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Síť WiFi
(WLAN)

Všeobecné dotazy

Toto zařízení používá neharmonickou frekvenci a je
určeno pro použití v evropských zemích.
Síť WLAN může být v zemích EU bez omezení
používána uvnitř budov, ale ve Francii nesmí být
používána mimo budovy.

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>
810 555 810
* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Vysílač FM

Vysílač FM je určen k použití v evropských zemích
kromě Francie, Řecka, Maďarska, Itálie, Lotyšska,
Ruska, Srbska a Černé hory, Slovenska, Slovinska a
Turecka, kde je jeho používání omezeno.

Bluetooth QD ID B014945

Určitý obsah v této příručce nemusí
odpovídat funkcím vašeho telefonu.
Závisí to na softwaru telefonu nebo
na poskytovateli služeb.

KM900 Uživatelská příručka

Blahopřejeme vám k zakoupení moderního
a kompaktního telefonu KM900 společnosti LG,
který funguje s nejnovějšími technologiemi pro
mobilní komunikaci.

Likvidace starých zařízení
1 Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru
v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje
směrnice Evropské unie číslo 2002/96/ES.
2 Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být
likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu
prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem
vládou nebo místní samosprávou.
3 Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče
pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní
prostředí a lidské zdraví.
4 Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní
samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém
jste výrobek zakoupili.
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Návod pro bezpečné a efektivní použití
Přečtěte si tyto jednoduché pokyny.
Jejich nedodržení může být
nebezpečné nebo nezákonné.

Vystavení energii rádiové
frekvence

Návod

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE
MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO
VYSTAVENÍ OSOB RÁDIOVÝM
VLNÁM
Vaše mobilní zařízení je zároveň
rádiovým vysílačem a přijímačem.
Bylo navrženo a vyrobeno tak,
aby nepřesahovalo omezení
kladená na vystavení osob
rádiovým vlnám (RF) uvedená
v mezinárodních směrnicích
(ICNIRP). Tato omezení jsou součástí
komplexních směrnic a stanovují
povolenou hladinu vyzařování
RF pro obecnou populaci. Tyto
směrnice byly sestaveny nezávislými
vědeckými organizacemi na
základě pravidelného a důkladného
vyhodnocování vědeckých studií.
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Tyto směrnice obsahují dostatečnou
rezervu, která slouží k zajištění
bezpečnosti všech osob, bez ohledu
na věk a zdravotní stav.
Norma pro vystavení osob
vyzařování mobilních zařízení
používá jednotku označovanou
jako Specifická míra pohlcení
(Specific Absorption Rate) neboli
SAR. Hranice SAR uvedená
v mezinárodních směrnicích je
2,0 W/kg*. Testování SAR se provádí
ve standardních provozních
polohách se zařízením vysílajícím na
nejvyšší výkon ve všech testovaných
frekvenčních pásmech. Ačkoliv
je hodnota SAR stanovena pro
nejvyšší certifikovaný vysílací výkon,
skutečná hodnota SAR pro dané
zařízení při běžném provozu může
být výrazně nižší, než je uvedená
maximální hodnota. Důvodem je
to, že zařízení pracuje na několika
úrovních výkonu tak, aby používalo
pouze výkon nutný k dosažení

kvalitní připojení k síti. V některých
případech může být přenos
datových souborů nebo zpráv
pozdržen až do dosažení takového
připojení. Zajistěte, aby byly
dodrženy výše uvedené hodnoty
vzdálenosti zařízení od těla, až do
doby, kdy bude přenos dokončen.
Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou
pro toto zařízení při testování u těla
je 0,646 W/kg.
* Limitem SAR pro mobilní zařízení
používaná veřejností je 2,0 wattů/
kilogram (W/kg) v průměru na deset
gramů tkáně. Směrnice obsahují
dostatečnou rezervu, zajišťující
dodatečnou ochranu veřejnosti a
eliminující případné odchylky při
měření. Hodnoty SAR se mohou
lišit podle národních požadavků na
měření a podle síťového pásma.
Informace o SAR v jiných regionech
naleznete v části s informacemi
o produktech na webových
stránkách www. lgmobile.com.

