberte možnost videa nebo
Paměťová karta (pokud je
vložena paměťová karta). Zvolte
videozáznam, který chcete sloučit,
a stiskněte možnost Vybrat.
4 Stiskněte a posunutím přesuňte
fotografii na konec nebo začátek
videozáznamu.
5 Stiskněte možnost Efekt a zvolte
způsob sloučení videozáznamů:
Žádné, Pan zoom, Elipsa, Odkrýt,
Zastínit, Šachovnice, Rozp.,
Oddělen nebo Tvar diamantu.
6 Postupným stisknutím možností
Uložit a Ano uložte nový sloučený
videozáznam. Vyberte nahrazení
původního souboru nebo uložení
jako nový soubor.
7 Pro sloučení více videozáznamů
zopakujte tyto kroky.
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Přidání textu
k videozáznamu
1 O
 tevřete videozáznam, který
chcete upravit, vyberte možnost
a stiskněte položku
.
2 Vyberte možnost Upravit a zvolte
položku Překrývání textu.
3 Zadejte text pomocí klávesnice a
vyberte možnost Uložit.
4 Stiskněte možnost
a pomocí
určete čas zobrazení textu.
5 Stiskněte oblast na obrazovce,
kde chcete zobrazit text, a poté
stiskněte možnost OK.
6 Stisknutím možnosti
určete
čas, kdy má text zmizet.
7 Stiskněte možnost Náhled
a přesvědčte se, zda jste
s překrýváním textu spokojeni.
8 Stiskněte možnost Uložit a zvolte,
zda se má přepsat původní
soubor nebo uložit nový soubor.
9 Chcete-li přidat další text, opakujte
tyto kroky.
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Překrývání fotografie
1 O
 tevřete videozáznam, který
chcete upravit, vyberte možnost
a stiskněte položku
.
2 V yberte možnost Upravit a zvolte
položku Překrývání obrázku.
3 O
 tevře se složka Moje soubory.
Vyberte možnost Obrázky nebo
Paměťová karta (pokud je
vložena paměťová karta). Zvolte
fotografii, kterou chcete překrýt
videozáznam, a stiskněte možnost
Vybrat.
4 Stiskněte a pomocí možnosti
označte okamžik, kdy se má
fotografie zobrazit.
5 S tiskněte oblast na obrazovce,
kde chcete zobrazit fotografii,
a poté stiskněte možnost OK.
Pokud je fotografie příliš velká,
překryje celou obrazovku, nikoli
jen vybranou oblast.
6 S tisknutím možnosti
určete
čas, kdy má fotografie zmizet.
7 S tiskněte možnost Náhled
a přesvědčte se, zda jste
s překrýváním fotografie
spokojeni.
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Vaše fotografie a videozáznamy
8 S tiskněte možnost Uložit a zvolte,
zda se má přepsat původní
soubor nebo uložit nový soubor.

6 V yberte nahrazení původního
souboru nebo uložení jako nový
soubor.

9 P ro přidání dalšího textu
zopakujte tyto kroky.

Přidání záznamu hlasu

Přidání zvukové stopy
k videozáznamu
1 O
 tevřete videozáznam, který
chcete upravit, vyberte možnost
a stiskněte položku
.
2 V yberte možnost Upravit a zvolte
položku Vyrovnávání audia.

1 O
 tevřete videozáznam, který
chcete upravit, vyberte možnost
a stiskněte položku
.
2 V yberte možnost Upravit a zvolte
položku Záznam hlasu.
3 K valita původního zvuku bude
přidáním záznamu hlasu
ovlivněna. Pokračujte stisknutím
možnosti Ano.

3 O
 tevře se složka Moje soubory.
Vyberte možnost Zvuky nebo
Paměťová karta (pokud je
vložena paměťová karta). Vyberte
stopu, kterou chcete přidat
do videa, a stiskněte možnost
Vybrat.

4 S tisknutím možnosti
zobrazíte
video. Jakmile se dostanete
k části, do které chcete nahrát
svůj hlas, stiskněte tlačítko .

4 P ůvodní zvuková stopa ve
videozáznamu bude vymazána.
Pokračujte stisknutím možnosti
Ano.

6 P o stisknutí možnosti Náhled se
přesvědčíte, zda se vám záznam
hlasu líbí.

5 P okud je zvuk kratší než
videozáznam, zvolte způsob jeho
přehrávání výběrem možnosti
Jednou nebo Opakovat.

5 S tisknutím možnosti
nebo
ukončíte záznam a
přehrávání.

7 S tisknutím možnosti Uložit a
tlačítka Ano jej uložíte. Vyberte,
zda chcete přepsat původní
soubor nebo videozáznam uložit
jako nový soubor.
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8 P ro přidání dalšího textu
zopakujte tyto kroky.

Změna rychlosti
videozáznamu
1 O
 tevřete videozáznam, který
chcete upravit, vyberte možnost
a stiskněte položku
.
2 V yberte možnost Upravit a zvolte
položku Časování.
3 V yberte jednu ze čtyř možností
rychlosti: x4, x2, x1/4, x1/2.

Vytvoření filmu
1 N
 a domovské obrazovce stiskněte
klávesu
a vyberte možnost
Studio Muvee na kartě Zábava.
2 S tisknutím možnosti
přidáte
obrázek. Klepněte na zaškrtávací
políčko pro obrázky, které chcete
zahrnout, a poté vyberte možnost
Vložit.
3 S tiskněte kartu stylů a zvolte
možnost Styl Muvee. Výchozí styl
je Klasické hnědé.

4 V yberte, zda chcete přepsat
původní soubor nebo
videozáznam uložit jako nový
soubor.

4 S tiskněte možnost Výchozí zvuk
a změňte zvuk.

POZNÁMKA: Upravovat lze pouze
videosoubory 3gp, které jsou v
rozlišení 320 x 240.

6 S tiskněte možnost
a poté
položku Pořadí pro přehrávání a
vytvořte pořadí. Můžete vytvořit
náhodné nebo postupné pořadí.
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5 S tisknutím možnosti
co jste vytvořili.

zobrazte,

7 S tiskněte možnost
a poté
položku Uložit do a zvolte, kam
se film uloží.
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Zábava
Do paměti telefonu můžete ukládat
různé multimediální soubory. Své
obrázky, zvuky, videozáznamy a
hry tak budete mít vždy snadno
po ruce. Můžete také soubory
ukládat na paměťovou kartu.
Použitím paměťové karty lze uvolnit
místo v paměti telefonu. Chcete-li
zpřístupnit album médií, stiskněte
klávesu
a vyberte možnost
Moje soubory na kartě Zábava.
Můžete otevřít seznam složek, ve
kterých jsou uloženy všechny vaše
multimediální soubory.
TIP! Chcete-li smazat jakékoliv
soubory ze složky Moje soubory,
stiskněte možnost
a poté
položku Smazat.

Obrázky
Složka Obrázky obsahuje seznam
obrázků, včetně výchozích obrázků
předem uložených v telefonu.
Ukládají se do ní také obrázky, které
si stáhnete, a obrázky pořízené
fotoaparátem telefonu.

Menu složky Obrázky
Možnosti dostupné ve složce
Obrázky závisí na typu vybraného
obrázku. Všechny možnosti budou
dostupné pro snímky pořízené
fotoaparátem telefonu, zatímco pro
výchozí obrázky budou dostupné
pouze možnosti Použít jako,
Prezentace a Informace o souboru.

Odeslání fotografie
1 N
 a domovské obrazovce stiskněte
klávesu , vyberte možnost
Moje soubory na kartě Zábava
a zvolte položku Obrázky. Vyberte
požadovaný obrázek.
2 S tiskněte možnost Odeslat a
zvolte některou z položek MMS,
E-mail a Bluetooth.

Použití obrázku
Můžete vybrat obrázky a použít je
jako tapety nebo obrázky zamčené
obrazovky nebo dokonce pro
identifikaci volajícího.
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1 N
 a domovské obrazovce stiskněte
klávesu , vyberte možnost
Moje soubory na kartě Zábava
a zvolte položku Obrázky. Vyberte
požadovaný obrázek. Stiskněte
položku
.
2 S tiskněte možnost Použít jako a
vyberte z položek:
Tapeta – umožňuje nastavit
tapetu pro domovskou obrazovku.
Zamknutá obrazovka – nastaví
tapetu pro zamčenou obrazovku.
Obrázek kontaktů – umožňuje
přiřadit obrázek určité osobě
v seznamu kontaktů. Tento
obrázek se zobrazí, kdykoli vám
daná osoba volá.
Obrázek při spuštění – nastaví
obrázek, který se bude zobrazovat
při zapnutí telefonu.
Obrázek při vypnutí – nastaví
obrázek, který se bude zobrazovat
při vypnutí telefonu.
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Tisk snímku
1 N
 a domovské obrazovce stiskněte
klávesu , vyberte možnost
Moje soubory na kartě Zábava
a zvolte položku Obrázky. Vyberte
požadovaný obrázek. Stiskněte
položku
.
2 S tiskněte položku Tisk a poté
zvolte možnost Bluetooth a
PictBridge.

Přesouvání nebo
kopírování obrázku
Obrázek můžete přesunout nebo
zkopírovat z paměti telefonu na
paměťovou kartu a naopak. Přesun
nebo kopírování bývá užitečné pro
uvolnění místa v jedné z pamětí
nebo jako záloha obrázků a
prevence proti jejich ztrátě.
1 N
 a domovské obrazovce stiskněte
klávesu , vyberte možnost
Moje soubory na kartě Zábava,
zvolte položku Obrázky a
stiskněte možnost
.
2 V yberte možnost Přesunout nebo
Kopírovat.
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Zábava
3 P ostupným stisknutím můžete
označit snímky nebo zrušit jejich
označení. Označte obrázek, který
chcete přesunout nebo kopírovat,
a stiskněte možnost Kopírovat/
Přesunout.

5 Z volte některou z možností
Vyzvánění hlas. hovoru,
Vyzvánění videohovoru, Tón
zprávy, Spuštění a Vypnutí.

Zvuky

Ve složce Videa se zobrazuje
seznam stažených videozáznamů
a videozáznamů, které jste nahráli
pomocí telefonu.

Složka Zvuky obsahuje seznam
zvuků, včetně stažených zvuků,
výchozích zvuků a hlasových
záznamů. Z této složky můžete
spravovat či odesílat zvuky nebo je
nastavovat jako vyzváněcí tóny.

Použití zvuku
1 N
 a domovské obrazovce stiskněte
klávesu , vyberte možnost
Moje soubory na kartě Zábava a
zvolte položku Zvuky.
2 V yberte požadovaný zvuk. Zobrazí
se potvrzovací zpráva.
3 S tiskněte možnost Ano. Tím se
spustí přehrávání.
4 S tiskněte možnost
položku Použít jako.

a zvolte

Videa

Sledování videa
1 N
 a domovské obrazovce stiskněte
klávesu , vyberte možnost
Moje soubory na kartě Zábava a
zvolte položku Videa.
2 Vyberte videozáznam pro
přehrávání.

Odeslání videoklipu
1 V yberte videozáznam, který
chcete odeslat.
2 Stiskněte možnost
a poté
položku Odeslat a zvolte některou
z možností Zpráva, E-mail a
Bluetooth.
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3 P okud vyberete možnost Zpráva
nebo E-mail, bude videoklip
připojen ke zprávě, kterou můžete
napsat a odeslat obvyklým
způsobem. Pokud zvolíte možnost
Bluetooth, telefon vyhledá okolní
zařízení, na které by bylo možné
videozáznam odeslat.

Hry a aplikace
Do telefonu můžete nainstalovat
nové hry a aplikace, které vás zabaví
ve volném čase. Na domovské
obrazovce stiskněte klávesu ,
vyberte možnost Moje soubory na
kartě Zábava a zvolte položku Hry
a aplikace.
Hry a aplikace můžete zpřístupnit
pomocí menu Hry na kartě Zábava.
Můžete zvolit možnost Pocket apps
a poté vybrat hru Kterou chcete
spustit.

Instalace her a aplikací
Java
1 N
 a domovské obrazovce stiskněte
klávesu
a vyberte možnost
Moje soubory na kartě Zábava.
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2 P okud vložíte novou paměťovou
kartu, stiskněte kartu externí
paměti.
3 V yberte soubor (*.jad nebo
*.jar), který chcete stáhnout, a
nainstalujte jej.
POZNÁMKA: Programové soubory
Java mají formát .jad nebo .jar.
Soubor .jad by měl obsahovat svůj
vlastní soubor .jar.

4 P o instalaci lze program Java
prohlížet v menu Hry nebo
Aplikace, kde jej lze vybrat,
spustit nebo odstranit.
TIP! Je také možné stáhnout do
telefonu MIDlet Java pomocí služeb
WAP (Wireless Application Protocol).
Pamatujte si, že používání těchto
služeb může být dále zpoplatněno.

Dokumenty
V menu Dokumenty ve složce Moje
soubory můžete zobrazit všechny
soubory s dokumenty. Můžete zde
zobrazovat soubory ve formátu
Excel, Powerpoint, Word, Text a PDF.
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Zábava
Přenesení souboru do
telefonu
Technologie Bluetooth představuje
patrně nejsnazší způsob přenosu
souboru z počítače do telefonu.
Můžete také použít program LG PC
suite prostřednictvím kabelu USB.
Přenos pomocí připojení Bluetooth:
1 Z kontrolujte, zda je v telefonu a
počítači zapnuta funkce Bluetooth
a zda jsou zařízení navzájem
viditelná.
2 O
 dešlete soubor z počítače
pomocí připojení Bluetooth.
3 P o odeslání souboru bude nutné
soubor přijmout v telefonu
výběrem možnosti Ano.
4 S oubor by se měl zobrazit ve
složce Dokumenty nebo Ostatní.

Ostatní
Složka Ostatní obsahuje seznam
souborů, které neobsahují obrázky,
zvuky, videozáznamy, dokumenty,
hry ani aplikace. Používá se stejně
jako složka Dokumenty. Při přenosu
souborů z počítače do telefonu
můžete zjistit, že se objeví ve složce
Ostatní. Pokud se tak stane, můžete
je přesunout.

Hudba
Telefon je vybaven integrovaným
hudebním přehrávačem, takže si
můžete přehrávat všechny své
oblíbené skladby. Chcete-li spustit
hudební přehrávač, stiskněte
klávesu
na domovské obrazovce
a vyberte možnost Hudba na kartě
Zábava.
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TIP! Telefon KM570 je jedním
z mála mobilních telefonů, které
pro hudbu používají aplikaci
Dolby Mobile™, jež vašemu
mobilnímu telefonu zajišťuje zvuk
v kvalitě Dolby™.
Vyrobeno na základě
licence společnosti Dolby
Laboratories. „Dolby“ a symbol
dvou D jsou ochranné známky
společnosti Dolby Laboratories.

Naposledy přehrané – umožňuje
přehrávat nedávno přehrávané
skladby.
Všechny skladby – obsahuje
všechny skladby, které máte
v telefonu, kromě předem načtené
výchozí hudby.
Interpreti – umožňuje procházet
hudební sbírku podle interpretů.
Alba – umožňuje procházet hudební
sbírku podle alb.
Žánry – umožňuje procházet
hudební sbírku podle žánrů.
Seznamy skladeb – obsahuje
všechny seznamy skladeb, které
jste vytvořili.
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Tvůrce vyzvánění – můžete
upravit a uložit skladbu, pokud
ji chcete nastavit jako vyzváněcí
tón. Naleznete ji v menu nastavení
pro profil. Viz část Vytvoření
vyzváněcího tónu.
Náhodný výběr skladeb –
umožňuje přehrát hudební skladby
v náhodném pořadí.

Přenesení hudby do
telefonu
Hudbu lze do telefonu nejsnadněji
přenést pomocí připojení Bluetooth
nebo synchronizačního kabelu.
Můžete také použít program LG
PC suite. Přenos pomocí připojení
Bluetooth:
1 Z kontrolujte, zda je v obou
zařízeních zapnuta funkce
Bluetooth a zda jsou zařízení
navzájem viditelná.
2 V yberte hudební soubor na
druhém zařízení a zvolte na
něm možnost odeslání pomocí
připojení Bluetooth.
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Zábava
3 J akmile je soubor připraven
k odeslání, bude nutné jej
přijmout v telefonu stisknutím
možnosti Ano.
4 Soubor by se měl zobrazit
ve složce Hudba > Všechny
skladby.

Vytvoření seznamu skladeb

Přehrání skladby

2 S tiskněte možnost Seznamy
skladeb, poté položku Přidat
nový seznam skladeb, zadejte
název seznamu skladeb a
stiskněte možnost Uložit.

1 N
 a domovské obrazovce stiskněte
klávesu
a vyberte možnost
Hudba na kartě Zábava.
2 Vyberte jednu ze složek a
skladbu, kterou chcete přehrát.
3 Stisknutím možnosti
skladbu
pozastavíte.
4 Stisknutím možnosti
přejdete
na další skladbu.
5 Stisknutím možnosti
přejdete
zpět na předchozí skladbu.
6 Stisknutím možnosti
se
vrátíte do menu Hudba. K návratu
do menu bude možná potřebné
stisknout možnost vícekrát než
jednou.
TIP! Chcete-li při poslechu hudby
změnit hlasitost, stiskněte tlačítko
.

Výběrem skladeb ze složky
Seznamy skladeb můžete vytvořit
vlastní seznamy skladeb.
1 Na domovské obrazovce stiskněte
klávesu
a vyberte možnost
Hudba na kartě Zábava.

3 V e složce Všechny skladby
se zobrazí všechny skladby
v telefonu. Stisknutím zvolte
všechny skladby, které chcete
přidat do seznamu skladeb.
Vedle názvu skladby se zobrazí
zaškrtnutí.
4 Stiskněte možnost Hotovo.

Vytvoření vyzváněcího tónu
1 N
 a domovské obrazovce stiskněte
klávesu
a vyberte možnost
Hudba na kartě Zábava.
2 V yberte jednu ze složek a
skladbu, kterou chcete přehrát.
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3 V seznamech hudby vyberte
hudbu, kterou chcete použít, a
poté zvolte možnost OK.
4 C
 hcete-li během přehrávání
skladby začít nahrávat hudbu,
kterou použijete jako Vyzvánění,
vyberte možnost Vyjmout.
5 N
 ahrávání ukončíte výběrem
možnosti Zastavit.
6 V yberte možnost Uložit a zvolte
položku Původní soubor nebo
Nový soubor. Poté vyberte
možnost Uložit.
POZNÁMKA: Autorská práva
na hudební soubory mohou být
chráněna mezinárodními smlouvami
a národními autorskými zákony.
Je možné, že bude nutné získat
oprávnění nebo licenci, aby bylo
možné hudbu reprodukovat nebo
kopírovat. V některých zemích
národní zákony kopírování materiálů
chráněných autorským zákonem
pro vlastní potřebu zakazují. Před
stažením nebo kopírováním souboru
se seznamte s národními zákony
platnými v dané zemi, které se týkají
používání takového materiálu.
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Rádio FM
Telefon je vybaven funkcí rádia FM,
takže si můžete naladit své oblíbené
stanice a poslouchat je na cestách.
POZNÁMKA: K poslechu rádia je
potřebné připojit sluchátka. Chcete-li
poslouchat rádio a zajistit trvalý
dobrý příjem rádiového signálu,
zasuňte zástrčku do konektoru pro
sluchátka.

Vyhledávání stanic
V telefonu si můžete naladit
rozhlasové stanice ručním nebo
automatickým vyhledáním.
Vyhledané stanice budou uloženy
pod určitými čísly kanálů, abyste
je nemuseli pokaždé ladit znovu.
Nejprve k telefonu připojte sluchátka
– ta fungují jako anténa.
Automatické ladění:
1 N
 a domovské obrazovce stiskněte
klávesu , projděte kartu
Zábava a vyberte možnost FM
rádio a poté zvolte možnost
.
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Zábava
2 S tiskněte možnost Automaticky
vyhledat. Zobrazí se potvrzovací
zpráva. Zvolte možnost Ano,
poté se automaticky vyhledají
dostupné rozhlasové stanice
a budou přiděleny kanálu
v telefonu.
POZNÁMKA: Stanici lze ručně
naladit také pomocí tlačítek a
zobrazených ve středu obrazovky.
Stisknutím a přidržením tlačítka
a budou stanice vyhledány
automaticky.

Použití vysílače FM
k přehrávání hudby
Telefon vám pomocí integrovaného
vysílače FM umožňuje poslouchat
hudbu prostřednictvím libovolného
tuneru FM v dosahu telefonu, např.
doma nebo v automobilu.

2 V yberte frekvenci, na které chcete
přenášet signál FM, a poté
stiskněte možnost Vysílání.
3 P oté nastavte tuner na stejnou
frekvenci.
POZNÁMKA: Provozní vzdálenost
vysílače FM jsou maximálně
2 metry.Vysílání může být rušeno
překážkami, jako jsou zdi, jiná
elektronická zařízení nebo veřejné
rádiové stanice.

Vysílač FM nelze používat současně
s rádiem FM vašeho zařízení.
VAROVÁNÍ: Vysílač FM není
k dispozici v zemích s odlišnými
standardy.

1 N
 a domovské obrazovce stiskněte
klávesu , projděte kartu
Nástroje a vyberte možnost
Nástroje a poté zvolte položku
Vysílač FM.
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Nástroje
Nastavení budíku
1 N
 a domovské obrazovce stiskněte
klávesu
a vyberte možnost
Budík na kartě Nástroje.
Widget budík se zobrazí
v seznamu jako výchozí a ikonu
nelze odstranit.
2 Stiskněte možnost Nový budík.
3 V poli Čas nastavte čas, kdy
chcete budík spustit.
4 V poli Opakovat zvolte
požadované opakovaní spouštění
budíku: Bez opakování, Denně,
Po ~ Pá, Po ~ So, So ~ Ne,
Kromě svátků nebo Zvolit den
v týdnu. Ikony označují vybraný
den v týdnu.
5 V ýběrem možnosti Typ budíku
zvolíte typ požadovaného budíku.
6 Z volte možnost Zvonek budíku a
vyberte zvuk ze složky. Zvuky lze
přehrát stisknutím jednotlivého
zvuku a možnosti .
7 V poli Poznámky přidejte
poznámku pro budík.
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8 N
 akonec můžete nastavit interval
odložení na hodnotu 5, 10, 20
nebo 30 minut či 1 hodina nebo
můžete odložení vypnout.
9 P o nastavení budíku stiskněte
možnost Uložit.
POZNÁMKA: Můžete nastavit až
5 budíků, včetně možnosti Widget
budík.
TIP! Nastavení budíku provedete
posunutím přepínače ZAPNUTO/
VYPNUTO.

Přidání události do
kalendáře
1 N
 a domovské obrazovce stiskněte
klávesu , vyberte možnost
Organizér na kartě Nástroje a
zvolte položku Kalendář.
2 Z volte datum, ke kterému byste
chtěli událost přidat.
3 S tiskněte ikonu
a poté
možnost Přidat událost.
4 S tiskněte položku Kategorie a
poté zvolte možnost Schůzka,
Výročí nebo Narozeniny.
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Nástroje
5 Zadejte Předmět.
6 O
 věřte a zadejte datum a čas,
kdy má událost začít. U Schůzek
a Výročí zadejte datum a čas
ukončení události do dvou polí
času a data dole. Zadejte také
místo, pokud jde o Schůzku.
7 N
 astavte možnost Budík a
Opakovat.
8 V ýběrem možnosti Uložit událost
uložíte do kalendáře. Data
s uloženými událostmi se označí
čtvercovým kurzorem. V čase
začátku události zazní zvonění,
abyste na událost nezapomněli.

Přidání položky do
seznamu úkolů
1 N
 a domovské obrazovce stiskněte
klávesu
a vyberte možnost
Organizér na kartě Nástroje.
2 V yberte možnost Úkoly a
stiskněte položku Nový úkol.
3 N
 astavte datum pro úkol, přidejte
poznámky a zvolte prioritu:
Vysoká, Střední nebo Nízká.

4 U ložte úkol výběrem možnosti
Uložit.

Použití vyhledávače data
Vyhledávač data je užitečný nástroj,
který pomáhá vypočítat datum
po uplynutí určitého počtu dní.
Například 60 dní od 10.10.2010
bude 09.12.2010.
1 N
 a domovské obrazovce stiskněte
klávesu
a vyberte možnost
Organizér na kartě Nástroje.
2 V yberte možnost Vyhledávač
data.
3 N
 astavte požadované datum na
kartě Od.
4 Na kartě Po nastavte počet dní.
5 V dolní části se zobrazí Cílové
datum.

Přidání poznámky
1 N
 a domovské obrazovce stiskněte
klávesu
a vyberte možnost
Poznámky na kartě Nástroje.
2 Stiskněte možnost Poznámky.
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3 Z adejte poznámku a poté
stiskněte možnost Uložit.
4 Poznámka se zobrazí na
obrazovce v aplikaci Poznámky.

