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Del vsebine v tem priročniku se
lahko razlikuje od vašega telefona,
odvisno od programske opreme
telefona ali ponudnika storitev.

Uporabniški priročnik za telefon GW520
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Čestitamo vam za nakup naprednega in
kompaktnega telefona LG GW520, zasnovanega
za delovanje z najnovejšo digitalno tehnologijo
za mobilno komuniciranje.

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

P

Priključek za polnilnik, kabel, prostoročni komplet
NASVET: Preden priključite kabel
USB, počakajte, da se telefon
napolni in poišče omrežje.
Tipka za konec
in vklop/izklop
• Za končanje ali
zavrnitev klica.
Za vklop/izklop
telefona.
Pritisnite enkrat,
da se vrnete na
zaslon v stanju
pripravljenosti.

Reža za
pomnilniško
kartico Micro SD

Tipka za več
opravil

Tipka za
fotoaparat

Tipka za klicanje
• Za klicanje telefonske številke in
sprejem dohodnih klicev.
OPOZORILO: Če na telefon
postavite težji predmet ali sedete nanj,
ko ga imate v žepu, lahko poškodujete
zaslon LCD in pokvarite delovanje
zaslona na dotik.
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Tipka za
zaklepanje/
odklepanje

Stranski tipki
• Ko je zaslon nedejaven: glasnost
melodije zvonjenja in tona ob pritisku.
• Med klicem: glasnost slušalke.

Sp
za
(ve

Al

Tip
Za

Prikaz razstavljenega telefona

D

Sprememba načina
za vnos besedila
(velike/male črke)

Tipka za izbris
• Z vsakim pritiskom
počisti en znak.
Če želite izbrisati
vse vnose, jo držite
pritisnjeno.
Tipka “Enter”
Tipka za simbole

Alfanumerične tipke

• Vnos simbolov.

Tipka za presledek
Za vnos presledka med urejanjem.

9

Prikaz razstavljenega telefona

N
1

Pokrov baterije

2
Baterija

Objektiv
fotoaparata
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Reža za kartico SIM

Namestitev kartice SIM in baterije
1 Odstranite pokrov baterije
Pokrov baterije premaknite proti
vrhu in stran od telefona.

OPOZORILO: Baterije ne
odstranjujte z nohti.
2 Odstranite baterijo
Baterijo odstranite iz predala za
baterijo s pomočjo zareze na
dnu.

OPOZORILO: Baterije
ne odstranjujte, ko je telefon
vklopljen, saj se lahko telefon
poškoduje.

11

Namestitev kartice SIM in baterije
3 Namestite kartico SIM
Kartico SIM potisnite v držalo
in poskrbite, da je zlato stično
območje na kartici obrnjeno
navzdol. Kartico SIM odstranite
tako, da jo nežno povlečete
navzven.
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4 Namestite baterijo
Najprej vstavite zgornji del
baterije v zgornji del predela za
baterijo. Poskrbite, da so stiki
baterije poravnani s priključki na
telefonu. Pritisnite spodnji del
baterije, da se zaskoči.

5

a

5 Polnjenje telefona
Dvignite in upognite pokrov
vtičnice za polnilnik na vrhu
telefona GW520. Vstavite
polnilnik in ga priključite v
omrežno vtičnico. Telefon
GW520 morate polniti, dokler se
na zaslonu ne prikaže sporočilo
“Baterija je polna”.
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Pomnilniška kartica
Namestitev pomnilniške
kartice

Formatiranje pomnilniške
kartice

Prostor, ki je na voljo v pomnilniku
telefona, lahko razširite s
pomnilniško kartico Micro SD.
OPOMBA: Pomnilniška kartica je
dodatna oprema.

Pomnilniška kartica je morda že
formatirana. Če ni, jo morate pred
uporabo formatirati.
1 Na zaslonu v stanju
,
pripravljenosti izberite
nato se dotaknite možnosti
in izberite možnost Nastavitve
telefona.
2 Dotaknite se možnosti Urejanje
pomnilnika in nato izberite
Zunanji pomnilnik.
3 Dotaknite se možnosti Format in
potrdite izbiro.
4 Če je nastavljeno geslo, ga
vnesite. Kartica bo formatirana in
pripravljena za uporabo.

1 Odprite pokrov reže za
pomnilniško kartico na desni
strani telefona.
2 Potisnite pomnilniško kartico v
režo, da se zaskoči. Poskrbite, da
je zlato stično območje obrnjeno
navzdol.
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3 Zaprite pokrov.
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NASVET! Če želite
spremeniti privzeti cilj
shranjevanja, v meniju
Nastavitve telefona odprite
možnost Urejanje pomnilnika in
izberite Nastavitve primarnega
pomnilnika.
OPOMBA: Če so na pomnilniški
kartici datoteke, bodo samodejno
razporejene v ustrezno mapo.
Videoposnetki se bodo shranili na
primer v mapo Moji videoposnetki.

Prenos kontaktov
Če želite prenesti kontakte s kartice
SIM v telefon:
1 V meniju Komunikacija izberite
in nato Nastavitve.
možnost
2 Dotaknite se možnosti Kopiraj.
3 Izberite možnost S SIM na
telefon.
4 Izberite možnost Izberi vse
ali imena eno za drugim in se
dotaknite možnosti Kopiraj.
15

Prikaz menijev

Z

Dotaknite se možnosti
na zaslonu v stanju pripravljenosti, da odprete
Glavni meni. Tukaj lahko dostopite do menijev: Komunikacija, Zabava,
Pripomočki in Nastavitve.

Tu
m
kl
ve

Komunikacija

Zabava

1 Imenik
2 Nedavna zgodovina
3 Sporočila
4 E-pošta
5 Klicanje

1 Fotoaparat
2 Videokamera
3 Galerija
4 Moje zadeve
5 Glasba
6 Muvee Studio
7 Igre & Aplikacije
8 FM radio

Pripomočki

Nastavitve

1 Brskalnik
2 Google
3 Alarm
4 Organizator
5 Beležka
6 Diktafon
7 Orodja

1 Profili
2 Nastavitve zaslona
3 Nastavitve telefona
4 Nastavitve klicev
5 Bluetooth
6 Nastavitve dotika
7 Povezljivost
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Zaslon v stanju pripravljenosti
Tukaj lahko dostopate do vseh
menijskih možnosti, izvedete hitri
klic, si ogledate stanje telefona in
veliko več.

Nasveti za uporabo zaslona
na dotik
Zaslon v stanju pripravljenosti je
zelo primeren tudi za to, da se na
njem navadite na zaslon na dotik.
Če želite izbrati predmet, se ikone
dotaknite na sredini. Ko telefon
GW520 zazna, da ste se dotaknili
zaslona, rahlo vibrira.
Če se želite pomikati po seznamu,
se dotaknite zadnjega elementa,
ki ga je mogoče videti, in se
prstom pomaknite navzgor po
zaslonu. Seznam se bo pomaknil
navzgor, tako da bo prikazanih več
elementov.
• Ni treba močno pritisniti, saj je
zaslon na dotik dovolj občutljiv,
da zazna rahel, vendar čvrst dotik.

• S konico prsta se dotaknite
želene možnosti. Pazite, da se
ne dotaknete drugih možnosti v
bližini.
• Ko je osvetlitev zaslona
izklopljena, pritisnite tipko za
odklepanje/zaklepanje na desni
strani, da obnovite osnovni
zaslon.
• Telefona ne prekrivajte z etuijem
ali prevleko. Če je zaslon na dotik
prekrit s katerim koli materialom,
ne bo deloval.
• Obstajata dve vrsti nedejavnega
zaslona. Pomaknite se levo ali
desno, da spremenite vrsto
nedejavnega zaslona v stanju
pripravljenosti.
1 Nedejavni pripomoček - Ko
se dotaknete možnosti
, se pojavi plošča pripomočka
mobilnika. Ikone, prikazane
na plošči pripomočka, lahko
povlečete na glavni zaslon.
17

Zaslon v stanju pripravljenosti
2 Livesquare – Na zaslonu
Livesquare je klicanje, pošiljanje
sporočil in shranjevanje številke
enostavno z uporabo številke,
dodeljene podobici. Če želite
uporabiti funkcijo klica, sporočila
ali imenika, izberite podobico in
nato ikono za hitro tipko, ki jo
želite uporabiti.

18
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Hitre tipke
Hitre tipke omogočajo, da enostavno, z enim dotikom dostopate do
najpogosteje uporabljenih funkcij.
Dotaknite se je, da se
prikaže številčnica na dotik,
s katero boste poklicali
številko. Vnesite številko kot
z običajno številčnico in se
ali
dotaknite možnosti
.
pritisnite tipko

Dotaknite se, da odprete
Imenik. Za iskanje številke,
ki jo želite poklicati, vnesite
ime kontakta na vrhu zaslona
s pomočjo tipkovnice. Lahko
tudi ustvarite nove kontakte
in urejate obstoječe.

Dotaknite se, da dostopite
do menija z možnostmi
za sporočila. Tukaj lahko
ustvarite nov SMS ali MMS ali
si ogledate mapo s sporočili.

Dotaknite se, da odprete
celoten glavni meni, ki je
razdeljen na štiri navpične
podmenije. Dotaknite se
jezička vsakega podmenija,
da si ogledate več možnosti.

19

Zaslon v stanju pripravljenosti
Vrstica stanja
Različne ikone v vrstici stanja
označujejo stvari, kot so: moč
signala, nova sporočila in
življenjska doba baterije ter
sporočajo ali je povezava Bluetooth
ali GPRS aktivna.
V spodnji preglednici so razloženi
pomeni ikon, ki bodo najverjetneje
prikazane v vrstici stanja.
Ikona

Opis
Večopravilnost
Moč omrežnega signala
(število črtic se bo
razlikovalo)

Ikona

Opis
Mapa Prejeta sporočila
je polna
Pošiljanje sporočila ni
uspelo
Nastavljen je alarm
V uporabi je profil
Prilagojeno (številke v
ikoni so različne)
V uporabi je profil
Običajno
V uporabi je profil Na
prostem
V uporabi je profil Tiho

Ni omrežnega signala

V uporabi je profil
Slušalka

Preostali čas delovanja
baterije

Klici so preusmerjeni

Izpraznjena baterija
Novo besedilno sporočilo
Novo glasovno sporočilo
20
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Ik

EDGE v uporabi
Gostovanje
Vklopljena je Uporaba v
letalu

Sp
st
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od
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m
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Bl

Ikona

Opis
Povezava Bluetooth je
aktivna
Predvajanje BGM
Začasno ustavljeno
predvajanje BGM

Spreminjanje stanja v vrstici
stanja
Dotaknite se vrstice stanja, da
odprete Povzetek stanja. Prikaže
stanje možnosti Ura, Omrežje,
ID SVC-ja, Baterija, Pomnilnik
mobilnika, Zunanji pomnilnik,
Profil, MP3 in Bluetooth. Tukaj
lahko nastavite vrsto profila,
predvajate/začasno ustavite
predvajanje datoteke MP3 in
aktivirate/deaktivirate povezavo
Bluetooth.

Uporaba funkcije za več
opravil
Pritisnite tipko za več opravil
, da se odpre Meni za več opravil.
Tukaj si lahko ogledate vse
aplikacije, ki se izvajajo, in do njih
dostopate z enim dotikom.
Če se aplikacija izvaja v ozadju (npr.
igra ali radio FM), je v vrstici stanja
prikazana ikona .
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Klici
Klicanje
1 Dotaknite se možnosti , da
odprete tipkovnico.
2 S tipkovnico vnesite številko.
Če želite izbrisati številko, se
dotaknite tipke za brisanje.
3 Pritisnite možnost
na
, da
tipkovnici ali tipko
sprožite klic.
4 Če želite končati klic, pritisnite
.
tipko
NASVET! Če želite vnesti
znak + za mednarodni klic,
pridržite možnost
.
NASVET! Pritisnite tipko
za zaklepanje/odklepanje
, da zaklenete zaslon na dotik in
preprečite nenamerno klicanje.
NASVET! Za prikaz
tipkovnice med klicem pritisnite
možnost .
22
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NASVET! Dotaknite se, da
odklenete. Telefon lahko
odklenete tako, da pridržite
gumb, dokler zaslon ni
pripravljen na delo, ali pritisnete
.
tipko Odkleni

K

NASVET! S pritiskanjem
lahko pošljete sporočilo,
shranite številko in iščete
.
kontakte

3

Spreminjanje nastavitev
prikaza tipkovnice za
klicanje
1 Dotaknite se možnosti , da
odprete tipkovnico.
2 Dotaknite se možnosti
in
izberite Nastavitve zaslona za klic,
da spremenite prikaz številčnice.
3 Spremenite lahko velikost in
barvo.

1

2

4
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Klicanje kontakta

Prilagoditev glasnosti klica

1 Na zaslonu v stanju
pripravljenosti se dotaknite
, da odprete Imenik.
možnosti
2 Dotaknite se polja za iskanje in
vnesite nekaj prvih črk kontakta,
ki ga želite poklicati.
3 Na filtriranem seznamu se
dotaknite kontakta, ki ga želite
poklicati, in če za ta kontakt
obstaja več številk, izberete tisto,
ki jo želite uporabiti.
4 Pritisnite tipko
.

Če želite prilagoditi glasnost med
klicem, uporabite gumb navzgor/
navzdol na levi strani telefona.

Sprejem in zavrnitev klica
Ko telefon zazvoni, pritisnite tipko
ali se dotaknite možnosti
,
da sprejmete klic.
Pritisnite , da utišate zvonenje.
To je uporabno, če pred sestankom
pozabite preklopiti profil na Tiho.
Pritisnite tipko
ali se dotaknite
možnosti , da zavrnete dohodni
klic.

Hitro izbiranje
Kontaktu, ki ga pogosto kličete,
lahko dodelite številko za hitro
klicanje.
1 Na zaslonu v stanju
pripravljenosti se dotaknite
in v meniju
možnosti
Komunikacija izberite Imenik,
nato pa se dotaknite možnosti
Hitro klicanje.
2 Glasovna pošta je že nastavljena
na pripravljeni klic 1. Tega ni
mogoče spremeniti. Dotaknite
se katere koli druge številke, da
jo dodelite kontaktu za hitro
klicanje.
3 Odpre se Imenik. Kontakt, ki ga
želite dodeliti tej številki, izberite
tako, da se enkrat dotaknete
njegove telefonske številke. Za
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Klici
iskanje kontakta se dotaknite
polja za iskanje in vnesite prvo
črko imena želenega kontakta.

Drugi klic
1 Med prvim klicem se dotaknite
možnosti
in izberite številko,
ki jo želite poklicati.
2 Pokličite številko ali poiščite
kontakte.
3 Pritisnite
, da vzpostavite klic.
4 Oba klica se bosta prikazala
na zaslonu za klice. Prvi klic bo
zaklenjen in klicatelj bo zadržan.
5 Če želite preklopiti med klicema,
se dotaknite možnosti
in izberite Zamenjaj klic ali
pritisnite številko zadržanega
klica.
6 Če želite končati en ali oba klica,
in izberite Končaj
pritisnite
ter nato Vsi, Na čakanju ali
Aktivni.
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NASVET! Klice lahko združite
tako, da izberete Sprejmi in
nato Združi. Preverite, ali vaš
ponudnik omrežja podpira
konferenčne klice.
OPOMBA: Zaračuna se vsak
opravljeni klic.

Izklop DTMF-ja
DTMF omogoča uporabo številskih
ukazov za krmarjenje po menijih pri
samodejnih klicih. DTMF je privzeto
vklopljen.
Če ga želite izklopiti med klicem
(na primer, da si zabeležite
številko), se dotaknite možnosti
in izberite DTMF izklop.
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Ogled dnevnikov klicev
NASVET! Če se želite pomikati
po seznamu možnosti, se
dotaknite zadnjega elementa,
ki ga je mogoče videti, in se s
prstom pomaknite navzgor po
zaslonu. Seznam se bo pomaknil
navzgor, tako da bo prikazanih
več elementov.
V meniju Komunikacija se dotaknite
in nato .
možnosti
Izberite, kaj si želite ogledati:
Vsi – za ogled popolnega
seznama vseh klicanih, prejetih in
zgrešenih klicev.
Odhodni – za ogled seznama
vseh številk, ki ste jih klicali.
Prejeti – za ogled seznama vseh
številk, s katerih ste bili klicani.
Zgrešeni – za ogled seznama
vseh klicev, ki ste jih zgrešili.

NASVET! V katerem koli
dnevniku klicev se dotaknite
in nato možnosti
možnosti
Izbriši vse, da izbrišete vse
zabeležene elemente.
NASVET! Dotaknite se katerega
koli posameznega vnosa v
dnevniku klicev, da si ogledate
datum, čas in trajanje klica.