Návod

sítě. Obecně řečeno, čím blíže se
nacházíte k základní stanici, tím
nižší je výkon zařízení. Než se model
telefonu začne veřejně prodávat, je
nutné prokázat shodu s evropským
nařízením R&TTE. Toto nařízení
obsahuje základní požadavky
na ochranu zdraví a bezpečnosti
uživatelů a dalších osob.
Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou
pro toto zařízení při testování u ucha
je 0,602 W/kg.
Toto zařízení splňuje požadavky
směrnic týkajících se vyzařování
RF energie tehdy, když se používá
v normální provozní poloze u ucha,
nebo když se nachází alespoň
1,5 cm od těla. Pokud je zařízení
umístěno v obalu, na sponě na
opasek nebo v držáku na těle, nesmí
takový doplněk obsahovat kovové
součásti a měl by být umístěn
alespoň 1,5 cm od těla. Za účelem
přenášení datových souborů
nebo zpráv vyžaduje toto zařízení
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Návod pro bezpečné a efektivní použití
Informace o směrnici FCC
týkající se hodnot SAR

Návod

Váš mobilní telefon je navržen
tak, aby vyhovoval také
požadavkům týkajících se vystavení
rádiovým vlnám vytvořených
americkou komisí FCC (Federal
Communications Commission) a
kanadským průmyslem.
Tyto požadavky stanoví hranici
SAR 1,6 W/kg v průměru na 1 gram
tkáně. Nejvyšší hodnota SAR
hlášená podle této normy během
certifikace tohoto produktu je
0,671 W/kg a při správném nošení
na těle je 0,791 W/kg.
Toto zařízení bylo také testováno
během nošení při typických
činnostech, přičemž zadní část
telefonu byla vzdálena 2 cm od těla
uživatele.
Aby zařízení vyhovělo požadavkům
FCC pro vyzařování RF energie,
musí být dodržována minimální
vzdálenost 2 cm mezi tělem
uživatelem a zadní částí telefonu
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* Oznámení a výstraha FCC
Oznámení!
Toto zařízení vyhovuje podmínkám
článku 15 směrnic FCC. Provozování
je podmíněno následujícími dvěma
podmínkami:
(1) Toto zařízení nemůže způsobit
škodlivé rušení a
(2) musí odolat jakémukoli
přijatému rušení, včetně rušení
způsobeného nechtěným
použitím.
Výstraha!
Změny a úpravy, které nejsou
výslovně povoleny výrobcem, by
mohly vést k ukončení oprávnění
uživatele používat tento přístroj.

Péče o výrobek a jeho údržba

VAROVÁNÍ
Používejte pouze baterie,
nabíječku a příslušenství, které
jsou schváleny pro použití s tímto
konkrétním modelem telefonu.
Použití jakýchkoli jiných typů by
mohlo vést ke zrušení platnosti
schválení nebo záruky vztahující
se na telefon a mohlo by být
nebezpečné.

Návod

• Tento přístroj nerozebírejte.
V případě nutnosti opravy
jej odneste kvalifikovanému
servisnímu technikovi.
• Udržujte mimo dosah elektrických
zařízení, jako jsou například
televizory, rádia a osobní počítače.
• Přístroj byste měli udržovat mimo
dosah zdrojů tepla, jako jsou
radiátory nebo vařiče.
• Zabezpečte přístroj před pádem.
• Nevystavujte přístroj mechanickým
vibracím nebo otřesům.