Záznam hlasu
Pomocí funkce záznamu hlasu
můžete nahrávat hlasové poznámky
a jiné audio soubory. Na domovské
obrazovce stiskněte klávesu ,
projděte kartu Nástroje a
vyberte položku Záznam hlasu,
zvolte možnost
a poté položku
Nastavení a změňte nastavení:
Trvání – umožňuje nastavit dobu
trvání záznamu. Zvolte některou
z možností Bez omezení, MMS a
1 minuta.
Kvalita – zvolte kvalitu zvuku. Zvolte
některou z možností Vysoká, Střední
a Normální.
Používaná paměť – zvolte, do které
paměti se budou ukládat zvukové
soubory. Vyberte možnost Paměť
telefonu nebo Externí paměť.
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Nahrávání zvuku nebo hlasu
1 S tisknutím možnosti
nahrávání.

zahájíte

2 S tisknutím možnosti
pozastavíte nahrávání.
3 S tisknutím možnosti
nahrávání.

ukončíte

4 N
 ahraný záznam si můžete
poslechnout stisknutím možnosti
.

Používání kalkulačky
1 N
 a domovské obrazovce stiskněte
klávesu , projděte kartu
Nástroje a vyberte možnost
Nástroje. Poté zvolte položku
Kalkulačka.
2 Čísla zadávejte pomocí
numerických kláves na malé
klávesnici.
3 U jednoduchých výpočtů vyberte
požadovanou funkci (+, –, x, ÷) a
následně znak =.
4 Potřebujete-li provést složitější
výpočty, stiskněte možnost
a
zvolte některou z funkcí sin, cos,
tan, log, ln, exp, sqrt, deg nebo
rad atd.
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Nástroje
Převod jednotek
1 N
 a domovské obrazovce stiskněte
klávesu , projděte kartu
Nástroje a vyberte možnost
Nástroje a poté zvolte položku
Převodník jednotek.
2 Z volte veličinu, kterou chcete
převést: Měna, Plocha, Délka,
Hmotnost, Teplota, Objem nebo
Rychlost.
3 P oté můžete vybrat jednotku a
zadat hodnotu, kterou si přejete
převést, a jednotku, na kterou si
přejete hodnotu převést.
4 O
 dpovídající hodnota se zobrazí
na displeji.

Přidání města ke
světovému času
1 N
 a domovské obrazovce stiskněte
klávesu , projděte kartu
Nástroje a vyberte možnost
Nástroje a poté zvolte položku
Světový čas.

3 V yberte na zeměkouli oblast a
na mapě město. Nebo stiskněte
možnost
a napište název
města do pole vyhledávání.

Používání stopek
1 N
 a domovské obrazovce stiskněte
klávesu , projděte kartu
Nástroje a vyberte možnost
Nástroje a poté zvolte položku
Stopky.
2 S tisknutím možnosti Start v dolní
části obrazovky spustíte časovač.
3 P okud chcete zaznamenat čas
kola, stiskněte možnost Kolo.
4 S tisknutím možnosti Zastavit
časovač ukončíte.
5 S tisknutím možnosti Pokrač.
stopky znovu spustíte od
okamžiku zastavení nebo můžete
stisknutím možnosti Vynulovat
začít měření času znovu od
začátku.

2 S tiskněte možnost
a poté
položku Nové město.
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Milá kresba
Při používání telefonu můžete
dvakrát stisknout klávesu
fotoaparátu a zachytit aktuální
obrázek. Poté můžete přidat
poznámku k zachycenému obrázku
pomocí funkce Milá kresba.
Pamatujte si, že funkce pro
zachycení je dostupná ve službě
WAP, klientovi SNS, programu JAVA
a prohlížeči dokumentů.
Pokud je pro funkci Automatické
ukládání nastavena možnost
Vypnuto, můžete obrázek po
zachycení upravit pomocí funkce
Milá kresba.

Přidání poznámky s milou
kresbou
1 N
 a domovské obrazovce stiskněte
klávesu , projděte kartu
Nástroje a vyberte možnost
Milá kresba.
2 Stiskněte možnost Přidat kresbu.
3 Nakreslete poznámku na
dotykové obrazovce LCD a poté
stiskněte možnost .
4 Stiskněte možnost Ano,
poznámka se poté zobrazí na
obrazovce v aplikaci Milá kresba.

Chcete-li změnit nastavení funkce
Milá kresba, stiskněte klávesu
na domovské obrazovce, projděte
kartu Nástroje a vyberte možnost
Milá kresba.
POZNÁMKA: Tato funkce nesmí být
používána způsobem, který by vedl
k porušení autorského práva jakékoli
třetí strany, například snímek galerie,
tapety, rychlé volby atd.
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Synchronizace s počítačem
Telefon můžete synchronizovat se
svým počítačem a udržovat tak
všechny důležité informace ve
vzájemném souladu. Pro svůj klid
můžete soubory také zálohovat.
TIP! Bude potřebné nainstalovat
aplikaci PC suite z webu
http://www.lge.cz (Cesta:
www.lge.cz – vyberte Servis a
podpora – Mobilní telefony LG >
Ovladače a software)

Instalace programu LG PC
suite do počítače
1 N
 a domovské obrazovce stiskněte
klávesu
a vyberte možnost
Připojení na kartě Nastavení.
2 V yberte možnost Režim připojení
USB a stiskněte položku PC suite.
3 Propojte

telefon a počítač pomocí
kabelu USB a chvíli počkejte.
Zobrazí se zpráva průvodce
instalací.
4 Postupujte

podle pokynů, které
na obrazovce zobrazí průvodce
instalací LG PC suite Installer.

5 P o dokončení instalace se na
obrazovce počítače zobrazí ikona
LG PC suite.

Připojení telefonu k počítači
1 N
 a domovské obrazovce stiskněte
klávesu
a vyberte možnost
Připojení na kartě Nastavení.
2 Zvolte režim Připojení USB.
3 Stiskněte možnost PC suite.
4 P ropojte telefon a počítač pomocí
kabelu USB a chvíli počkejte.
Automaticky se spustí program
PC suite.

Zálohování a obnova
zálohy informací v telefonu
1 P řipojte telefon k počítači pomocí
kabelu USB.
2 Klikněte na ikonu Záloha a zvolte
možnost Zálohovat nebo Obnovit.
3 Zvolte, zda chcete zálohovat data
obsahu nebo data telefonního
seznamu, plánu, úkolů a
poznámek. Zvolte místo, na které
se mají informace zálohovat nebo
ze kterého se informace obnoví.
Klikněte na možnost OK.
4 P roběhne záloha informací.
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Zobrazení souborů
v telefonu na počítači
1 P řipojte telefon k počítači pomocí
kabelu USB.
2 K likněte na ikonu Správa
souborů.
3 N
 a obrazovce se ve složce
Telefon LG zobrazí obrázky a
videozáznamy uložené v telefonu.
TIP! Zobrazení obsahu telefonu
v počítači pomáhá při správě
souborů, které již nepotřebujete.

Synchronizace kontaktů
1 P řipojte telefon k počítači pomocí
kabelu USB.
2 Klikněte na ikonu Kontakty.
3 P o kliknutí na tlačítko
Synchronizovat kontakty počítač
naimportujte a zobrazí všechny
kontakty uložené v telefonu.
4 K likněte na možnost Menu a
vyberte položku Export. Nyní
můžete zvolit, kam se mají
kontakty uložit.
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Synchronizace zpráv
1 P řipojte telefon k počítači pomocí
kabelu USB.
2 Klikněte na ikonu Zprávy.
3 N
 a obrazovce počítače se
zobrazí složky se všemi zprávami
v telefonu.
4 P omocí nástrojové lišty v horní
části obrazovky můžete upravit
zprávy a měnit jejich uspořádání.
VAROVÁNÍ: Během přenosu
neodpojujte telefon.

Použití telefonu jako Mass
storage
Telefon můžete použít i jako
velkokapacitní paměťové zařízení.
1 Odpojte telefon od počítače.
2 N
 a domovské obrazovce stiskněte
klávesu
a vyberte možnost
Připojení na kartě Nastavení.
3 Zvolte režim Připojení USB.
4 S tiskněte možnost Mass storage.
Nastavený režim bude uložen.
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Synchronizace s počítačem
5 P řipojte telefon k počítači pomocí
kabelu USB. Na telefonu se
zobrazí zpráva Připojeno.
6 P řetáhněte obrázky, videa, hudbu
nebo dokumenty do správných
složek.
7 K liknutím na ikonu Bezpečně
odebrat hardware na panelu
nástrojů počítače odeberte
bezpečně telefon.
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Prohlížeč
Přístup k webu
1 N
 a domovské obrazovce stiskněte
klávesu
a vyberte možnost
Prohlížeč na kartě Nástroje.
2 P římo na domovskou stránku
prohlížeče přejdete výběrem
možnosti Domů. Můžete také
vybrat možnost Zadejte adresu
a napsat adresu URL. Poté zvolte
možnost Připojit.

Google
Máte možnost přístupu ke službě
Google. Pro přístup ke službě
Google, na domovské obrazovce
stiskněte klávesu
a vyberte
možnost Google na kartě Nástroje.
POZNÁMKA: V některých zemích
možná nebudete moci získat přístup
ke službě Google. Závisí to na
síťových službách.

Přidání záložek a přechod
k nim
Vytvořením záložek a uložením
webových stránek můžete získat
snadný a rychlý přístup k oblíbeným
webovým stránkám.
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1 N
 a domovské obrazovce stiskněte
klávesu
a vyberte možnost
Prohlížeč na kartě Nástroje.
2 V yberte položku Záložky. Na
displeji se zobrazí seznam
záložek.
3 N
 ovou záložku přidáte stisknutím
možnosti Přidat záložku. Zadejte
název záložky následovaný
adresou URL do odpovídajícího
pole.
4 S tiskněte možnost Uložit. Záložka
se nyní zobrazí v seznamu
záložek.
5 Z áložku zobrazíte jednoduše
stisknutím ikony Připojení vedle
záložky nebo stisknutím názvu
záložky a stisknutím možnosti
Připojit. Budete připojeni
k záložce.

Použití čtečky RSS zpráv
RSS (Really Simple Syndication)
představuje skupinu zdrojových
formátů webu, používaných
k publikování často aktualizovaného
obsahu, jako jsou blogy, zprávy
a podcasty. Dokument RSS,
nazývaný feed, web feed nebo
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Prohlížeč
kanál, obsahuje přehled obsahu
související internetové stránky nebo
celý text. RSS umožňuje uživatelům
automaticky udržovat přehled o
aktuálním obsahu jejich oblíbených
webů. To je mnohem snazší než
ruční kontrolování.
Uživatel si objednává kanál vložením
odkazu kanálu do čtečky nebo
kliknutím na ikonu RSS v prohlížeči,
což spustí proces objednání.
Čtečka pravidelně ověřuje obsah
objednaných kanálů a stahuje
všechny nalezené aktualizace.
Upozornění – Některé aplikace
(např. Widget aplikace, SNS)
vyžadují, pro správnou funkčnost,
změnu nastavení profilu prohlížeče
(Prohlížeč - Nastavení - Profily),
který nevyužívá proxy server .

Uložení stránky

4 Stiskněte možnost Uložit.

Přechod k uložené stránce
Na domovské obrazovce stiskněte
klávesu
a vyberte možnost
Prohlížeč na kartě Nástroje.
Zvolte možnost Uložené stránky.
Vyberte a tím otevřete stránku,
kterou chcete zobrazit.

Zobrazení historie
prohlížeče
Na domovské obrazovce stiskněte
klávesu
a vyberte možnost
Prohlížeč na kartě Nástroje.
Zvolte možnost Historie.
Zobrazí se webové stránky, které
jste naposledy navštívili. Kteroukoli
z těchto stránek otevřete jejím
výběrem.

1 V ýše uvedeným postupem
přejděte na požadovanou
webovou stránku.

Změna nastavení
webového prohlížeče

2 S tiskněte možnost
a vyberte
položku Uložit tuto stránku.

Na domovské obrazovce stiskněte
klávesu
a vyberte možnost
Prohlížeč na kartě Nástroje.
Vyberte možnost Nastavení. Můžete
upravit nastavení položek Profily,

3 Z adejte název webové stránky,
podle kterého ji snadno
rozpoznáte.
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Nastavení vzhledu, Cache, Cookies,
Zabezpečení. Tyto funkce lze
jednoduše zapnout nebo vypnout
stisknutím přepínací ikony.

5 P o kliknutí na tlačítko Připojit se
počítač připojí prostřednictvím
telefonu.

Použití telefonu jako
modemu

1 O
 věřte, zda jsou v počítači i
v telefonu nastaveny pro připojení
Bluetooth možnosti Zapnuto a
Viditelné.

Telefon lze využít jako modem pro
počítač, jenž poskytuje přístup k emailu a síti Internet, i když nemůžete
použít kabelové připojení. Můžete
použít kabel USB nebo Bluetooth.
Pomocí kabelu USB:
1 O
 věřte, zda je v počítači
nainstalován program LG PC
suite.
2 P ropojte telefon a počítač pomocí
kabelu USB a spusťte program
LG PC suite.

Pomocí Bluetooth:

2 S párujte počítač a telefon tak,
aby bylo pro jejich propojení
vyžadováno heslo.
3 P oužijte Průvodce připojením
v programu LG PC suite a
vytvořte aktivní připojení
Bluetooth.
4 V počítači klikněte na položku
Komunikace. Poté klikněte na
položku Nastavení.
5 Klikněte na možnost Modem.

3 V počítači klikněte na položku
Komunikace. Poté klikněte
na položku Nastavení a zvolte
možnost Modem.

6 Z volte možnost Standardní
modem přes Bluetooth spojení
a klikněte na tlačítko OK. Modem
se nyní zobrazí na obrazovce.

4 V yberte položku LG Mobile
USB Modem a zvolte možnost
OK. Modem se nyní zobrazí na
obrazovce.

7 P o kliknutí na tlačítko Připojit se
počítač připojí prostřednictvím
telefonu.
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Nastavení
Přizpůsobení profilů
Svůj profil můžete na domovské
obrazovce rychle změnit. Nastavení
všech profilů lze také přizpůsobit
pomocí menu nastavení.
1 N
 a domovské obrazovce stiskněte
klávesu
a vyberte možnost
Profily na kartě Nastavení.
2 Zvolte profil, který chcete upravit.
3 P oté můžete změnit všechny zvuky
a možnosti upozornění dostupné
v seznamu, včetně nastavení
vyzváněcího tónu, hlasitosti, tónu
zprávy a dalších.
TIP! Aktivace požadovaného
nastavení nebo funkce lze provést
stisknutím tlačítka ON/OFF.

Změna nastavení displeje
Na domovské obrazovce stiskněte
klávesu , vyberte možnost Displej
na kartě Nastavení a poté zvolte
některou položku z níže uvedeného
seznamu.
Tapeta – Vyberte téma pro své
domovské obrazovky, např. domovské
obrazovky Widget a Rychlá volba
nebo zamknuté obrazovky.

Livesquare – chcete-li zkontrolovat
funkce služby Livesquare, stiskněte
možnost Průvodce Livesquare.
Motiv telefonu – zvolte téma pro
menu. Pokud vyberete možnost
Černá, můžete upravit barvu bodů.
Pokud vyberete možnost Bílá,
nastaví se ve vašem telefonu
uživatelské rozhraní v kresleném
stylu.
Hlavní menu – zvolte styl pro hlavní
menu z možností Cikcak, Posouvání
a Obrazovky za sebou.
Zamknutá obrazovka – umožňuje
upravit typ zamknuté obrazovky,
která se aktivuje po automatickém
vypnutí obrazovky.
Vytáčení – umožňuje upravit barvu
čísel.
Písmo – můžete upravit velikost a
styl písma.
Jas – umožňuje upravit jas
obrazovky.
Uvítací zpráva – vyberte možnost
Zapnuto a zadejte uvítací zprávu do
textového pole. Uvítací zpráva se
zobrazí po zapnutí telefonu.
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Název sítě – zvolte, zda chcete
zobrazit nebo skrýt název sítě.

nastavení odložení obrácením
vyzvánějícího telefonu.

Spuštění/Vypnutí – zvolte téma pro
obrazovku spuštění nebo vypnutí.

Automatické zamknutí klávesnice –
Umožňuje nastavit čas
automatického zamknutí klávesnice.

Změna nastavení telefonu

Zabezpečení – umožňuje upravit
nastavení zabezpečení, včetně
vyžadování kódů PIN a zámku
telefonu. Chcete-li změnit Kód PIN,
Kód PIN2 nebo Bezpečnostní kód,
můžete vybrat možnost Změnit kódy.

Vychutnejte si svobodu, kterou máte
při přizpůsobení činnosti telefonu
vašemu vlastnímu stylu.
Na domovské obrazovce stiskněte
klávesu , vyberte možnost
Telefon na kartě Nastavení a
poté zvolte některou položku z níže
uvedeného seznamu.
Datum a čas – umožňuje upravit
nastavení data a času nebo nastavit
možnost aktualizace času během
cestování nebo při změně letního
času.

POZNÁMKA: Bezpečnostní kód
Výchozím bezpečnostním kódem je
„0000“. Tento bezpečnostní kód je
třeba k odstranění všech zadaných
telefonních čísel a k aktivaci menu
Původní nastavení. Výchozí
nastavení bezpečnostního kódu lze
změnit v menu Zabezpečení >
Změnit kódy.

Úspora energie – umožňuje změnit
nastavení úspory energie stanovené
výrobcem na některou z možností
Vypnuto, Jen v noci nebo Vždy
zapnuto.

Informace o paměti – můžete
použít správce paměti a zobrazit
informace o využití a dostupném
volném místu pro jednotlivé paměti.

Jazyky – umožňuje změnit jazyk
displeje telefonu.

Původní nastavení – umožňuje
obnovit výchozí tovární hodnoty
všech nastavení.

Ztišení pohybem – umožňuje
ztlumit telefon nebo aktivovat
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Nastavení
Informace o telefonu – umožňuje
zobrazit technické informace o telefonu.
Můžete také aktualizovat software
pomocí webu.

Změna nastavení
dotykového ovládání
Na domovské obrazovce stiskněte
klávesu , vyberte možnost
Dotykové ovládání na kartě
Nastavení a poté zvolte některou
položku z níže uvedeného seznamu.
Kalibrace touchpadu – umožňuje
znovu nastavit obrazovku tak, aby ji
bylo možné snadno používat.
Efekt dotykové obrazovky –
umožňuje změnit nastavení dotykové
obrazovky.

Použití správy paměti
Na domovské obrazovce stiskněte
klávesu , vyberte možnost
Telefon na kartě Nastavení a poté
zvolte položku Informace o paměti.
Běžná paměť telefonu – slouží
k zobrazení paměti dostupné
v telefonu pro obrázky, zvuky,
videozáznamy, zprávy MMS, e-maily,
aplikace Java a další soubory.

Paměť vyhrazená telefonu – slouží
k zobrazení paměti dostupné
v přístroji pro zprávy SMS, kontakty,
kalendář, seznam úkolů, poznámky,
budík, historii hovorů, záložky a
různé položky.
Paměť SIM – umožňuje zobrazit
paměť dostupnou na kartě SIM.
Externí paměť – umožňuje zobrazit
paměť dostupnou na externí
paměťové kartě (paměťovou kartu je
nutné koupit samostatně).
Volba paměti – výběrem možnosti
Paměť telefonu nebo Externí
paměť zvolte místo, kam se budou
přednostně ukládat data.

Změna nastavení připojení
Bluetooth
Na domovské obrazovce stiskněte
klávesu
a vyberte možnost
Bluetooth na kartě Nastavení.
Vyberte možnost
a zvolte
položku Nastavení. Můžete změnit
nastavení následujících možností:
Moje viditelnost – po nastavení
možnosti Viditelné nebo Viditelné
na 1 minutu budou další zařízení
moci při vyhledávání zařízení
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Bluetooth rozpoznat váš telefon.
Vyberete-li možnost Skryté, ostatní
zařízení nebudou schopna při
vyhledávání zařízení Bluetooth váš
telefon rozpoznat.
Jméno mého tel. – můžete
pojmenovat nebo přejmenovat svůj
telefon. Tento název se zobrazí na
jiných zařízeních. Název telefonu
se zobrazí na jiných zařízeních
pouze v případě, že je pro možnost
Moje viditelnost nastavena položka
Viditelné.
Podporované služby – můžete
zobrazit seznam zařízení, jako jsou
sluchátka a zařízení handsfree,
podporovaných vaším telefonem
vybaveným technologií Bluetooth.
Režim vzdálené SIM – pro propojení
sady handsfree s telefonem můžete
aktivovat režim vzdálené karty SIM
související s profilem SAP (SIM Access
Profile).
Moje adresa – umožňuje zobrazit
adresu Bluetooth.

Párování s jiným zařízením
Bluetooth
Spárováním telefonu a jiného
zařízení můžete nastavit připojení
chráněné heslem.
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1 Z kontrolujte, zda je Bluetooth
ZAPNUTO a Viditelné. Viditelnost
svého zařízení můžete změnit
v menu Nastavení.
2 Stiskněte položku Hledat.
3 Telefon začne vyhledávat zařízení.
Po dokončení vyhledávání se
na displeji zobrazí možnost
Aktualizovat.
4 Zvolte zařízení, ke kterému chcete
telefon připojit, a zadejte heslo.
Poté stiskněte možnost OK.
5 Telefon se pak připojí ke druhému
zařízení, na kterém bude nutné
zadat stejné heslo.
6 Připojení Bluetooth chráněné
heslem je nyní připraveno.
POZNÁMKA: Přečtěte si uživatelskou
příručku každého příslušenství
Bluetooth, s nímž se pokoušíte
spárovat, protože jeho pokyny se
mohou lišit.
TIP! Připojení bude lepší, pokud
mezi telefonem a druhým Bluetooth
zařízením nebudou žádné
neprostupné předměty.

73

2010.7.10 12:3:35 AM

Nastavení
Používání sluchátek Bluetooth 3 Pokud jste již spárovali zařízení
1 Z kontrolujte, zda je funkce
Bluetooth Zapnuta a zařízení
Viditelné.
2 P odle pokynů dodaných ke
sluchátkům nastavte sluchátka do
režimu párování a zařízení spárujte.
3 Stiskněte možnost Zeptat se
před připojením nebo Vždy
připojit a stiskněte možnost Ano
pro volbu položky Připojit nyní.
Telefon se automaticky přepne na
profil sluchátek. Pokud vyberete
možnost Vždy připojit, přístroj
zobrazí výzvu pokaždé, když bude
k dispozici připojení Bluetooth.

Odeslání a příjem souborů
pomocí připojení Bluetooth
Odeslání souboru:
1 O
 tevřete soubor, který chcete
odeslat. Obvykle se bude jednat
o fotografii, video nebo hudební
soubor.
2 Zvolte možnost Odeslat.
Zvolte možnost Bluetooth.

Bluetooth, telefon nebude
automaticky vyhledávat další
zařízení Bluetooth. V opačném
případě telefon vyhledá další
zařízení s technologií Bluetooth
v dosahu.
4 Zvolte zařízení, kterému chcete
soubor odeslat.
5 Soubor bude odeslán.
TIP! Sledováním průběhu na
ukazateli se můžete přesvědčit, zda
je soubor odeslán.

Příjem souboru:
1 C
 hcete-li přijímat soubory,
musí být pro funkci Bluetooth
nastaveny možnosti ZAPNUTO
a Viditelné. Další informace
získáte v části Změna nastavení
připojení Bluetooth, která
následuje.
2 Z práva vás vyzve k příjmu
souboru od příslušného
odesílatele. Stisknutím možnosti
Ano soubor přijmete.
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POZNÁMKA: Značka a loga
Bluetooth® jsou majetkem
společnosti Bluetooth SIG, Inc.
a společnost LG Electronics tyto
značky používá na základě licence.
Ostatní ochranné známky a
obchodní značky jsou známkami a
značkami příslušných vlastníků.

Změna nastavení připojení
Nastavení připojení zadal již
příslušný síťový operátor, takže
svůj nový telefon můžete ihned
začít používat. Chcete-li jakákoliv
nastavení změnit, použijte toto
menu.
Na domovské obrazovce stiskněte
klávesu , vyberte možnost
Připojení na kartě Nastavení a
poté zvolte některou položku z níže
uvedeného seznamu.
Nastavení sítě
•V
 ybrat síť – pokud vyberete

možnost Automaticky, telefon
automaticky vyhledá síť a
zaregistruje se do sítě. Tato volba
se doporučuje pro dosažení
nejlepší kvality a služeb.
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Nastavíte-li hodnotu Ručně,
zobrazí se všechny aktuálně
dostupné sítě a pro registraci
můžete zvolit jednu z nich.
•R
 ežim sítě – můžete nastavit

typ sítě, který se má vyhledat při
hledání sítí v nabídce Vybrat síť.
Zvolte možnost Automaticky nebo
Pouze GSM.