Uporaba preusmeritve klicev
1 Dotaknite se možnosti ,
in nato .
izberite
2 Dotaknite se možnosti
Preusmeritev klicev.
3 Izberite, ali naj se vsi klici
preusmerijo, ko je linija
zasedena, ko ne sprejmete klica
ali ko niste dosegljivi.
4 Vnesite številko, na katero želite
preusmeriti klice.
5 Dotaknite se možnosti Zahtevaj,
da aktivirate nastavitev.
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Klici
OPOMBA: Preusmeritev klicev
se zaračuna. Za podrobnosti se
obrnite na svojega ponudnika
omrežja.
NASVET! Če želite izklopiti
vse preusmeritve klicev, izberite
možnost Deaktiviraj vse v
meniju Preusmeritev klica.

Čakajoči klic
Če je čakajoči klic aktiviran, vas
lahko telefon opozori tudi na
dohodni klic, medtem ko že
telefonirate.

Uporaba zapore klicev
1 Dotaknite se možnosti ,
in nato .
izberite
2 Dotaknite se možnosti Zapora
klicev.
3 Izberite vse ali katerokoli izmed
šestih možnosti:
Vsi odhodni
Mednarodni odhodni
26
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Mednarodni odhodni, razen v
domačo državo
Vsi dohodni
Dohodni v tujini
Deaktiviraj vse
4 Vnesite geslo zapore klicev. O
tej storitvi se pozanimajte pri
svojem mobilnem operaterju.

Fiksne številke
Izberite možnostFiksne številke, da
vklopite in sestavite seznam številk,
ki jih lahko pokličete iz telefona.
Potrebujete vašo kodo PIN2, ki
vam jo posreduje operater. Ko je
seznam aktiviran, lahko kličete iz
telefona samo številke, ki so na
seznamu fiksnih številk.

Uporaba opravičilnega
sporočila
Pošljete lahko sporočilo z
obrazložitvijo, zakaj ne sprejmete
dohodnega klica, in sicer tako, da
pred zavrnitvijo dohodnega klica
uporabite “Opravičilno sporočilo”.
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Stroški klicev
Oglejte si stroške, ki veljajo za
klicane številke (ta storitev je
odvisna od omrežja, pri čemer je
nekateri operaterji ne podpirajo).

Trajanje klicev
Oglejte si trajanje vseh odhodnih in
prejetih klicev ali obojih.

Obseg podatkov
Oglejte si količino kilobajtov vseh
prejetih in poslanih podatkov ali
obojih.
NASVET! Izberite možnost
Fiksne številke, da vklopite
in sestavite seznam številk, ki
jih lahko pokličete iz telefona.
Potrebujete vašo kodo PIN2,
ki vam jo posreduje operater.
Iz telefona lahko kličete samo
številke, ki so na seznamu
predpisanih številk.

Spreminjanje skupnih
nastavitev klicev
1 Dotaknite se možnosti ,
in nato .
izberite
2 Dotaknite se možnosti Skupne
nastavitve. Tukaj lahko
spremenite nastavitve za:
Zavrni klic - stikalo potisnite na
Vklopljeno, da označite seznam
Zavrni. Dotaknete se lahko
polja z besedilom, da izbirate
med vsemi klici, določenimi
kontakti ali skupinami, klici z
neregistriranih številk (ki niso
v vašem imeniku) ali klici brez
ID-ja klicatelja. Dotaknite se
možnosti Shrani, da spremenite
nastavitev.
Pošlji mojo številko – izberite,
ali naj se vaša številka prikaže pri
odhodnem klicu.
Samodejno ponovno klicanje
– stikalo potisnite levo za Vklop
ali desno za Izklop.
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Klici
Način odgovora – izberite, ali
boste klice sprejemali s tipko za
pošiljanje ali katero koli tipko.
Minutni opomnik – stikalo
potisnite levo na Vklop, če želite,
da se med klicem vsako minuto
predvaja ton.
BT način odgovora – izberite
možnost Prostoročno, če
želite klic sprejeti z uporabo
slušalke Bluetooth, ali pa izberite
možnost Telefon, če želite klic
sprejeti s pritiskom tipke na
telefonu.
Shrani novo številko – izberite
možnost Da, da shranite novo
številko.

Im
NASVET! Če se želite
pomikati po seznamu možnosti,
se dotaknite zadnjega elementa,
ki ga je mogoče videti in se s
prstom pomaknite navzgor po
zaslonu. Seznam se bo pomaknil
navzgor, tako da bo prikazanih
več elementov.
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Imenik
Iskanje kontakta

Dodajanje novega kontakta

Kontakt je mogoče poiskati na dva
načina:
Na zaslonu v stanju
pripravljenosti
1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti

1 Na zaslonu v stanju
pripravljenosti se dotaknite
in nato Dodaj
možnosti
kontakt.
2 Izberite, ali naj se kontakt shrani
z možnostjo Telefon ali SIM.
3 Vnesite ime in priimek novega
kontakta. Ni vam treba vnesti
obeh, vendar morate vnesti vsaj
enega.
4 Za vsak kontakt lahko vnesete
največ pet različnih številk.
Vsakemu vnosu se dodeli
vrsta prednastavitve: Mobilni,
Doma, Pisarna, Pozivnik, Faks
ali Splošno. Ko končate, se
dotaknite možnosti Zapri.
5 Dodajte e-poštni naslov.
6 Kontakt dodelite eni ali več
skupinam. Izberite med
možnostmi Ni skupine, Družina,
Prijatelji, Sodelavci, Šola ali
VIP.

se dotaknite možnosti
odprete Imenik .

, da

2 Dotaknite se možnosti
ob
kontaktu, ki ga želite poklicati. To
je na voljo le, če v nastavitvah
Imenika nastavite tipko za hitri
ukaz kot Opravi glasovni klic.
V glavnem meniju
1 Dotaknite se možnosti .
2 Dotaknite se možnosti
v
meniju Komunikacija in izberite
Išči.
3 Prikazal se bo seznam kontaktov,
ki ustrezajo vnesenim črkam.
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Imenik
7 Uporabite lahko tudi možnosti
Melodija, Rojstni dan,
Obletnica, Domača stran,
Domači naslov, Ime podjetja,
Zaposlitev, Naslov podjetja ali
Beležka.
8 Dotaknite se možnosti Shrani,
da shranite kontakt.
NASVET! Za svoje
kontakte lahko ustvarite
prilagojene skupine.

Možnosti kontaktov
Med ogledom kontakta lahko
storite veliko stvari. Do menija z
možnostmi lahko dostopate in ga
uporabite na naslednji način:
1 Odprite kontakt, ki ga želite
uporabiti.
2 Tukaj lahko uredite kontakt ali
pošljete sporočilo.
3 Pritisnite
, da odprete seznam
možnosti.
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Izbriši – izbrišete kontakt. Če ste
prepričani, da želite to storiti, se
dotaknite možnosti Da.
Kopiraj ali Premakni na
SIM/telefon – izberite, ali naj
se premakne ali prekopira na
kartico SIM ali v telefon (odvisno
od tega, kje ste prvotno shranili
kontakt).
Pošlji vizitko – pošljite podatke
o kontaktu drugi osebi kot
vizitko. Za pošiljanje izberite
možnost Sporočilo SMS,
Sporočilo MMS, E-pošta ali
Bluetooth.
NASVET! Pošlji sporočilo
– pošljite sporočilo kontaktu.
Če ima kontakt e-poštni naslov,
izberite, ali želite poslati e-pošto
ali SMS/MMS.

U
1
2

3
4
5
6

O
sk
sk
im

Sp
ko

Na
pr
1

e

o

e

Ustvarjanje skupine
1 Dotaknite se možnosti .
2 V meniju Komunikacija se
in nato
dotaknite možnosti
možnosti Skupine.
3 Dotaknite se možnosti
.
4 Izberite možnost Dodaj
skupino.
5 V polje Ime vnesite ime za novo
skupino.
6 Dotaknite se možnosti Shrani.
Skupini lahko dodelite melodijo.
OPOMBA: Tudi če izbrišete
skupino, kontakti, dodeljeni
skupini, ne izgubijo. Ostali bodo v
imeniku.

Spreminjanje nastavitve
kontaktov
Nastavitve kontaktov lahko
prilagodite po svojih željah.
1 Na zaslonu v stanju
pripravljenosti se dotaknite
možnosti
v meniju
Komunikacija.

2 Dotaknite se možnosti
in
izberite Nastavitve.
3 Tukaj lahko prilagodite naslednje
nastavitve:
Nastavitve imenika – izberite
ogled imenika, shranjenega v
telefonu in na kartici SIM, samo
v telefonu ali samo na kartici
SIM
Izberete lahko, ali naj se najprej
prikaže ime ali priimek kontakta
in ali naj se ob kontaktu prikaže
tipka za hitri ukaz.
Kopiraj - kopiranje kontaktov
iz telefona na kartico SIM ali s
kartice SIM v telefon.
Izberete lahko vse kontakte, tako
da se dotaknete možnosti Izberi
vse, ali pa izberete vsak kontakt
za kopiranje posebej.
Premakni - deluje enako kot
možnost Kopiraj, vendar se
kontakt shrani samo na mesto,
kamor ste ga premaknili. Če torej
kontakt premaknete s kartice
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Imenik
SIM v telefon, bo izbrisan iz
pomnilnika SIM.
Pošlji vse kontakte prek
povezave Bluetooth – pošljite
vse kontakte v drugo napravo
prek povezave Bluetooth. Če
izberete to možnost, se povezava
Bluetooth samodejno vklopi.
Varnostno kopiraj in obnovi
kontakte – kontakte varnostno
kopirajte in obnovite na
pomnilniški kartici.
Izbriši kontakte - izbrišite vse
kontakte v telefonu ali na kartici
SIM. Dotaknite se možnosti Da,
če ste prepričani, da želite iz
imenika izbrisati vse kontakte.

Ogled informacij
1 Na zaslonu v stanju
pripravljenosti se dotaknite
v meniju
možnosti
Komunikacija.
2 Dotaknite se možnosti
in
izberite možnost Informacije.
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S
3 Tukaj si lahko ogledate
informacije: Servisne številke,
Lastna številka, Info. o
pomnilniku (koliko pomnilnika
je še na voljo) in Moja vizitka.
NASVET! Če želite dodati
svojo vizitko, izberite možnost
Moja vizitka in vnesite svoje
podatke, kot bi storili za druge
kontakte. Dotaknite se možnosti
Shrani, da končate.
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Sporočila
Sporočila
Telefon GW520 združuje SMS in
MMS v enem intuitivnem meniju, ki
je enostaven za uporabo.
Center za sporočila lahko odprete
na dva načina:
Na zaslonu v stanju pripravljenosti
se dotaknite možnosti
ali pa se na zaslonu v stanju
pripravljenosti dotaknite možnosti
in izberite možnost
v
meniju Komunikacija.

Pošiljanje sporočila
1 Če želite odpreti prazno
sporočilo, se dotaknite možnosti
in izberite možnost Novo
sporočilo.
2 Tukaj lahko pošljete SMS ali
MMS. Če želite poslati e-pošto,
na
se dotaknite možnosti
zaslonu v stanju pripravljenosti
in nato možnosti v meniju
Komunikacija.

3 Če želite poslati SMS ali MMS,
se dotaknite možnosti Novo
sporočilo. Če želite poslati epošto, se dotaknite možnosti
Nova e-pošta.
4 Dotaknite se možnosti
Vstavi, če želite dodati sliko,
videoposnetek, zvočni posnetek,
predlogo itd.
5 Dotaknite se možnosti Za (1)
na zgornjem delu zaslona, da
vnesete prejemnikovo številko,
ali se dotaknite ikone iskanja, da
odprete imenik. Dodate lahko
več kontaktov. Ko končate, se
dotaknite možnosti Pošlji.
OPOZORILO: če
sporočilu SMS dodate sliko,
videoposnetek ali zvok, se SMS
samodejno pretvori v MMS, kar
se ustrezno zaračuna.
NASVET! Hitri odgovor – z
uporabo predloge takoj pošljite
odgovor na izbrano sporočilo.
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Sporočila
Vnašanje besedila
Besedilo lahko vnesete na tri
načine:
besedilni način T9/besedilni način
Normalno/tipkovnica Qwertz.

Z ikono se pomikajte med
različnimi tipkovnicami v
posameznem načinu vnosa besedila
(na primer velike ali male črke), ko je
zaslon v ležečem načinu.
Da vnesete presledek, se dotaknite
.
možnosti
Če želite izbrisati znak ali
premakniti stavek, se dotaknite
možnosti za brisanje .
NASVET! Pritisnite
posamezno črko, da napišete
sporočilo, in pritisnite:
za preklop na velike črke
, da dodate presledek

Predvideno besedilo T9
Tega se dotaknite, da
vklopite ali izklopite funkcijo
predvidevanega besedila T9.
Izberete lahko jezik pisanja.
Pritisnite, da preklopite med
številsko in besedilno tipkovnico ter
tipkovnico s simboli.
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V načinu T9 je prikazano
.
V načinu T9 telefon s pomočjo
vgrajenega slovarja prepozna
besede, ki jih pišete, glede na
zaporedje pritisnjenih tipk.
Dotaknite se številske tipke, ki
ustreza črki, ki jo želite vnesti, in
slovar bo predvidel želeno besedo.
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Na primer, pritisnite 8, 3, 5, 3, 3, 6,
6, da napišete “telefon”.
Če se želena beseda ne prikaže, se
dotaknite možnosti Črkuj. Če se
dotaknete možnosti Črkuj, lahko
besedo vnesete z uporabo načina
ABC ročno, in vnesena beseda ali
ime bo dodano v slovar.

ABC ročno
V načinu Abc je prikazano .
V načinu Abc morate za vnos črke
večkrat pritisniti isto tipko, če
je način T9 izključen. Na primer,
da napišete “zdravo”, se štirikrat
dotaknite 9, enkrat 3, trikrat 7,
enkrat 2, trikrat 8 in trikrat 6.

Tipkovnica Qwertz
Vnašanje besedila
Črke in številke lahko vnašate
s tipkovnico telefona. Če želite
shraniti imena v Imenik, napisati
sporočilo in ustvariti dogodke v
koledarju, morate vnesti besedilo.

Telefon omogoča naslednja načina
vnosa besedila: ročni način ABC in
način 123.
NASVET! Nekatera polja
lahko omogočajo le en način
vnosa besedila (na primer
telefonska številka v poljih
imenika).
Za vnos simbola v polje za vnos
in
besedila pritisnite tipko
izberite simbol ter nato možnost
V redu.
Za prikaz več možnosti za simbole
uporabite navigacijske tipke.
Vsako besedo ločite s presledkom,
tako da pritisnete možnost
.
Da izbrišete znak, pritisnite tipko
.
Način vnosa besedila s tipkovnico
Kadar morate vnesti besedilo, na
primer pri pisanju sporočila, bo
tipkovnica privzeto nastavljena na
način ABC. Če vnašate številko, na
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Sporočila
3 Dotaknite se možnosti Dodaj
primer pri klicanju, bodo številske
račun.
tipke na tipkovnici privzeto
nastavljene na številke.
4 Čarovnik za nastavitev vam bo
pomagal urediti nastavitve za
V načinu ABC lahko vnesete
e-pošto.
številke tako, da najprej pritisnete
in nato želeno številko.
Če račun ni nastavljen, ga lahko
možnost
nastavite z uporabo čarovnika za
Nastavitev e-pošte
nastavitev e-pošte.
Z uporabo e-pošte v telefonu
5 Zdaj lahko izberete, kako boste
GW520 ste lahko v stiku z drugimi
nastavili svoj račun:
tudi, ko ste na poti. Nastavitev eE-poštni naslov - vnesite epoštnega računa POP3 ali IMAP4 je
poštni naslov
hitra in enostavna.
Uporabniško ime – vnesite
NASVET! Če se želite pomikati
uporabniško ime računa.
po seznamu možnosti, se
Geslo – vnesite geslo računa.
dotaknite zadnjega elementa,
Vrsta poštnega nabiralnika
ki ga je mogoče videti, in se s
– vnesite vrsto poštnega
prstom pomaknite navzgor po
nabiralnika: POP3 ali IMAP4.
zaslonu. Seznam se bo pomaknil
Strežnik za dohodno pošto
navzgor, tako da bo prikazanih
– vnesite naslov strežnika za
več elementov.
dohodno pošto.
1 Dotaknite se možnosti .
Strežnik za odhodno pošto
– vnesite naslov strežnika za
2 Izberite možnost
v meniju
odhodno pošto.
Komunikacija in nato možnost
.
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Preverjanje pristnosti SMTP
- izberite varnostne nastavitve za
strežnik za odhodno pošto.
Ime računa - vaš račun je zdaj
nastavljen in se bo pojavil na
seznamu računov v mapi E-pošta.