• Vypněte telefon na všech místech,
kde to vyžadují speciální předpisy.
Nepoužívejte telefon například
v nemocnicích, protože to může
ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
• Když se telefon nabíjí, nedotýkejte
se jej mokrýma rukama. Mohlo
by dojít k zasažení elektrickým
proudem nebo k vážnému
poškození telefonu.
• Nenabíjejte přístroj v blízkosti
hořlavého materiálu, protože může
dojít k jeho přehřátí a vznícení, což
může způsobit požár.
• Povrch přístroje čistěte suchým
hadříkem. (Nepoužívejte
rozpouštědlo, jako je benzen,
ředidlo nebo alkohol.)
• Nenabíjejte telefon ležící na
měkkém polstrování.
• Telefon je nutno nabíjet na dobře
větraném místě.
• Nevystavujte přístroj nadměrnému
kouři ani prachu.
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Návod pro bezpečné a efektivní použití
• Nenoste telefon společně
s kreditními kartami nebo
jízdenkami. Může ovlivnit
informace na magnetických
proužcích.
• Nedotýkejte se displeje ostrým
předmětem, protože tak může
dojít k poškození telefonu.
• Nevystavujte telefon působení
tekutin nebo vlhkosti.
• Příslušenství, jako například
sluchátka, používejte opatrně.
Nedotýkejte se zbytečně antény.
• Telefon ani příslušenství
nepoužívejte v místech s vysokou
vlhkostí, například u bazénů, ve
sklenících, soláriích a v tropickém
prostředí; může dojít k poškození
telefonu a zrušení platnosti záruky.

Efektivní používání telefonu
Návod

Elektronická a lékařská zařízení
Všechny mobilní telefony mohou
být rušeny, což může ovlivnit výkon.
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• Nikdy mobilní telefon nepoužívejte
bez povolení v blízkosti lékařských
zařízení. Poraďte se svým lékařem,
zda používání mobilního telefonu
nemůže narušovat činnost vašeho
lékařského zařízení.
• Některá naslouchátka mohou být
mobilními telefony rušena.
• Menší rušení může ovlivnit
televizory, rádia, počítače atd.

Kardiostimulátory
Výrobci kardiostimulátorů
doporučují dodržovat minimální
vzdálenost 15 cm mezi mobilním
telefonem a kardiostimulátorem,
aby nedošlo k možnému narušení
jeho činnosti. Používejte mobilní
telefon na opačné straně, než
je umístěn kardiostimulátor,
a nenoste jej v náprsní kapse.
Máte-li nějaké dotazy týkající se
použití bezdrátového přístroje s
kardiostimulátorem, obraťte se na
svého poskytovatele léčebné péče.

Nemocnice
Pokud je to v nemocnicích, na
klinikách nebo ve zdravotnických
střediscích vyžadováno, vypněte
svoje bezdrátové zařízení. Tento
požadavek má zamezit možnému
narušení činnosti citlivých
lékařských zařízení.

Bezpečnost na silnici

Poškození sluchu hlasitým
zvukem
K poškození sluchu může dojít,
pokud jste po dlouhou dobu
vystaveni hlasitému zvuku. Proto
doporučujeme, abyste přístroj
nezapínali ani nevypínali v blízkosti
ucha. Rovněž doporučujeme
nastavit hlasitost přehrávané hudby
a hlasitost volání na přiměřenou
úroveň.

Návod

Zjistěte si, jaké platí zákony a
předpisy týkající se používání
mobilních telefonů v oblasti, kde
řídíte.
• Během řízení nedržte telefon
v ruce.
• Věnujte plnou pozornost řízení.
• Používejte sadu handsfree, pokud
je k dispozici.
• Pokud to jízdní podmínky vyžadují,
před voláním zastavte a zaparkujte.
• Energie rádiové frekvence může
ovlivnit elektronické systémy
vozidla, například autorádio nebo
bezpečnostní vybavení.