•S
 eznamy preferovaných – můžete

přidat preferovanou síť pro
připojení. Jestliže se síť vyhledává
automaticky, jednoduše vyberte
jednu síť ze seznamu sítí. Pokud
ne, přidejte novou síť ručně.

Profily internetu – toto menu

zobrazuje profily sítě Internet.
Nemůžete však mazat a upravovat
konfigurace závislé na regionální
odchylce podle země.
Přístupové body – tyto údaje již
zadal váš síťový operátor. Pomocí
tohoto menu je možné přidat nové
přístupové body.
Paketové připojení – zvolte,
zda má být zařízení připojeno
k síti prostřednictvím paketového
připojení.
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Nastavení
Režim připojení USB – umožňuje
zvolit datovou službu z dostupných
možností a synchronizovat telefon
pomocí programu LG PC suite
kopírováním souborů z telefonu.
Další informace o synchronizaci
naleznete v části Synchronizace
s počítačem.

naše středisko služeb. Program
pro aktualizaci softwaru mobilních
telefonů vyžaduje plnou pozornost
uživatele po celou dobu trvání
procesu aktualizace. Ujistěte se, že
zkontrolujete všechny instrukce a
poznámky, které se objeví v každém
kroku dříve, než budete pokračovat.

Java – umožňuje nastavit profily pro
připojení uskutečňovaná programy
Java a zobrazit certifikáty.

Vezměte prosím na vědomí,
že odstraněním datového
komunikačního kabelu USB
nebo baterií během aktualizace
můžete vážně poškodit mobilní
telefon. Výrobce nenese žádnou
odpovědnost za ztrátu dat během
procesu aktualizace. Doporučujeme,
abyste si včas poznamenali všechny
důležité informace pro jejich
uchování.

Nastavení streamingu – tyto údaje
již uložil síťový operátor. Chcete-li
provést změny, můžete tyto údaje
upravit.

Aktualizace softwaru
Program pro aktualizaci softwaru
pro mobilní telefony LG
Další informace o instalaci a
používání tohoto programu najdete
na webu. (Cesta: www.lge.cz –
Servis a podpora – Mobilní telefony
LG > Navod, jak aktualizovat SW)
Tato funkce vám umožňuje
aktualizovat software na nejnovější
verzi rychle a pohodlně pomocí
sítě Internet bez potřeby navštívit
76 LG KM570 | Uživatelská příručka
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Technické údaje
Okolní teploty
Max.: +
 55 °C (vybíjení), +45 °C (nabíjení)

Min.: –10 °C

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon KM570
je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními
směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.].
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Příslušenství
Pro tento mobilní telefon je k dispozici různé příslušenství, přičemž některé
se prodává samostatně. Zvolte příslušenství, které splňuje vaše osobní
potřeby. O dostupnosti se poraďte se svým místním prodejcem. (Níže
popsané položky mohou být volitelné.)
Nabíječka

Datový kabel
a CD

Baterie

`Stereofonní
náhlavní
souprava

POZNÁMKA:
• Vždy používejte originální příslušenství LG.
• Jinak může dojít k porušení vaší záruky.
• V některých regionech můžete obdržet jiné příslušenství. Máte-li dotazy,
obraťte se na místní servisní společnost nebo prodejce.
Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí,
ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho
ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné
rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání
vašeho operátora, vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.
Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního
telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění
práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.
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eré

Odstraňování problémů
V této kapitole je uvedeno několik problémů, s nimiž se můžete při
používání telefonu setkat. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na
poskytovatele služeb, ale většinu problémů snadno vyřešíte sami.
Zpráva
Chyba SIM

Možné příčiny
V telefonu není žádná
karta SIM, nebo
jste ji možná vložili
nesprávně.

Možné způsoby řešení
Zkontrolujte, zda jste správně
vložili kartu SIM.

Žádné
připojení k síti

Slabý signál
mimo pokrytí sítě

Kódy se
neshodují

Pokud chcete změnit
bezpečnostní kód, je
nutné nový kód potvrdit
tím, že jej zadáte
znovu. Zadané kódy se
neshodují.
Poskytovatel služeb
funkci nepodporuje
nebo je vyžadována
registrace.
Chyba vytáčení,
byla vložena nová karta
SIM, byl dosažen limit
nabití.

Přesuňte se na vyšší místo,
k oknu nebo do otevřeného
prostoru. Zkontrolujte mapu
pokrytí poskytovatele služeb.
Obraťte se na poskytovatele
služeb.

y,
Funkci nelze
nastavit
Volání není
dostupné
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Obraťte se na poskytovatele
služeb.
Nová síť není ověřena.
Zkontrolujte nová omezení.
Obraťte se na poskytovatele
služeb nebo znovu nastavte
limit pomocí kódu PIN2.
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Odstraňování problémů
Zpráva
Telefon nelze
zapnout

Možné příčiny
Klávesa Zapnout/
Vypnout byla stisknuta
příliš krátce
Vybitá baterie
Kontakty baterie jsou
znečištěné

Chyba nabíjení Baterie je zcela vybitá
Teplota je mimo
provozní rozsah
Problém s kontakty
Žádné napětí
Vadná nabíječka
Špatná nabíječka
Vadná baterie

Telefon ztrácí
síť
Nepovolené
číslo

Příliš slabý signál
Je zapnuta funkce
Pevná volba čísla.

Možné způsoby řešení
Stiskněte klávesu Zapnout/
Vypnout alespoň na dobu
2 sekund.
Nabijte baterii. Zkontrolujte
indikátor baterie na obrazovce.
Vyčistěte kontakty.
Nabijte baterii.
Zkontrolujte, zda okolní teplota
odpovídá provoznímu rozsahu,
počkejte a poté pokračujte
v nabíjení.
Zkontrolujte napájení a připojení
k telefonu. Zkontrolujte kontakty
baterie a v případě potřeby je
očistěte.
Použijte jinou elektrickou
zásuvku nebo zkontrolujte
napětí.
Pokud se nabíječka nezahřívá,
vyměňte ji.
Používejte pouze originální
příslušenství LG.
Vyměňte baterii.
Připojení k jinému poskytovateli
služeb probíhá automaticky.
Zkontrolujte nastavení.
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KM570 Návod na používanie
- SLOVENSKY

Blahoželáme vám k zakúpeniu pokročilého a kompaktného
mobilného telefónu KM570 od spoločnosti LG navrhnutého na prácu
s najnovšími technológiami v oblasti digitálnej mobilnej komunikácie.
Niektoré časti tejto príručky sa môžu odlišovať od vášho telefónu
v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služby.

Likvidácia starého prístroja
1 Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutej
smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt
vyhovuje európskej Smernici č. 2002/96/EC.
2 Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť
zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom
na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou
alebo orgánmi miestnej správy.
3 Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať
potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie
a ľudské zdravie.
4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete
na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo
u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.
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Pokyny na bezpečné a účinné používanie
Prečítajte si nasledujúce jednoduché
pokyny. Nedodržiavanie tohto
návodu môže byť nebezpečné alebo
protizákonné.

Vystavenie účinkom
rádiofrekvenčnej energie
Vystavenie účinkom rádiových
vĺn a špecifická rýchlosť
pohltenia (SAR) Tento model
mobilného telefónu KM570 bol
skonštruovaný tak, aby spĺňal
platné bezpečnostné požiadavky
týkajúce sa vystavenia účinkom
rádiových vĺn. Tieto smernice boli
vytvorené na základe pravidelných
a dôkladných hodnotení vedeckých
štúdií vykonávaných nezávislými
vedeckými organizáciami. Smernice
obsahujú dôležité bezpečnostné
limity zaisťujúce bezpečnosť
všetkých osôb bez ohľadu na ich
vek a zdravie.
• Expozičné normy pre mobilné
telefóny používajú mernú jednotku,
ktorá je známa ako špecifická
rýchlosť pohltenia (Specific
Absorption Rate – SAR). Merania
SAR sa vykonávajú v štandardných
prevádzkových polohách so
zariadením, ktoré vysiela na
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maximálnej certifikovanej úrovni
výkonu vo všetkých testovaných
frekvenčných pásmach.
• Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých
modelov telefónov LG môžu
odlišovať, všetky sú v súlade
s príslušnými smernicami o
vystavení účinkom rádiových vĺn.
• Limit SAR odporúčaný
Medzinárodnou komisiou na
ochranu pred neionizujúcim
žiarením (ICNIRP) je 2 W/kg,
pričom ide o priemernú hodnotu
na 10 g tkaniva.
• Najvyššia hodnota SAR pre
tento model telefónu na základe
testovania DASY4 je 0,994 W/kg
(10 g) pre použitie pri uchu a
1,20 W/kg (10 g) pri nosení na
tele.
• Informácie o hodnotách SAR pre
obyvateľov v krajinách/oblastiach,
ktoré prijali limit SAR odporúčaný
Inštitútom elektrických a
elektronických inžinierov (IEEE)
a ktorý priemerne predstavuje
1,6 W/kg na 1 g tkaniva.
• Tento prístroj spĺňa právne
predpisy pre vydávanie
neionizujícímu žiarenia, ak je
používaný v normálnej polohe
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Pokyny na bezpečné a účinné používanie
pri uchu alebo je umiestnený
najmenej 1,5 cm od tela. Ak je
prístroj umiestnený v obale, na
spone na opasok alebo v držiaku
na tele, nesmie takýto doplnok
obsahovať kovové súčasti a mal by
byť umiestnený aspoň 1,5 cm od
tela. Nedodržanie týchto pokynov
môže spôsobiť prekročenie
príslušných limitov pre vydávanie
neionizujícímu žiarenia.

Starostlivosť o telefón a
jeho údržba
VAROVANIE
Používajte iba batérie, nabíjačky
a príslušenstvo schválené pre
tento konkrétny model telefónu.
Používanie iných typov môže zrušiť
oprávnenie na používanie alebo
záruku , ktoré sú platné pre telefón ,
a môže byť nebezpečné.
• Nerozoberajte prístroj. Ak je

potrebná oprava, zverte ju
kvalifikovanému servisnému
technikovi. Opravy v rámci záruky
môžu, podľa uváženia spoločnosti
LG, zahŕňať náhradné diely
alebo dosky, ktoré sú nové alebo
repasované, pod podmienkou,

že spĺňajú rovnakú funkciu ako
vymieňané diely.
• Udržiavajte telefón vo väčšej
vzdialenosti od elektrických
zariadení, ako televízory, rádiá
alebo osobné počítače.
• Nenechávajte telefón v blízkosti
zdrojov tepla, ako radiátory alebo
sporáky.
• Zabráňte pádu telefónu na zem.
• Nevystavujte prístroj mechanickým
vibráciám ani nárazom.
• V priestoroch, kde to určujú
osobitné predpisy, telefón vypnite.
Telefón nepoužívajte napr. v
nemocniciach, kde by mohol
ovplyvniť citlivé zdravotnícke
prístroje.
• Počas nabíjania nemanipulujte s
telefónom vlhkými rukami. Mohlo
by dôjsť k úrazu elektrickým
prúdom alebo vážnemu
poškodeniu telefónu.
• Nenabíjajte telefón blízko
horľavých materiálov, pretože
telefón sa počas nabíjania
zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
• Na čistenie povrchu prístroja
používajte suchú tkaninu.
Nepoužívajte rozpúšťadlá ako
benzén, riedidlo alebo alkohol.

 LG KM570 | Návod na používanie
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• Telefón nenabíjajte pokiaľ sa

nachádza na textilnom zariadení
bytu.
• Telefón nabíjajte v dobre vetranej
miestnosti.
• Nevystavujte prístroj nadmernému
dymu, ani prachu.
• Nenechávajte telefón v blízkosti
kreditných kariet alebo cestovných
lístkov, lebo môže pôsobiť na
informáciu na magnetických
pásoch.
• Nedotýkajte sa displeja ostrými
predmetmi, pretože môže dôjsť k
poškodeniu telefónu.
• Nevystavujte telefón nadmernej
vlhkosti.
• Príslušenstvo, napr. slúchadlá,
používajte opatrne. Nedotýkajte sa
antény, ak to nie je nevyhnutné.

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

Bezpečnosť na ceste
Preštudujte si zákony a pravidlá
o používaní mobilných telefónov v
krajine, kde šoférujete.
• Nepoužívajte pri šoférovaní telefón,
ktorý sa drží v ruke.
• Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
• Ak je to možné, použite súpravu
na telefonovanie bez pomoci rúk
(handsfree).
• Opustite vozovku a zaparkujte,
ak potrebujete volať alebo prijať
hovor, ak to vyžadujú jazdné
podmienky.
• Vysokofrekvenčná energia môže
ovplyvniť niektoré elektronické
systémy v motorovom vozidle,
ako napríklad stereo súpravu či
bezpečnostný systém.
• Keď je vozidlo vybavené airbagom,
neobmedzujte ho nainštalovaným
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alebo prenosným bezdrôtovým
zariadením. Mohlo by dôjsť k
zlyhaniu airbagu alebo vážnemu
poraneniu v dôsledku jeho
nesprávnej funkcie.
• Ak počúvate hudbu, keď ste
vonku, nezabudnite mať hlasitosť
nastavenú na primeranú úroveň
tak, aby ste vedeli o okolitých
zvukoch. Toto je obzvlášť dôležité v
blízkosti ciest.

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

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

Prostredie s rizikom výbuchu
• Nepoužívajte telefón na čerpacích

staniciach.

• Nepoužívajte telefón v blízkosti

skladov paliva alebo chemických
látok.
• Neprevážajte a neskladujte horľavé
plyny, kvapaliny alebo výbušné
materiály v rovnakom priestore
vozidla ako mobilný telefón a jeho
príslušenstvo.

V lietadlách
Bezdrôtové zariadenia môžu
spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.
• Pred vstupom do akéhokoľvek
lietadla mobilný telefón vypnite.
• Bez povolenia posádky ho
nepoužívajte.

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

Tiesňové volania
Tiesňové volania nemusia byť
dostupné vo všetkých mobilných
sieťach. Preto by ste pri tiesňových

 LG KM570 | Návod na používanie
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volaniach nemali byť nikdy závislí len
od mobilného telefónu. Informujte sa
u svojho miestneho poskytovateľa
služieb.

Informácie o batérii a
údržba
• Pred nabíjaním nie je potrebné

batériu úplne vybiť. Na rozdiel od
iných batériových systémov nemá
batéria pribalená k prístroju žiadny
pamäťový efekt, ktorý by mohol
znížiť jej výkon.
• Používajte len batérie a nabíjačky
značky LG. Nabíjačky LG sú
navrhnuté tak, aby maximalizovali
životnosť batérie.
• Nerozoberajte a neskratujte
batérie.
• Udržiavajte kovové kontakty
batérie čisté.
• Vymeňte batériu, ak už
neposkytuje prijateľný výkon.
Životnosť batérie môže byť až
niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.
• Ak ste batériu dlhší čas
nepoužívali, nabite ju, aby ste
maximalizovali jej použiteľnosť.
• Nevystavujte nabíjačku batérií
priamemu slnečnému žiareniu,
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ani ju nepoužívajte v prostredí s
vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
• Nenechávajte batériu na horúcich
alebo studených miestach, môže
to zhoršiť jej výkon.
•V
 prípade výmeny batérie za
nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo
výbuchu.
• Ak je potrebná výmena batérie,
zaneste ju do najbližšieho
autorizovaného servisu alebo k
predajcovi výrobkov spoločnosti
LG Electronics. Ak je to možné,
recyklujte ich. Nelikvidujte ich
spolu s domovým odpadom.
• Ak je potrebná výmena batérie,
zaneste ju do najbližšieho
autorizovaného servisu alebo k
predajcovi výrobkov spoločnosti LG
Electronics.
• Po úplnom nabití telefónu vždy
odpojte nabíjačku z elektrickej
zásuvky, aby ste tak predišli
zbytočnej spotrebe energie
nabíjačkou.
• Skutočná životnosť batérie bude
závisieť od konfigurácie siete,
nastavení výrobku, spôsobu
používania, batérie a okolitých
podmienok.
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Zoznámte sa so svojím telefónom
Konektor pre súpravu Handsfree alebo
stereof. slúchadlá
Vypínač/tlačidlo Zamknúť a odomknúť
Zapína a vypína telefón.
Slúchadlo
Vnútorný objektív fotoaparátu
Snímač blízkosti
VÝSTRAHA: Vlhkosť na
snímači blízkosti môže spôsobiť
jeho nefunkčnosť. Utrite prípadnú
vlhkosť z povrchu snímača.

Tlačidlo Koniec
Odmietnutie hovoru.
Jedným stlačením sa vrátite na
východiskovú obrazovku.
Tlačidlo Hovor
Vytočí telefónne číslo a prijíma
prichádzajúce hovory.
Tlačidlo prepínania medzi úlohami
VÝSTRAHA: Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón alebo sedenie
na telefóne môže poškodiť funkčnosť displeja LCD a dotykovej obrazovky
telefónu.
Snímač blízkosti nezakrývajte ochrannou fóliou ani puzdrom. Mohlo by
dôjsť k poruche snímača.

10 LG KM570 | Návod na používanie
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Tlačidlo fotoaparátu
Stlačením a podržaním
tlačidla prejdite priamo
do menu fotoaparátu.

Tlačidlá hlasitosti
•K
 eď je zapnutú východisková
obrazovka: Hlasitosť tónu
pri dotyku alebo hlasitosť
vyzváňacieho tónu, dlhým
stlačením tlačidla nadol
zapnete/vypnete tichý režim.
•P
 očas hovoru: hlasitosť
slúchadla.
• Počas prehrávania skladby:
súvislé ovládanie hlasitosti.
Konektor nabíjačky a dátového
kábla USB
TIP! Pred pripojením USB
kábla počkajte, kým sa telefón
zapne a prihlási do siete.

Kryt batérie
Batéria

Otvor pre kartu
microSD

Vonkajší fotoaparát

M570_Open_Slovakia_1.0_0709.ind11 11
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Inštalácia SIM karty a batérie
1 S tlačte a podržte tlačidlo na
uvoľnenie batérie nachádzajúce
sa na hornej časti telefónu a
nadvihnite kryt batérie.

VÝSTRAHA: Batériu
nevyberajte, ak je telefón zapnutý.
Mohli by ste ho tým poškodiť.

2 Z asuňte SIM kartu do jej držiaka.
Uistite sa, či časť so zlatými
kontaktmi smeruje nadol. Ak
chcete kartu SIM vybrať, opatrne
ju vytiahnite smerom von.

Podržte vrchný okraj batérie
a vyberte ju z priestoru pre
batériu.

3 D
 o hornej okrajovej časti
priehradky pre batériu najskôr
vložte vrch batérie. Zaistite, aby
boli kontakty batérie zarovnané s
terminálmi telefónu. Zatlačte dolnú
časť batérie tak, aby dosadla
na svoje miesto.

12 LG KM570 | Návod na používanie
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7 P ohybujúce sa paličky ikony
batérie sa po dokončení nabíjania
zastavia.
POZNÁMKA: Batéria sa musí na
začiatku plne nabiť, aby sa predĺžila
jej životnosť. Nevšímajte si prvú
správu „Batéria nabitá“ a nechajte
telefón nabíjať celú noc.

4 P red prvým použitím telefónu sa
uistite, že je batéria úplne nabitá.
5 Podľa zobrazenia na obrázku
zasuňte konektor (so šípkou
smerujúcou k vám) na cestovnom
adaptéri do zásuvky na bočnej
strane telefónu, až kým
nezapadne na svoje miesto.
6 Opačný koniec cestovného
adaptéra pripojte do sieťovej
zásuvky.

M570_Open_Slovakia_1.0_0709.ind13 13
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Pamäťová karta
Inštalácia pamäťovej karty
Kapacitu pamäte svojho telefónu
môžete rozšíriť pomocou pamäťovej
karty microSD.
POZNÁMKA: Pamäťová karta je
voliteľným príslušenstvom.

1 O
 dstránenie krytu batérie.
2 Stlačením zásuvky na pamäťovú
kartu microSD uvoľnite
uzamknutie.
3 Vyklopte zásuvku.

4 K artu microSD vložte do priečinka
na kartu. Uistite sa, že plôška
so zlatými kontaktmi smeruje nadol.
5 Sklopte zásuvku a potom ju
stlačením zaistite.
6 Opäť nasaďte kryt.

Formátovanie pamäťovej karty
Pamäťová karta už môže byť
naformátovaná. Ak nie je, pred
začatím používania ju musíte
naformátovať.
POZNÁMKA: Formátovaním sa
vymažú všetky súbory.

1 N
 a východiskovej obrazovke
stlačte
a potom na karte
NASTAVENIA vyberte položku
Telefón.
2 S tlačte Informácie o pamäti a potom
vyberte položku Externá pamäť.
3 Stlačte Formátovať a potom
výber potvrďte.
4 Zadajte heslo, ak je nastavené.
Karta sa potom naformátuje a
bude pripravená na používanie.
POZNÁMKA: Ak je na pamäťovej
karte nejaký obsah, štruktúra
priečinkov sa môže po formátovaní
zmeniť, pretože všetky súbory budú
vymazané.

14 LG KM570 | Návod na používanie
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Východisková obrazovka
Tipy pre dotykovú
obrazovku

Ovládanie dotykovej
obrazovky

• Nestláčajte príliš silno. Dotyková

Ovládacie prvky dotykovej obrazovky
telefónu KM570 sa dynamicky
menia v závislosti od úlohy, ktorú
práve vykonávate.
Otváranie aplikácií
Aplikáciu otvoríte
jednoduchým
stlačením strednej
časti danej ikony.

obrazovka je dostatočne citlivá,
aby položku vybrala aj pri jemnom,
presnom stlačení.
• Požadovanú možnosť stlačte
špičkou prsta. Dávajte pozor, aby
ste nestláčali žiadne iné klávesy.
• Počas nečinnosti sa telefón vždy
vráti na uzamknutú obrazovku.
• Keď je vypnuté podsvietenie
obrazovky, stlačte tlačidlo
vypínača alebo vysuňte dotykovú
obrazovku, aby ste prešli späť na
východiskovú obrazovku.

Snímač blízkosti
Pri prijímaní alebo uskutočňovaní
hovoru tento snímač automaticky vypne
podsvietenie a uzamkne dotykovú
klávesnicu pri zaznamenaní predmetov,
keď telefón priblížite k uchu.
To predlžuje životnosť batérie a
zabraňuje nesprávnej činnosti dotykovej
klávesnice, ktorá by sa pri dlhších
hovoroch mohla automaticky uzamknúť.
Používatelia teda nemusia telefón
zdĺhavo odomykať, keď chcú počas
hovorov vyhľadať kontakty.

M570_Open_Slovakia_1.0_0709.ind15 15

Posúvanie
Posúvajte sa ťahaním
zo strany na stranu.
Na niektorých obrazovkách, ako
je zoznam histórie hovorov, sa tiež
môžete posúvať nahor a nadol.
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Východisková obrazovka
Na všetkých typoch východiskovej obrazovky môžete okamžite potiahnuť a
kliknúť na to, čo práve potrebujete.
Aktívne
Aktívne
Východisková obrazovka
pre Widget – keď vpravo
dole na obrazovke stlačíte
tlačidlo
, zobrazí
sa panel mini aplikácie
widget. Keď zaregistrujete
mini aplikáciu jej
potiahnutím, vytvorí sa
na mieste, na ktorom ste
ju pustili.
Aktívne

Rýchleho tlačidla

Východisková obrazovka pre rýchlu voľbu – keď
stlačíte
, zobrazí sa zoznam rýchlych volieb.
Priamo na tejto východiskovej obrazovke môžete
uskutočniť hovor, odoslať správu alebo upraviť
kontakt.
Východisková obrazovka pre aplikáciu Livesquare –
na obrazovke aplikácie Livesquare môžete jednoducho
uskutočniť hovor a odoslať správu na číslo priradené
k avatarovi. Ak chcete použiť funkciu hovoru, správy
alebo kontaktov, vyberte avatara a zvoľte ikonu
Rýchleho tlačidla, ktoré chcete použiť.
Môžete presúvať všetkých avatarov po šiestich a
dokonca okamžite odoslať správu.

TIP! Používateľské rozhranie je založené na troch typoch východiskových
obrazoviek. Ak chcete prepínať medzi východiskovými obrazovkami, rýchlym
pohybom prsta prejdite po displeji zľava doprava alebo sprava doľava.