Pridobivanje vaše e-pošte
Samodejno ali ročno lahko
preverjate, ali ste na račun prejeli
novo e-pošto.
1 Dotaknite se možnosti
in
v
nato izberite možnost
meniju Komunikacija.
2 Dotaknite se računa, ki ga želite
uporabiti, nato pa izberite
možnost Prejeto in se dotaknite
.
možnosti
3 Izberite Pridobi in telefon
GW520 se bo povezal z epoštnim računom ter pridobil
nova sporočila.

Pošiljanje e-pošte z uporabo
novega računa
1 Dotaknite se možnosti Nova epošta v e-poštnem računu, ki ga
želite uporabiti, in odpre se nova
e-pošta.
2 Vnesete lahko prejemnikov
naslov in napišete sporočilo.
Priložite lahko slike,
videoposnetke, zvoke ali druge
vrste datotek.
3 Dotaknite se možnosti Pošlji in
e-pošta bo poslana.

Spreminjanje e-poštnih
nastavitev
E-poštne nastavitve lahko
spremenite po svojih željah.
1 Dotaknite se možnosti , nato
pa izberite možnost in .
2 Pritisnite možnost
in izberite
Nastavitve, da spremenite
naslednje nastavitve:
E-poštni računi – nastavite epoštni račun.
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Sporočila
Prednostna e-pošta – izberite
e-poštni račun, ki ga želite
uporabiti.
Dovoli odgovor z e-pošto
– izberite, da dovolite pošiljanje
“potrditvenih sporočil o branju”.
Zahtevaj odgovor na e-pošto
– izberite, ali naj se zahtevajo
potrditvena sporočila o branju.
Interval pridobivanja – izberite,
kako pogosto naj telefon GW520
preverja, ali ste prejeli nova
sporočila.
Količina pridobivanja – izberite,
koliko e-poštnih sporočil naj se
pridobi naenkrat.
Vključi sporočilo v
posredovanje in odgovor
– izberite, ali naj se v odgovor
vključi izvorno sporočilo.
Vključi priponko – izberite, ali
naj se v odgovore vključi izvorna
priponka.
38
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Samodejno pridobivanje
med gostovanjem – izberite,
ali naj se takrat, ko ste v tujini,
sporočila samodejno pridobivajo
(gostovanje).
NASVET! Kadar gostujete,
so lahko stroški pridobivanja
e-poštnih sporočil višji. Preverite
pri svojem dobavitelju omrežja.
Obvestilo o novi e-pošti
– izberite, ali želite biti obveščeni
o novih e-poštnih sporočilih.
Podpis – ustvarite e-poštni
podpis in vklopite to funkcijo.
Prioriteta – izberite stopnjo
prioritete vaših e-poštnih
sporočil.
Velikost pošte za pošiljanje
– izberite omejitev velikosti epoštnih sporočil.
Števec e-poštnih sporočil
– oglejte si informacije o e-pošti.
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Mape s sporočili

Upravljanje sporočil

Strukturo map v telefonu GW520
boste zlahka prepoznali, saj je
razumljiva sama po sebi.
Prejeto – vsa prejeta sporočila se
shranijo v mapo Prejeto. Tukaj si
jih lahko ogledujete, jih brišete in
podobno; za podrobnosti glejte
spodnje poglavje Upravljanje
sporočil.
Odpošlji – to je začasna mapa za
shranjevanje, ki se uporablja, dokler
se pošiljajo sporočila.
Poslano – v to mapo se shranijo
vsa poslana sporočila.
Osnutki – če sporočila ne napišete
do konca, lahko v to mapo shranite
že napisano.
Moje mape – ustvarite mape za
shranjevanje sporočil.
Koš – vsa sporočila, ki ste jih
izbrisali, se shranijo v to mapo
(samo e-pošta).

Sporočila lahko upravljate v mapi
Prejeto.
1 Dotaknite se možnosti , nato
.
pa izberite možnost in
2 Izberite možnost Prejeto.
3 Dotaknite se možnosti
in
nato izberite:
Izbriši - izbrišite izbrana
sporočila.
Spremeni pogled – izberite Nitni
pogled ali Standardni pogled.
Ustvari novo sporočilo
– odprite novo, prazno sporočilo
ali e-poštno sporočilo.
Premakni v Moje mape
– premaknite označena sporočila
v Moje mape.
Filter – izberite eno od možnosti
filtra.
Izbriši vse – izbrišite vsa
sporočila v mapi Prejeto.
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Sporočila
Če se prikaže sporočilo Ni prostora
za sporočila na kartici SIM,
izbrišite nekaj sporočil s kartice SIM.
Če se prikaže sporočilo Ni prostora
za sporočila, izbrišite nekaj
sporočil, da sprostite prostor v
pomnilniku.

Uporaba predlog
Ustvarite predloge za sporočila
SMS in MMS, ki jih najpogosteje
pošiljate. V telefonu je že nekaj
predlog, ki jih lahko urejate.
1 Dotaknite se možnosti
in
nato v meniju Komunikacija
izberite možnost Predloge.
2 Izberite Tekstovna predloga
ali MMS predloge. Nato se
lahko dotaknete možnosti
in za predloge izberete možnosti
Dodaj predloge, Izbriši ali
Izbriši vse.
3 Če želite ustvariti novo predlogo,
se dotaknite možnosti Dodaj
predlogo.
40
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4 Predlogo si lahko ogledate, tako
da jo izberete na seznamu in jo
uredite, tako da se je dotaknete v
zaslonskem pogledu.

4

Uporaba čustvenih simbolov
Poživite sporočila s čustvenimi
simboli. V telefonu je že nekaj
najpogosteje uporabljenih
čustvenih simbolov.
1 Dotaknite se možnosti
in
nato v meniju Komunikacija
izberite možnost Čustveni
simboli.
2 Dotaknite se možnosti
in
za čustvene simbole izberite
možnosti Dodaj novo, Izbriši ali
Izbriši vse.
3 Če želite ustvariti nov čustveni
simbol, se dotaknite možnosti
Dodaj čustveni simbol.
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4 Čustveni simbol si lahko
ogledate, tako da ga izberete na
seznamu, in ga uredite, tako da
se ga dotaknete v zaslonskem
pogledu.

Spreminjanje nastavitev
besedilnih sporočil
Nastavitve sporočil v telefonu
GW520 so predhodno določene,
tako da lahko takoj začnete pošiljati
sporočila. Te nastavitve lahko
spremenite po svojih željah.
in nato
Dotaknite se možnosti
v meniju Komunikacija izberite
možnost Nastavitve. Izberite
možnost Besedilno sporočilo.
Naredite lahko naslednje
spremembe:
SMS center – vnesite podatke o
vašem centru za sporočila.
Poročilo o dostavi – potisnite
stikalo levo, da boste prejemali
potrdila o dostavi vaših sporočil.

Čas veljavnosti – izberite, kako
dolgo naj bodo sporočila shranjena
v centru za sporočila.
Vrste sporočil – pretvorite
besedilo. Izberite možnosti
Besedilo, Glas, Faks, X.400 ali
E-pošta.
Tabela znakov – izberite način
kodiranja znakov. To vpliva na
velikost sporočil in zato na stroške
za prenos podatkov.
Pošlji dolgo besedilo kot
– izberite, ali naj se dolga sporočila
pošljejo z možnostjo Več hkratnih
sporočil SMS ali kot MMS.

Spreminjanje nastavitev
večpredstavnostnih sporočil
Nastavitve sporočil v telefonu
GW520 so predhodno določene,
tako da lahko takoj začnete pošiljati
sporočila. Te nastavitve lahko
spremenite po svojih željah.
Dotaknite se možnosti , nato
pa izberite možnost in možnost
41

Sporočila
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. Izberite možnost Nastavitve
in Večpredstavnostno sporočilo.
Naredite lahko naslednje
spremembe:
Način sprejema – Izberite možnost
Domače omrežje ali Omrežje
za gostovanje. Če nato izberete
možnost Ročno, boste prejemalo le
obvestila o sporočilih MMS. Nato se
lahko odločite, ali jih želite prenesti
v celoti.
Poročilo o dostavi – izberite,
ali boste dovolili in/ali zahtevali
poročilo o dostavi.
Preberi odgovor – izberite, ali
boste dovolili in/ali zahtevali
poročilo o branju.
Prioriteta – izberite stopnjo
prioritete vaših sporočil MMS.
Čas veljavnosti – izberite, kako
dolgo naj bo sporočilo shranjeno v
centru za sporočila.
Trajanje diapozitiva – izberite,
kako dolgo naj bodo diapozitivi
prikazani na zaslonu.
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Način ustvarjanja – izberite način
sporočil.
Čas dostave – izberite, čez koliko
časa naj se sporočilo dostavi.
MMS center – vnesite podatke o
vašem centru za sporočila.

Spreminjanje ostalih
nastavitev
Dotaknite se možnosti
v
meniju Komunikacija in izberite
Nastavitve ter nato:
Glasovna pošta– dotaknite se
, da dodate novo
možnosti
storitev glasovne pošte. Obrnite se
na omrežnega operaterja za več
informacij o storitvi, ki jo nudi.
Storitveno sporočilo – izberite,
ali želite prejemati ali blokirati
storitvena sporočila. Nastavite
lahko tudi stopnje varnosti
sporočil, tako da ustvarite seznama
pošiljateljev, ki so vredni zaupanja,
in tistih, ki niso.
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Števec sporočil – izberite, če želite
nastaviti ali ponastaviti števec
sporočil.
Info storitve – izberite stanje
prejema, jezik in druge nastavitve.

a
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Fotoaparat
Snemanje hitre fotografije
1 Pridržite tipko
na desni strani
telefona.
2 Na zaslonu se bo prikazalo iskalo.
3 Telefon držite vodoravno in
objektiv usmerite proti predmetu
fotografije.
4 Postavite telefon tako, da lahko
predmet fotografije vidite na
zaslonu predogleda.
5 Ko fotoaparat izostri predmet,
na
dobro pritisnite tipko
strani telefona ali pa pritisnite
rdeč okvirček spodaj desno
na zaslonu, da posnamete
fotografijo. Na zaslonu se nato
prikažejo možnosti za pošiljanje.

Ko posnamete fotografijo
Zajeta fotografija se prikaže na
zaslonu. Ime slike je prikazano
vzdolž dna zaslona, skupaj s šestimi
ikonami na desni strani.

Sp

P210208_00.13.jgp

Dotaknite se za premik v galerijo.
Dotaknite se, če želite
fotografijo poslati kot sporočilo, epoštno sporočilo ali prek povezave
Bluetooth.
Dotaknite se, če želite urediti
sliko.
Dotaknite se, če želite posneto
fotografijo nastaviti za ozadje.
Tega se dotaknite, če želite
izbrisati pravkar posneto fotografijo,
kar potrdite tako, da se dotaknete
možnosti Da. Znova se prikaže
iskalo.
Dotaknite se, če želite takoj
posneti še eno fotografijo. Trenutna
fotografija se shrani.
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Spoznavanje iskala
Nastavitve - te ikone se dotaknite, da
odprete meni z nastavitvami.
Način fotoaparata – izbran je način
fotoaparata.
Način videokamere – dotaknite
se te ikone, da preklopite na način
videoposnetkov.

o.

Nazaj – dotaknite se tukaj, da se vrnete na
zaslon v stanju pripravljenosti.
Galerija
Osvetlitev
Način posnetka
Fotografiranje

,
NASVET! Možnosti lahko prikažete
tako, da pritiskate na zaslon. Po nekaj
sekundah se samodejno izklopijo.
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Fotoaparat
Izbira vrste posnetka
1 Dotaknite se možnosti
, da odprete razpoložljive vrste
posnetka.
2 Izberite med dvema možnostma:
Običajni posnetek
– to je privzeta vrsta posnetka.
Fotografija se posname po
običajnem postopku, ki je opisan
v razdelku Snemanje hitre
fotografije.
Zaporedno fotografiranje
– omogoča samodejno snemanje
treh, šestih ali devetih posnetkov
v zelo hitrem zaporedju.

Prilagajanje osvetlitve

46

Osvetlitev določa razliko med
svetlimi in temnimi (kontrast) deli
slike. Slika z nizkim kontrastom
bo videti meglena, slika z visokim
kontrastom pa veliko ostrejša.
1 Dotaknite se možnosti
.
2 Potisnite indikator kontrasta
vzdolž vrstice na levo za krajšo
osvetlitev in bolj zamegljeno
LG GW520 | Uporabniški priročnik

sliko ali na desno za daljšo
osvetlitev in ostrejšo sliko.

Uporaba naprednih
nastavitev
V iskalu se dotaknite možnosti
,
da odprete vse možnosti naprednih
nastavitev.
Nastavitve predogleda
Velikost – spremenite velikost
fotografije, da prihranite prostor
v pomnilniku, ali posnemite
fotografijo v velikosti, primerni za
kontakt.
Barvni učinek – izberite barvni
odtenek, ki naj se uporabi pri novi
fotografiji.
Nastavitev beline – izberite
med Samodejno, Žareče, Sončno,
Fluorescentno in Oblačno.
Nočni način – uporabno v temnih
prostorih.
Samosprožilec – samosprožilec
omogoča nastavitev zakasnitve
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po pritisku gumba za zajemanje,
preden fotoaparat posname sliko.
Izberite med možnostmi Izklop, 3
sekunde, 5 sekund in 10 sekund. To
je zelo uporabno, če želite biti na
fotografiji tudi sami.
Kakovost – izberite med
možnostmi Zelo dobra, Dobra in
Običajna. Boljša kot je kakovost,
ostrejša je fotografija, pri čemer pa
se poveča tudi velikost datoteke.
To pomeni, da je mogoče shraniti v
pomnilnik manj fotografij.
Način ogleda – izberite med
Celotno sliko in Celotnim zaslonom.
Če izberete možnost Celotni zaslon,
bo slika morda obrezana, da bo
ustrezala zaslonu.
Ostale nastavitve
Pomnilnik – izberite, ali naj se
fotografije shranijo v pomnilnik
telefona ali zunanji pomnilnik.
Zvok zaklopa – izberite enega od
treh zvokov zaklopa.

Mrežni prikaz – izberite med
možnostmi Izklop, Običajni križ ali
Na tri dele.
Ponastavi nastavitve
– ponastavite vse nastavitve
fotoaparata.
NASVET! Ko zapustite način
fotoaparata, se vse nastavitve
razen velikosti in kakovosti
slike vrnejo na privzete. Vse
neprivzete nastavitve boste
morali ponastaviti, na primer
nastavitev barvnega odtenka.
Preverite jih, preden posnamete
naslednjo fotografijo.
NASVET! Meni z
nastavitvami je prikazan na
zaslonu iskala, tako lahko vaše
spremembe elementov barve
ali kakovosti slike vidite v
predogledu slike za menijem z
nastavitvami.
47

Fotoaparat

V

Ogled shranjenih fotografij

Sn

Do shranjenih fotografij lahko
dostopite v načinu fotoaparata.
Enostavno se dotaknite možnosti
in na zaslonu se bo prikazala
galerija.

1
2

3

4
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Videokamera
Snemanje kratkega posnetka 5 V zgornjem desnem kotu
1 Pridržite tipko za kamero na
desni strani telefona.
2 V načinu predogleda za
kamero se dotaknite ikone za
na zaslonu
videokamero
iskala, da preklopite v način
videoposnetkov. Na zaslonu se
prikaže iskalo videokamere.
3 S telefonom v vodoravnem
položaju usmerite objektiv proti
objektu snemanja.
4 Da začnete snemati, enkrat
pritisnite tipko za kamero. Ali
spodaj
pritisnite rdečo piko
desno na zaslonu.

zaslona iskala se prikaže Snem.,
v spodnjem desnem kotu pa
časovnik, ki prikazuje dolžino
videoposnetka.
6 Če želite začasno ustaviti
videoposnetek, se dotaknite
, za nadaljevanje
možnosti
snemanja pa izberite možnost
.
7 Na zaslonu se dotaknite
ali drugič pritisnite
možnosti
gumb za zajemanje, da ustavite
snemanje.
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Po snemanju videoposnetka
Na zaslonu se prikaže fotografija,
ki predstavlja zajeti videoposnetek.
Ime videoposnetka je prikazano
vzdolž dna zaslona, skupaj s šestimi
ikonami na desni strani.