16 LG KM570 | Návod na používanie
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Rýchle tlačidlá
Rýchle tlačidlá na východiskovej
obrazovke poskytujú ľahký prístup
jedným dotykom k najpoužívanejším
funkciám.
 S tlačením otvoríte dotykovú
plochu vytáčania a
uskutočníte hovor.
 Stlačením otvoríte priečinok
Kontakty. Ak chcete vyhľadať
číslo, na ktoré chcete zavolať,
zadajte pomocou dotykovej
klávesnice navrchu obrazovky
meno kontaktu. Môžete tiež
vytvoriť nové kontakty
a upraviť existujúce.
 S tlačením získate prístup
k menu Správy. Tu môžete
vytvárať nové správy SMS
alebo MMS, prípadne prezerať
priečinok správ.
 Stlačením otvoríte hlavné
menu, ktoré je rozdelené
do štyroch kategórií:
Komunikácia,
Zábava, Pomôcky a
Nastavenia.

M570_Open_Slovakia_1.0_0709.ind17 17

Používanie funkcie
multitasking
Stlačením tlačidla multitasking
otvoríte menu multitasking.
Tu môžete vidieť všetky spustené
aplikácie a jedným stlačením ich
otvárať.
Ak je na pozadí spustená aplikácia,
v stavovom riadku sa zobrazí ikona
.

Zmena Stavu v stavovom
riadku
Stlačením stredu stavového riadku
otvorte Prehľad stavu. Tento prehľad
ukazuje aktuálny Čas, Sieť, SVC ID,
Batériu, Pamäť telefónu, Externú
pamäť, Profil, MP3 a stav funkcie
Bluetooth. Tu môžete nastaviť typ
profilu, prehrať/pozastaviť MP3 a
aktivovať/deaktivovať Bluetooth.

17
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Východisková obrazovka
Stavový riadok
V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne
ikony signalizujúce napr. intenzitu
signálu, nové správy, kapacitu batérie,
ako aj informáciu, či je aktívna
funkcia Bluetooth alebo GPRS.
Nasleduje tabuľka, ktorá vysvetľuje
význam ikon, ktoré možno
najčastejšie vidieť v stavovom riadku.
Ikona Popis
Multitasking

Ikona Popis
Nová hlasová správa
Schránka prijatých správ
je plná
Odosielanie správy zlyhalo
Nepodarilo sa odoslať
multimediálnu správu
Je nastavený budík
Používa sa profil Normálny

Intenzita signálu siete
(počet paličiek môže byť
rôzny)

Používa sa profil Vonku

Žiadny signál siete

Používa sa náhlavná súprava

Používa sa funkcia EDGE

Bluetooth aktívny

Režim počas letu je
zapnutý
Používa sa profil
Prispôsobený
(Číslo v ikone sa bude meniť)

Hovory sú presmerované

Prehráva sa hudba na pozadí

Zostávajúca kapacita batérie

Pozastavená hudba na
pozadí
Pamäťová karta je
aktivovaná a možno ju
používať

Roaming

Batéria vybitá
Nová textová správa

Používa sa profil Tichý

18 LG KM570 | Návod na používanie
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Hovory
Uskutočnenie hovoru alebo 3 V prefiltrovanom zozname stlačte
ikonu hovor nachádzajúcu sa
videohovoru
pri kontakte, ktorému chcete
1 S tlačením
otvoríte klávesnicu
s tlačidlami.
2 Vyťukajte číslo pomocou
klávesnice.
3 Stlačením tlačidla
iniciujete
hovor.
4 Ak chcete hovor ukončiť, stlačte
tlačidlo koniec.
TIP! Ak chcete zadať symbol +
na uskutočnenie medzinárodného
hovoru, stlačte a podržte
.
TIP! Stlačením tlačidla Zapnúť
uzamknete dotykovú obrazovku, čím
zabránite neželaným volaniam.

Uskutočnenie hovoru
z kontaktov
1 S tlačením
na východiskovej
obrazovke otvoríte priečinok
Kontakty.
2 Klepnite do poľa Meno v hornej
časti obrazovky a pomocou
tlačidiel zadajte prvých niekoľko
písmen kontaktu, ktorému chcete
zavolať.

M570_Open_Slovakia_1.0_0709.ind19 19

zavolať. Ak máte pre tento
kontakt uložených viac čísel, na
uskutočnenie hovoru sa použije
predvolené číslo.
4 Prípadne, ak máte pre tento
kontakt uložených viac čísel,
stlačte meno kontaktu a vyberte
číslo, ktoré chcete použiť. Hovor
na predvolené číslo môžete
uskutočniť aj stlačením
.

Prijatie a odmietnutie
hovoru
Keď telefón vyzváňa, hovor prijmete
stlačením tlačidla odoslať.
Stlačením tlačidla
vyzváňanie
stlmíte. Je to praktické napríklad
počas stretnutia, ak ste zabudli
zmeniť svoj profil na Tichý.
Ak chcete prichádzajúci hovor
odmietnuť, stlačte tlačidlo
Odmietnuť.
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Hovory
Možnosti počas hovoru
Stlačením tejto ikony podržíte
hovor.
Stlačením tejto ikony vypnete
mikrofón, takže vás osoba, s
ktorou telefonujete, nebude
môcť počuť.
Stlačením tejto ikony zapnete
reproduktor na telefóne.
Vyberte spomedzi ďalších
možností počas hovoru vrátane
možností prejsť do správ,
pomocou ktorej možno počas
hovoru kontrolovať správy, a
prejsť do kontaktov, ktorou
možno počas hovoru pridať
alebo vyhľadať kontakty. Tu
môžete tiež ukončiť hovor
stlačením ukončiť hovor.
Vybratím otvoríte číselné
klávesy pre navigáciu v
menu pomocou číslovaných
možností. Napríklad pri vytáčaní
call centier alebo iných
automatizovaných telefonických
služieb.
Vyberte, ak chcete do hovoru
pridať ďalšiu osobu.
Vyberte, ak chcete počas
hovoru vyhľadať kontakty.

TIP! Ak sa chcete posúvať v
zozname možností alebo v zozname
kontaktov, stlačte poslednú viditeľnú
položku a posuňte prstom na
obrazovke smerom nahor. Zoznam
sa posunie smerom nahor, takže
bude vidno viac položiek.

Rýchla voľba
Často volaným kontaktom možno
priradiť rýchlu voľbu.
1 Na východiskovej obrazovke
stlačte
a na karte
Komunikácia vyberte položku
Kontakty a stlačte možnosť
Rýchle voľby.
2 Odkazová schránka už má
nastavenú rýchlu voľbu 1. Nie
je možné ju zmeniť. Stlačením
ľubovoľného iného čísla ho
priradíte ku kontaktu rýchlej
voľby.
3 Otvoria sa kontakty. Kontakt,
ktorému chcete priradiť toto číslo,
vyberiete jedným stlačením jeho
telefónneho čísla. Ak chcete nájsť
kontakt, klepnite do poľa Meno
a zadajte prvé písmeno mena
požadovaného kontaktu.

20 LG KM570 | Návod na používanie
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Uskutočnenie druhého hovoru Zmena nastavenia hovorov
1 P očas prvého hovoru stlačte
a zadajte číslo, na ktoré chcete
zavolať.
2 Stlačením
pripojte hovor.
3 Na obrazovke hovoru budú
zobrazené obidva hovory. Prvý
hovor bude zablokovaný a volajúci
bude podržaný.
4 Ak chcete prepínať medzi
hovormi, stlačte
alebo číslo
podržaného hovoru.
5 A k chcete ukončiť jeden alebo
obidva hovory, stlačte
a vyberte
položku Koniec a potom možnosť
Všetky, Podržaný alebo Aktívny.
TIP! Stlačením ľubovoľnej jednotlivej
položky hovorov zobrazíte dátum,
čas a dĺžku hovoru.
POZNÁMKA: Spoplatňuje sa každý
uskutočnený hovor.

Zobrazenie protokolov
hovorov
Na východiskovej obrazovke stlačte
a na karte Komunikácia
vyberte položku Aktuálna história.
TIP! Stlačením ľubovoľnej jednotlivej
položky hovorov zobrazíte dátum,
čas a dĺžku hovoru.
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Môžete nastaviť menu týkajúce sa
hovoru. Na východiskovej obrazovke
stlačte
a vyberte položku Hovory
na karte Nastavenia.
Presmerovanie hovoru – vyberte, či
chcete presmerovať svoje hovory.
Čakajúci hovor – slúži na
oznamovanie čakajúceho hovoru.
(Závisí od vášho poskytovateľa
sieťových služieb.)
Blokovanie hovorov – túto funkciu
si vyberte vtedy, ak chcete, aby boli
hovory blokované.
Pevná voľba – vyberte si zoznam
čísel, ktoré je možné vytáčať z vášho
telefónu. Je potrebný kód PIN2 od
operátora. Ak vytvoríte zoznam pevne
vytáčaných čísel, z telefónu sa bude
dať volať iba na čísla v zozname.
Správa s ospravedlnením – keď
odmietnete hovor, môžete pomocou
tejto funkcie poslať rýchlu správu.
Môže sa vám to hodiť, ak napríklad
potrebujete odpovedať na správu
počas stretnutia.
Ceny hovorov – zobrazenie
poplatkov za posledný hovor alebo
všetky hovory. (Táto služba závisí od
siete, niektorí operátori ju nemusia
nepodporovať.)
21
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Hovory
Trvanie hovorov – zobrazenie
poplatkov za volané čísla a trvania
hovoru pri všetkých hovoroch
– prijatých aj volaných. (Táto služba
závisí od siete, niektorí operátori ju
nemusia nepodporovať.)
Objem dát – zobrazenie množstva
všetkých prijatých aj odoslaných dát
v kilobajtoch.
Spoločné nastavenia – pozri si
časť Zmena bežného nastavenia
hovorov.
Nastavenie videohov. – slúži na
zmenu nastavení videohovorov.

Zmena bežného nastavenia
hovorov
1 N
 a východiskovej obrazovke
stlačte
a vyberte položku
Spoločné na karte Nastavenia.
2 Nalistujte a stlačte Spoločné
Nastavenia. Tu môžete upraviť
nastavenia pre:
Odmietnutie hovorov –
posunutím prepínača do
polohy ZAP. zvýrazníte zoznam
odmietnutých. Stlačením
textového poľa môžete vybrať
všetky hovory, konkrétne
kontakty alebo skupiny, hovory z

nezaregistrovaných čísel (ktoré
nie sú v kontaktoch) alebo hovory
bez ID volajúceho. Stlačením
Uložiť nastavenie zmeníte.
Odoslať moje číslo – vyberte,
či chcete zobrazovať svoje číslo
na telefóne druhej strany, keď
niekomu voláte.
Automatické opakované
vytáčanie – posuňte prepínač
vľavo na možnosť ZAPNUTÉ alebo
vpravo na možnosť VYPNUTÉ.
Minútový pripomienkovač –
posuňte prepínač vľavo na
možnosť ZAPNUTÉ, ak chcete
počas hovoru počuť každú minútu
zaznieť tón.
Režim odpovedania BT – vyberte
možnosť Handsfree, ak chcete
prijať hovor pomocou slúchadiel
Bluetooth, alebo vyberte možnosť
Telefón, ak chcete hovor prijať
stlačením tlačidla na telefóne.
Uložiť nové číslo – zvolením
možnosti Áno uložíte nové číslo.
Snímač blízkosti – Posunutím
prepínača doľava ho ZAPNITE a
posunutím doprava ho VYPNITE.
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Adresár
Vyhľadávanie kontaktov

TIP! Abecedné klávesy mobilu sa
zobrazia, keď klepnete na pole
Meno.

5 P ridajte e-mailovú adresu a
adresu IM.
6 Priraďte kontakt jednej alebo
viacerým skupinám. Vyberte
jednu z možností Žiadna, Rodina,
Priatelia, Kolegovia, Škola alebo
VIP.
7 Pridať môžete aj možnosti
Vyzváňanie, Narodeniny, Výročie,
Domovská stránka, Adresa,
Názov spoločnosti, Pracovná
pozícia, Adresa spoločnosti, a
Poznámka a Livecon.
8 Stlačením Uložiť kontakt uložíte.

Pridanie nového kontaktu

Vytvorenie skupiny

1 N
 a východiskovej obrazovke
stlačte
a na karte
Komunikácia vyberte položku
Kontakty.
2 Stlačte Hľadať.
3 Zobrazí sa zoznam kontaktov.
Napísaním prvého písmena mena
kontaktu do poľa Meno otvoríte
menu tejto abecednej časti
zoznamu.

1 N
 a východiskovej obrazovke
stlačte
a na karte
Komunikácia vyberte položku
Kontakty a potom možnosť
Pridať kontakt.
2 Vyberte, či chcete kontakt uložiť
do Telefónu alebo na kartu SIM.
3 Zadajte svoje meno a priezvisko.
4 Pri jednom kontakte možno zadať
niekoľko rôznych čísiel. Každá
položka má predvolené typy čísla:
Mobilný, Domov, Kancelária,
Pager, Fax , VT a Všeobecné. Po
dokončení stlačte Zatvoriť.
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1 N
 a východiskovej obrazovke
stlačte
a na karte
Komunikácia vyberte položku
Kontakty. A potom stlačte
Skupiny.
2 Stlačte Pridať skupinu alebo
stlačte
a vyberte položku
Pridať skupinu.
3 Zadajte názov novej skupiny.
Skupine možno tiež priradiť tón
zvonenia.
4 Stlačte Uložiť.
23
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Kontakty
POZNÁMKA: Ak odstránite skupinu,
kontakty priradené tejto skupine sa
nestratia. Zostanú v adresári.

Zmena nastavení
kontaktov
Nastavenia kontaktov môžete
prispôsobiť tak, aby kontakty
vyhovovali vašim preferenciám.
1 Na východiskovej obrazovke
stlačte , vyberte položku
Kontakty na karte Komunikácia
a stlačte položku Nastavenia.
2 Na tomto mieste môžete meniť
nasledujúce nastavenia:
Zoznam kontaktov – upravte
nastavenia položky Umiestnenie
kontaktov, Zobrazenie mena, a
Rýchle príkazové tlačidlo.
Kopírovať – kopírovanie
kontaktov z telefónu na kartu SIM
alebo z karty SIM do telefónu.
Môžete si vybrať jeden kontakt
alebo všetky naraz.
Presunúť – funguje rovnako ako
príkaz Kopírovať, ale kontakt sa
uloží iba na miesto, kam ste ho
presunuli.
Poslať všetky kontakty cez
Bluetooth – odoslanie všetkých

kontaktov do iného zariadenia
pomocou rozhrania Bluetooth. Ak
zvolíte túto možnosť, objaví sa
výzva, aby ste zapli Bluetooth.
Zálohovať kontakty – zálohovanie
kontaktov na pamäťovú kartu.
Obnoviť kontakty – obnovenie
kontaktov na pamäťovú kartu.
Vymazať kontakty – odstránenie
všetkých kontaktov. Vyberte medzi
položkami Telefón a SIM a stlačte
možnosť Áno, ak chcete naozaj
vymazať svoje kontakty.

Zobrazenie informácií
1 N
 a východiskovej obrazovke
stlačte , vyberte položku
Kontakty na karte Komunikácia
a stlačte položku Informácie.
2 Tu môžete zobraziť svoje
Servisné čísla, Vlastné číslo,
Informácie o pamäti. (koľko
pamäťového miesta vám zostáva)
a položku Moja vizitka.
TIP! Ak chcete pridať vlastnú vizitku,
vyberte položku Moja vizitka a
zadajte svoje údaje ako pri každom
inom kontakte. Stlačením položky
Uložiť proces dokončite.
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Správy/E-mail
Správy
Tento telefón kombinuje správy SMS
a MMS do jedného intuitívneho a
ľahko použiteľného menu.

Odoslanie správy
1 N
 a východiskovej obrazovke
stlačte
a vyberte položku
Správy na karte Komunikácia.
Následne stlačte Nová správa a
začnite zostavovať novú správu.
2 Stlačením možnosti Vložiť pridáte
obrázok, video, zvuk, šablónu,
atď.
3 Stlačte možnosť Príjemca v
spodnej časti obrazovky a zadajte
prijímateľov. Potom zadajte číslo
alebo stlačte
a zvoľte kontakt.
Pridať môžete aj viac kontaktov.
4 Stlačte Odoslať, keď je pripravené.
VÝSTRAHA: Ak pridávate k
správe SMS obrázok, video alebo
zvuk, automaticky sa zmení na
správu MMS a bude podľa toho
aj spoplatnená.

Zadávanie textu
Text možno zadávať piatimi
spôsobmi:
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Tlačidlá mobilu, Klávesnica,
Obrazovka na písanie, Políčko na
písanie, Dvojité okno rukopisu.
Spôsob zadávania vyberiete klepnutím
na položku
a Spôsob zadávania.
Stlačením
zapnete režim T9.
Táto ikona sa zobrazí, len keď ako
spôsob zadávania zvolíte položku
Tlačidlá mobilu.
Stlačením
zvolíte jazyk zápisu.
Stlačením
meníte medzi číslami,
symbolmi a zadávaním textu.
Pomocou tlačidla Preraďovač (Shift)
prepínajte medzi zadávaním veľkých
a malých písmen.

Režim T9
Režim T9 využíva zabudovaný
slovník, pomocou ktorého
rozpoznáva napísané slová podľa
postupnosti zadávaných tlačidiel.
Predvída zadávané slová a navrhuje
alternatívy.

Režim Abc
Tento režim umožňuje zadávať
písmená stlačením tlačidla
označeného požadovaným
písmenom jeden, dva, tri alebo
štyrikrát, kým sa písmeno nezobrazí.
25
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Správy/E-mail
Režim 123
Tento režim umožňuje rýchlejšie
zadávať čísla do textových správ
(napr. telefónne číslo). Stláčajte
tlačidlá zodpovedajúce požadovaným
čísliciam, potom sa manuálne
prepnite späť do príslušného režimu
zadávania textu.

Rozpoznanie rukopisu
V režime Rukopis stačí písať na
obrazovku a telefón premení váš
rukopis na správu. V závislosti od
preferovaného zobrazenia vyberte
možnosť Obrazovka na písanie
alebo Políčko na písanie.

Nastavenie e-mailu
Na východiskovej obrazovke stlačte
a vyberte položku E-mail na
karte Komunikácia.
Ak nie je nastavený e-mailový účet,
spustite sprievodcu nastavením emailu a nastavte ho.
Nastavenia možno skontrolovať a
upraviť tak, že vyberiete
. Môžete
tiež skontrolovať ďalšie nastavenia,
ktoré boli vyplnené automaticky pri
vytváraní konta.

E-mailový účet Microsoft
Exchange
E-mailová adresa – zadajte emailovú adresu účtu.
Adresa servera – zadajte adresu
e-mailového servera.
Doména – zadajte doménu účtu
(voliteľné).
Meno používateľa – zadajte meno
používateľa účtu.
Heslo – zadajte heslo účtu.
Teraz je účet nastavený a objaví sa
v zozname účtov v priečinku E-mail.

Načítavanie e-mailov
V účte môžete automaticky alebo
manuálne skontrolovať nové e-maily.
Manuálna kontrola:
1 Na východiskovej obrazovke
stlačte
a vyberte položku Email na karte Komunikácia.
2 Stlačte požadovaný účet.

Odoslanie e-mailu
pomocou nového účtu
1 N
 a východiskovej obrazovke
stlačte
a vyberte položku Email na karte Komunikácia.
2 Stlačte Nový e-mail a otvorí sa
nový e-mail.
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3 Dokončite správu.
4 Stlačte Odoslať a e-mail sa
odošle.

Zmena nastavení e-mailu
1 N
 a východiskovej obrazovke
stlačte
a vyberte položku Email na karte Komunikácia.
2 Stlačte
a vyberte položku
Nastavenia e-mailu a potom
môžete prispôsobiť nasledujúce
nastavenia:
E-mailové kontá – môžete si
vytvoriť e-mailový účet.
Preferovaný e-mail Povoliť
odpoveď formou e-mailu –
vyberte, či chcete povoliť
odosielanie správ s potvrdením
o prečítaní.
Vyžiadať odpoveď – vyberte,
či chcete požadovať správy s
potvrdením o prečítaní.
Interval načítania – vyberte, ako
často má telefón KM570 vyhľadať
nové e-mailové správy.
Množstvo na načítanie – vyberte
počet e-mailov, ktoré sa majú
načítať naraz.
Pridať správu do Posl. ďalej a a
odpovedať – vyberte, či chcete
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pridať pôvodnú správu do vašej
odpovede.
Pridať prílohu – vyberte, či
chcete pridať pôvodnú prílohu do
každej odpovede.
Aut. načítanie v roamingu –
Vyberte, či chcete automaticky
načítať správy, keď ste v zahraničí
(roaming).
Upozornenie na nový e-mail –
vyberte, či chcete zobrazovať
upozornenia na nové e-maily.
Podpis – aktivujte túto funkciu
a vytvorte si podpis e-mailových
správ.
Priorita – vyberte úroveň priority
e-mailových správ.
Maximálna veľkosť odosielania
e-mailu – nastavte maximálnu
veľkosť odosielania e-mailu.
Počítadlo e-mailov – zadajte
požadovaný dátum. Môžete
kontrolovať e-maily, ktoré ste v
tomto období odoslali.

Priečinky správ
Zistíte, že štruktúra priečinkov
použitá v telefóne KM570 je veľmi
prehľadná. Na východiskovej
obrazovke stlačte
a vyberte
27

2010.7.10 1:21:17 AM

Správy/E-mail
položku Správy na karte
Komunikácia. A vyberte si z
nasledovného zoznamu:
Prijaté – všetky prijaté správy sa
ukladajú do schránky prijatých správ.
TIP! Keď prijmete správu, môžete
na ňu rýchlo odpovedať pomocou
funkcie Rýchla odpoveď. Môže
sa vám to hodiť, ak napríklad
potrebujete odpovedať na správu
počas stretnutia.
TIP! Kým je správa zobrazená,
stlačte
a vyberte možnosť
Vyňať. Z vybratej správy môžete
vybrať rôzne informácie, ako
napríklad číslo, e-mailovú adresu
alebo webovú adresu.

Koncepty – ak správu nedopíšete,
môžete ju zatiaľ uložiť do tohto
priečinka.
Na odoslanie – ide o dočasný
úložný priečinok správ, kým budú
odoslané.
Odoslané – všetky odoslané správy
sa uložia do tohto priečinka.
Priečinky – vytvorte priečinky na
ukladanie správ.
Šablóny – zoznam vopred
pripravených užitočných správ, ktoré
slúžia na rýchlu odpoveď.

Emotikony – môžete pridávať,
upravovať a odstraňovať emotikony.
Do písanej správy môžete vkladať
obľúbené emotikony.
Nastavenia – nastavenia správ
sú preddefinované, takže môžete
správy odosielať okamžite. Ak
chcete nastavenia zmeniť, môžete
tak urobiť pomocou možností
položky Nastavenia.

Zmena nastavení SMS
Na východiskovej obrazovke, stlačte
, vyberte Správy na karte
Komunikácia a stlačte položku
Nastavenia. Vyberte položku SMS.
Môžete zmeniť tieto nastavenia:
Centrum SMS – zadajte podrobnosti
o centre správ.
Hlásenie o doručení – posunutím
prepínača doľava na ZAP. aktivujete
prijímanie potvrdení o doručení
správ.
Doba platnosti – vyberte, ako dlho
majú byť správy uložené v centre
správ.
Typy správ – slúži na prevod textu na
Text, Hlas, Fax, X.400 alebo E-mail.
Kódovanie znakov – vyberte, ako
majú byť znaky kódované. Ovplyvní
to veľkosť správ a tým aj poplatky za
prenos údajov.
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Poslať dlhý text ako – vyberte, či
chcete dlhé správy odosielať ako
Niekoľko SMS alebo ako MMS.

Zmena nastavení MMS
Na východiskovej obrazovke stlačte
a vyberte položku Správy na
karte Komunikácia. Nalistujte
a vyberte možnosť Nastavenia
a MMS. Môžete zmeniť tieto
nastavenia:
Režim prijatia – vyberte si
medzi možnosťami Domáca
sieť a Roamingová sieť. Ak
potom vyberiete možnosť Ručne,
budete dostávať iba oznámenia
o doručených MMS a následne
sa budete môcť rozhodnúť, či ich
chcete prevziať celé.
Hlásenie o doručení – vyberte,
či chcete vyžiadať a/alebo povoliť
hlásenie o doručení.
Hlásenie o prečítaní – vyberte,
či chcete vyžiadať a/alebo povoliť
hlásenia.
Priorita – vyberte úroveň priority
multimediálnej správy.
Doba platnosti – vyberte, ako dlho
majú byť správy uložené v centre správ.
Trvanie snímky – vyberte, ako
dlho sa majú snímky zobrazovať na
obrazovke.
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Režim vytvorenia – vyberte, či
chcete správy MMS vytvárať voľne
alebo obmedzene.
Dodacia lehota – vyberte dobu, ako
dlho chcete čakať pred doručením
správy.
Centrum MMS – vyberte si jedno
zo zoznamu alebo pridajte nové
centrum MMS.