Tega se dotaknite, če si
želite ogledati galerijo shranjenih
videoposnetkov in slik.

Sp

Tega se dotaknite, če želite
izbrisati pravkar ustvarjeni
videoposnetek, kar potrdite tako, da
se dotaknete možnosti Da. Znova
se prikaže iskalo.
Tega se dotaknite, če želite
takoj posneti še en videoposnetek.
Trenutni videoposnetek se shrani.

V120108_06.37.3gp

Tega se dotaknite za
predvajanje videoposnetka.
Tega se dotaknite, če želite
poslati videoposnetek kot
Sporočilo ali E-pošto ali prek
povezave Bluetooth.
Tega se dotaknite, če želite
urediti videoposnetek.
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Spoznavanje iskala
Nastavitve - te ikone se dotaknite, da
odprete meni z nastavitvami.
Video način - izbran je Video način.

da

Velikost slike
Shranjevanje v pomnilnik telefona/
zunanji pomnilnik
Nazaj – dotaknite se tukaj, da se vrnete na
zaslon v stanju pripravljenosti.
Galerija
Osvetlitev
Velikost videa
Konec snemanja
Začni snemati
Povečava – dotaknite se
ali
za pomanjšavo .

NASVET! Da bo zaslon iskala
jasnejši, lahko zaprete vse možnosti
bližnjic. Enostavne se enkrat dotaknite
zaslona iskala. Če želite ponovno
priklicati možnosti, se znova dotaknite
zaslona.

za povečavo

Način videokamere – dotaknite
se te ikone, da preklopite na način
videoposnetkov.
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Videokamera
Prilagajanje osvetlitve
Osvetlitev določa razliko med
svetlimi in temnimi (kontrast) deli
videoposnetka. Videoposnetek
z nizkim kontrastom bo videti
meglen, videoposnetek z visokim
kontrastom pa veliko ostrejši.
1 Dotaknite se možnosti
.
2 Potisnite indikator osvetlitve
vzdolž vrstice levo za krajšo
osvetlitev in bolj zamegljen
videoposnetek ali desno
za višji kontrast in ostrejši
videoposnetek.

Uporaba naprednih
nastavitev
Na zaslonu iskala se dotaknite
možnosti Nastavitve, da odprete
možnosti vseh naprednih
nastavitev.
Nastavitve predogleda
Velikost videa – spremenite
velikost videoposnetka, da
52
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prihranite prostor v pomnilniku.
Barvni učinek – izberite barvni
odtenek, ki naj se uporabi pri
novem videoposnetku.
Nastavitev beline – izravnava
belin zagotavlja, da so beline
v videoposnetkih realistične.
Da bo kamera lahko pravilno
prilagodila izravnavo belin, boste
morda morali opredeliti razmere
osvetlitve. Izberite med možnostmi
Samodejno, Žareče, Sončno,
Fluorescentno in Oblačno.
Kakovost – izberite med
možnostmi Zelo dobra, Dobra in
Običajno. Boljša kot je kakovost,
ostrejši je videoposnetek, pri
čemer pa se poveča tudi velikost
datoteke. Zato boste lahko v
pomnilnik telefona shranili manj
videoposnetkov.
Nastavi čas – nastavite časovno
omejitev za videoposnetek.
Izmerite med možnostma
Neomejeno ali MMS, da omejite
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velikost in lahko videoposnetek
pošljete kot sporočilo MMS.
Način ogleda – izberite med
Celotno sliko in Celotnim zaslonom.
Če izberete možnost Celotni zaslon,
bo slika morda obrezana, da bo
ustrezala zaslonu.
NASVET! Če izberete nastavitev
trajanja MMS, boste lahko z
izbiro nižje kakovosti slike
posneli daljši videoposnetek.

Gledanje shranjenih
videoposnetkov
1 Na zaslonu iskala se dotaknite
.
možnosti
2 Na zaslonu se prikaže galerija.
3 Dotaknite se videoposnetka, ki
si ga želite ogledati enkrat, da se
popolnoma odpre.
4 Dotaknite se ikone Predvajaj na
sredini zaslona.

Ostale nastavitve
Pomnilnik – izberite, ali naj se
fotografije shranijo v zunanji
pomnilnik ali pomnilnik telefona.
Glas – izberite možnost Brez zvoka,
da posnamete videoposnetek brez
zvoka.
Ponastavi nastavitve
– ponastavite vse nastavitve
videokamere.
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Fotografije in videoposnetki
Ogled fotografij in
videoposnetkov

Uporaba povečave med
ogledom fotografije

5

1 Dotaknite se možnosti
na
zaslonu predogleda videokamere.
2 Na zaslonu se prikaže galerija.
3 Dotaknite se videoposnetka ali
fotografije, da jo popolnoma
odprete.
4 Za predvajanje videoposnetka se
. Če želite
dotaknite možnosti
začasno ustaviti predvajanje, se
enkrat dotaknite zaslona in nato
možnosti .

Da povečate, pritiskajte . Da
pomanjšate, pritisnite .

6

NASVET! Pomaknite
se levo ali desno, da si
ogledate ostale fotografije ali
videoposnetke.
NASVET! Če fotografijo ali
videoposnetek želite izbrisati, ga
odprite in izberite . Dotaknite
se Da, da potrdite.
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Prilagajanje glasnosti med
ogledom videoposnetka
Če želite prilagoditi glasnost
zvoka videoposnetka, medtem ko
se predvaja, se dotaknite ikone
zvočnika na zaslonu in pomaknite
vrstico na levo ali desno.

Zajem slike iz videoposnetka
1 Izberite videoposnetek, iz
katerega želite zajeti sliko.
2 Dotaknite se možnosti , da
začasno ustavite videoposnetek
v posnetku, ki ga želite pretvoriti
v sliko, in se dotaknite možnosti
.
3 V meniju z možnostmi izberite
.
možnost
4 Na zaslonu se prikaže slika z
dodeljenim imenom.
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5 Dotaknite se možnosti
, da
se vrnete v galerijo.
6 Slika se shrani v mapo Moje
zadeve in prikaže v galeriji. Če
želite prikazati sliko, zaprite
galerijo in jo znova odprite.
OPOZORILO:
Nekatere funkcije ne delujejo
pravilno, če večpredstavnostna
datoteka ni posneta v telefon.

Ogled fotografij kot
diaprojekcije
V načinu diaprojekcije so vse
fotografije iz galerije prikazane
v diaprojekciji po ena naenkrat.
Videoposnetkov si ni mogoče
ogledati kot diaprojekcijo.
1 Fotografije, s katero naj se začne
diaprojekcija, se dotaknite
dvakrat, da jo odprete.
2 Levo spodaj na zaslonu izberite
.
možnost
3 Začne se diaprojekcija.

Med diaprojekcijo so na voljo
možnosti:
Tega se dotaknite, če želite
prikazati naključni diapozitiv.
Tega se dotaknite, da začasno
ustavite diaprojekcijo pri določeni
fotografiji.
Znova se dotaknite tega, da
nadaljujete predvajanje.
Tega se dotaknite, da zvišate ali
znižate hitrost diaprojekcije.

Nastavitev fotografije za
ozadje
1 Dotaknite se fotografije, ki jo
želite nastaviti kot ozadje, da jo
odprete.
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2 Dotaknite se zaslona, da odprete
meni z možnostmi.
3 Dotaknite se možnosti .
4 Nato lahko spremenite velikost
slike.
5 Ko ste s sliko zadovoljni, se
dotaknite možnosti Nastavi.
6 Prikaz slike se spremeni glede
na to, ali uporabite pokončni ali
ležeči način.

Urejanje fotografij
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Na voljo so številne odlične
funkcije, s katerimi lahko
spreminjate fotografije, jim
dodajate različne elemente ali jih
poživite.
1 Odprite fotografijo, ki jo želite
urejati, in se dotaknite možnosti
, da prikažete možnosti.
2 Dotaknite se ikon, da spremenite
fotografijo:
Obrežite fotografijo. Izberite
kvadratno ali okroglo območje za
obrezovanje in se s prstom
LG GW520 | Uporabniški priročnik

pomaknite po zaslonu, da
izberete območje.
Prostoročno rišite na
fotografijo. Izberite med štirimi
možnostmi debeline črte in nato
želeno barvo.
Sliki dodajte napis.
Okrasite fotografijo z
žigi. Izberite med različnimi
razpoložljivimi žigi in se dotaknite
možnosti V redu. Fotografije se
dotaknite na mestih, kamor želite
dodati žige.
Izbrišite, kar koli narišete.
Velikost radirke lahko izbirate
med štirimi možnostmi.
Shranite spremembe
fotografije. Izberite, ali želite s
spremembami prepisati izvorno
datoteko ali pa ustvariti novo
datoteko. Če ste izbrali Nova
datoteka, vnesite ime datoteke.
Razveljavite zadnji izbor
možnosti Učinek ali urejanje
fotografije.

o

te

te

Tega se dotaknite, da
odprete več možnosti učinkov,
vključno z možnostjo Zavrti. Na
voljo so tudi dodatne napredne
možnosti urejanja. Glejte
Spremeni velikost, Preobrazba,
Poudarjena barva, Dodaj slike
itd.
Tega se dotaknite, da
fotografiji dodate učinek filtra, kot
je Zameglitev, Izostri, Skica itd.
Tega se dotaknite, da uredite
učinek na sliki.

1 Odprite videoposnetek, ki ga
želite urejati, izberite možnost
.
in se dotaknite možnosti
2 Izberite
in nato Krajšanje.
3 Dotaknite se možnosti in z
nastavite novi
možnostjo
točki začetka in konca.
4 Dotaknite se ikone Shrani ali pa
, da
se dotaknite možnosti
se vrnete v galerijo in zavržete
spremembe.

Združevanje dveh videov

o

.

Krajšanje dolžine
videoposnetka

Tega se dotaknite, da se
vrnete v galerijo.

1 Odprite videoposnetek, ki ga
želite urejati, izberite možnost
.
in se dotaknite možnosti
2 Izberite
in nato
Združevanje videov.
3 Odpre se mapa Moje zadeve.
Izberite video, ki ga želite
združiti.
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4 Dotaknite se fotografije in jo
potisnite, da jo premaknete na
konec ali začetek videoposnetka.
5 Dotaknite se ikone Učinek, da
izberete možnost za združitev
videoposnetkov: Brez, Premik
in povečava, Odkrivanje,
Šahovnica, Razdeli, Oblika
diamanta, Elipsa, Zakrivanje ali
Razpustitev.
6 Pritisnite ikono Shrani in nato
Da, da shranite novi, združeni
videoposnetek. Izberite, ali želite
zamenjati izvirno datoteko ali
shraniti kot novo datoteko.
7 Če želite združiti več
videoposnetkov, ponovite
korake.

Združevanje fotografije z
videoposnetkom
1 Odprite videoposnetek, ki ga
želite urejati, izberite možnost
.
in se dotaknite možnosti
58
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2 Izberite
in nato
Združevanje slik.
3 Odpre se mapa Moje zadeve.
Izberite fotografijo, ki jo želite
združiti v videoposnetek.
4 Dotaknite se fotografije in jo
potisnite, da jo premaknete na
konec ali začetek videoposnetka.
5 Dotaknite se ikone Učinek, da
izberete možnost za združitev
fotografije in videoposnetka:
Brez, Premik in povečava,
Odkrivanje, Šahovnica, Razdeli,
Oblika diamanta, Elipsa,
Zakrivanje ali Razpustitev.
6 Pritisnite ikono Shrani in nato
Da. Izberite, ali želite zamenjati
izvirno datoteko ali shraniti kot
novo datoteko.
7 Če želite združiti več fotografij,
ponovite korake.
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Dodajanje besedila
videoposnetku
1 Odprite videoposnetek, ki ga
želite urejati, izberite možnost
.
in se dotaknite možnosti
2 Izberite
in nato Prekrivno
besedilo.
3 S tipkovnico vnesite besedilo in
izberite Shrani.
4 Dotaknite se možnosti in z
označite,
uporabo možnosti
kdaj naj se besedilo prikaže.
5 Dotaknite se območja zaslona,
na katerem naj se prikaže
besedilo, nato pa se dotaknite
možnosti V redu.
6 Dotaknite se možnosti
, da
označite, kdaj naj besedilo izgine.
7 Dotaknite se možnosti
Predogled, da preverite, ali
ste zadovoljni s prekrivnim
besedilom.

8 Dotaknite se ikone Shrani in
izberite, ali želite prepisati staro
datoteko ali ustvariti novo.
9 Če želite dodati več besedila,
ponovite korake.

Prekrivanje fotografije
1 Odprite videoposnetek, ki ga
želite urejati, izberite možnost
.
in se dotaknite možnosti
2 Izberite
in nato Prekrivna
slika.
3 Odpre se mapa Moje zadeve.
Izberite fotografijo, s katero
želite prekriti videoposnetek.
4 Dotaknite se možnosti in z
označite,
uporabo možnosti
kdaj naj se fotografija prikaže.
5 Dotaknite se območja zaslona,
na katerem naj se prikaže
fotografija, nato pa se dotaknite
možnosti V redu. Če je
fotografija prevelika, bo prekrila
celoten zaslon in ne samo
izbranega območja.
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Fotografije in videoposnetki
6 Dotaknite se možnosti
,
da označite, kdaj naj fotografija
izgine.
7 Dotaknite se možnosti
Predogled, da preverite, ali
ste zadovoljni s prekrivanjem
fotografije.
8 Dotaknite se ikone Shrani in
izberite, ali želite prepisati staro
datoteko ali ustvariti novo.
9 Če želite dodati več fotografij,
ponovite te korake.

Dodajanje zvočnega
posnetka
1 Odprite videoposnetek, ki ga
želite urejati, izberite možnost
.
in se dotaknite možnosti
2 Izberite možnost
in nato
Zvočni posnetek.
3 Če dodate zvočni posnetek, bo
kakovost izvirnega avdia nižja.
Dotaknite se možnosti Da, da
nadaljujete.
60
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4 Dotaknite se možnosti , da
si ogledate videoposnetek Ko
pridete do dela, kamor želite
posneti svoj glas, pritisnite
.
možnost

2

5 Pritisnite možnost
, da
ustavite snemanje, in možnost
, da predvajate posneto.
6 Dotaknite se možnosti
Predogled, da preverite,
ali ste zadovoljni z zvočnim
posnetkom.
7 Dotaknite se ikone Shrani in
izberite, ali želite prepisati staro
datoteko ali ustvariti novo.
8 Če videoposnetku želite dodati
več zvočnih posnetkov, ponovite
te korake.

4

Dodajanje zvočnega
posnetka videoposnetku
1 Odprite videoposnetek, ki ga
želite urejati, izberite možnost
.
in se dotaknite možnosti

3

5

6

Sp
vi
1

2
3

te

2 Izberite
in nato Dodajanje
zvoka.
3 Odpre se mapa Moje zadeve.
Izberite skladbo, ki jo želite
dodati videoposnetku.
4 Izvirna skladba na videoposnetku
bo izbrisana. Dotaknite se
možnosti Da, da nadaljujete.
5 Če je avdio posnetek krajši od
videoposnetka, izberite, ali naj se
predvaja Enkrat ali Ponovi.
6 Izberite, ali želite zamenjati
izvirno datoteko ali shraniti kot
novo datoteko.

4 Izberite, ali želite zamenjati
izvirno datoteko ali shraniti kot
novo datoteko.
OPOMBA: Urejati je mogoče le
datoteke 3gp.

Sprememba hitrosti
videoposnetka
1 Odprite videoposnetek, ki ga
želite urejati, izberite možnost
.
in se dotaknite možnosti
2 Izberite
in Hitrost
predvajanja.
3 Izberite eno od razpoložljivih
hitrosti: x4, x2, x1/4, x1/2.
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Moje zadeve
V pomnilnik telefona lahko shranite
katero koli večpredstavnostno
datoteko, da boste imeli enostaven
dostop do vseh slik, zvokov,
videoposnetkov in iger. Datoteke
lahko shranite tudi na pomnilniško
kartico. Če uporabljate pomnilniško
kartico, sprostite prostor v
pomnilniku telefona.
Če želite dostopiti do menija Moje
zadeve, se dotaknite možnosti
in nato . Dotaknite se
možnosti , da odprete seznam
map, v katerih so shranjene vse
večpredstavnostne datoteke.

Slike
Meni Slike vsebuje seznam
slik, vključno s prednaloženimi
privzetimi slikami v telefonu,
prenesenimi slikami in slikami,
ki ste jih posneli s fotoaparatom
telefona.
, da
Dotaknite se možnosti
preklopite med pogledoma Mrežni
62 pogled in Pogled seznama.
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Pošiljanje fotografije
1 Dotaknite se možnosti
in
nato .
2 Dotaknite se možnosti , nato
pa izberite možnost Slike.
3 Izberite sliko, ki jo želite poslati.
Nato izberite možnost Pošlji
ter izberite med možnostmi
Sporočilo MMS, E-pošta ali
Bluetooth.
4 Če izberete možnost Sporočilo
MMS ali E-pošta, bo fotografija
priložena sporočilu, sporočila pa
lahko ustvarjate in pošiljate kot
običajno. Če izberete možnost
Bluetooth, se bo samodejno
vključila povezava Bluetooth,
telefon pa bo poiskal napravo, ki
ji lahko pošlje sliko.

Uporaba slike
Slike lahko uporabljate za ozadja
in ohranjevalnike zaslonov, celo za
identifikacijo klicateljev. Telefon naj
bo v pokončnem načinu.
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1 Dotaknite se možnosti
in
nato .
2 Dotaknite se možnosti in nato
Slike.
3 Izberite sliko in se dotaknite
možnosti
.
4 Dotaknite se možnosti Uporabi
kot in izberite med možnostmi:
Ozadje – nastavite ozadje za

4 Dotaknite se možnosti Natisni in
izberite možnost Bluetooth ali
PictBridge.
NASVET! Tiskate lahko prek
povezave Bluetooth ali s
povezavo telefona in tiskalnika,
ki je združljiv s standardom
PictBridge.

zaslon v pripravljenosti.

Premikanje ali kopiranje slike

Slika kontakta – nastavite sliko

1 Dotaknite se možnosti
in
nato .
2 Dotaknite se možnosti in nato
Slike.
3 Dotaknite se možnosti
in
izmerite možnost Premakni ali
Kopiraj.
4 Slike lahko označite/odznačite
tako, da zaporedno pritiskate
nanje. Označite sliko, ki jo želite
premakniti ali kopirati, in se
dotaknite možnosti Kopiraj/
Premakni.

za določeno osebo v imeniku, ki bo
prikazana, ko vas ta oseba pokliče.

Slika ob vklopu – nastavite sliko,
ki naj se pojavi ob vklopu telefona.

Slika ob izklopu – nastavite sliko,
ki naj se pojavi ob izklopu telefona.

Tiskanje slike
1 Dotaknite se možnosti
in
nato .
2 Dotaknite se možnosti in nato
Slike.
3 Izberite sliko in se dotaknite
.
možnosti
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Ustvarjanje diaprojekcije
1 Dotaknite se možnosti
in
nato .
2 Dotaknite se možnosti in nato
Slike.
3 Izberite sliko za začetek
diaprojekcije.
4 Dotaknite se možnosti
in
nato možnosti Diaprojekcija.

Zvoki
Mapa Zvoki vsebuje Prenesene
zvoke, Privzete zvoke in Zvočne
posnetke. Tukaj lahko upravljate z
zvoki, jih pošiljate ali nastavite kot
melodije zvonjenja.

Uporaba zvoka
1 Dotaknite se možnosti
in
nato .
2 Dotaknite se možnosti in nato
možnosti Zvoki.
3 Izberite zvok, da se začne
predvajati.
64
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4 Dotaknite se možnosti
in
izberite Uporabi kot.
5 Izberite men možnostmi
Melodija, Ton sporočila, Vklop
ali Izklop.

Videoposnetki
V mapi Videoposnetki je prikazan
seznam videoposnetkov, ki ste jih
prenesli v telefon ali posneli z njim.
Gledanje videoposnetka
1 Dotaknite se možnosti
in
nato .
2 Dotaknite se možnosti in nato
možnosti Videoposnetki.
3 Izberite videoposnetek, ki ga
želite predvajati.

Uporaba možnosti med
prekinitvijo videoposnetka
Med premorom se dotaknite
in izberite med
možnosti
možnostmi:
Zajemi – zamrznjeni posnetek
zajemite kot sliko.
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Pošlji – videoposnetek pošljite
s sporočilom, e-pošto ali prek
povezave Bluetooth.
Izbriši – izbrišite videoposnetek.
Uredi – uredite videoposnetek.
Informacije o datoteki – oglejte
si naslov, velikost, datum,
vrsto, trajanje, stanje zaščite in
podrobnosti o posredovanju.

m.

to

Pošiljanje videoposnetka
1 Izberite videoposnetek in se
.
dotaknite možnosti
2 Dotaknite se možnosti Pošlji in
izberite možnost Sporočilo, Epošta ali Bluetooth.
3 Če izberete možnost Sporočilo
ali E-pošta, bo videoposnetek
priložen sporočilu, sporočila
pa lahko ustvarjate in pošiljate
normalno. Če izberete možnost
Bluetooth, boste pozvani, da
vklopite povezavo Bluetooth,
telefon pa bo poiskal napravo, ki
ji lahko pošlje videoposnetek.

Vsebine Flash
Mapa Vsebine Flash vsebuje vse
privzete in prenesene datoteke
SWF.

Dokumenti
V meniju Dokumenti si lahko
ogledate vse datoteke z
dokumenti. Ogledate si lahko
Excelove datoteke, datoteke
Powerpoint, Wordove datoteke,
besedilne datoteke in datoteke
PDF.

Prenos datoteke v telefon
Povezava Bluetooth je verjetno
najlažji način prenašanja datotek
iz računalnika v telefon. Prek kabla
za sinhronizacijo lahko uporabljate
tudi program LG PC Suite.
Prenos prek povezave Bluetooth:
1 Zagotovite, da imata telefon in
računalnik vklopljeno povezavo
Bluetooth in da sta medsebojno
vidna.
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2 Z računalnikom datoteko pošljite
prek povezave Bluetooth.
3 Ko je datoteka poslana, jo
morate na telefonu sprejeti tako,
da se dotaknete možnosti Da.
4 Datoteka se mora pojaviti v mapi
Dokumenti ali Ostalo.

Ogled datoteke
1 Dotaknite se možnosti
nato .
2 Dotaknite se možnosti
Dokumenti.
3 Izberite dokument.

in
in nato

Ostalo
V mapi Ostalo lahko shranjujete
datoteke, ki niso slike, zvoki,
videoposnetki, igre ali aplikacije.
Uporabljate jo na enak način kot
mapo Dokumenti. Ko datoteke iz
računalnika prenesete v telefon,
se včasih pojavijo v mapi Ostalo
namesto v mapi Dokumenti.
Če se to zgodi, jih lahko
66 premaknete.
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Premikanje datotek iz mape Ostalo
v mapo Dokumenti:
1 Dotaknite se možnosti
in
nato .
2 Dotaknite se možnosti in nato
Ostalo.
3 Izberite datoteko in se dotaknite
.
možnosti
4 Dotaknite se možnosti Premakni
in na seznamu izberite ciljno
mapo tako, da se dotaknete
ikone s puščico. Ko je prenos
zaključen, se na zaslonu prikaže
sporočilo Premaknjeno.
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Igranje igre
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1 Dotaknite se možnosti
in
nato .
2 Dotaknite se možnosti
.
3 Odprite mapo Igre, izberite
igro in se dotaknite ikone, da jo
zaženete.
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Uporaba menija z
možnostmi za igre
V mapah Igre in Aplikacije so na
voljo naslednje možnosti:
Informacije o datoteki – oglejte si
informacije o ponudniku, različici,
velikosti in domeni.
Uredi po – igre in aplikacije
razvrstite glede na Datum,
Velikost ali Ime.
Upravitelj pomnilnika – oglejte
si stanje pomnilnika telefona in
zunanjega pomnilnika.

Uporaba možnosti Zabava
Možnost zabava vsebuje
prednaložene igre Flash, ki
uporabljajo vgrajen senzor gibanja.

Glasba
Telefon LG GW520 ima vgrajen
predvajalnik skladb, tako da lahko
predvajate vse svoje najljubše
skladbe. Do predvajalnika
dostopate tako, da se dotaknete
možnosti , nato in nazadnje

. Tukaj lahko dostopate do
različnih map:
Nazadnje predvajano – oglejte
si vse skladbe, ki ste jih predvajali
nazadnje.
Vse skladbe – vsebuje vse skladbe
v telefonu.
Izvajalci – po glasbeni zbirki
brskajte po imenih izvajalcev.
Albumi – po glasbeni zbirki
brskajte po naslovih albumov.
Zvrsti – po glasbeni zbirki brskajte
po zvrsteh.
Seznami predvajanja
– vsebuje vse ustvarjene seznama
predvajanja.
Naključno predvajaj – skladbe
predvajajte v naključnem
zaporedju.

Prenos glasbe v telefon
Glasbo v telefon najenostavneje
lahko prenašate prek povezave
Bluetooth ali kabla za
sinhronizacijo.
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Prenos prek povezave Bluetooth:
1 Preverite, da imata obe napravi
vklopljeno povezavo Bluetooth
in sta medsebojno vidni.
2 Izberite glasbeno datoteko
v drugi napravi in izberite
pošiljanje prek povezave
Bluetooth.
3 Ko je datoteka pripravljena za
pošiljanje, jo morate na telefonu
sprejeti tako, da se dotaknete
možnosti Da.
4 Datoteka se mora pojaviti v
> Vse skladbe.
možnosti

Predvajanje skladbe
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1 Dotaknite se možnosti
in
nato .
2 Dotaknite se možnosti , nato
pa izberite možnost Moja glasba
in Vse skladbe.
3 Izberite skladbo, ki jo želite
predvajati.
4 Dotaknite se možnosti
, da
prekinete predvajanje skladbe.
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5 Dotaknite se možnosti
, da
preskočite na naslednjo skladbo.
6 Dotaknite se možnosti
, da se
vrnete na prejšnjo skladbo.
7 Dotaknite se možnosti
, da
se vrnete v seznam glasbe.

Ustvarjanje seznama
predvajanja
Svoje sezname predvajanja lahko
ustvarite tako, da v mapi Vse
skladbe izberete skladbe.
1 Dotaknite se možnosti
in
nato .
2 Dotaknite se možnosti , nato
pa izberite možnost Moja glasba
in Seznami predvajanja.
3 Dotaknite se možnosti Dodaj
nov seznam predvajanja,
vnesite ime seznama predvajanja
in se dotaknite možnosti Shrani.
4 V mapi Vse skladbe so prikazane
vse skladbe na telefonu.
Dotaknite se vseh skladb, ki
jih želite vključiti na seznam
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predvajanja. Na levi strani imen
skladb se bo pojavila kljukica.
5 Dotaknite se možnosti Končano.

Urejanje seznama
predvajanja
Občasno boste verjetno na seznam
predvajanja želeli dodati nove
skladbe ali izbrisati obstoječe. To
lahko storite z urejanjem seznama
predvajanja.
1 Dotaknite se možnosti
in
nato .
2 Dotaknite se možnosti , nato
pa izberite možnost Moja glasba
in Seznami predvajanja.
3 Izberite seznam predvajanja.
4 Dotaknite se možnosti
in
izberite:
Dodaj nove skladbe – na
seznam predvajanja dodajte
nove skladbe. Označite skladbe,
ki jih želite dodati, in se dotaknite
možnosti Končano.

Spremeni zaporedje
- spremenite zaporedje
predvajanja skladb na seznamu
predvajanja.
Odstrani – skladbo odstranite s
seznama predvajanja. Dotaknite
se možnosti Da, da potrdite.
Stanje pomnilnika – oglejte si
stanje pomnilnika telefona in
zunanjega pomnilnika.
Odstrani vse – odstranite vse
skladbe s seznama predvajanja.

Brisanje seznama
predvajanja
1 Dotaknite se možnosti
in
nato .
2 Dotaknite se možnosti
in nato
Seznam predvajanja.
3 Dotaknite se možnosti
in
nato možnosti Izbriši ali Izbriši
vse, da izbrišete vse sezname
predvajanja.
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Moje zadeve
Uporaba radia
Telefon LG GW520 ima radio
FM, zato lahko na poti poslušate
najljubše radijske postaje.
OPOMBA: Če želite poslušati
radio, morate priključiti slušalke.
Priključite jih v vtičnico za slušalke
(vanjo pri polnjenju priključite tudi
polnilnik).

Iskanje postaj
Radijske postaje lahko v telefon
nastavite tako, da jih poiščete
ročno ali samodejno. Shranjene
bodo pod številke postaj, da vam
jih ni treba iskati vedno znova. V
telefon lahko shranite do 50 postaj.
Najprej morate v telefon priključiti
slušalke, saj te delujejo kot antena.
Samodejna nastavitev postaj:
1 Dotaknite se možnosti
in
nato .
2 Dotaknite se možnosti
in
.
nato
70
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3 Dotaknite se možnosti
Samodejno iskanje. Najdenim
postajam bodo samodejno
dodeljene številke kanalov v
telefonu.
OPOMBA: Postajo lahko najdete
tudi ročno s puščicama

in , ki sta prikazani ob
radijski frekvenci. Če puščici
in pridržite, bodo postaje
poiskane samodejno.

Ponastavitev kanalov
1 Dotaknite se možnosti
in
nato .
2 Dotaknite se možnosti
in
nato .
3 Izberite možnost Ponastavi, da
ponastavite trenutni kanal, ali
Ponastavi vse, da ponastavite
vse kanale.
Vsak kanal se vrne na začetno
frekvenco 87,5 MHz.
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Uporaba možnosti Muvee
studio
1 Dotaknite se možnosti
in
nato .
2 Dotaknite se možnosti
.
3 Dotaknite se možnosti
, da dodate sliko. Označite
potrditvena polja slik, ki jih želite
vključiti, in izberite Vstavi.
4 Dotaknite se jezička za slog, da
izberete slog za film Muvee.
5 Dotaknite se možnosti Privzeti
zvok, da spremenite zvok.
6 Dotaknite se možnosti , da
si ogledate izdelek, ki ste ga
ustvarili.
7 Če želite izdelek shraniti, se
dotaknite ikone Shrani.
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Organizator
Dodajanje dogodka v
koledar
1 Na zaslonu v stanju
pripravljenosti izberite , se
dotaknite možnosti in izberite
.
Izberite Koledar.
2 Izberite datum, na katerega
želite dodati dogodek.
3 Dotaknite se možnosti
in
nato Dodaj dogodek.
NASVET! V koledarju lahko
nastavite dopust. Posamično se
dotaknite vsakega dneva, ko ste
na dopustu, nato se dotaknite
možnosti
in izberite Nastavi
praznik.

Dodajanje elementa na
seznam Opravila
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1 Na zaslonu v stanju
pripravljenosti izberite , se
dotaknite možnosti in izberite
.
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2 Izberite Opravila in se dotaknite
možnosti Dodaj opravilo.
3 Določite datum za nalogo,
dodajte opombe in izberite
stopnjo prioritete: Visoka,
Srednja ali Nizka.
4 Opravilo shranite tako, da
izberete Shrani.
NASVET! Element lahko
uredite tako, da ga izberete, se
dotaknete jezička in vnesete
spremembe. Spremembe
potrdite tako, da izberete
možnost Shrani.
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Uporaba iskanja datuma
Iskanje datuma je priročno orodje
za izračun datuma po preteku
določenega števila dni.
Tako ne boste zamudili nobenega
roka.
1 Na zaslonu v stanju
pripravljenosti izberite , se
dotaknite možnosti in izberite
.

4
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2 Izberite Iskanje datuma.
3 Na jezičku Od nastavite želeni
datum.
4 Na jezičku Čez nastavite število
dni.
5 Spodaj bo prikazan Ciljni datum.

Nastavitev alarma
1 Na zaslonu v stanju
pripravljenosti izberite , se
dotaknite možnosti in izberite
.
2 Dotaknite se možnosti Dodaj
alarm.
3 Nastavite čas, ko naj se oglasi
alarm, in se dotaknite možnosti
Shrani. Zaslon se nato
samodejno vrne na seznam
alarmov.
4 Izberite element na seznamu in
ali naj se alarm ponovi Enkrat,
Dnevno, Pon - Pet, Pon - Sob,
Sob - Ned, Razen ob praznikih
ali Izberi dan. Ikone označujejo
izbrani dan v tednu.

5 Izberite možnost Vrsta alarma,
da izberete želeno vrsto alarma.
6 Dotaknite se možnosti Zvonec
alarma. Zvok lahko izberete s
seznama Moje zadeve.
Če želite poslušati zvoke, se
desno
dotaknite možnosti
od zvoka.
7 Alarmu dodajte beležko.
8 Na koncu lahko interval dremeža
nastavite na 5, 10, 20, 30 minut, 1
uro ali ga izklopite.
9 Ko nastavite alarm, se dotaknite
možnosti Shrani.
OPOMBA: Nastavite lahko do 5
alarmov.
NASVET! Dotaknite se ikone za
vklop/izklop desno od alarma,
da ga nastavite.