Zmena ostatných nastavení
Na východiskovej obrazovke stlačte
a vyberte položku Správy na
karte Komunikácia. A stlačte
Nastavenia.
Hlasová pošta – stlačením
pridáte novú službu Hlasová pošta.
Ďalšie informácie o poskytovaných
službách vám poskytne sieťový
operátor.
Servisná správa – vyberte, či chcete
prijímať alebo blokovať servisné
správy. Zabezpečenie správy môžete
tiež nastaviť vytvorením zoznamov
dôveryhodných a nedôveryhodných
odosielateľov v možnosti
Zabezpečenie služby.
Počítadlo správ – vyberte, či chcete
nastaviť obdobie počítania správ.
Informačná služba – vyberte, či
chcete zapnúť/vypnúť informačnú
službu a vyberte si kanály a jazyky.
29
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Správy/E-mail
Služby sociálnej siete (SNS)
Prostredníctvom svojho telefónu si
môžete vychutnať služby sociálnych
sietí a spravovať svoj vlastný
mikroblog v sieti SNS. Môžete
aktualizovať svoj vlastný stav miesta
sociálnej siete SNS a prezerať si
aktualizácie sociálnej siete vašich
priateľov. Stlačte menu Sociálna sieť
a vyberte niektorú z týchto lokalít:
Orkut, Facebook, Twitter, Picasa,
Flickr a Myspace.
TIP! Facebook je natívna aplikácia
vopred nainštalovaná do telefónu,
ktorá je jednoducho dostupná.
Twitter je aplikácia založená
na technológii Java. Ostatné
aplikácie využívajú služby WAP
(Wireless Application Protocol).
UPOZORNENIE: Za používanie
služieb online vám môžu byť
účtované ďalšie poplatky. O
poplatkoch za prenos údajov sa
informujte u svojho poskytovateľa
sieťových služieb.

Facebook
Domov: Prihláste sa a budete môcť
sledovať aktualizovaný stav konta
vášho priateľa. Zadajte váš komentár

k novému stavu alebo skontrolujte
ostatných. Komentár môžete napísať
aj po výbere ikony +.
Profil: Môžete vybrať Stenu >
Aktualizácie stavu a napísať
aktuálny stav. Pozrite si podrobné
informácie a odovzdajte fotografie
stlačením položky Album >
Odovzdať fotografiu. Vyberte
možnosť Prejsť na obrázky alebo
Fotografovať a potom zadajte
nadpisy obrázkov.
Priatelia: Pomocou služieb sociálnej
siete môžete nájsť veľa priateľov a
zobraziť ich stav. Ak chcete vyhľadať
svojich priateľov na sieti Facebook,
vyberte možnosť Hľadať.
Správa: Môžete zobraziť priečinok
Prijaté/odoslané a napísať správu
pre sociálnu sieť.
TIP! Používanie kanála aplikácie
Facebook Mini aplikácia
Mini aplikáciu pre kanál
Facebook môžete pridať na
svoju východiskovú obrazovku.
Presuňte mini aplikáciu pre kanál
Facebook z panela mini aplikácií
a stlačte OK. Stlačením tejto mini
aplikácie môžete zároveň priamo
spustiť aplikáciu Facebook.
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Fotoaparát
Zoznámte sa s hľadáčikom
Expozícia – nastavenie jasu fotografie v hľadáčiku fotoaparátu.
Posúvajte indikátor jasu pozdĺž lišty smerom k symbolu „-“ pre nižší
jas obrázka alebo smerom k symbolu „+“ pre vyšší jas obrázka.
Priblíženie – priblíženie alebo oddialenie. Alebo môžete použiť
bočné tlačidlá hlasitosti. Táto funkcia sa aktivuje v závislosti od
veľkosti odfotografovaného obrázka.

Nastavenia – stlačením tejto ikony
otvoríte menu nastavení. Pozrite si časť
Používanie rozšírených nastavení.

Späť – stlačením sa vrátite
na schému menu.
Fotografovanie
Režim videa – posunutím
tejto ikony nadol prepnete
do režimu videa.
Galéria – umožní vám
dostať sa k uloženým
fotografiám z režimu
fotoaparátu. Stačí stlačiť
toto tlačidlo a na obrazovke
sa zobrazí galéria.

Veľkosť – zmeňte veľkosť fotografie, aby sa dala uložiť do pamäte
alebo nasnímajte obrázok predvolený na správnu veľkosť, aby ho
bolo možné pripojiť ku kontaktu. Vyberte počet pixelov spomedzi
číselných hodnôt: 5M (2560 x 1920), 3M (2048 x 1536), 2M (1600
x 1200), 1M (1280 x 960), VGA (640 x 480), WQVGA (400 x 240),
QVGA (320 x 240).
Makro – zapnite túto možnosť, ak chcete snímať zábery zblízka.
TIP! Možnosti otvoríte klepnutím na obrazovku. Po uplynutí niekoľkých
sekúnd sa automaticky vypnú.
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Fotoaparát
Rýchle fotografovanie
1 S tlačte tlačidlo fotoaparátu na
pravom boku telefónu.
2 Držte telefón vo vodorovnej
polohe a nasmerujte objektív
smerom k objektu, ktorý
fotografujete.
3 Jemne stlačte tlačidlo fotoaparátu
a v strede obrazovky hľadáčika sa
zobrazí rámček zaostrenia.
4 Nasmerujte telefón tak, aby ste
videli predmet, ktorý fotografujete
v rámčeku zaostrenia.
5 Keď sa farba rámčeka zaostrenia
zmení na zelenú, fotoaparát
predmet zaostril.
6 Úplným stlačením tlačidla
fotoaparátu nasnímajte záber.
TIP! Ak chcete prepnúť do režimu
fotoaparátu alebo videa, posúvajte
nahor alebo nadol ikonu fotoaparátu
alebo videa v pravej strednej časti
hľadáčika.

Po odfotografovaní

Stlačením tohto tlačidla
odošlete fotografiu ako správu,
e-mail alebo prostredníctvom
rozhrania Bluetooth, aj cez
bloger.
Práve nasnímanú fotografiu
nastavte ako východiskovú
obrazovku, obrázok kontaktu
alebo na obrazovku pri
spustení/vypnutí.
Stlačením fotografiu upravíte.
Stlačením upravíte názov
vybraného obrázku.
Stlačením sa vrátite do
predošlého menu.
Stlačením odstránite práve
nasnímanú fotografiu a
potvrdíte stlačením Áno. Objaví
sa správa „Odstránené“.
Stlačením okamžite nasnímate
ďalšiu fotografiu. Aktuálna
fotografia sa uloží.
Stlačením tohto tlačidla
zobrazíte galériu uložených
fotografií.

Nasnímaná fotografia sa objaví na
obrazovke. Názov obrázka sa zobrazí
na pravej strane.
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Používanie rozšírených
nastavení
Stlačením
v hľadáčiku
fotoaparátu otvoríte všetky možnosti
pokročilých nastavení.
Režim záberu – vyberte z možností
Bežný záber, Nepretržitý záber a
Panoramatický záber.
Farebný efekt – vyberte farebný
odtieň, ktorý sa má pri snímaní
fotografie použiť. K dispozícii sú
štyri možnosti farebného odtieňa:
Vypnuté, Čierno-biele, Negatív
alebo Sépiovo hnedá.
POZNÁMKA: Fotografiu nasnímanú
vo farbe je možné zmeniť na
čiernobielu alebo sépiovo hnedú, ale
fotografia nasnímaná v čiernobielej
alebo sépiovej farbe sa nedá zmeniť
na farebnú.
ISO – hodnotenie ISO určuje citlivosť
svetelného senzoru fotoaparátu.
Čím je vyššie ISO, tým je fotoaparát
citlivejší. Zíde sa vám to v tmavších
podmienkach, keď nie je možné
použiť blesk. Vyberte hodnotu ISO
spomedzi možností Automaticky,
100, 200, 400 a 800.
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Vyváženie bielej – vyváženie
bielej zaisťuje, že biela farba
bude vo videách realistická. Kvôli
správnemu nastaveniu vyváženia
bielej farby možno bude potrebné
určiť svetelné podmienky. Vyberte
z možností Automatické, Žiarovka,
Slnečno, Žiarivkové svetlo a
Zamračené.
Samospúšť – samospúšť
umožňuje nastaviť oneskorenie
medzi stlačením tlačidla spúšte a
nasnímaním obrázka fotoaparátom.
Vyberte spomedzi možností 3
sekundy, 5 sekúnd alebo 10
sekúnd. Táto funkcia je veľmi
praktická pri fotení skupinovej
fotografie, na ktorej chcete byť aj vy.
Kvalita – vyberte spomedzi možností
Vysoká, Stredná a Normálna. Čím
vyššia kvalita, tým bude fotografia
ostrejšia, ale narastie veľkosť
súboru. To znamená, že do pamäte
bude možné uložiť menej fotografií.
Zaostrenie – vyberte jednu
z možností Automatické
zaostrenie,Sledovanie tváre a
Vypnuté.
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Fotoaparát
•A
 utomatické zaostrenie – tento

fotoaparát umožňuje jednoduchým
stlačením tlačidla automaticky
nastaviť zaostrenie, ktorým
dosiahnete jasný a ostrý záber.
•S
 ledovanie tváre – tento
fotoaparát dokáže automaticky
rozpoznať tvár a vytvoriť iný
obdĺžnik s lepším zaostrením.
•V
 ypnuté – režim zaostrenia je
vypnutý.
Režim zobrazenia – vyberte si
režim zobrazenia.
Vymeniť fotoaparát – slúži na
prepínanie medzi možnosťou
vnútorný fotoaparát a vonkajší
fotoaparát.
Viac...
•P
 amäť – vyberte, či sa majú
fotografie ukladať do Pamäte
telefónu, alebo do Externej
pamäte.
•S
 kryť ikony – vyberte, či sa ikony
pre nastavenia fotoaparátu majú
skrývať ručne, alebo automaticky.
•S
 tabilizácia obrazu – nastavením
možnosti Zap. vyrovnáte neželané
otrasy spôsobené pohybom rúk.

•Z
 obraziť obrázok – výberom tejto

možnosti zobrazíte po nasnímaní
fotografie obrázok s možnosťami.
•Z
 vuk spúšte – vyberte spomedzi
troch zvukov spúšte.
•Z
 obrazenie mriežky – vyberte
spomedzi možností Vypnuté,
Jednoduchý kríž alebo Trojdielna.
•O
 bnoviť nastavenia – obnovenie
všetkých nastavení fotoaparátu.
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Videokamera
Zoznámte sa s hľadáčikom
Priblíženie – priblíženie alebo
oddialenie. Alebo môžete použiť
bočné tlačidlá hlasitosti.

Veľkosť obrázka
Uloženie do pamäte telefónu/
externej pamäte
Späť
Režim fotoaparátu –
stlačením tejto ikony
prepnete do režimu
fotoaparátu.
Spustiť nahrávanie
Galéria
Režim Video – je
zvolený režim Video.

Nastavenia – stlačením tejto ikony
otvoríte menu nastavení. Pozrite
si časť Používanie rozšírených
nastavení.
Rýchlosť nahrávania – vyberte si rýchlosť nahrávania videa.
Veľkosť videa – vyberte si z nasledujúcich veľkostí videa D1
(720x480), VGA (640x480), QVGA (320x240) alebo QCIF
(176x144).
Expozícia – nastavenie jasu v hľadáčiku videokamery.
Posúvajte indikátor jasu pozdĺž lišty smerom k symbolu „-“
pre nižší jas obrázka alebo smerom k symbolu „+“ pre vyšší
jas obrázka.
TIP! Ak chcete čistejšiu obrazovku hľadáčika, môžete zatvoriť všetky
voľby skratiek. Jednoducho raz stlačte stred hľadáčika. Opätovným
stlačením obrazovky vyvoláte možnosti späť.
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Videokamera
Rýchle snímanie videa

Po nasnímaní videa

1 N
 a niekoľko sekúnd stlačte
tlačidlo fotoaparátu na pravom
boku telefónu.

Na obrazovke sa objaví statický
obrázok predstavujúci nasnímané
video. Pozdĺž spodnej časti
obrazovky sa zobrazuje názov videa
spolu so siedmimi ikonami po ľavej
a pravej strane.
Stlačením tohto tlačidla
prehráte video.
Stlačením tohto tlačidla
odošlete video ako správu,
e-mail alebo cez Bluetooth, aj
cez Youtube
Stlačením upravíte video.
Stlačením upravíte názov
vybraného obrázku.
Stlačením sa vrátite do
predošlého menu.
Stlačením tohto tlačidla
odstránite práve nasnímané
video a potvrdenie vykonáte
stlačením možnosti Áno. Opäť
sa objaví hľadáčik.
Stlačením tlačidla okamžite
nahráte ďalšie video.
Stlačením tohto tlačidla
zobrazíte galériu uložených
videí a obrázkov.

TIP! Ak chcete prepnúť do režimu
fotoaparátu alebo videa, posúvajte
nahor alebo nadol ikonu fotoaparátu
alebo videa v pravej strednej časti
hľadáčika.

2 D
 ržte telefón vo vodorovnej
polohe a nasmerujte objektív
smerom k objektu, ktorý
nahrávate.
3 Nahrávanie spustite jedným
stlačením tlačidla fotoaparátu na
telefóne. Alebo stlačte .
4 V dolnej časti hľadáčika sa objaví
nápis NAHR. a časomiera v dolnej
časti zobrazuje dĺžku videa.
5 Ak chcete video pozastaviť,
stlačte . Ak chcete v nahrávaní
pokračovať, vyberte .
6 Ak chcete zastaviť nahrávanie,
na obrazovke stlačte položku
alebo druhýkrát stlačte tlačidlo
fotoaparátu.
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Používanie rozšírených
nastavení
Stlačením položky
v hľadáčiku
fotoaparátu otvoríte všetky možnosti
pokročilých nastavení.
Farebný efekt – vyberte farebný
odtieň, ktorý chcete použiť pre
nové video: Vypnuté, Čierno-biele,
Negatív, a Sépiová hnedá.
Vyváženie bielej – vyváženie
bielej zaisťuje, že biela farba
bude vo videách realistická. Kvôli
správnemu nastaveniu vyváženia
bielej farby možno bude potrebné
určiť svetelné podmienky. Vyberte
z možností Automatické, Žiarovka,
Slnečno, Žiarivkové svetlo, a
Zamračené.
Kvalita – vyberte spomedzi možností
Vysoká, Stredná a Normálna.
Čím vyššia kvalita, tým bude video
ostrejšie, ale zvýši sa aj veľkosť
súboru. V dôsledku toho budete
môcť uložiť do pamäte telefónu
menej videí.
Nastaviť čas – nastavte limit trvania
videa. Vyberte, či chcete video
odoslať ako MMS, alebo nie.
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TIP! Ak vyberáte dĺžku MMS, výber
nižšej kvality obrazu vám umožní
nasnímať dlhšie video.

Režim zobrazenia – vyberte si režim
zobrazenia.
Vybrať úložný priestor – vyberte si,
či sa majú videá ukladať do Pamäte
telefónu alebo do Externej pamäte.
Hlas – vyberte, či sa bude video
nahrávať so zvukom, alebo bez
zvuku.
Skryť ikony – vyberte, či sa ikony
pre nastavenia fotoaparátu majú
skrývať ručne, alebo automaticky.
Vymeniť fotoaparát – slúži na
prepínanie medzi možnosťou
vnútorný fotoaparát a vonkajší
fotoaparát.
Obnoviť nastavenia – obnovte
všetky nastavenia videokamery.
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Vaše fotografie a videá
Prezeranie fotografií a videí
1 N
 a východiskovej obrazovke
stlačte
a vyberte položku
Galéria na karte Zábava.
Prípadne stlačte
na
obrazovke náhľadu fotoaparátu.
Môžete skontrolovať vaše obrázky
a videá.
2 Na obrazovke sa zobrazí galéria.
3 Stlačte video alebo fotografiu, aby
sa úplne otvorili.
4 Ak chcete prehrať video, stlačte
. Ak chcete prehrávanie
pozastaviť, stlačte
.
TIP! Rýchlym pohybom vľavo alebo
vpravo zobrazíte ďalšie fotografie
alebo videá.
TIP! Ak chcete odstrániť fotografiu
alebo video, otvorte ich a vyberte
možnosť . Stlačením Áno úkon
potvrďte.

Používanie zoomu
pri zobrazovaní fotografií
Priblíženie vykonáte opakovaným
stláčaním tlačidla „+“. Oddialenie
vykonáte tlačidlom „-“. Na
posunutie oblasti zaostrenia použite
miniatúru v pravom dolnom rohu.

Nastavenie hlasitosti pri
sledovaní videa
Ak chcete počas prehrávania videa
nastaviť hlasitosť, na spodnej
strane obrazovky najskôr stlačte
symbol reproduktoru a potom lištu
nastavenia hlasitosti. Môžete použiť
aj tlačidlá hlasitosti umiestnené na
boku telefónu.

Zaznamenanie obrázka z
videa
1 V yberte video, z ktorého chcete
zaznamenať obrázok.
2 Stlačením
pozastavíte video
na snímke, ktorú chcete zmeniť
na obrázok, a potom stlačením
hornej ľavej strany na obrazovke
otvoríte menu
.
3 Stlačte
a potom vyberte
možnosť
.
4 Obrázok sa objaví na obrazovke
spolu so svojím názvom.
5 Stlačením
sa vrátite do
menu videa.
6 Obrázok sa uloží do priečinka
Obrázky a objaví sa v položke
Galéria.
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VÝSTRAHA: Niektoré funkcie
nemusia fungovať správne,
ak multimediálny súbor nebol
nahratý týmto telefónom.

Prezeranie fotografií
pomocou prezentácie
Režim Prezentácia zobrazí
prostredníctvom prezentácie po
jednej všetky fotografie v Galéria.
Videá nie je možné zobraziť ako
prezentáciu.
1 V položke Galéria stlačte
,
potom prejdite na a vyberte
možnosť Prezentácia.
2 Spustí sa prezentácia.
V rámci prezentácie sú k dispozícii
možnosti:
Vrátite sa stlačením tlačidla
.
Stlačením tohto tlačidla
pozastavíte prezentáciu na
konkrétnej fotografii.
Opätovným stlačením tohto
tlačidla budete pokračovať v
prehrávaní.
Stlačením tohto tlačidla
zvýšite alebo znížite rýchlosť
prezentácie.
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Stlačením tohto tlačidla
spustíte náhodné zobrazenie.

Nastavenie fotografie ako tapety
1 N
 a východiskovej obrazovke
stlačte
a na karte Zábava
vyberte možnosť Galéria.
2 Stlačte fotografiu, ktorú chcete
nastaviť ako tapetu.
3 Stlačte .
4 Pomocou tlačidla
môžete
zmeniť veľkosť obrázku.
5 Keď budete s obrázkom spokojní,
stlačte položku Nastaviť.
6 Spomedzi možností vyberte, čo
chcete zmeniť: Všetky, Widget,
Rýchla voľba.

Upravovanie fotografií
1 O
 tvorte fotografiu, ktorú chcete
upraviť, a stlačením
vyvolajte
možnosti.
2 Stlačením ikon môžete fotografiu
upravovať:
Posúvaním prsta po
obrazovke zvoľte oblasť.
Nakreslite niečo na fotografiu
voľnou rukou. Vyberte hrúbku
čiary zo štyroch možností, a
39
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Vaše fotografie a videá
potom farbu, ktorú chcete
použiť.






P ridajte k obrázku text.
Ozdobte svoje fotografie
pečiatkami. Vyberte si z
rôznych pečiatok a farieb a
dotknite sa fotografie tam,
kde ich chcete umiestniť.
Vymažte všetko, čo ste
nakreslili. Môžete si vybrať
aj veľkosť gumy.
Stlačením tohto tlačidla
odošlete fotografiu ako
správu, e-mail alebo
prostredníctvom rozhrania
Bluetooth.
Stlačením tohto tlačidla sa
vrátite do galérie.
Uložte zmeny, ktoré ste
na fotografiách vykonali.
Zvoľte, či chcete zmeny
uložiť prepísaním ako
Pôvodný súbor alebo ich
chcete uložiť ako Nový
súbor. Ak zvolíte Nový
súbor, zadajte názov
súboru.
Zrušenie posledného efektu
alebo úprav, ktoré ste na
fotografii vykonali.

Stlačením tohto tlačidla
otvoríte ďalšie možnosti
efektov. K dispozícii sú
aj pokročilejšie možnosti
upravovania.
Stlačením tohto tlačidla
otvoríte možnosti Filtra.
V ybranú fotografiu môžete
upraviť.

Pridanie textu k fotografii
1 N
 a obrazovke úprav stlačte
.
2 Zvolením Podpis pridajte
neorámovaný text alebo vyberte
jeden z tvarov bubliny s textom.
3 Pomocou klávesnice zadajte text
a stlačte Uložiť.
4 Text premiestnite tak, že
ho stlačíte a posuniete na
požadované miesto.

Orezanie fotografie
1 N
 a obrazovke úprav stlačte
.
2 V yberte tvar, ktorý chcete pri
orezaní obrázka použiť.
3 P osuňte výrez na oblasť, ktorú
chcete orezať.
4 P o dokončení výberu stlačte
.

40 LG KM570 | Návod na používanie

M570_Open_Slovakia_1.0_0709.ind40 40

2010.7.10 1:21:28 AM

Zmeny fotografie
1 N
 a obrazovke úprav stlačte
.
2 Ak chcete fotografiu upraviť,
vyberte možnosť:
Otočiť – fotografiu môžete otočiť
alebo obrátiť, aby ste dosiahli
zábavnejší alebo lepší pohľad.
Zrkadlo – otočenie obrázka na
zrkadlový obraz.
Zmeniť veľkosť – slúži na zmenu
veľkosti fotografie.
Snímka – pridanie rámu na
fotografiu.
Morfing – morfing fotografie je
výborný, ak chcete zmeniť výraz
tváre vašich priateľov alebo iba
skresliť fotografiu, aby získala
umelecký efekt. Ak sa rozpozná
tvár, oznámi vám polohu očí a
koncové body úst na fotografii.
Vyberte štýl morfingu, ktorý
chcete na fotografii použiť.
Farebný odtieň – pridanie
farebného odtieňa na fotografiu.
Zámena farieb – zámena farieb
na fotografii.
Pridať obrázky – slúži na pridanie
obrázka ClipArt na fotografiu.
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Redukcia efektu červených
očí – slúži na redukciu efektu
červených očí na fotografii.

Pridanie efektu k fotografii
1 N
 a obrazovke úprav stlačte
.
2 Vyberte spomedzi možností, ktoré
sa majú na fotografii použiť:
Skrášlenie tváre – automatická
detekcia tváre v obrázku a jej
vyjasnenie.
Tunelový efekt – efekt
fotoaparátu Lomo.
Farebný negatív – efekt
farebného negatívu.
Čiernobielo – efekt čiernobielej.
Sépiovo hnedá – efekt sépiovo
hnedej.
Rozmazanie – použitie efektu
rozmazania.
Zvýšiť ostrosť – posúvaním
indikátora po paneli zvýšite
ostrosť fotografie. Zvolením ikony
OK aplikujete zmeny alebo ich
výberom možnosti
zrušíte.
Mozaikové rozmazanie –
stlačením sa na fotografii použije
mozaikový efekt.
Olejomaľba – pridanie efektu
olejomaľby.
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Vaše fotografie a videá
Skica – použitie efektu, po
ktorom obrázok vyzerá ako skica.
Reliéf – pridanie efektu reliéfu.
Solarizovať – zmena efektu
expozície na svetlo.
Pastelové farby – pridanie efektu
jasných a výrazných farieb.
Mesačný svit – zmena svetla,
aby vyzeralo ako mesačný svit.
Starožitný – pridanie efektu starého
vzhľadu.
Žiara – pridanie efektu
svetelného lúča.
Kreslený film – pridanie efektu
kresleného filmu.
Vodové farby – pridanie efektu
akvarelu.
3 Ak chcete efekt zrušiť, stačí
stlačiť možnosť Vrátiť späť
.

Odstrihnutie dĺžky videa
1 O
 tvorte video, ktoré chcete
upraviť, vyberte
a stlačte
.
2 Vyberte položku Upraviť a vyberte
možnosť Odstrihnúť.
3 S tlačte
a pomocou
nastavte nové začiatočné a
koncové body.