Diktafon
Z diktafonom lahko snemate
glasovne beležke ali druge avdio
datoteke.
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Organizator
1 Dotaknite se možnosti
in
nato .
2 Dotaknite se možnosti Diktafon,
in možnosti
nato možnosti
Nastavitve ter izberite med:
Trajanje – nastavite trajanje
posnetka. Izberite med
možnostmi Neomejeno, Velikost
sporočila MMS ali 1 min.
Kakovost – izberite kakovost
zvoka. Izberite med možnostmi
Zelo dobra, Dobra, ali Običajna.
Zasedeni pomnilnik – izberite,
ali naj se posneti zvoki shranijo v
zunanji pomnilnik ali pomnilnik
telefona.

Snemanje zvoka ali glasu
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1 Dotaknite se možnosti
in
nato .
2 Dotaknite se možnosti Diktafon.
3 Dotaknite se možnosti
, da
začnete snemanje.
4 Dotaknite se možnosti
, da
končate snemanje.
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5 Dotaknite se možnosti
poslušate posnetek.

, da

D
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Pošiljanje zvočnega
posnetka
1 Ko končate s snemanjem, se
dotaknite možnosti
.
2 Dotaknite se možnosti Pošlji
prek in izberite možnost
Sporočilo, E-pošta ali
Bluetooth. Če izberete možnost
Sporočilo ali E-pošta, bo
posnetek dodan sporočilu, ki
ga lahko ustvarite in pošljete
na običajni način. Če izberete
možnost Bluetooth, se bo
povezava Bluetooth samodejno
vključila, telefon pa bo poiskal
napravo.
OPOMBA: Ko končate s
snemanjem, se dotaknite
in izberite Pošlji
možnosti
prek, Datoteka, Izbriši, Uporabi
kot (da posnetek uporabite kot
glasovno melodijo), Nastavitve ali
Pojdi v Moji zvoki.
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Dodajanje beležke
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1 Na zaslonu v stanju
pripravljenosti izberite , se
dotaknite možnosti in izberite
.
2 Dotaknite se možnosti Dodaj
beležko.
3 Vnesite beležko in se dotaknite
možnosti Shrani.
4 Beležka se prikaže na zaslonu.

Uporaba kalkulatorja
1 Na zaslonu v stanju
pripravljenosti izberite možnost
, nato se dotaknite možnosti
in izberite možnost .
2 Izberite Kalkulator.
3 Dotaknite se številskih tipk, da
vnesete številke.
4 Za preproste izračune se
dotaknite želene funkcije (+, –, x
ali ÷) in nato =.

5 Za bolj zapletene izračune
in
se dotaknite možnosti
izberite sin, cos, tan, log, ln, exp,
deg ali rad itd.

Pretvorba enote
1 Na zaslonu v stanju
pripravljenosti izberite , se
dotaknite možnosti in izberite
.
2 Izberite možnost Pretvornik
enot.
3 Izmerite, kar želite pretvoriti:
Valuta, Površina, Teža, Dolžina,
Temperatura, Prostornina ali
Hitrost.
4 Nato lahko izberete enoto in
vnesete vrednost, ki jo želite
pretvoriti, in enoto, v katero
želite pretvoriti.
5 Na zaslonu se pojavi ustrezna
vrednost.

li
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Organizator

S

Uporaba štoparice

Dodajanje mesta svetovni uri

1 Na zaslonu v stanju
pripravljenosti izberite , se
dotaknite možnosti in izberite
.
2 Izberite možnost Štoparica.
3 Dotaknite se možnosti Začni, da
začnete meriti čas.
4 Dotaknite se možnosti Krog, če
želite izmeriti čas kroga.
5 Izberite Stop, da zaustavite
časovnik.
6 Dotaknite se možnosti Povrni,
da ponovno zaženete štoparico
od časa, ko ste jo zaustavili, ali se
dotaknite možnosti Ponastavi,
da čas začnete meriti od začetka.

1 Na zaslonu v stanju
pripravljenosti izberite ,
.
pritisnite in izberite
2 Izberite Svetovna ura
3 Dotaknite se možnosti
in
nato Dodaj mesto. Dotaknite se
ikone zgoraj levo na zaslonu in
v jeziček za iskanje vnesite ime
želenega mesta. Ime se bo nato
prikazalo na vrhu zaslona.

STK
Ta meni se lahko razlikuje, odvisno
od tega, ali imate na kartici SIM
storitve podpore za STK ali ne (npr.
zbirka aplikacij SIM).
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Sinhronizacija z računalnikom
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Računalnik lahko sinhronizirate
s telefonom in tako zagotovite
ujemanje vseh pomembnih
podrobnosti in datumov. S
sinhronizacijo lahko ustvarite tudi
varnostne kopije, da boste brez
skrbi.

Namestitev programa LG PC
Suite v računalnik
1 Na zaslonu v stanju
pripravljenosti pritisnite ,
in nato
.
izberite možnost
2 Premaknite se in dotaknite
možnosti Način povezave USB
ter izberite možnost PC Suite.
3 Telefon povežite z računalnikom.

Varnostno kopiranje in
obnovitev informacij v
telefonu
1 Telefon povežite z računalnikom.
2 Dvokliknite ikono programa LG
PC Suite na namizju.

3 Kliknite ikono Podpora in
izberite možnost Podpora ali
Povrni.
4 Označite vsebino, ki jo želite
varnostno kopirati ali jo obnoviti.
Izberite mesto, kamor želite
varnostno kopirati podatke ali s
katerega želite obnoviti podatke.
Kliknite V redu.
5 Podatki bodo varnostno kopirani
ali obnovljeni.

Ogled datotek telefona na
računalniku
1 Telefon povežite z računalnikom.
2 Dvokliknite ikono programa LG
PC Suite na namizju.
3 Kliknite ikono Vsebina.
4 Vsi dokumenti, vsebina
Flash, slike, avdio datoteke in
videoposnetki, ki ste jih shranili
v telefon, bodo prikazani na
zaslonu v mapi telefona LG.
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Sinhronizacija z računalnikom
NASVET! Če si vsebino telefona
ogledate v računalniku, boste lažje
razvrstili datoteke, organizirali
dokumente in odstranili vsebino,
ki je ne potrebujete več.
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Z desno tipko miške kliknite
kontakte in izberite Kopiraj v
imenik. Za prikaz vseh številk
kliknite mapo Telefon na levi
strani zaslona.

Sinhroniziranje imenika

Sinhroniziranje sporočil

1 Telefon povežite z računalnikom.
2 Dvokliknite ikono programa LG
PC Suite na namizju.
3 Kliknite ikono Imenik.
4 Vaš računalnik bo zdaj uvozil in
prikazal imenik, ki je shranjen na
kartici SIM in v telefonu.
5 Kliknite možnost Datoteka
in izberite Shrani. Zdaj lahko
izberete, kam želite shraniti
imenik.
OPOMBA: Za varnostno
kopiranje imenika, shranjenega
na kartici SIM, kliknite mapo
kartice SIM na levi strani
računalniškega zaslona. Izberite
možnost Uredi na vrhu zaslona in
nato Izberi vse.

1 Telefon povežite z računalnikom.
2 Dvokliknite ikono programa LG
PC Suite na namizju.
3 Kliknite ikono Sporočila.
4 Vsa sporočila v računalniku
in telefonu bodo prikazana v
mapah na zaslonu.
5 Z orodno vrstico na vrhu zaslona
urejajte in ponovno razvrščajte
sporočila.
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Uporaba telefona kot
masovnega pomnilnika
Telefon lahko uporabite kot
masovni pomnilnik.
1 Prekinite povezavo telefona in
računalnika.
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2 Na zaslonu v stanju
pripravljenosti izberite možnost
, nato pa se dotaknite
.
možnosti
3 Izberite možnost
in nato
Način povezave USB.
4 Dotaknite se možnosti Masovni
pomnilnik. Ta način bo shranjen.
5 Telefon priključite na računalnik.
Na telefonu se izpiše: Povezava
je vzpostavljena.
6 Vse datoteke telefona bodo
samodejno shranjene v trdi disk
računalnika.
OPOMBA: Da lahko zaženete
funkcijo Masovni pomnilnik,
mora biti telefon izklopljen iz
računalnika.

Uporaba telefona kot
naprave za sinhronizacijo
glasbe
Telefon lahko uporabite kot
napravo za sinhronizacijo glasbe le
za datoteke Sync Music.

Glasbo lahko sinhronizirate s
programom Windows Media Player
11, sinhronizacija pa je mogoča
tako v pomnilnik telefona kot na
zunanjo pomnilniško kartico.
1 Prekinite povezavo telefona in
računalnika.
2 Na zaslonu v stanju
pripravljenosti izberite možnost
, nato pa se dotaknite
.
možnosti
3 Izberite možnost
in nato
Način povezave USB.
4 Dotaknite se možnosti
Sinhronizacija glasbe. Ta način
bo shranjen.
5 Telefon priključite na računalnik.
Na telefonu se izpiše:
Vzpostavljanje povezave za
sinhronizacijo glasbe ... in
nato Prekinite povezavo, da
ustavite sinhronizacijo glasbe.
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Sinhronizacija z računalnikom
Uporaba telefona kot
modema
Telefon GW520 lahko deluje
tudi kot modem za računalnik in
omogoča dostop do e-pošte in
interneta, tudi ko se ne morete
povezati prek kablov. To lahko
storite prek kabla USB ali povezave
Bluetooth.
Če uporabite kabel USB:
1 Poskrbite, da je v računalniku
nameščen program LG PC Suite.
2 S kablom USB povežite telefon
GW520 in računalnik ter zaženite
program LG PC Suite.
3 Na računalniku kliknite možnost
Internetni paket.
4 Ustvarite profil, ki se lahko
poveže z internetom, in shranite
nastavitve.
5 Profil, ki ste ga ustvarili, se pojavi
na računalniškem zaslonu.
Izberite ga in kliknite Poveži.
Računalnik se bo povezal prek
telefona GW520.
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Če uporabite povezavo
Bluetooth:
1 Poskrbite, da je povezava
Bluetooth vklopljena ter vidna
za računalnik in telefon GW520.
2 Računalnik in telefon GW520
povežite tako, da je za povezavo
potrebna koda.
3 Uporabite Čarovnika za
povezavo v programu LG
PC Suite, da ustvarite aktivno
povezavo Bluetooth.
4 Na računalniku kliknite možnost
Internetni paket.
5 Ustvarite profil, ki se lahko
poveže z internetom, in shranite
nastavitve.
6 Profil, ki ste ga ustvarili, se pojavi
na računalniškem zaslonu.
Izberite ga in kliknite Poveži.
Računalnik se bo povezal prek
telefona GW520.
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Iskalnik

a

Iskalnik vam kar prek mobilnika
odpira zanimiv in popolnoma
barven svet iger, glasbe, novic,
športa, razvedrila in še česa. Kjer
koli ste in kar koli si želite.

o

Dostop do spleta
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1 Na zaslonu v stanju
pripravljenosti izberite možnost
, nato se dotaknite možnosti
in izberite
.
2 Če takoj želite na domačo stran
brskalnika, izberite možnost
Domov. Izberete lahko tudi
možnost Vnesi naslov in
vnesete želeni naslov URL ter
izberete Vzpostavi povezavo.
OPOMBA: Za povezavo s to
storitvijo in prenos vsebine se
zaračunajo dodatni stroški. Pri
omrežnem ponudniku preverite
stroške za prenos podatkov.

Dodajanje in dostop do
priljubljenih
Za enostaven in hiter dostop do
najljubših spletnih mest dodajte
zaznamke in shranite spletne strani.
1 Na zaslonu v stanju
pripravljenosti izberite , nato
se dotaknite možnosti in
.
izberite
2 Izberite Zaznamki. Na zaslonu se
pojavi seznam priljubljenih.
3 Če želite dodati nov zaznamek,
se dotaknite možnosti Dodaj
zaznamek. Vnesite ime za
zaznamek in nato spletni naslov.
4 Dotaknite se možnosti Shrani.
Zaznamek se prikaže na seznamu
zaznamkov.
5 Za dostop do zaznamka se
enostavno dotaknite zaznamka
in nato možnosti Poveži. Povezali
se boste z zaznamkom.
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Internet
Uporaba bralnika RSS

Shranjevanje strani

O

RSS (Really Simple Syndication)
je družina oblik zapisa spletnih
virov za objavljanje pogosto
posodobljenih vsebin, kot so
vnosi v spletnih dnevnikih,
najpomembnejše novice in
podcasti. Dokument RSS,
imenovan vir, spletni vir ali
kanal, vsebuje povzetek vsebine
povezanega spletnega mesta ali
celotno besedilo. RSS omogoča,
da so uporabniki samodejno
redno obveščani o novostih na
priljubljenih spletnih mestih, kar je
laže kot ročno preverjanje.
Uporabnik se naroči na vir tako,
da v bralnik vnese povezavo vira
ali v brskalniku klikne ikono RSS,
ki začne postopek naročanja.
Bralnik redno preverja, ali so v virih,
na katere je uporabnik naročen,
nove vsebine, in prenaša najdene
posodobitve.

1 Do želene spletne strani
dostopate tako, kot je opisano
zgoraj.
2 Dotaknite se možnosti
in
izberite možnost Shrani to stran.
3 Vnesite ime za spletno stran, da
jo boste zlahka prepoznali.
4 Dotaknite se možnosti Shrani.

1
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NASVET! Ta meni omogoča
urejanje naslovov shranjenih
strani, zaščito ali odstranitev
zaščite beležke zaslona in
brisanje shranjenih strani.
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Dostop do shranjene strani
1 Na zaslonu v stanju
pripravljenosti izberite , se
dotaknite možnosti in izberite
.
2 Izberite Shranjene strani.
3 Izberite želeno stran, ki se bo
odprla.

2

e

Ogled zgodovine brskalnika
1 Na zaslonu v stanju
pripravljenosti izberite , se
dotaknite možnosti in izberite
. Izberite možnost Zgodovina.
2 Prikazal se bo seznam naslovov
spletnih strani, do katerih ste
dostopali nazadnje. Za dostop
do ene od teh strani enostavno
izberite eno stran.

Spreminjanje nastavitev
spletnega brskalnika
1 Na zaslonu v stanju
pripravljenosti izberite , se
dotaknite možnosti in izberite
. Izberite Nastavitve.
2 Izbirate lahko med možnostmi,
ki jih želite urejati, in sicer
Profili, Možnosti prikaza,
Predpomnilnik, Piškotki in
Varnost, če pa želite nastavitve
ponastaviti, izberite možnost
Ponastavi nastavitve.
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Nastavitve
V tej mapi lahko prilagodite
nastavitve telefona GW520 po
svojih željah.

Prilagajanje profilov
Profil lahko hitro spremenite na
zaslonu v stanju pripravljenosti.
Enostavno se dotaknite vrstice
povzetka stanja na zgornjem delu
in nato jezička profila.
V meniju z nastavitvami lahko
prilagajate nastavitve posameznih
profilov.
1 Pritisnite
in izberite
.
2 Dotaknite se možnosti
in
izberite profil, ki ga želite urediti.
3 Spremenite lahko vse možnosti
zvoka in opozorila, ki so na
voljo na seznamu, vključno
z nastavitvami za možnosti
Melodija, Glasnost, Ton
sporočila in drugo.

84
LG GW520 | Uporabniški priročnik

Spreminjanje nastavitev
zaslona
1 Dotaknite se možnosti
in
.
izberite
2 Dotaknite se možnosti in nato
izberite med možnostmi:
Ozadje - izberite temo za zaslon
v stanju pripravljenosti.
Livesquare – spremenite lahko
Liveplace in Livecon. Če vklopite
možnost Dnevna ponastavitev,
se aplikacija Livesquare
ponastavi vsako jutro ob 4.00.
Zgornji meni - izberite slog
zgornjega menija.
Klicanje – prilagodite velikost in
barvo številk.
Pisava – prilagodite slog in
velikost pisave.
Osvetlitev ozadja - izberite,
koliko časa naj ostane vklopljena
osvetlitev ozadja.
OPOMBA: Dlje kot je osvetlitev
ozadja vklopljena, več energije
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baterije prihrani, zato boste
morali telefon polniti pogosteje.
Osvetlitev – prilagodite svetlost
zaslona.
Pozdravno sporočilo – izberite
Vklop ali Izklop in vnesite
pozdravno sporočilo.
Vklop/Izklop – izberite temo za
zaslon ob vklopu/izklopu.