4 Stlačením Uložiť alebo stlačením
sa vrátite do galérie a
zrušíte zmeny.

Zlúčenie dvoch videí
1 O
 tvorte video, ktoré chcete
upraviť, vyberte
a stlačte
.
2 Vyberte položku Upraviť a vyberte
možnosť Zlúčenie videí.
3 Otvorí sa priečinok Moje súbory,
vyberte buď Videá, alebo
Pamäťová karta (ak je vložená).
Vyberte video, ktoré chcete zlúčiť,
a stlačte Zvoliť.
4 Stlačením a posunutím fotografie
ju presuniete na koniec alebo
začiatok videa.
5 Stlačením položky Efekt vyberte
spôsob zlúčenia videí: Žiadne,
Pan zoom, Ovál, Odkryť,
Zacloniť, Šachovnica, Rozpustiť,
Rozdelený alebo Tvar diamantu.
6 Stlačením položky Uložiť a
následne možnosti Áno uložíte
nové zlúčené video. Vyberte, či
chcete nahradiť pôvodný súbor
alebo ho chcete uložiť ako nový
súbor.
7 Ak chcete zlúčiť viac videí,
opakujte tieto kroky.
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Zlúčenie fotografie s
videom
1 O
 tvorte video, ktoré chcete
upraviť, vyberte
a stlačte
.
2 Vyberte Upraviť a zvoľte možnosť
Zlúčenie obrázkov.
3 Otvorí sa priečinok Moje súbory,
vyberte buď položku Obrázky,
alebo Pamäťová karta (ak je
vložená). Vyberte fotografiu, ktorú
chcete zlúčiť s videom, a stlačte
položku Zvoliť.
4 Stlačením a posunutím fotografie
ju presuniete na koniec alebo
začiatok videa.
5 Stlačením položky Efekt vyberte
spôsob zlúčenia fotografie a
videa: Žiadne, Pan. zoom, Ovál,
Odkryť, Zacloniť, Šachovnica,
Rozpustiť, Rozdelený alebo Tvar
diamantu.
6 Stlačte Uložiť a následne
možnosť Áno. Vyberte, či chcete
nahradiť pôvodný súbor alebo ho
chcete uložiť ako nový súbor.
7 Ak chcete zlúčiť ďalšie fotografie,
zopakujte tieto kroky.
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Pridanie textu k videu
1 O
 tvorte video, ktoré chcete
upraviť, vyberte
a stlačte
.
2 Vyberte položku Upraviť a zvoľte
možnosť Prekrytie textu.
3 Pomocou klávesnice zadajte text
a vyberte možnosť Uložiť.
4 Stlačte
a označte, kedy
chcete zobraziť text, pomocou
.
5 Stlačte oblasť na obrazovke, kde
sa má zobraziť text, a stlačte
položku OK.
6 Stlačením
označte, kedy
chcete zrušiť zobrazenie textu.
7 Stlačením položky Náhľad sa
presvedčte, či ste spokojní s
prekrytím textu.
8 Stlačte Uložiť a vyberte, či chcete
nahradiť pôvodný súbor, alebo ho
uložiť ako nový súbor.
9 Tieto kroky zopakujte, ak chcete
pridať ďalší text.

Prekrytie fotografie
1 O
 tvorte video, ktoré chcete
upraviť, vyberte
a stlačte
.
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Vaše fotografie a videá
2 V yberte položku Upraviť a zvoľte
možnosť Prekrytie obrázkov.
3 Otvorí sa priečinok Moje súbory
a vyberte buď možnosť Obrázky,
alebo Pamäťová karta (ak je
vložená). Vyberte fotografiu,
ktorou chcete video prekryť, a
stlačte položku Zvoliť.
4 Stlačte a pomocou položky
označte, kedy chcete zobraziť
fotografiu.
5 Stlačte oblasť na obrazovke,
kde sa má zobraziť fotografia,
a stlačte položku OK. Ak je
fotografia príliš veľká, prekryje
celú obrazovku, nie len zvolené
miesto.
6 Stlačením
označte, kedy
chcete zrušiť zobrazenie fotografie.
7 Stlačením Náhľad sa presvedčte,
či ste spokojný s prekrytím
fotografie.
8 Stlačte Uložiť a vyberte, či chcete
nahradiť pôvodný súbor, alebo ho
uložiť ako nový súbor.
9 Ak chcete pridať ďalšie fotografie,
opakujte tieto kroky.

Pridanie soundtracku k videu
1 O
 tvorte video, ktoré chcete
upraviť, vyberte
a stlačte
.
2 Vyberte položku Upraviť a zvoľte
možnosť Vyrovnávanie zvuku.
3 Otvorí sa priečinok Moje súbory
a vyberte buď možnosť Zvuky,
alebo Pamäťová karta (ak je
vložená). Vyberte skladbu, ktorú
chcete k videu pridať, a stlačte
Zvoliť.
4 Pôvodná zvuková stopa videa
bude vymazaná. Ak chcete
pokračovať, stlačte Áno.
5 Ak je zvukový záznam kratší
ako video, vyberte, či ho chcete
prehrať Raz alebo sa má
Opakovať.
6 Vyberte, či chcete nahradiť
pôvodný súbor alebo ho chcete
uložiť ako nový súbor.

Pridanie hlasového
záznamu
1 O
 tvorte video, ktoré chcete
upraviť, vyberte
a stlačte
.
2 Vyberte položku Upraviť a zvoľte
možnosť Hlasový záznam.
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3 K valita pôvodného zvukového
záznamu bude pridaním hlasového
záznamu ovplyvnená. Ak chcete
pokračovať, stlačte Áno.
4 Stlačením
zobrazíte video.
Keď prídete k časti, v ktorej
chcete prekryť zvuk hlasovým
záznamom, stlačte .
5 Stlačením položky
alebo
zastavíte nahrávanie a
prehrávanie.
6 Stlačením Náhľad sa presvedčte,
či ste spokojný s hlasovým
záznamom.
7 Stlačením Uložiť a následne Áno
ho uložíte. Vyberte, či chcete
nahradiť pôvodný súbor alebo ho
chcete uložiť ako nový súbor.
8 Ak chcete pridať k videu viac
hlasových záznamov, opakujte
tieto kroky.

Zmena rýchlosti videa
1 O
 tvorte video, ktoré chcete upraviť,
vyberte
a stlačte
.
2 Vyberte položku Upraviť a zvoľte
možnosť Vymedzenie času.
3 Vyberte spomedzi štyroch
možných rýchlosti: x4, x2, x1/4,
x1/2.
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4 V yberte, či chcete nahradiť
pôvodný súbor alebo ho chcete
uložiť ako nový súbor.
POZNÁMKA: Upraviť možno len
videosúbory vo formáte 3gp.

Vytvorenie filmu
1 N
 a východiskovej obrazovke
stlačte
a na karte Zábava
vyberte položku Muvee studio.
2 Stlačením položky
pridajte obrázok. Klepnite na
začiarkavacie políčko obrázkov,
ktoré chcete zaradiť, a potom
vyberte možnosť Vložiť.
3 Stlačte kartu štýlu a vyberte Štýl
Muvee. Prednastaveným štýlom
je Klasická sépia.
4 Stlačením položky Predvolený
zvuk zmeňte zvuk.
5 Stlačením položky
zobrazíte,
čo ste vytvorili.
6 Ak chcete vytvoriť poradie,
stlačte
a potom Poradie
prehrávania. Môžete vytvoriť
náhodné alebo sekvenčné
poradie.
7 Stlačte
a potom zvoľte
možnosť Uložiť do, čím vyberiete
miesto, kam sa film uloží.
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Zábava
Do pamäte telefónu možno uložiť
ľubovoľné multimediálne súbory,
takže budete mať ľahký prístup
ku všetkým obrázkom, zvukom,
videám a hrám. Súbory možno
ukladať aj na pamäťovú kartu.
Používanie pamäťovej karty vám
umožní uvoľniť miesto v pamäti
telefónu. Ak chcete otvoriť priečinok
albumu médií, stlačte položku
a na karte Zábava vyberte položku
Moje súbory. Môžete otvoriť zoznam
priečinkov, v ktorých sú uložené
všetky multimediálne súbory.
TIP! Ak chcete odstrániť nejaký
súbor v Moje súbory, stlačte položku
a potom možnosť Zmazať.

Obrázky
Priečinok Obrázky obsahuje zoznam
obrázkov vrátane predvolených
obrázkov uložených v telefóne,
obrázkov, ktoré ste sami prevzali, a
obrázkov nasnímaných fotoaparátom
telefónu.

Možnosti menu Obrázky
Možnosti, ktoré máte k dispozícii v
priečinku Obrázky, závisia od typu
vybraného obrázka. Všetky možnosti
sú k dispozícii pre obrázky, ktoré

ste urobili pomocou fotoaparátu
telefónu, ale pri predvolených
obrázkoch sú dostupné len
možnosti Použiť ako, Prezentácia a
Informácie o súbore.

Odoslanie fotografie
1 N
 a východiskovej obrazovke
stlačte , vyberte položku Moje
súbory na karte Zábava a potom
možnosť Obrázky. Zvoľte želaný
obrázok.
2 S tlačte Odoslať a vyberte z možností
MMS, E-mail a Bluetooth.

Používanie obrázka
Máte možnosť vyberať si obrázky na
tapety a na uzamknutie obrazovky
alebo dokonca aj na identifikáciu
volajúceho.
1 Na východiskovej obrazovke
stlačte
a na karte Zábava
zvoľte položku Moje súbory a
potom možnosť Obrázky. Zvoľte
želaný obrázok. A následne
stlačte
.
2 S tlačte Použiť ako a vyberte spomedzi:
Tapeta – nastavenie tapety
východiskovej obrazovky.
Uzamknutá obrazovka –
nastavenie tapety uzamknutej
obrazovky.
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Obrázok kontaktov – pridelenie
obrázka konkrétnej osobe v
zozname kontaktov, ktorý sa
objaví pri volaní kontaktu.
Obrázok pri spustení –
nastavenie obrázka, ktorý sa
objaví pri zapínaní telefónu.
Obrázok pri vypnutí – nastavenie
obrázka, ktorý sa objaví pri
vypínaní telefónu.

Tlač obrázka
1 N
 a východiskovej obrazovke
stlačte ,na karte Zábava
vyberte položku Moje súbory a
potom možnosť Obrázky. Zvoľte
želaný obrázok. A následne
stlačte
.
2 Stlačte Tlač, potom vyberte
spomedzi možností Bluetooth a
PictBridge.

Presun alebo kopírovanie
obrázka
Máte možnosť presúvať alebo
kopírovať obrázok medzi pamäťou
telefónu a pamäťovou kartou.
Toto môže byť potrebné buď na
uvoľnenie priestoru v jednom z
pamäťových blokov, alebo na
zabezpečenie obrázkov pred stratou.
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1 N
 a východiskovej obrazovke
stlačte , na karte Zábava
vyberte položku Moje súbory,
vyberte Obrázky a potom stlačte
.
2 Vyberte Presunúť alebo Kopírovať.
3 Obrázky môžete označiť/zrušiť
označenie postupným klepnutím
na ne. Označte obrázok, ktorý
chcete presunúť alebo skopírovať,
a stlačte položku Kopírovať/
Presunúť.

Zvuky
Priečinok Zvuky obsahuje zoznam
zvukov vrátane prevzatých zvukov,
predvolených zvukov a hlasových
záznamov. Na tomto mieste môžete
organizovať, odosielať alebo
nastavovať zvuky ako vyzváňacie tóny.

Používanie zvuku
1 N
 a východiskovej obrazovke
stlačte
a na karte Zábava
vyberte položku Moje súbory a
potom možnosť Zvuky.
2 Zvoľte želaný zvuk a objaví sa
potvrdzujúca správa.
3 Stlačte Áno. Zvuk sa začne sa
prehrávať.
47
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Zábava
4 S tlačte
a zvoľte Použiť ako.
5 Vyberte spomedzi možností
Zvonenie hlas. hovoru, Zvonenie
videohovoru, Tón správy,
Spustenie a Vypnutie.

Videá
Priečinok Videá zobrazuje zoznam
prevzatých videí a videí, ktoré ste
nahrali pomocou telefónu.

Sledovanie videa
1 N
 a východiskovej obrazovke
stlačte , vyberte položku Moje
súbory na karte Zábava a potom
možnosť Videá.
2 Vyberte video, ktoré chcete
prehrať.

Odoslanie videoklipu
1 V yberte video, ktoré chcete
odoslať.
2 Stlačte
a potom Odoslať a
vyberte jednu z možností Správa,
E-mail a Bluetooth.
3 Ak vyberiete Správa alebo Email, váš videoklip bude priložený
k správe a môžete napísať a
odoslať správu ako zvyčajne.

Ak vyberiete Bluetooth, telefón
bude hľadať zariadenie, na ktoré
odošle video.

Hry a aplikácie
Do telefónu môžete nainštalovať
nové hry a aplikácie, ktoré vám
umožnia zabaviť sa vo voľnom čase.
Na východiskovej obrazovke stlačte
, vyberte položku Moje súbory
na karte Zábava a potom možnosť
Hry a aplikácie.
Tento priečinok môžete otvoriť
pomocou menu Hry alebo Aplikácie
na karte Zábava.
Otvoriť môžete aj menu Pocket
apps a potom si vyberte hru ktorú
chcete spustiť.

Inštalácia hry alebo
aplikácie typu Java
1 N
 a východiskovej obrazovke
stlačte
a vyberte položku
Moje súbory na karte Zábava.
2 Ak vložíte novú pamäťovú kartu,
stlačte kartu Externá pamäť.
3 Vyberte súbor (*.jad alebo
*.jar), ktorý chcete prevziať a
nainštalovať.
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POZNÁMKA: Programové súbory
v jazyku Java sú vo formáte .jad
alebo .jar. Súbor .jad by mal
obsahovať svoj vlastný súbor .jar.

4 P o nainštalovaní sa program
v jazyku Java zobrazí v menu Hry
alebo Aplikácie, kde ho môžete
vybrať, spustiť alebo odstrániť.
TIP! Java MIDlet tiež môžete prevziať
do telefónu pomocou služieb WAP
(Wireless Application Protocol). Pozor,
za používanie on-line služieb vám
môžu byť účtované ďalšie poplatky.

Dokumenty
V menu Dokumenty v položke Moje
súbory môžete zobraziť všetky svoje
súbory dokumentov. Tu môžete
zobrazovať svoje súbory typu Excel,
PowerPoint, Word, PDF a textové
súbory.

Prenos pomocou Bluetooth:
1 Skontrolujte, či je na telefóne
aj v počítači zapnutá funkcia
Bluetooth a či sú
vzájomne viditeľné.
2 Pomocou počítača odošlite súbor
cez rozhranie Bluetooth.
3 Keď je súbor odoslaný, v
telefóne ho treba prijať stlačením
možnosti Áno.
4 Súbor sa objaví v priečinku
Dokumenty alebo v priečinku Iné.

Iné
V priečinku Iné sa nachádza zoznam
súborov, ktoré nie sú obrázkami,
zvukmi, videami, dokumentmi,
hrami ani aplikáciami. Používa sa
rovnako ako priečinok Dokumenty.
Ak prenášate súbory z počítača do
telefónu, objavia sa v priečinku Iné.
Ak sa to stane, môžete ich presunúť.

Prenos súborov do telefónu Hudba
Bluetooth je pravdepodobne
najjednoduchším spôsobom prenosu
súboru z počítača do telefónu. Je
možné použiť aj softvér LG PC Suite
prostredníctvom kábla USB.
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Tento telefón má zabudovaný
hudobný prehrávač, takže môžete
prehrávať všetky svoje obľúbené
skladby. Hudobný prehrávač otvoríte
tak, že na východiskovej obrazovke
stlačíte položku
a potom na
karte Zábava vyberiete možnosť
Hudba.
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Zábava
TIP! Model KM570 je jedným
z mála mobilných telefónov,
ktorý pri hudbe využíva systém
Dolby Mobile™ a poskytuje tak
prostredníctvom vášho mobilného
telefónu zvuk v kvalite Dolby™.
Vyrobené v rámci
licencie od spoločnosti Dolby
Laboratories. „Dolby“ a symbol
dvojitého D sú obchodné značky
spoločnosti Dolby Laboratories.

Naposledy prehrané – prehrá
naposledy prehrávané skladby.
Všetky skladby – obsahuje zoznam
všetkých skladieb uložených v
telefóne okrem predvolenej hudby.
Interpreti – prehliadanie hudobných
súborov podľa interpretov
Albumy – prehliadanie hudobných
súborov podľa albumu
Žánre – prehľadávanie hudobných
súborov podľa žánra
Zoznamy skladieb – obsahuje
všetky vami vytvorené zoznamy
skladieb.
Tvorca vyzváňania – skladby
môžete upraviť a uložiť, ak ich
chcete nastaviť ako vyzváňanie.

Túto funkciu nájdete v menu profilu
nastavení. Pozrite si časť Vytvorenie
vlastného vyzváňania.
Náhodný výber – prehrávanie
skladieb v náhodnom poradí.

Prenos hudby do telefónu
Najjednoduchším spôsobom
prenosu hudby do telefónu
je rozhranie Bluetooth alebo
synchronizačný kábel.
Môžete použiť aj softvér LG PC
suite. Prenos pomocou Bluetooth:
1 Uistite sa, že na oboch
zariadeniach je zapnutá funkcia
Bluetooth a že sa môžu navzájom
vidieť.
2 Vyberte na druhom zariadení
hudobný súbor a zvoľte jeho
prenos cez Bluetooth.
3 Keď je súbor pripravený na
odoslanie, musíte ho na vašom
telefóne prijať stlačením možnosti
Áno.
4 Súbor sa objaví v priečinku
Hudba > Všetky skladby.

Prehrávanie skladieb
1 N
 a východiskovej obrazovke
stlačte
a vyberte položku
Hudba na karte Zábava.
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2 V yberte jeden z priečinkov a
skladbu, ktorú chcete prehrať.
3 Stlačením
pozastavte
skladbu.
4 Stlačením
preskočíte na
ďalšiu skladbu.
5 Stlačením
sa vrátite na
predchádzajúcu skladbu.
6 Stlačením
sa vrátite do
menu Hudba. Možno ho budete
musieť stlačiť viac ako jedenkrát,
aby ste sa vrátili do menu.
TIP! Ak chcete zmeniť hlasitosť
počas počúvania hudby, stlačte

.

Vytvorenie zoznamu
skladieb
Môžete si vytvárať vlastné zoznamy
skladieb zvolením výberu skladieb z
priečinka Zoznamy skladieb.
1 Na východiskovej obrazovke
stlačte
a vyberte položku
Hudba na karte Zábava.
2 Stlačte Zoznamy skladieb, potom
možnosť Pridať nový zoznam
skladieb, zadajte názov zoznamu
skladieb a stlačte položku Uložiť.
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3 V priečinku Všetky skladby
sa zobrazujú všetky skladby
nachádzajúce sa v telefóne.
Stlačte všetky skladby, ktoré
chcete pridať do svojho zoznamu
skladieb. Vedľa názvov skladieb
sa objaví značka začiarknutia.
4 Stlačte Hotovo.

Vytvorenie vlastného
vyzváňania
1 N
 a východiskovej obrazovke
stlačte
a vyberte položku
Hudba na karte Zábava.
2 Vyberte jeden z priečinkov a
skladbu, ktorú chcete prehrať.
3 Z hudobného zoznamu vyberte
hudbu, ktorú chcete použiť, a
potom vyberte položku OK.
4 Počas prehrávania hudby
vyberte položku Vystrihnúť vtedy,
keď chcete začať nahrávať
hudbu, ktorá sa má použiť ako
Vyzváňanie.
5 Nahrávanie zastavíte výberom
možnosti Zastaviť.
6 Stlačte Uložiť a vyberte možnosť
Pôvodný súbor alebo Nový
súbor. Potom vyberte možnosť
Uložiť.
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Zábava
POZNÁMKA: Autorské práva
vzťahujúce sa na hudobné súbory
môžu byť chránené medzinárodnými
zmluvami a národnými zákonmi o
autorských právach. Na reprodukciu
alebo kopírovanie hudby môže byť
potrebné získať povolenie alebo
licenciu. V niektorých krajinách
zákony zakazujú súkromné
kopírovanie materiálu chráneného
autorským právom. Pred prevzatím
alebo skopírovaním súboru si,
prosím, preštudujte národnú
legislatívu príslušnej krajiny
týkajúcu sa používania tohto druhu
materiálov.

Vyhľadávanie staníc

Telefón má zabudovanú funkciu
rádia FM, takže si môžete naladiť
svoje obľúbené rozhlasové stanice
a počúvať ich kdekoľvek.

V telefóne môžete naladiť
rozhlasové stanice ručným alebo
automatickým vyhľadávaním.
Tieto stanice sa potom uložia na
konkrétne čísla kanálov, takže
ladenie nie je potrebné opakovať.
Najprv je potrebné pripojiť k telefónu
slúchadlá, pretože fungujú ako
anténa.
Automatické ladenie:
1 Na východiskovej obrazovke
stlačte , na karte Zábava
vyberte možnosť FM Rádio a
potom
.
2 Stlačte Vyhľadať automaticky.
Objaví sa potvrdzujúca správa.
Stlačte Áno. Potom budú
automaticky vyhľadané stanice
a budú priradené k číslu kanála
v telefóne.

POZNÁMKA: Ak chcete počúvať
rádio, je potrebné pripojiť slúchadlá.
Zapojte zástrčku do konektora
slúchadiel, aby ste mohli počúvať
rádio a zachovať dobrý príjem
rozhlasového signálu.

POZNÁMKA: Stanicu si tiež môžete
naladiť ručne pomocou tlačidiel a
zobrazených v strede obrazovky.
Ak stlačíte a podržíte tlačidlá
a , stanice budú vyhľadané
automaticky.

FM rádio
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Používanie FM vysielača
na prehrávanie hudby

Vysielač FM nie je možné používať
súčasne s rádiom FM v zariadení.

Telefón umožňuje vďaka
zabudovanému vysielaču FM
počúvať hudbu prostredníctvom
ľubovoľného rozhlasového prijímača
FM v dosahu telefónu, napr. doma
alebo v aute.
1 Na východiskovej obrazovke
stlačte , potom na karte
Pomôcky vyberte možnosť
Nástroje a Vysielač FM.
2 Vyberte si frekvenciu, ktorou
chcete vysielať FM signál, a
potom stlačte Vysielať.
3 Potom nastavte aj svoj rozhlasový
prijímač na rovnakú frekvenciu.

VÝSTRAHA: Vysielač FM nie je
dostupný v krajinách s odlišnými
normami.

POZNÁMKA: Prevádzková
vzdialenosť vysielača FM je
maximálne 2 metre (6,5 stopy).
Prenos môže byť rušený pôsobením
prekážok, ako sú steny, iných
elektronických zariadení alebo
verejných rozhlasových staníc. Aby
ste sa vyhli rušeniu, pred použitím
vysielača FM vždy na vysielači
vyhľadajte voľnú frekvenciu FM.
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Pomôcky
Nastavenie budíka
1 N
 a východiskovej obrazovke
stlačte
a potom na karte
Pomôcky vyberte položku
Budík. Widget budík by sa mal v
zozname zobraziť ako predvolený.
Nemôžete ho odstrániť.
2 Stlačte Nový budík.
3 V poli okna Čas nastavte čas,
kedy sa má spustiť budík.
4 V poli Opakovať zvoľte, ako často
si želáte, aby sa budík opakoval:
Bez opakovania, Denne,
Po – Pi, Po – So, So – Ne, Okrem
sviatkov alebo Zvoľte deň. Ikony
budú následne označovať zvolený
deň.
5 Výberom možnosti Typ budíka
vyberte požadovaný typ budíka.
6 Zvoľte položku Zvonček budíka
a vyberte zvuk z priečinka. Ak
si chcete vypočuť zvuky, stlačte
príslušný zvuk a následne .
7 Do poľa Poznámka pridajte
poznámku k budíku.
8 Nakoniec môžete nastaviť interval
odloženia na 5, 10, 20 alebo 30
minút, 1 hodinu alebo ho vypnúť.
9 Po nastavení budíka stlačte
Uložiť.

POZNÁMKA: Nastaviť možno
maximálne 5 budíkov vrátane
Widget budíka.
TIP! Aktiváciu požadovaného
nastavenia alebo funkcie možno
vykonať stlačením tlačidla ON/OFF.

Pridávanie udalostí do
kalendára
1 N
 a východiskovej obrazovke
stlačte
a na karte Pomôcky
vyberte možnosť Organizér a
Kalendár.
2 Vyberte dátum, ku ktorému
chcete pridať udalosť.
3 Stlačte
a potom Pridať
udalosť.
4 Stlačte Kategória, potom vyberte
spomedzi možností Stretnutie,
Výročie alebo Narodeniny.
5 Zadajte Umistenie.
6 Skontrolujte a zadajte dátum a
čas želaného začiatku udalosti.
Pri možnostiach Stretnutie a
Výročie zadajte čas a dátum
ukončenia udalosti do dvoch
dolných políčok pre čas a dátum.
Ak ide o Stretnutie, zadajte
miesto.
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7 N
 astavte Budík a Opakovať.
8 Vyberte Uložiť a udalosť sa uloží
do kalendára. Štvorcový kurzor
označí deň, v ktorom sú uložené
nejaké udalosti a na začiatku
udalosti zazvoní zvonček, čo vám
umožní mať prehľad.

Pridanie položky do
zoznamu úloh
1 N
 a východiskovej obrazovke
stlačte
a na karte Pomôcky
vyberte možnosť Organizér.
2 Vyberte Úlohy a stlačte Nová
úloha.
3 Nastavte dátum úlohy, pridajte
poznámky a zvoľte úroveň priority:
Vysoká, Stredná alebo Nízka.
4 Uložte úlohu zvolením položky
Uložiť.

Používanie vyhľadávania
dátumu
Vyhľadávanie dátumu je užitočný
nástroj, ktorý vám pomáha pri
výpočte dátumu po uplynutí určitého
počtu dní. Napríklad 60 dní od
10. 10. 2010 bude 09. 12. 2010.
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1 N
 a východiskovej obrazovke
stlačte
a na karte Pomôcky
vyberte možnosť Organizér.
2 Zvoľte Vyhľadávanie dátumu.
3 Na karte Od nastavte požadovaný
dátum.
4 Na karte Po nastavte počet dní.
5 Dole sa zobrazí Cieľový dátum.

Pridávanie poznámok
1 N
 a východiskovej obrazovke
stlačte
a vyberte možnosť
Poznámka na karte Pomôcky.
2 Stlačte Pridať poznámku.
3 Napíšte poznámku a potom
stlačte Uložiť.
4 Poznámka sa následne zobrazí na
obrazovke v aplikácii Poznámka.

Hlasový záznamník
Hlasový záznamník môžete využiť
na nahrávanie hlasových poznámok
alebo iných zvukových súborov.
Na východiskovej obrazovke stlačte
a na karte Pomôcky prejdite na
možnosť Hlasový záznamník, potom
zvoľte
a následne možnosť
Nastavenia, aby ste mohli zmeniť
nastavenia:
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Pomôcky
Trvanie – nastavenie trvania
nahrávania. Vyberte spomedzi
možností Bez obmedzenia, MMS
alebo 1 minúta.
Kvalita – výber kvality zvuku.
Vyberte spomedzi možností Vysoká,
Stredná alebo Normálna.
Voľba pamäte – vyberte, kam
sa majú ukladať zvukové súbory.
Vyberte spomedzi možností Externá
pamäť a Pamäť telefónu.

Nahrávanie zvuku alebo
hlasu
1 S tlačením
nahrávanie.
2 Stlačením
nahrávanie.
3 Stlačením
nahrávanie.
4 Stlačením
nahrávku.

spustíte
pozastavíte
ukončíte
si vypočujte svoju

Používanie kalkulačky
1 N
 a východiskovej obrazovke
stlačte , a vyberte položku
Nástroje na karte Pomôcky
a potom vyberte možnosť
Kalkulačka.

2 S tláčaním číselných tlačidiel na
klávesnici zadávajte čísla.
3 Pri jednoduchých výpočtoch
stlačte požadovanú funkciu (+, –,
×, ÷) a potom =.
4 Pri zložitejších výpočtoch stlačte
a vyberte spomedzi možností
sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt,
deg alebo rad a pod.

Prevod jednotiek
1 N
 a východiskovej obrazovke
stlačte , na karte Pomôcky
prejdite na položku Nástroje
a vyberte možnosť Prevodník
jednotiek.
2 Vyberte, ktoré jednotky chcete
previesť: Mena, Plocha, Dĺžka,
Hmotnosť, Teplota, Objem alebo
Rýchlosť.
3 Potom môžete vybrať jednotku
a zadať hodnotu, z ktorej chcete
previesť, a za tým jednotku, do
ktorej sa má hodnota previesť.
4 Príslušná hodnota sa zobrazí na
obrazovke.
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Pridávanie mesta do
svetového času
1 N
 a východiskovej obrazovke
stlačte , na karte Pomôcky
prejdite na položku Nástroje a
potom možnosť Svetový čas.
2 Stlačte
a následne položku
Nové mesto.
3 Pohybujte sa po zemeguli, stlačte
želanú oblasť a vyberte mesto na
mape. Prípadne môžete stlačiť
a zadať názov želaného
mesta do vyhľadávacieho poľa.

Používanie stopiek
1 N
 a východiskovej obrazovke
stlačte , na karte Pomôcky
prejdite na a vyberte položku Viac
a potom možnosť Stopky.
2 Stlačením možnosti Spustiť v
spodnej časti obrazovky spustíte
časovač.
3 Ak chcete zaznamenať čas kola,
stlačte Kolo.
4 Stlačením Zastaviť zastavíte
časovač.
5 Stlačením Pokračovať znova
spustíte stopky v bode
predchádzajúceho zastavenia
alebo stlačením Vynulovať vrátite
čas znova na začiatok.
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Milá kresba
Pri používaní telefónu môžete
dvakrát stlačiť tlačidlo fotoaparátu,
aby ste nasnímali aktuálny obrázok,
a potom môžete k nasnímanému
obrázku pridať poznámku pomocou
funkcie Milá kresba.
Upozorňujeme, že funkcia snímania
je dostupná na nasledujúcich
obrazovkách: WAP, SNS (Natívne/
JAVA), Skladateľ správ a e-mailov
(Natívny e-mail/Push e-mail), Prijaté
správy (SMS/MMS), Obrazovka
zobrazenia e-mailov, Hry a aplikácie
JAVA, Natívne hry flash a aplikácie
Pocket Apps.
Ak nastavíte funkciu Automatické
ukladanie na Zap., nasnímaný záber
obrazovky sa uloží do priečinka Moje
súbory.
Keď je funkcia Automatické
ukladanie nastavená na možnosť
Vypnuté, obrázok môžete po
nasnímaní upraviť pomocou funkcie
Milá kresba.
Ak chcete zmeniť nastavenia funkcie
Milá kresba, na východiskovej
obrazovke stlačte , na karte
Pomôcky vyberte položku Milá
kresba.
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Pomôcky
POZNÁMKA: Táto funkcia sa nesmie
používať, ak by dochádzalo k
porušeniu autorských práv tretích
strán, ako obrázok galérie, tapety,
rýchlej voľby a pod.

Pridanie poznámky k milej
kresbe
1 N
 a východiskovej obrazovke
stlačte , na karte Pomôcky
vyberte možnosť Milá kresba.
2 Stlačte Pridať obrázok.
3 Nakreslite na dotykovú obrazovku
LCD svoju poznámku a potom
vyberte .
4 Stlačte Áno a poznámka sa
následne zobrazí na obrazovke v
aplikácii Milá kresba.
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Synchronizácia s PC
Môžete synchronizovať počítač
s telefónom pre zabezpečenie
súladu všetkých dôležitých detailov
a údajov. Môžete tiež zálohovať
súbory, aby ste sa nemuseli obávať,
že údaje stratíte.
TIP! Budete musieť nainštalovať
aplikáciu PC Suite zo stránky
http://www.lge.sk

Inštalácia softvéru LG PC
Suite do počítača
1 N
 a východiskovej obrazovke
stlačte
a potom na karte
NASTAVENIA vyberte položku
Pripojenie.
2 Vyberte Režim pripojenia USB a
stlačte PC suite.
3 Pripojte telefón k počítaču
prostredníctvom kábla USB a
chvíľu počkajte. Zobrazí sa správa
sprievodcu inštaláciou.
4 Pri dokončovaní sprievodcu
inštaláciou LG PC Suite sa riaďte
pokynmi na obrazovke.
5 Po dokončení inštalácie sa na
obrazovke počítača zobrazí ikona
softvéru LG PC Suite.
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Pripojenie telefónu a PC
1 N
 a východiskovej obrazovke
stlačte
a potom na karte
NASTAVENIA vyberte položku
Pripojenie.
2 Vyberte Režim pripojenia USB.
3 Stlačte PC suite.
4 Pripojte telefón k počítaču
prostredníctvom kábla USB a
chvíľu počkajte. Automaticky sa
spustí softvér PC Suite.

Zálohovanie a obnovovanie
informácií vášho telefónu
1 T elefón môžete pripojiť k PC
pomocou kábla USB.
2 Kliknite na ikonu Zálohovať a
vyberte Zálohovať alebo Obnoviť.
3 Vyberte zálohovanie pre Údaje
obsahu a/alebo Údaje telefónneho
zoznamu/Rozvrh/Úlohy/Poznámka.
Vyberte umiestnenie, do ktorého
si želáte zálohovať informácie
alebo z ktorého si želáte obnoviť
informácie. Kliknite na OK.
4 Vaše informácie budú zálohované.
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Synchronizácia s PC
Prezeranie súborov
telefónu na počítači
1 T elefón môžete pripojiť k PC
pomocou kábla USB.
2 Kliknite na ikonu Správa súborov.
3 Obrázky a videá, ktoré ste si
uložili do telefónu, sa zobrazia na
obrazovke v priečinku Telefón LG.
TIP! Zobrazenie obsahu telefónu
v počítači vám uľahčí usporiadať
súbory, ktoré už nepotrebujete.

Synchronizovanie kontaktov

1 T elefón môžete pripojiť k PC
pomocou kábla USB.
2 Kliknite na ikonu Kontakty.
3 Kliknite na Synch. kontaktov –
naimportujú sa a zobrazia všetky
kontakty uložené v telefóne.
4 Kliknite na Menu a vyberte
položku Exportovať. Teraz môžete
vybrať, kam chcete kontakty uložiť.

Synchronizovanie správ

1 T elefón môžete pripojiť k PC
pomocou kábla USB.
2 Kliknite na ikonu Správy.
3 Všetky správy nachádzajúce sa v
telefóne sa zobrazia v priečinkoch
na obrazovke počítača.

4 P oužite panel nástrojov v hornej
časti obrazovky na úpravu a
reorganizáciu správ.
VÝSTRAHA: Počas prenosu
telefón neodpájajte.

Používanie telefónu ako
Mass storage
Telefón možno použiť ako
veľkokapacitné ukladacie zariadenie.
1 Odpojte telefón od počítača.
2 Na východiskovej obrazovke
stlačte
a potom na karte
NASTAVENIA vyberte položku
Pripojenie.
3 Vyberte Režim pripojenia USB.
4 Stlačte Mass storage. Tento
režim sa uloží.
5 Telefón pripojte k počítaču
pomocou kábla USB. V telefóne
sa zobrazí položka Pripojené.
6 Uchopením a presunutím možno
premiestňovať obrázky, videá,
hudbu alebo dokumenty do
príslušných priečinkov.
7 Telefón bezpečne odoberiete
kliknutím na ikonu Bezpečné
odstránenie hardvéru, ktorá sa
nachádza na paneli s nástrojmi
v počítači.
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Prehliadač
Prístup na web
1 N
 a východiskovej obrazovke
stlačte
a na karte Pomôcky
vyberte položku Prehliadač.
2 Ak chcete priamo prejsť na
domovskú stránku prehliadača,
vyberte Domov. Alebo vyberte
Zadať adresu, napíšte vašu
požadovanú adresu URL a
následne stlačte Pripojiť.

Google
K dispozícii je služba Google. Ak
chcete otvoriť službu Google, Na
východiskovej obrazovke stlačte
a na karte Pomôcky vyberte
položku Google.
VÝSTRAHA: Môže sa stať, že v
niektorých krajinách nebude Google
dostupné. Závisí to od služieb siete.

Pridávanie a otváranie
záložiek
Pre jednoduchý a rýchly prístup
na svoje obľúbené webové stránky
môžete k webovým stránkam
pridávať záložky a ukladať ich.
1 Na východiskovej obrazovke
stlačte
a na karte Pomôcky
vyberte položku Prehliadač.
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2 V yberte Záložky. Na obrazovke sa
objaví zoznam záložiek.
3 Ak chcete pridať novú záložku,
stlačte Pridať záložku. Zadajte
názov záložky a do príslušného
poľa zadajte adresu URL.
4 Stlačte Uložiť. Záložka sa objaví
v zozname záložiek.
5 Ak chcete otvoriť záložku,
jednoducho stlačte ikonu Pripojiť
vedľa záložky alebo stlačte názov
záložky a potom stlačte Pripojiť.
Budete pripojení k svojej záložke.

Používanie snímača RSS
RSS (Really Simple Syndication) je
rodina formátov webových kanálov
využívaných na publikáciu často
aktualizovaného obsahu, ako napr.
príspevky na blog, stručný prehľad
správ alebo zvukové záznamy
podcast. Dokument RSS, nazývaný
kanál alebo webový kanál, obsahuje
prehľad obsahu z pridruženej
webovej stránky, alebo úplný text.
Služba RSS umožňuje ľuďom
automaticky sledovať ich obľúbené
webové stránky. Je to jednoduchšie,
ako ich kontrolovať manuálne.
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Prehliadač
Používateľ si predplatí kanál tak, že
zadá odkaz na kanál do snímača
alebo v prehľadávači klikne na
ikonu RSS, čím sa spustí proces
predplatného. Snímač pravidelne
kontroluje na predplatených
kanáloch používateľa nový obsah a
preberie všetky aktualizácie, ktoré
nájde.

Uloženie stránky
1 O
 tvorte požadovanú webovú
stránku, ako je opísané vyššie.
2 Stlačte
a vyberte Uložiť túto
stránku.
3 Zadajte názov webovej stránky,
aby ste ju mohli jednoducho
identifikovať.
4 Stlačte Uložiť.

Otvorenie uloženej stránky
Na východiskovej obrazovke stlačte
a na karte Pomôcky vyberte
položku Prehliadač. Následne
vyberte Uložené stránky. Vyberte
stránku, ktorú chcete zobraziť, a tá
sa otvorí.

Zobrazenie histórie
prehliadania
Na východiskovej obrazovke stlačte
a na karte Pomôcky vyberte
položku Prehliadač. Následne
vyberte História.
Zobrazí sa zoznam naposledy
navštívených webových stránok. Ak
sa chcete dostať na ktorúkoľvek
z týchto stránok, jednoducho ju
vyberte.

Zmena nastavení
webového prehliadača
Na východiskovej obrazovke stlačte
a na karte Pomôcky vyberte
položku Prehliadač. Následne
vyberte položku Nastavenia.
Môžete upraviť nastavenia položiek
Profily, Nastavenia vzhľadu, Cache,
Súbory cookie alebo Bezpečnosť.
Stlačením ikony prepínania ich
môžete jednoducho nastaviť na
zapnuté alebo vypnuté.
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Používanie telefónu ako
modemu
Telefón môžete používať ako modem
k počítaču, ktorý vám umožňuje
prístup k e-mailu a na Internet, aj
vtedy, keď sa nemôžete pripájať
pomocou káblov. Môžete používať
buď kábel USB alebo Bluetooth.
Pomocou kábla USB:
1 Zabezpečte, aby ste mali v
počítači nainštalovaný softvér LG
PC Suite.
2 Telefón pripojte pomocou kábla
USB k počítaču a spustite softvér
LG PC Suite.
3 V počítači kliknite na
Komunikácia. Potom kliknite na
Nastavenia a vyberte Modem.
4 Vyberte LG Mobile USB Modem
a zvoľte OK. Objaví sa na
obrazovke.
5 Kliknite na Pripojiť a počítač sa
pripojí prostredníctvom telefónu.
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Pomocou Bluetooth:
1 Uistite sa, že je funkcia Bluetooth
nastavená na Zap. a Viditeľný
pre počítač aj telefón.
2 Spárujte počítač s telefónom. Tak,
aby sa na pripojenie vyžadovalo
heslo.
3 V softvéri LG PC Suite použite
Sprievodcu pripojením, aby ste
vytvorili aktívne pripojenie cez
Bluetooth.
4 V počítači kliknite na
Komunikácia. Potom kliknite na
položku Nastavenie.
5 Kliknite na Modem.
6 Vyberte položku Štandardný
modem cez prepojenie Bluetooth
a kliknite na OK. Objaví sa na
obrazovke.
7 Kliknite na Pripojiť a počítač sa
pripojí prostredníctvom telefónu.
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Nastavenia
Prispôsobenie profilov
Umožňuje vám rýchlu zmenu
profilu na východiskovej obrazovke.
Pomocou menu nastavení si môžete
prispôsobiť každé nastavenie profilu.
1 Na východiskovej obrazovke
stlačte
a potom na karte
Nastavenia vyberte položku
Profily.
2 Vyberte profil, ktorý chcete
upraviť.
3 Následne môžete meniť všetky
možnosti zvukov a upozornení,
ktoré sa nachádzajú v zozname,
vrátane nastavení vyzváňacieho
tónu, hlasitosti, tónu správy a
ďalších nastavení.
TIP! Aktiváciu požadovaného
nastavenia alebo funkcie možno
vykonať stlačením tlačidla ON/OFF.

Zmena nastavení displeja
Na východiskovej obrazovke
stlačte , na karte Nastavenia
vyberte položku Displej a následne
si vyberte z nižšie uvedeného
zoznamu.
Tapeta – Vyberte motív pre
východiskovú obrazovku, ako je
Východisková obrazovka pre widget

a Východisková obrazovka pre rýchlu
voľbu alebo Uzamknutá obrazovka.
Livesquare – stlačte možnosť
Sprievodca Livesquare a
skontrolujte jej funkcie.
Motív telefónu – vyberte motív pre
menu. Ak vyberiete položku Čierna,
môžete upraviť farbu bodu. Ak
vyberiete možnosť Biela, v telefóne
sa nastaví používateľské rozhranie v
kreslenom štýle.
Hlavné menu – vyberte štýl
hlavného menu a vyberte si z
možností Cikcak, Posúvanie a
Jednotlivé obrazovky.
Uzamknutá obrazovka – upravte
typ uzamknutej obrazovky, keď sa
obrazovka automaticky vypne.
Vytáčanie – nastavte farbu čísel.
Písmo – môžete tiež upraviť veľkosť
a štýl písma.
Jas – nastavte jas obrazovky.
Uvítacia správa – zvoľte položku
ZAP. a do textového poľa napíšte
uvítaciu správu. Keď telefón zapnete,
zobrazí sa uvítacia správa.
Názov siete – vyberte, či sa má
zobraziť, alebo skryť názov siete.
Zapnutie/Vypnutie – vyberte motív
obrazovky zapnutia/vypnutia.
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Zmena nastavení telefónu
Vychutnajte si voľnosť pri
prispôsobovaní telefónu, aby
fungoval presne podľa vášho štýlu.
Na východiskovej obrazovke stlačte
, na karte Nastavenia vyberte
položku Telefón a následne si vyberte
z nižšie uvedeného zoznamu.
Dátum a čas – upravte nastavenia
dátumu a času alebo vyberte
možnosť automatickej aktualizácie
času alebo možnosť používania
letného času.
Úspora energie – zmena výrobných
nastavení úspory energie: Vyp., Len
v noci alebo Vždy zapnuté.
Jazyky – zmena jazyka, v ktorom sa
zobrazuje text na displeji telefónu.
Stíšenie pohybom – telefón nastavte
tak, aby ste ho v prípade zvonenia
obrátením stlmili alebo odložili.
Autom. blokovanie tlačidiel –
Umožňuje vám nastaviť čas pre Aut.
uzamknutie klávesnice.
Bezpečnosť – upravte nastavenia
bezpečnosti vrátane požadovania
kódov PIN a uzamknutia telefónu.
Pomocou položky Zmeniť kódy
môžete zmeniť kód PIN, kód PIN2 a
Bezpečnostný kód.
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POZNÁMKA: Bezpečnostný kód
Predvolený bezpečnostný kód
je „0000“. Bezpečnostný kód je
potrebný na odstránenie všetkých
záznamov z telefónu a na aktiváciu
menu Obnoviť nastavenia.
Predvolené nastavenie
bezpečnostného kódu je možné
zmeniť v menu Zabezpečenie >
Zmeniť kódy.

Informácie o pamäti – správcu
pamäte môžete používať na zistenie
toho, ako sú pamäte využívané a
koľko miesta máte k dispozícii.
Obnoviť nastavenia – vynuluje
všetky nastavenia na predvolené
nastavenia z výroby.
Informácie o telefóne – zobrazenie
technických informácií o telefóne.
Softvér môžete aktualizovať
prostredníctvom webovej stránky.

Zmena nastavení
dotykového ovládania
Na východiskovej obrazovke stlačte
, na karte Nastavenia vyberte
položku Dotykové ovládanie
a následne si vyberte z nižšie
uvedeného zoznamu.
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Nastavenia
Kalibrácia dotykového displeja –
obnoví nastavenie obrazovky, aby sa
jednoducho používala.
Efekt dotykovej obrazovky – zmení
nastavenia dotykovej obrazovky.

Používanie správcu pamäte
Na východiskovej obrazovke stlačte
, potom na karte Nastavenia
vyberte položku Telefón a následne
vyberte možnosť Informácie o
pamäti.
Bežná pamäť telefónu – zobrazenie
dostupnej pamäte v telefóne pre
obrázky, zvuky, videá, MMS, e-mail,
aplikácie Java a iné súbory.
Vyhradená pamäť telefónu –
zobrazí pamäť, ktorá je v telefóne k
dispozícii pre správy SMS, kontakty,
kalendár, zoznam úloh, poznámky,
budík, históriu hovorov, záložky a
rôzne položky.
Pamäť karty SIM – zobrazí pamäť,
ktorá je k dispozícii na karte SIM.
Externá pamäť – zobrazí pamäť, ktorá
je k dispozícii na externej pamäťovej
karte (pamäťovú kartu si možno budete
musieť zakúpiť osobitne).
Nastavenia ukladania – vyberte
miesto na uloženie položiek podľa
toho, či preferujete Pamäť telefónu
alebo Externú pamäť.

Zmena nastavení Bluetooth
Na východiskovej obrazovke stlačte
a vyberte položku Bluetooth
na karte Nastavenia. Následne
vyberte položku
a zvoľte
možnosť Nastavenia. Zmeniť
môžete nasledujúce nastavenia:
Viditeľnosť môjho zariadenia –
nastavte možnosť Viditeľný alebo
Viditeľné počas 1 min., aby ostatné
zariadenia mohli pri vyhľadávaní
zariadení s rozhraním Bluetooth
rozpoznať váš telefón. Ak vyberiete
možnosť Skryté, ostatné zariadenia
nedokážu pri vyhľadávaní zariadení
s funkciou Bluetooth rozpoznať váš
telefón.
Názov môjho zariadenia – môžete
zadať názov, pod ktorým budú
ostatné zariadenia vidieť váš telefón,
prípadne ho môžete premenovať.
Názov vášho telefónu sa v ostatných
zariadeniach zobrazí, len ak bude
položka Viditeľnosť môjho zariadenia
nastavená na hodnotu Viditeľný.
Podporované služby – zobrazí
zoznam zariadení, ako sú slúchadlá
a súpravy handsfree podporované
týmto telefónom s funkciou
Bluetooth.
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Režim vzdialenej SIM – pri pripájaní
hands-free súpravy k telefónu môžete
aktivovať funkciu režim vzdialenej SIM
spojený so SAP (Profil prístupu k SIM).
Moja adresa – zobrazí adresu
Bluetooth.

Párovanie s inými
zariadeniami s funkciou
Bluetooth
Spárovaním telefónu a ďalšieho
zariadenia môžete nastaviť
pripojenie zabezpečené heslom.
1 Skontrolujte, či je funkcia
Bluetooth zapnutá a nastavená
na Viditeľné. Viditeľnosť môžete
meniť v menu Nastavenia.
2 Stlačte Hľadať.
3 Telefón bude hľadať zariadenia.
Po dokončení vyhľadávania sa na
obrazovke objaví Obnoviť.
4 Vyberte zariadenie, s ktorým
chcete párovať, zadajte heslo a
stlačte OK.
5 Telefón sa pripojí k druhému
zariadeniu, na ktorom treba zadať
rovnaké heslo.
6 Pripojenie cez Bluetooth chránené
heslom je teraz pripravené.
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POZNÁMKA: Pri pokuse o spárovanie
si prečítajte návod na používanie
daného príslušenstva s funkciou
Bluetooth, pretože pokyny sa môžu
líšiť.
TIP! Kvalita spojenia môže byť lepšia,
ak sa medzi telefónom a pripojeným
zariadením s technológiou Bluetooth
nenachádzajú žiadne pevné
prekážky.

Používanie slúchadlovej
súpravy s funkciou
Bluetooth
1 S kontrolujte, či je Bluetooth Zap.
a Viditeľný.
2 P ostupujte podľa pokynov
dodaných spolu s náhlavnou
súpravou, prejdite do režimu
párovania a spárujte zariadenia.
3 Stlačte Požiadať pred pripojením
alebo Vždy pripojiť a stlačte
Áno, ak sa chcete pripojiť
teraz. Telefón sa automaticky
prepne do profilu slúchadiel. Ak
vyberiete možnosť Vždy pripojiť,
telefón vám vždy oznámi, že je k
dispozícii pripojenie Bluetooth.
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Nastavenia
Odosielanie a prijímanie
súborov pomocou
rozhrania Bluetooth
Odosielanie súborov:
1 Otvorte súbor, ktorý chcete
odoslať, zvyčajne to bude
fotografia, video alebo hudobný
súbor.
2 Vyberte Odoslať.
Vyberte Bluetooth.
3 Ak už ste spárovali zariadenie
Bluetooth, telefón nebude
automaticky vyhľadávať ďalšie
zariadenia Bluetooth. Ak ešte nie,
telefón vyhľadá ostatné zariadenia
s aktivovanou funkciou Bluetooth
nachádzajúce sa v dosahu.
4 Vyberte zariadenie, do ktorého
chcete odoslať súbor.
5 Súbor sa odošle.
TIP! Pohľadom na lištu priebehu sa
uistite, či sa súbor odosiela.