Spreminjanje nastavitev
telefona
Uživajte v svobodi prilagajanja
telefona GW520 po svojih željah.
1 Dotaknite se možnosti
in
.
izberite
2 Dotaknite se možnosti
in nato izberite možnost s
spodnjega seznama.
Datum & Ura – prilagodite
nastavitve datuma in časa
ali izberite samodejno
posodabljanje časa, ko ste na
potovanju ali ob prehodu na
poletni/zimski čas.

Varčevanje z energijo –
nastavite tovarniško nastavljeno
varčevanje z energijo na:
Izklop, Samo ponoči in Vedno
vklopljeno.
Jeziki – spremenite jezik na
zaslonu telefona GW520.
Avtom. zaklep tipk – samodejno
zaklepanje tipkovnice na zaslonu
v stanju pripravljenosti.
Varnost – prilagodite varnostne
nastavitve, vključno s kodami PIN
in zaklepanjem telefona.
Upravitelj pomnilnika – z
upraviteljem pomnilnika lahko
ugotovite, kako je posamezen
pomnilnik uporabljen in koliko
prostora je na voljo.
Skupen pomnilnik telefona
– oglejte si, koliko pomnilnika
je v telefonu GW520 na voljo
za možnosti Slike, Zvoki, Videi,
Vsebine Flash, MMS, E-pošta,
aplikacije Java in drugo.
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Nastavitve
Rezerviran pomnilnik telefona
– oglejte si, koliko pomnilnika v
telefonu je na voljo za možnosti
SMS, Imenik, Koledar, Opravila,
Beležka, Alarm, Zgodovina klicev,
Priljubljene in Razno.
Pomnilnik SIM – oglejte si,
koliko pomnilnika je na voljo na
kartici SIM.
Zunanji pomnilnik – oglejte
si, koliko pomnilnika je na voljo
na zunanji pomnilniški kartici
(pomnilniško kartico boste
morda morali kupiti posebej).
Nastavitve primarnega
pomnilnika - izberite, ali želite
elemente prednostno shranjevati
v pomnilnik telefona ali v zunanji
pomnilnik.
Ponastavitev nastavitev
– obnovite vse nastavitve na
tovarniške nastavitve.
Informacije – oglejte si tehnične
informacije o telefonu GW520.
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Spreminjanje nastavitev
dotika

O

Na osnovnem zaslonu izberite
in nazadnje
možnost , nato
.
Umerjanje tipkovnice
– prilagodite lahko umerjanje
tipkovnice.
Nastavitev zaslona na dotik
– nastavitev zaslona na dotik
lahko spremenite.

Spreminjanje nastavitev
povezljivosti
Nastavitve povezljivosti je že
nastavil omrežni operater, zato
lahko takoj začnete uživati v
uporabi novega telefona. Če želite
spremeniti nastavitve, uporabite
ta meni:
in nato
Dotaknite se možnosti
.
Izberite .
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Omrežne nastavitve
Izberite omrežje – Če izberete
način Samodejno, telefon
GW520 samodejno poišče
omrežje in se vanj registrira. To je
priporočeno za najboljšo storitev
in kakovost.
OPOMBA: Če telefon izgubi
omrežje v ročnem načinu, se
na nedejavnem zaslonu prikaže
pojavno sporočilo, ki vas
poziva, da izberete razpoložljivo
omrežje.
Omrežni način – nastavite lahko
vrsto omrežja, ki naj bo poiskano,
kadar v meniju Izberi omrežje
poteka iskanje omrežja.
Seznam želenih omrežij – če
je iskanje omrežja samodejno,
lahko dodate omrežje, v katerega
se želite povezati. Na voljo so
naslednje možnosti:
Internetni profili – v tem meniju
so prikazani internetni profili. Nove
profile lahko ustvarite, izbrišete ali

uredite v meniju Možnosti. Vendar
ne morete izbrisati ali urejati
privzetih nastavitev, ki so odvisne
od države.
Dostopna točka – vaš omrežni
operater je že shranil to
informacijo. S tem menijem lahko
dodate nove dostopne točke.
Paketna podatkovna povezava –
izberite, kdaj naj se naprava poveže
v omrežje s paketno podatkovno
povezavo.
Način povezave USB
– izberite Podatkovne storitve in
sinhronizirajte telefon GW520 s
programom LG PC Suite, da boste
lahko kopirali datoteke iz telefona.
Če uporabljate funkcijo
sinhronizacije glasbe s
predvajalnikom Windows Media
Player, v tem meniju izberite
možnost Sinhronizacija glasbe.
Funkcija Sinhronizacija glasbe je na
voljo le za glasbeno vsebino.
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Nastavitve
Nastavitve pretakanja – vaš
omrežni operater je že shranil to
informacijo. Če jih želite spremeniti,
jih lahko urejate.
Nastavitve Java – dodate ali
izberete lahko profil in si ogledate
informacije o certifikatu.

Pošiljanje in prejemanje
datotek prek povezave
Bluetooth
Povezava Bluetooth je odlična za
pošiljanje in prejemanje datotek,
saj ne potrebujete kablov,
povezava pa je hitra in enostavna.
S slušalko Bluetooth se lahko
povežete tudi za opravljanje in
prejemanje klicev.
Pošiljanje datoteke:
1 Odprite datoteko, ki jo želite
poslati. Običajno je to datoteka
s fotografijami, videoposnetki ali
glasbo.
2 Izberite Pošlji.
Izberite Bluetooth.
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3 Če ste že združili napravo
Bluetooth, telefon GW520 ne
bo samodejno poiskal drugih
naprav Bluetooth. Če je niste,
bo telefon GW520 poiskal druge
naprave, ki podpirajo Bluetooth
in so v dosegu.
4 Izberite napravo, v katero želite
poslati datoteko, in se dotaknite
možnosti Izberi.
5 Datoteka se pošlje.
NASVET! Poglejte vrstico
napredovanja, da preverite, ali je
bila datoteka poslana.
Prejemanje datoteke:
1 Da lahko prejemate datoteke,
mora biti možnost Bluetooth
nastavljena na Vklop in Vidno.
Za več informacij si oglejte
razdelek Spreminjanje nastavitev
povezave Bluetooth na desni
strani.

2

3

Sp
po
1
2

e
h

e

ev

2 Pozvani boste, da sprejmete
datoteko pošiljatelja. Dotaknite
se možnosti Da, da prejmete
datoteko.
3 Vidite lahko, kam se je datoteka
shranila. Izberete lahko možnost
Ogled ali Uporabi kot ozadje.
Datoteke se običajno shranijo
v ustrezno mapo v mapi Moje
zadeve.
Spreminjanje nastavitev
povezave Bluetooth:
1 Dotaknite se možnosti
in
.
izberite
2 Izberite možnosti , nato
in
se dotaknite možnosti
izberite možnost Nastavitve.
Spremenite:
Vidljivost moje naprave izberite med možnostmi Vidno,
Skrito ali Vidno za 1 minuto.
Ime mojega tel. – vnesite ime za
telefon GW520.

Podprte naprave – izberite,
kako naj se povezava Bluetooth
uporabi v povezavi z drugimi
storitvami.
Način za oddaljeno kartico SIM
– vklopite ali izklopite.
Moj naslov – prikažite naslov
Bluetooth.

Združevanje z drugo
napravo Bluetooth
Pri združevanju telefona GW520
z drugo napravo lahko nastavite
povezavo, zaščiteno z geslom. Tako
je združevanje varnejše.
1 Preverite, ali je možnost
Bluetooth nastavljena na Vklop
in Vidno. Vidljivost lahko
spremenite v meniju Nastavitve.
2 Dotaknite se možnosti Išči.
3 Telefon GW520 začne iskati
naprave. Ko je iskanje končano,
se na zaslonu pojavi možnost
Poskusi znova.
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Nastavitve
4 Izberite napravo, s katero želite
združiti telefon, vnesite kodo in
se dotaknite možnosti V redu.
5 Telefon se poveže z drugo
napravo, na kateri vnesite isto
kodo.
6 Povezava Bluetooth, zaščitena z
geslom, je pripravljena.

Uporaba slušalke Bluetooth
1 Preverite, ali je možnost
Bluetooth nastavljena na Vklop
in Vidno.
2 Da slušalko nastavite v način
združevanja in združite napravi,
sledite navodilom, priloženim
slušalki.
3 Dotaknite se možnosti Vprašaj
pred vzpost. povezave ali
Vedno poveži in se dotaknite
možnosti Da, da vzpostavite
povezavo. Telefon GW520 bo
samodejno preklopil na profil
Slušalka.
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Nadgradnja programske
opreme
Program za nadgradnjo
programske opreme mobilnika
LG
Za več informacij o namestitvi in
uporabi programa obiščite
http://update. lgmobile.com.
S to funkcijo lahko hitro in priročno
nadgradite programsko opremo na
najnovejšo različico prek interneta,
ne da bi obiskali servisni center.
Program za nadgradnjo
programske opreme mobilnika
zahteva stalno pozornost med
celim postopkom nadgradnje,
zato bodite pozorni na
morebitna navodila in opombe
v posameznem koraku, preden
nadaljujete. Če med nadgradnjo
odstranite podatkovni
komunikacijski kabel USB ali
baterije, se lahko mobilnik hudo
poškoduje. Ker proizvajalec
ne prevzema odgovornosti za

izg
na
si
in

izgubo podatkov med postopkom
nadgradnje, vam priporočamo, da
si zabeležite morebitne pomembne
informacije in jih shranite.
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Pripomočki

O

Telefonu GW520 je priložena naslednja dodatna oprema.
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Polnilnik

Podatkovni
kabel

Baterija

Stereo
slušalke

OPOMBA:
• Vedno uporabljajte originalno
dodatno opremo LG.
• V nasprotnem primeru lahko pride
do razveljavitve garancije.
• Pripomočki se razlikujejo po regijah;
za dodatna vprašanja se obrnite na
naše regionalno servisno podjetje
ali zastopnika.
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Uporabniški
priročnik
Več informacij
o telefonu
GW520.

Omrežna storitev

Tehnični podatki

Brezžični telefon, opisan v tem
priročniku, je odobren za uporabo
v omrežjih GSM 850, E-GSM 900,
DCS 1800, PCS 1900 in W-CDMA.
Številne funkcije, omenjene v tem
priročniku, se imenujejo omrežne
storitve. To so posebne storitve,
ki jih uredite prek ponudnika
brezžičnih storitev. Da lahko
uporabljajte omrežne storitve,
se morate nanje naročiti pri
ponudniku storitev in od njega
tudi pridobiti navodila za njihovo
uporabo.

Splošno
Ime izdelka: GW520
Sistem: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS
1800 / PCS 1900 / W-CDMA
Temperatura okolja
Maks.: +55 °C (praznjenje),
+45 °C (polnjenje)
Najmanj: -10 °C
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Smernice za varno in učinkovito uporabo
Preberite te preproste smernice.
Neupoštevanje teh smernic je
lahko nevarno ali nezakonito.

Izpostavljenost
radiofrekvenčni energiji
Informacije o izpostavljenosti
radijskim valovom in stopnji
sevanja (SAR) Ta model mobilnika
GW520 je skladen z veljavnimi
varnostnimi zahtevami glede
izpostavljenosti radijskim valovom.
Zahteve temeljijo na znanstvenih
smernicah, ki vključujejo varnostne
meje za zagotovitev varnosti za
vse ljudi, ne glede na starost in
zdravstveno stanje.
• Pri smernicah za izpostavljenost
radijskim valovom je v uporabi
merska enota, znana kot SAR
(Specific Absorption Rate).
Preizkusi za SAR se izvajajo po
standardiziranih metodah, tako da
telefon oddaja pri najvišji potrjeni
ravni moči v vseh uporabljenih
frekvenčnih pasovih.

• Čeprav imajo lahko različni
modeli telefonov LG različne
stopnje sevanja SAR, so vsi v
skladu z ustreznimi smernicami
glede izpostavljenosti radijskim
valovom.
• Mejna vrednost SAR, ki jo
priporoča Mednarodna komisija
za varstvo pred neionizirnimi
sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg,
porazdeljena po 10 g tkiva.
• Najvišja vrednost SAR za ta model
telefona, ki so ga preizkušali pri
DASY4 za uporabo pri ušesu, je
1,01 W/kg (10 g) in za nošenje na
telesu 1,75 W/kg (10 g).
• Vrednost SAR za prebivalce
v državah/območjih, kjer so
sprejeli mejno vrednost SAR, ki jo
priporočajo pri Inštitutu inženirjev
elektrotehnike in elektronike
(IEEE), je 1,6 W/kg, porazdeljena
po 1 g tkiva.
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Smernice za varno in učinkovito uporabo
Skrb za izdelek in
vzdrževanje
OPOZORILO
Uporabljajte le baterije,
polnilnike in pripomočke,
odobrene za uporabo s tem
določenim modelom telefona.
Uporaba katere koli druge vrste
lahko pripelje do razveljavitve
vsakršne odobritve ali garancije,
ki velja za telefon, in je lahko
nevarna.
• Enote ne razstavljajte. Ko je
potrebno, naj za popravilo poskrbi
usposobljen serviser.
• Enote ne približujte električnim
napravam, kot so televizorji,
radijski sprejemniki ali osebni
računalniki.
• Enote ne smete približevati
toplotnim virom, kot so radiatorji
ali kuhalniki.
• Pazite, da ne pade po tleh.
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• Enote ne izpostavljajte
mehanskim tresljajem ali
udarcem.
• Telefon izklopite povsod, kjer to
zahtevajo posebni predpisi. Na
primer, telefona ne uporabljajte
v bolnišnicah, ker lahko vpliva na
delovanje občutljive medicinske
opreme.
• Med polnjenjem telefona ne
držite z mokrimi rokami. Lahko
pride do električnega udara in
hudih poškodb telefona.
• Telefona ne polnite v bližini
vnetljivega materiala, ker se lahko
segreje in pride do nevarnosti
požara.
• Zunanjost enote očistite s čisto
krpo (ne uporabljajte topil, kot so
benzen, razredčilo in alkohol).
• Telefona ne polnite na mehki
opremi.
• Telefon je treba polniti v dobro
prezračenem prostoru.
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• Enote ne izpostavljajte
prekomernemu dimu ali prahu.
• Telefona ne hranite v bližini
plačilnih kartic ali vozovnic; lahko
se poškodujejo informacije na
magnetnem zapisu.
• Zaslona se ne dotikajte z ostrimi
predmeti, saj lahko poškodujete
telefon.
• Telefona ne izpostavljajte tekočini,
vlagi ali vlažnosti.
• Previdno uporabljajte dodatno
opremo, kot so slušalke. Antene
se ne dotikajte po nepotrebnem.
• Telefona ali dodatne opreme ne
uporabljajte na mestih z visoko
vlago, kot so bazeni, rastlinjaki,
solariji ali tropska okolja, saj
lahko vlaga poškoduje telefon in
razveljavi garancijo.

Učinkovito delovanje
telefona
Elektronske naprave
Pri vseh mobilnikih lahko pride
do motenj, kar lahko poslabša
delovanje.
• Mobilnika ne uporabljajte v
bližini medicinske opreme brez
dovoljenja. Telefona ne nosite
nad srčnim spodbujevalnikom, na
primer v prsnem žepu.
• Mobilniki lahko motijo nekatere
slušne pripomočke.
• Manjše motnje se lahko pojavijo
pri delovanju televizorjev,
radijskih sprejemnikov, osebnih
računalnikov itd.

Varnost na cesti
Preverite zakone in predpise glede
uporabe mobilnikov na območju
vožnje.
• Med vožnjo ne držite telefona.
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Smernice za varno in učinkovito uporabo
• Povsem se osredotočite na
vožnjo.
• Uporabite komplet za
prostoročno telefoniranje, če je
na voljo.
• Pred klicanjem ali sprejemanjem
klica ustavite ob cesti in parkirajte,
če to zahtevajo pogoji vožnje.
• Radiofrekvenčna energija lahko
vpliva na nekatere elektronske
sisteme v vozilu, kot je avtoradio
ali varnostna oprema.
• Če je v vozilo vgrajena
zračna blazina, je ne ovirajte
z nameščeno ali prenosno
brezžično opremo. To lahko
povzroči, da se blazina ne
sproži, ali hude poškodbe zaradi
nepravilnega delovanja.
• Če med hojo poslušate glasbo,
naj bo glasnost zmerna, tako da
se zavedate okolice. To je posebej
pomembno v bližini cest.
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Preprečevanje poškodb
sluha
Če ste dalj časa izpostavljeni
glasnim zvokom, si lahko
poškodujete sluh. Zato
priporočamo, da telefona ne
vklapljate ali izklapljate v bližini
ušes. Priporočamo tudi nastavitev
glasnosti glasbe in klica na zmerno
jakost.

Stekleni deli
Nekateri deli mobilne naprave so
stekleni. To steklo lahko poči, če
mobilna naprava pade na trdo
površino ali je močno udarjena. Če
steklo poči, se ga ne dotikajte in ga
ne poskušajte odstraniti. Mobilne
naprave ne uporabljajte, dokler
stekla ne zamenja pooblaščeni
ponudnik storitev.
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Območje razstreljevanja

Otroci

Telefona ne uporabljajte
na območju razstreljevanja.
Upoštevajte omejitve in vse
predpise ali pravila.

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

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

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

Klici v sili
Klici v sili niso na voljo v vseh
mobilni omrežjih. Zato se za klice v
sili ne smete zanašati le na telefon.
Preverite pri krajevnem ponudniku
storitev.

Informacije o bateriji in skrb
zanjo
• Baterije pred ponovnim
polnjenjem ni treba povsem
izprazniti. Za razliko od drugih
baterijskih sistemov tu pomnilnik
ne zmanjša zmogljivosti baterije.
• Uporabljajte le baterije in
polnilnike LG. Polnilniki LG so
zasnovani tako, da zagotavljajo
najdaljšo možno življenjsko dobo
baterije.
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Smernice za varno in učinkovito uporabo

O

• Baterije ne razstavljajte in ne
povzročajte kratkega stika.
• Kovinski stiki baterije naj bodo
čisti.
• Ko zmogljivost baterije ni več
sprejemljiva, jo zamenjajte.
Baterijo lahko napolnite več
stokrat, preden jo je treba
zamenjati.
• Če baterije dalj časa ne
uporabljate, jo napolnite, da čim
bolj povečate uporabnost.
• Polnilnika baterij ne izpostavljajte
neposredni sončni svetlobi in
ga ne uporabljajte v prostorih z
visoko vlago, kot je kopalnica.
• Baterije ne puščajte na vročini ali
hladu, ker se s tem poslabša njena
zmogljivost.
• Če baterijo zamenjate z baterijo
napačne vrste, obstaja nevarnost
eksplozije.

V
up
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• Uporabljene baterije odstranjujte
v skladu s proizvajalčevimi
navodili. Po možnosti jih
reciklirajte. Ne zavrzite jih kot
gospodinjske odpadke.
• Če želite zamenjati baterijo, jo
nesite na najbližji pooblaščeni
servis ali k trgovcu izdelkov LG
Electronics.
• Ko se telefon popolnoma napolni,
izključite polnilnik iz stenske
vtičnice, da preprečite, da bi
le-ta po nepotrebnem porabljal
energijo.
• Dejanska življenjska doba baterije
je odvisna od konfiguracije
omrežja, nastavitev izdelka, načina
uporabe, baterije in okoljskih
pogojev.

S

N

N
p

K
u

F
m
n

N
k

T
n
v

Odpravljanje težav

e

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri
uporabi telefona. Pri nekaterih težavah se morate obrniti na ponudnika
storitev, večino težav pa lahko zlahka odpravite sami.
Sporočilo

Možni vzroki

Možne rešitve

Napaka SIM

V telefonu ni kartice SIM ali
pa je nepravilno vstavljena.

Poskrbite, da je kartica SIM vstavljena
pravilno.

Ni omrežne
povezave

Signal je šibak
Zunaj območja omrežja GSM

Premaknite se k oknu ali na prosto.
Obrnite se na ponudnika storitev za
zemljevid pokritosti.

Kode se ne
ujemajo

Če želite spremenite
varnostno kodo, morate
potrditi novo tako, da jo
znova vnesete. Vneseni kodi
se ne ujemata.

Obrnite se na ponudnika storitev.

Funkcije ni
mogoče
nastaviti

Ponudnik storitev je ne
podpira ali pa je potrebna
registracija

Obrnite se na ponudnika storitev.

Ni mogoče
klicati

Napaka pri klicanju
Vstavljena je nova kartica
SIM Dosežena je omejitev
zaračunavanja

Novo omrežje ni odobreno. Preverite,
kakšne so nove omejitve. Obrnite se
na ponudnika storitev ali ponastavite
omejitev s kodo PIN 2.

Tipke za vklop/izklop niste
držali dovolj dolgo
Izpraznjena baterija

Tipko za vklop/izklop držite pritisnjeno
vsaj dve sekundi.
Napolnite baterijo. Preverite indikator
napajanja na zaslonu.
Očistite stike.

i,

e

na

Telefona
ni mogoče
vklopiti

Stiki baterije so umazani
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Odpravljanje težav
Sporočilo

Možni vzroki

Možne rešitve

Baterija je povsem prazna
Temperatura je izven
razpona

Napolnite baterijo.
Poskrbite, da je temperatura okolja
ustrezna, malo počakajte in znova
polnite.
Preverite napajanje in povezavo s
telefonom. Preverite stike baterije in jih
po potrebi očistite.
Priključite na drugo vtičnico ali
preverite napetost.
Če se polnilnik ne segreje, ga
zamenjajte.
Uporabljajte samo originalno dodatno
opremo LG.
Zamenjajte baterijo.

Težava s stiki
Napaka pri
polnjenju

Omrežje ni pod napetostjo
Polnilnik je okvarjen
Napačen polnilnik
Baterija je okvarjena

Telefon izgublja
omrežje

Signal je prešibek

Samodejno se vzpostavi povezava z
drugim ponudnikom storitev.

Številka ni
dovoljena

Vklopljena je funkcija Fiksne
številke.

Preverite nastavitve.
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Kako uporabljati povzetek navodil
Izrežite Povzetek navodil po črtkani črti kot prikazuje ilustracija.

Kako izrezati
Iztržite Povzetek navodil po narisani črti.
Kot pomagalo uporabite ravnilo, ki ga položite na črto kot prikazuje ilustracija spodaj.
• Pazite, da se ne poškodujete s škarjami.
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Getting to know your phone
Charger, cable and handsfree connector
TIP: To connect the USB cable, wait
until the phone has powered up and
has registered to the network.

End/
Power key
• Ends or rejects
a call. Turns
the phone
on/off. Press
once to return
to the standby
screen.

Micro SD memory
card socket
Lock/Unlock key
Camera key

Multi-tasking
key
Call key
• Dials a phone number and
answers incoming calls.

Side keys
• When the screen is idle: volume
of ring and touch tone.
• During a call: earpiece volume.

WARNING: Putting a
heavy object on the phone or sitting on
it while it is in your pocket can damage
the phone’s LCD and touch screen
functionality.

1

Open view

Y

Fr
m
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To

Change the
text input mode
(capital/ small)
Alpha numeric keys

Clear key
• Clears a character
each time it is
pressed. Hold the
key down to clear
all input.
Enter key
Symbol key
• Enters symbolic

Space key
Use to enter a space
when editing.

2
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Your standby screen
From here you can access all the
menu options, make a quick call,
view the status of your phone and
much more.

Touch screen tips
The standby screen is also a great
place to get accustomed to the
touch screen.
To select an item, touch the centre
of the icon. Your GW520 will vibrate
slightly when it recognises you have
touched an option.
To scroll through lists, touch the last
item visible and slide your finger up
the screen. The list will move up to
display more items.
• There is no need to press too
hard; the touchscreen is sensitive
enough to pick up on a light, firm
touch.
• Use the tip of your finger to touch
the option you require. Be careful
not to touch any other options
around it.

• When the screen back light is off,
press the Unlock/Lock key on the
right hand side to bring back the
home screen.
• Don’t cover the phone with a case
or cover. The touchscreen won’t
work if any material is covering it.
• There are two types of idle screen.
Flick left or right to change your
idle screen type on the standby
screen.
1 Widget idle - When you touch
, the mobile widget panel
appears. You can drag icons
displayed on the widget panel to
the main screen.
2 Livesquare - On the Livesquare
screen, making a call, sending a
message and saving a number is
easy using the number allocated
to an avatar To use the call,
message or Contacts function,
select an avatar and choose the
Quick key icon you want to use.
3

Entering text
There are three ways to enter text:
T9 text mode/ Normal text mode/
Qwertz keypad.

E
Landscape mode.
.
To enter a space touch
To delete a character or remove the
sentence, touch clear .

us
w
di

TIP! Simply touch each
letter to write your message and
press:
to switch to upper case
to add a space

In
In
ke
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to
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tim

T9 predictive

4

Touch to turn T9 predictive
text on or off.
You can choose the writing
language.
Tap to change between the
number, symbol and text keypad.
Use to scroll through the
different keyboards in each text
entry mode (e.g., capital or lower
case letters) when the screen is in
LG GW520 | Defining Features

In T9 mode, you will see
.
T9 uses a built-in dictionary to
recognise your words based on the
key sequences you touch. Simply
touch the number key associated
with the letter you want to enter,
and the dictionary will predict the
word you want to use.
For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6,
6, 3 to write ‘telephone’.
If the word you want doesn’t
appear, touch Spell. If you touch
Spell you can then enter the word
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Entering text
using Abc manual mode and your
word or name will be added to the
dictionary.

Abc manual
In Abc mode, you will see .
In Abc mode you must touch the
key repeatedly to enter a letter if T9
mode is switched off. For example,
to write ‘hello’, touch 4 twice, 3
twice, 5 three times, 5 three more
times, then 6 three times.

Qwertz keypad
Entering text
You can enter alphanumeric
characters using the phone’s
keypad. For example, storing names
in Contacts, writing a message
and creating scheduling events
in the calendar all require you
to enter text. The following text
input methods are available on the
phone: ABC manual mode and 123
mode.

TIP! Some fields may allow
only one text input mode (e.g.
telephone number in contacts
fields).
To enter a symbol in the text entry
key and select a
field, press the
symbol, then select OK.
Scroll using the navigation keys to
show more symbol options.
Separate each word with a space by
.
pressing
To delete a character, press the
key.
Text input mode using the keypad
When you are required to enter
text, for example when writing a
message, the keypad will default
to ABC mode. If you are entering a
number, for example when making
a call, the keypad number keys will
default to numbers.
In ABC mode, you can enter
and
numbers by first pressing
then the number you require.

5

Music

C

Music

Playing a song

Ta

Your LG GW520 has a built-in music
player so you can play all your
favourite tracks. To access the music
then then
.
player, touch
From here, you can access a number
of folders:
Recently played - View all of the
songs you have played recently.
All tracks - Contains all the songs
you have on your phone.
Artists - Browse your music
collection by artist.
Albums - Browse your music
collection by album.
Genres - Browse your music
collection by genre.
Playlists - Contains all playlists you
have created.
Shuffle tracks - Play your tracks in a
random order.

1
2
3
4
5

1
2
3

Touch , then .
Touch
, then All tracks.
Select the song you want to play.
Touch
to pause the song.
Touch
to skip to the next
song.
6 Touch
to go back to the
previous song.
7 Touch
to return to the music
list.
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Camera
Taking a quick photo
1 Press and hold down the
key on the right side of the phone.
2 The viewfinder will appear on screen.
3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the
photo.
4 Position the phone so you can see the subject of your photo in the
preview screen.
5 When the camera has focused on your subject, either press the
on
the side of the phone firmly or press the red box on the lower right of the
screen to take the photo. The sending options then appear on the screen.

Getting to know the viewfinder
Settings - Touch this icon to open the settings
menu.
Camera mode - Camera mode is selected.
Video camera mode - Touch this icon to switch
to video mode.
Back - Touch here to return to the standby screen.
Gallery
Exposure
Shot mode
Take a picture
TIP! You can bring up the options by
tapping the screen. They automatically
turn off after a few seconds.

7

Video

F

Making a quick video

U

1 Press and hold down the camera key on the right-hand side of the phone.
2 In Camera preview mode, touch the Video camera icon
in the view finder to
switch to video mode. The video camera’s viewfinder will appear on the screen.
3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
4 Press the camera key once to start recording. Or press the red dot
at the
bottom right of the screen.
5 Rec will appear in the top right corner of the viewfinder and a timer in the botttom
right corner showing the length of your video.
6 To pause the video, touch
and resume recording by selecting
.
7 Touch
on the screen or press the capture button a second time to stop
recording.
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Getting to know the viewfinder

Settings - Touch this icon to open the settings menu.
Video mode - Video mode is selected.
Image size
Saving to handset memory/external memory
Back - Touch here to return to the standby screen.
Gallery
Exposure
Video size
Stop recording
Start recording
Zoom - Touch

to zoom in or

to zoom out.

Camera mode - Touch this icon to switch to camera
mode.

8
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FM Radio
Using the radio
Your LG GW520 has an FM radio
feature so you can tune into your
favourite stations and listen on the
move.
NOTE: You will need to attach your
headphones to listen to the radio.
Insert them into the headphone
socket (this is the same socket that
you plug your charger into).

Searching for stations
You can tune your phone to radio
stations by searching for them
manually or automatically. They will
then be saved to specific station
numbers, so you don’t have to keep
re-tuning. You can save up to 50
stations in your phone.
You must first attach the headset to
the phone as this acts as the aerial.

To auto tune:
1 Touch , then .
2 Touch
, then
.
3 Touch Auto scan. Then the
stations will be automatically
found and allocated to a channel
on your phone.
NOTE: You can also manually
tune into a station by using
and displayed next to the
radio frequency. If you press and
hold and , the stations will
be found automatically.

ut.

a
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Muvee studio
Using Muvee studio
1 Touch
then .
2 Touch
.
3 Touch
to add an image. Touch
the images you want to include.
The checkboxes in the images will
be checked. Then select Insert.
4 Touch the style tab to choose
a Muvee style. You can choose
between Classic Sepia, Forever
Yours etc.
5 Touch Default sound to change
the sound.
6 Touch
to see what you’ve
created.
7 You can save it while it is playing
by touching the save icon.
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VAMA TRADE POVŠIČ & CO. TRGOVINA d.o.o.
Gojače 6 f, 5262 Črniče

GARANCIJSKI LIST
za telekomunikacijske proizvode

Model:

Serijska št./ IMEI:

Garancija velja
24 mesecev od dneva prodaje
Prodajalec (datum, žig, podpis)

V primeru zamenjave proizvoda garancija velja do:

B
Garancijska izjava
Podjetje VAMA TRADE POVŠIČ & CO. TRGOVINA d.o.o. jamči za kakovost oz. za brezhibno
delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Jamstvo velja v
primeru, da boste proizvod pravilno priključili, uporabljali in vzdrževali po navodilih za uporabo.
V garancijskem roku zagotavljamo ustrezne servisne storitve in potrebne nadomestne dele
tako, da bomo najkasneje v roku 45 dni po prejemu zahtevka in proizvoda na naše stroške
odpravili okvare oziroma pomanjkljivosti.
Izdelek, ki ne bo popravljen v tem roku, bomo na zahtevo kupca zamenjali z novim.
Garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega popravila.
Proizvod lahko pošljete v popravilo v garancijskem roku pooblaščenemu servisu po pošti na
stroške naslovnika preko pošte Slovenije. Stroškov prevoza in prenosa proizvoda z drugimi
transportnimi sredstvi ni mogoče uveljavljati.
Napeljava mora ustrezati splošno veljavnim predpisom in standardom za telekomunikacijske
naprave in za električno omrežje.
Garancija začne veljati z dnevom nakupa proizvoda, kar dokažete s potrjenim garancijskim
listom (datum, žig in podpis prodajalca) in računom. Najkrajši garancijski rok je 24 mesecev od
dneva prodaje. Garancijo uveljavljajte pri pooblaščenem serviserju oziroma prodajalcu, kjer
ste proizvod kupili.
V primeru poškodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport, mehanske poškodbe, vdor
tekočine, izpostavljenost vlagi, vpliv okolice, udarec strele, visokonapetostni sunki, elementarne nezgode), uporabe neoriginalne dodatne opreme, neupoštevanje navodil za uporabo,
nepooblaščenih posegov ali nepravilne uporabe, garancija ne velja. Iz garancije so izvzeti
potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi, če predpisi ne določajo drugače.
Vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.
Čas po preteku garancijskega roka, v katerem zagotavljamo vzdrževanje, nadomestne dele in
priklopne aparate je trikrat daljši od garancijskega roka.

Pooblaščeni servis:

VAMA TRADE POVŠIČ & CO. TRGOVINA d.o.o.
Obrtna cona Gojače
Gojače 6 f
5262 Črniče
Tel.: 05 366 49 11
Fax.: 05 366 49 10
El.pošta: servis@vamatrade.com
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