Prijímanie súborov:
1 Ak chcete prijímať súbory, funkcia
Bluetooth musí byť zapnutá a
nastavená na Viditeľné. Viď ďalej
Zmena nastavení Bluetooth, kde
nájdete ďalšie informácie.

2 Z obrazí sa výzva na prijatie
súboru od odosielateľa. Stlačením
Áno prijmite súbor.
POZNÁMKA: Značky a logá
Bluetooth® sú majetkom
spoločnosti Bluetooth SIG,
Inc. a akékoľvek používanie
takýchto značiek spoločnosťou
LG Electronics podlieha licencii.
Ďalšie obchodné známky
a obchodné názvy sú majetkom
príslušných vlastníkov.

Zmena nastavení možnosti
pripojenia
Nastavenia pripojenia sú už dané
vopred sieťovým operátorom, takže
ich môžete využívať už od vybalenia
telefónu. Ak chcete ktorékoľvek
nastavenia zmeniť, použite toto
menu.
Na východiskovej obrazovke
stlačte , na karte Nastavenia
vyberte položku Pripojenie a potom
si vyberte z nižšie uvedeného
zoznamu.
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Nastavenia siete
•Z
 voliť sieť – ak zvolíte možnosť
Automaticky, telefón automaticky
vyhľadáva sieť a zaregistruje
do nej telefón. Odporúča sa pre
najlepšiu službu a kvalitu.
Ak zvolíte možnosť Ručne,
zobrazia sa všetky dostupné siete
a môžete vybrať jednu z nich, do
ktorej chcete telefón zaregistrovať.
•R
 ežim siete – pri vyhľadávaní
siete v menu Zvoliť sieť môžete
nastaviť vyhľadávanie konkrétneho
typu siete. Vyberte iba z možností
Automaticky alebo GSM.
•Z
 oznam preferovaných – sem
môžete pridať preferovanú sieť,
ku ktorej chcete telefón pripojiť.
Ak sa sieť vyhľadáva automaticky,
jednoducho zvoľte jednu zo
zoznamu sietí. Ak nie, pridajte
novú sieť ručne.
Internetové profily – toto menu
zobrazuje internetové profily. Nie
je možné mazať ani upravovať
predvolené nastavenia podľa krajiny.
Prístupové body – sieťový operátor
už tieto informácie uložil. Pomocou
tohto menu môžete pridať nové
prístupové body.
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Paketové pripojenie – vyberte, kedy
má zariadenie nadviazať paketové
dátové pripojenie k sieti.
Pripojenie USB – spomedzi
možností vyberte Dátovú službu a
synchronizujte svoj telefón pomocou
softvéru LG PC Suite určeného na
kopírovanie súborov z telefónu. Viac
informácií o synchronizácii nájdete v
časti Synchronizácia s PC.
Nastavenia Java – umožňuje
nastaviť profily pre pripojenia
vytvárané programami Java a
zobraziť certifikáty.
Nastavenia streamingu – váš
sieťový operátor už tieto informácie
uložil. Môžete ich upravovať v
prípade, že by ste chceli vykonávať
zmeny.
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Nastavenia
Inovácia softvéru
Program na inováciu softvéru
mobilného telefónu LG
Ďalšie informácie o inštalácii a
používaní tohto programu nájdete na
webovej stránke www.lge.sk
Táto funkcia umožňuje jednoducho
a pohodlne aktualizovať softvér na
najnovšiu verziu cez internet bez
toho, aby ste museli navštíviť naše
servisné stredisko. Keďže program
na inováciu softvéru mobilného
telefónu vyžaduje maximálnu
pozornosť používateľa počas celého
trvania procesu inovácie, predtým,
ako budete postupovať ďalej, si vždy
prečítajte všetky pokyny a poznámky
v každom kroku.
Pozor – pri odpojení komunikačného
kábla USB alebo batérií počas
inovácie môže dôjsť k vážnemu
poškodeniu telefónu. Keďže výrobca
nepreberá žiadnu zodpovednosť
za stratu údajov počas procesu
inovácie, odporúča sa dopredu
si zaznamenať všetky dôležité
informácie na ich uchovanie.
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Technické údaje
Teploty okolia
Max.: +
 55 °C (vybíjanie), + 45 °C (nabíjanie)
Min: -10 °C
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Príslušenstvo
Pre váš mobilný telefón je k dispozícii rôzne príslušenstvo, ktoré sa predáva
samostatne. Vyberte si príslušenstvo, ktoré spĺňa vaše osobné potreby.
Informácie o dostupnosti jednotlivých položiek vám poskytne váš miestny
predajca. (Nižšie popísané položky môžu byť voliteľné).
Nabíjačka

Dátový kábel
a disk CD

Batéria

Stereofónna
slúchadlová
súprava

POZNÁMKA:
• Používajte vždy originálne príslušenstvo LG.
• Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
• Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od oblasti, kde sa nachádzate.
Ďalšie informácie vám poskytne miestna servisná spoločnosť alebo
zástupca výrobcu.
Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho
funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi
spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre používateľa uvedenými v tomto
návode na používanie. Prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru,
ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne
vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely
spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré
vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv
zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.
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Riešenie problémov
Táto kapitola zahŕňa zoznamy niektorých problémov, s ktorými sa môžete
stretnúť počas používania telefón. Niektoré problémy vyžadujú telefonát
poskytovateľovi služieb, ale väčšinu z nich odstránite ľahko aj sami.
Hlásenie

Možné príčiny

Možné nápravné opatrenia

Chyba karty
SIM

V telefóne nie je
vložená karta SIM
alebo ste ju možno
vložili nesprávne.

Uistite sa, že ste kartu SIM vložili
správne.

Nedá sa
Slabý signál
pripojiť na sieť mimo siete
Kódy
nesúhlasia

Funkcia sa
nedá nastaviť
Hovory nie sú
k dispozícii

Ak chcete zmeniť
bezpečnostný kód,
nový kód musíte
potvrdiť jeho
opätovným zadaním.
Dva zadané kódy
nesúhlasia.
Nie je podporovaná
poskytovateľom
služieb alebo je
potrebná registrácia.
Chyba vytáčania,
Vložená nová karta
SIM, vyčerpali ste
kredit.
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Presuňte sa na vyššie položené
miesto, k oknu alebo na voľné
priestranstvo. Pozrite si mapu
pokrytia poskytovateľa služieb.
Obráťte sa na poskytovateľa
služieb.

Obráťte sa na poskytovateľa
služieb.
Neoverená nová sieť.
Skontrolujte nové obmedzenia.
Obráťte sa na poskytovateľa
služieb alebo zmeňte limit
kreditu pomocou kódu PIN 2.
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Riešenie problémov
Hlásenie

Možné príčiny

Telefón sa
nedá zapnúť

Tlačidlo Zap./Vyp.
bolo stlačené príliš
krátko
Batéria vybitá
Špinavé kontakty
batérie

Chyba
nabíjania

Telefón sa
odpája od
siete
Nepovolené
číslo

Možné nápravné opatrenia

Tlačidlo Zap./Vyp. podržte
stlačené na minimálne 2
sekundy.
Nabite batériu. Na obrazovke
skontrolujte indikátor nabitia
batérie.
Očistite kontakty.
Batéria je úplne vybitá Nabite batériu.
Dbajte na to, aby teplota okolia
Teplota je mimo
zodpovedala prevádzkovému
prevádzkového
rozsahu, chvíľu počkajte a
rozsahu
potom ju znovu nabite.
Problém s kontaktmi
Skontrolujte napájanie
Žiadne sieťové
a pripojenie k telefónu.
napätie
Skontrolujte kontakty batérie a v
Chybná nabíjačka
prípade potreby ich očistite.
Nesprávna nabíjačka Zapojte ju do inej zásuvky alebo
skontrolujte napätie.
Chybná batéria
Ak sa nabíjačka nezahrieva,
vymeňte ju.
Používajte len originálne
príslušenstvo spoločnosti LG.
Batériu vymeňte.
Príliš slabý signál
Opätovné pripojenie k inému
poskytovateľovi služieb je
automatické.
Je zapnutá funkcia
Skontrolujte nastavenia.
pevného vytáčaného čísla.
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KM570 Quick Reference Guide
- English

Congratulations on your purchase of the advanced and compact
KM570 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile
communication technology.
This guide is the instruction for foreigners.
This guide will help you understand your new mobile phone. It will
provide you with useful explanations of features on your phone.
Some of the contents in this manual may differ from your phone
depending on the software of the phone or your service provider.
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Getting know your phone
Handsfree or Stereo earphone connector
Power key / Lock&Unlock key
Turns the phone on/off.
Earpiece
Inner camera lens
Proximity Sensor
WARNING: Moisture on the
proximity sensor may cause it
to malfunction. Please wipe any
moisture off the sensor surface.

End key
Rejects a call.
Touch once to return to the home screen.
Call key
Dials a phone number and answers
incoming calls.
Multitasking key
WARNING: Putting a heavy object on the phone or sitting on it can
damage its LCD and touch screen functionality.
Do not cover the proximity sensor with a protective film or cover. It can
cause the sensor to malfunction.

 LG KM570 | Quick Reference Guide
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Volume keys
Camera key
Go to the camera
menu directly by
pressing and holding
the key.

•W
 hen the screen is at the

home screen: Touch tone or
ring tone volume, press long
the down key to silent on/off.

•D
 uring a call: Earpiece volume.
•W
 hen playing a track: Controls

the volume continuously.

Charger and USB data cable
connector
TIP! Before connecting the
USB cable, wait until the
phone has powered up
and has registered on the
network.

Battery cover
Battery
microSD Card slot
External camera
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Your home screen
Touch screen tips

Control the touch screen

• Do not press too hard. The

The controls on the KM570
touch screen change dynamically
depending on the task you are
carrying out.

touchscreen is sensitive enough to
pick up a light, firm touch.

• Use the tip of your finger to touch

the option you require. Be careful
not to touch any other keys.

•W
 henever your phone is not in use,

it will return to the lock screen.

• When the screen light is off, either

press the power key or slide up
the touch screen to return the
home screen.

Proximity sensor
When receiving and making calls,
this sensor automatically turns the
backlighting off and locks the touch
keypad by sensing objects when the
phone is near the ear.

Opening Applications
To open any
application, simply
touch the centre of
the icon.

Scrolling
Drag from side to side to scroll.
On some screens, such as the call
history list, you can also scroll up
or down.

This makes the battery life last longer
and prevents the touch keypad from
malfunctioning through automatic key
locking during calls.
Users, therefore, do not have the
inconvenience of unlocking the
phone when searching the address
book during calls.
 LG KM570 | Quick Reference Guide
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The quick keys
The quick keys on your home
screen provide easy, one-touch
access to the functions you use
the most.
 T ouch to bring up the touch
dialling pad to make a call.

Using the multitasking
function
Touch the multitasking key
to open the multitasking menu.
From here you can view all the
applications that are running and
access them with one touch.

 T ouch to open your Contacts. To
search for the number you want
to call, enter the name of the
contact at the top of the screen
using the touchpad. You can also
create new contacts and edit
existing ones.

When you have an application
running in the background
will
appear in the status bar.

 T ouch to access the
Messaging menu. From here
you can create a new SMS or
MMS, or view your message
folder.

Touch the centre of the status bar
to open the Status Summary. It
shows the current time, network,
service ID, battery, handset memory,
external memory, profile, MP3 and
Bluetooth status. Here you can set
the profile type, play/pause MP3
and activate/deactivate Bluetooth.

Touch to open the top menu
which is divided into four
categories: COMMUNICATION,
ENTERTAINMENT, UTILITIES
and SETTINGS.
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Changing your status from
the status bar
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Calls
Making a call or a video
call
1 Touch

to open the keypad.

2 K ey in the number using the
keypad.
3 Touch

to initiate the call.

4 T o end the call, touch the end
key.
TIP! To enter + for making an
international call, touch and hold
.
TIP! Press the power key to lock the
touchscreen to prevent calls being
made by mistake.

Making a call from your
contacts
1 F rom the home screen touch
to open the Contacts.

3 F rom the filtered list, touch the
call icon next to the contact you
want to call. The call will use the
default number if there is more
than one for that contact.
4 Or,
 you can touch the contact
name and select the number to
use if there is more than one for
that contact to use. You can also
touch
to initiate the call to
the default number.

Answering and rejecting
a call
When your phone rings, touch the
send key to answer the call.
To mute the ringing, touch
. This
is useful if you forgot to change your
profile to Silent for a meeting. Touch
Reject to reject an incoming call.

2 T ap the Name field box on the
top of the screen and enter the
first few letters of the contact
you would like to call using the
keypad.

 LG KM570 | Quick Reference Guide
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In-call options
T ouch this icon to put a call
on hold.

Choose to search your
contacts during a call.

T ouch this icon to turn off the
microphone so the person you
are talking to cannot hear you.

TIP! To scroll through a list of options
or your list of contacts, touch the
last item visible and slide your finger
up the screen. The list will move up
so more items become visible.

T ouch this icon to turn on the
speaker phone.

Speed dialling

Choose from a list of further
in-call options, including go to
messages, so you can check
your messages, go to contacts
to add or search contacts
during a call. You can also end
the call from here by touching
end call.
Choose to open a numerical
keypad for navigating menus
with numbered options. For
example, when dialling call
centres or other automated
telephone services.
Choose to add another person
to the call.
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You can assign a frequently-called
contact to a speed dial number.
1 From the home screen, touch
and select Contacts on the
COMMUNICATION tab, then
select Speed dials.
2 Your

voicemail is already set to
speed dial 1. You cannot change
this. Touch any other number to
assign it a speed dial contact.
3 Your

contacts will open. Select
the contact you want to assign
to that number by touching their
phone number once. To find a
contact, tap the Name field box
and enter the first letter of the
name of the contact required.
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Messaging/E-mail
Messaging

Entering text

Your phone combines SMS and
MMS into one intuitive and easy-touse menu.

There are five ways to enter text:
Keypad, Keyboard, HandwritingScreen, Handwriting-Box, and
Handwriting-Double Box.
You can choose your input method
by tapping
and Input method.
Touch
to turn on T9 mode.
This icon is only shown when
you choose Keypad as the input
method.
Touch
to choose the writing
language.
Touch
to change from
numbers, symbols and text input.
Use Shift to change between capital
or lowercase input.

Sending a message
1 From the home screen, touch
and select Messaging on
the COMMUNICATION tab. And
touch New message to begin
composing a new message.
2 T ouch Insert to add an image,
video, sound, template and so on.
3 T ouch Recipient at the bottom of
the screen to enter the recipients.
Then enter the number or touch
to select a contact. You can
even add multiple contacts.
4 Touch Send when ready.
WARNING: If an image, video
or sound is added to an SMS, it
will be automatically converted
to an MMS and you will be
charged accordingly.

Sending an email using
your new account
1 From the home screen, touch
and select E-mail on the
COMMUNICATION tab.
2 Touch New e-mail and a new
email will open.
3 Complete the message.
4 Touch Send and your email will
be sent.
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Camera
Taking a quick photo
1 P ress the camera key on the
right side of the phone.
2 Holding the phone horizontally,
point the lens towards the subject
of the photo.
3 P ress the camera key lightly and
a focus box will appear in the
centre of the viewfinder screen.
4 P osition the phone so you can
see the photo subject in the
focus box.
5 W
 hen the focus box turns green,
the camera has focused on your
subject.
6 P ress the camera key fully to
capture the shot.
TIP! To switch to the camera mode
or video mode, slide up/down the
camera or video icon on the centreright of the viewfinder.

Touch to send the photo as
a message, e-mail or via
Bluetooth.
Set the image you have just
taken as home screen, a
contact image or in your
start up/shut down screen.
Touch to edit the photo.
T ouch to edit the name of the
selected picture.
Touch to return to the previous
menu.
Touch to delete the photo you
have just taken and confirm
by touching Yes. The “Deleted”
message appears.
Touch to take another photo
immediately. Your current photo
will be saved.
Touch to view a gallery of your
saved photos.

After taking a photo
Your captured photo will appear on
the screen. The following options
are available:
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Video camera
Making a quick video

After making a video

1 P ress the camera key on the
right side of the phone for a few
seconds.

A still image representing your
captured video will appear on the
screen. The following options are
available:

TIP! To switch to the camera mode
or video mode, slide up/down the
camera or video icon on the right
centre of the viewfinder.

2 Holding the phone horizontally,
point the lens towards the subject
of the video.
3 P ress the camera key on the
phone once to start recording. Or
touch .
4 REC
 will appear at the bottom
of the viewfinder with a timer at
the bottom showing the length of
the video.
5 T o pause the video, touch
resume by selecting .

and

6 T ouch on screen or press the
camera key a second time to stop
recording.

Touch to play the video.
T ouch to send the video as
a message, e-mail or via
Bluetooth.
Touch to edit the video.
T ouch to edit the name of the
selected picture.
Touch to return to the previous
menu.
Touch to delete the video you
have just made and confirm by
touching Yes. The viewfinder
will reappear.
T ouch to shoot another video
straight away.
Touch to view a gallery of
saved videos and images.
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Entertainment
Music

FM radio

Your phone has a built-in music
player so you can play all your
favourite tracks. To access the
music player, from the home screen,
touch
and select Music on the
ENTERTAINMENT tab.

Your phone has an FM radio feature
so you can tune into your favourite
stations to listen on the move.

Playing a song
1 From the home screen, touch
and select Music on the
ENTERTAINMENT tab.
2 Select one of the folders and the
song you want to play.
3 Touch
to pause the song.
4 Touch
to skip to the next
song.
5 Touch
to go back to the
previous song.
6 Touch
to return to the
Music menu. You may touch
more than once to return to the
menu.
TIP! To change the volume while
listening to music, touch
.
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NOTE: You will need to insert
your headset in order to listen to
the radio. Insert the plug into the
headset connector in order to listen
to the radio and keep the good radio
reception.

Searching for stations
To auto tune:
1 From the home screen, touch
and select FM radio on
the ENTERTAINMENT tab, then
choose
.
2 T ouch Auto scan. A confirmation
message appears. Select
Yes, then the stations will be
automatically found and allocated
to a channel in your phone.
NOTE: You can also manually tune
into a station by using and
displayed in the centre of the screen.
If you press and hold and , the
stations will be automatically found.
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Utilities
Voice recorder
Use your voice recorder to record
voice memos or other audio files.From
the home screen, touch
and scroll
then select More on the UTILITIES
tab and select Voice recorder.

If you set the Auto save to On, the
captured screen image will be saved
in My stuff folder.
When Auto save is Off, you can edit
the image with Sweet draw after
capturing an image.
To change the setting of the Sweet

Recording a sound or voice draw feature, from the home
1
2
3
4

Touch
to begin recording.
Touch
to pause recording.
Touch
to end recording.
Touch
to listen to your
recording.

Sweet draw
When using your phone, you can
press the camera key twice to
capture the current image, then
adding a memo on the captured
image by using Sweet draw feature.
Please note, the capture function is
available on the following screens:
WAP, SNS (Native/JAVA), Message
& E-mail (Native email/Push email)
composer, Received messages
(SMS/MMS), E-mail view screen,
JAVA game & application, Native
flash game, and Pocket apps.

screen, touch
and scroll then
select Sweet draw on the UTILITIES
tab.
NOTE: This feature may not be used
for infringement upon the copyright
of any third party like the image of
the gallery, wallpaper etc.

Adding a memo with the
sweet draw
1 From the home screen, touch
and scroll then select Sweet
draw on the UTILITIES tab.
2 Touch Add drawing.
3 Draw your memo on the touch
screen LCD followed by .
4 Touch Yes, then your memo
will appear on the screen in the
Sweet draw application.
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Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

ZÁRUČNÍ LIST
MOBILNÍ TELEFONY

MODEL:
VÝROBNÍ ČÍSLO:
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:
DATUM PRODEJE:
RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE:
CZ

C_Czech_Slovakia(85-115)MCDF0001 1

2010.4.15 3:2:7 PM

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762
Výrobek byl před odesláním přezkoušen a výrobce je zodpovědný za jeho
vlastnosti stanovené normou. Za předpokladu, že výrobek bude umístěn,
zapojen a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu na obsluhu,
poskytuje se spotřebiteli záruka podle § 620 Občanského zákoníku.
Záruční oprava bude realizována prostřednictvím autorizovaných
servisních středisek společnosti LG Electronics .

Spotřebitel ztrácí oprávnění na záruku v těchto případech:
• Nefunkčnost způsobená chybnou instalací
• Používání přístroje v rozporu s návodem na obsluhu
• Neodborným nebo neoprávněným zásahem
• Závady způsobené používaním nebo skladováním výrobku ve vlhkém ,
prašném nebo jinak nevhodném prostředí
• Při přímém kontaktu s kapalinou
• Mechanické poškození
• Závady způsobené používaním jiného než doporučeného příslušenství
• Bylo manipulováno s výrobním číslem přístroje, resp. je nečitelné
• Poškození vzniklé používaním přístroje či jeho opotřebovaním
• Živelné pohromy
Seznam servisních středisek pro produkty společnosti LGE najdete na :
www.lge.cz
V případě, že potřebujete poradit, kontaktujte naší infolinku :
810 555 810
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ZÁZNAMY O OPRAVÁCH
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:

Razítko a podpis:

DATUM PŘÍJMU:
UKONČENÍ OPRAVY:
SERVISNÍ ÚKON:
2.ČÍSLO ZAKÁZKY:
DATUM PŘÍJMU:

Razítko a podpis:

UKONČENÍ OPRAVY:
SERVISNÍ ÚKON:
3.ČÍSLO ZAKÁZKY:

Razítko a podpis:

DATUM PŘÍJMU:
UKONČENÍ OPRAVY:
SERVISNÍ ÚKON:
4.ČÍSLO ZAKÁZKY:

Razítko a podpis:

DATUM PŘÍJMU:
UKONČENÍ OPRAVY:
SERVISNÍ ÚKON:
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Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registry vedenom
Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

ZÁRUČNÝ LIST
MOBILNÉ TELEFÓNY

MODEL:
VÝROBNÉ ČÍSLO:
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:
DÁTUM PREDAJA:
PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU:
SK
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Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registry vedenom
Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

Záručné podmienky:
Výrobok bol pred odoslaním preskúšaný a výrobca je zodpovedný za
jeho vlastnosti stanovené normou .Za predpokladu, že výrobok bude
umiestnený, zapojený a používaný v súlade s pokynmi uvedenými
v návode na obsluhu, poskytuje sa spotrebiteľovi záruka podľa §
620 Občianskeho zákonníka. Záručná oprava bude realizovaná
prostredníctvom autorizovaných servisných stredísk spoločnosti LG
Electronics .

Spotrebiteľ stráca oprávnenie na záruku v týchto prípadoch:
• Nefunkčnosť spôsobená chybnou inštaláciou
• Používaním prístroja v rozpore s návodom na obsluhu
• Neodborným alebo neoprávneným zásahom
• Závady spôsobené používaním ,alebo skladovním výrobku vo vlhkom
,prašnom ,alebo inak nevhodnom prostredí
• Pri priamom kontakte s kvapalinou
• Mechanické poškodenie
• Závady spôsobené používaním iného ako doporučeného príslušenstva
• Bolo manipulované s výrobným číslom prístroja ,resp je nečitateľné
• Poškodeníe vzniknuté používaním prístroja či jeho opotrebovaním
• Živelné pohromy
Zoznam servisných stredísk pre produkty spoločnosti LGE nájdete na :
www.lge.sk
Potrebujete poradiť ,kontaktujte našu infolinku :
0850 111 154
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ZÁZNAMY O OPRAVÁCH
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:

Pečiatka a podpis

DÁTUM PRÍJMU:
UKONČENIE OPRAVY:
SERVISNÝ ÚKON:
2.ČÍSLO ZAKÁZKY:

Pečiatka a podpis

DÁTUM PRÍJMU:
UKONČENIE OPRAVY:
SERVISNÝ ÚKON:
3.ČÍSLO ZAKÁZKY:

Pečiatka a podpis

DÁTUM PRÍJMU:
UKONČENIE OPRAVY:
SERVISNÝ ÚKON:
4.ČÍSLO ZAKÁZKY:

Pečiatka a podpis

DÁTUM PRÍJMU:
UKONČENIE OPRAVY:
SERVISNÝ ÚKON:
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