• Pokud je vozidlo vybaveno
airbagem, neumisťujte na něj
žádné překážky v podobě
nainstalovaného nebo přenosného
bezdrátového zařízení. Může dojít
k selhání airbagu nebo vážnému
zranění z důvodu nesprávného
fungování.
• Při poslechu hudby ve venkovních
prostorách zajistěte, aby byla
hlasitost nastavena na rozumnou
úroveň a vy si byli vědomi svého
okolí. Toto je obzvláště důležité
v blízkosti silnic.
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Návod pro bezpečné a efektivní použití
Skleněné části
Některé části mobilního zařízení jsou
vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části
se mohou rozbít, pokud zařízení
upustíte na tvrdý povrch nebo pokud
ho vystavíte silnému nárazu. Pokud
dojde k rozbití skla, nedotýkejte se
ho a nepokoušejte se ho odstranit.
Mobil nepoužívejte, dokud nebude
sklo vyměněno pracovníkem
autorizovaného servisu.

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

Prostředí s nebezpečím
výbuchu

Návod

• Nepoužívejte telefon na čerpacích
místech.
• Nepoužívejte telefon v blízkosti
paliv nebo chemikálií.
• Nepřevážejte a neuchovávejte

14
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hořlavé plyny, kapaliny ani
explozivní materiály v přihrádce
automobilu, ve které je mobilní
telefon a příslušenství.

V letadle
V letadle mohou bezdrátová zařízení
způsobovat rušení.
• Před nastoupením do letadla
mobilní telefon vypněte.
• Na zemi jej nepoužívejte bez
povolení posádky.

Děti
Telefon uchovávejte na bezpečném
místě mimo dosah malých dětí. Telefon
obsahuje malé součásti, u kterých při
uvolnění hrozí riziko udušení.

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

Informace o baterii a péče

• Nevystavujte nabíječku baterií
přímému slunci ani ji nepoužívejte
v prostředí s vysokou vlhkostí, jako
je koupelna.
• Neponechávejte baterii v místech
s velmi vysokou nebo nízkou
teplotou. Může to snížit výkon
baterie.
• V případě výměny baterie za
nesprávný typ hrozí nebezpečí
výbuchu.
• Proveďte likvidaci použitých baterií
podle pokynů výrobce. Pokud je to
možné, recyklujte je. Nelikvidujte je
jako běžný domovní odpad.
• Pokud potřebujete vyměnit baterii,
obraťte se na nejbližší autorizované
servisní místo společnosti LG
Electronics nebo na nejbližšího
prodejce.
• Po úplném nabití telefonu vždy
odpojte nabíječku ze zásuvky,
zabráníte tak nechtěnému odběru
energie.

Návod

• Před nabitím není nutné baterii
zcela vybít. Na rozdíl od jiných
systémů baterií nedochází
k paměťovému efektu, který by
mohl snížit výkon baterie.
• Používejte pouze baterie a
nabíječky společnosti LG.
Nabíječky LG jsou navrženy tak,
aby maximalizovaly životnost
baterie.
• Baterie nerozebírejte ani
nezkratujte.
• Dbejte na čistotu kovových
kontaktů baterie.
• Jakmile baterie přestane zajišťovat
přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii
lze před výměnou přibližně stokrát
nabít.
• Nabijte baterii v případě, že jste
ji dlouhou dobu nepoužívali.
Zajistíte tak maximální výkon.
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Informace o telefonu
Konektor pro handsfree nebo stereo
sluchátka
Tlačítko vypínače
Stisknutím po dobu min. 3 sekund
telefon zapnete nebo vypnete.
Sluchátko
Vnitřní fotoaparát
Snímač blízkosti
Tlačítko Ukončit
• Umožňuje odmítnutí hovoru.
• Jediným stisknutím se vrátíte na
domovskou obrazovku.
Tlačítko pro souběžné
zpracování úloh
Tlačítko pro volání
Umožňuje vytočit telefonní číslo
a odpovědět na příchozí hovory.
Nastavení

VAROVÁNÍ: Pokud na telefon položíte těžký předmět nebo si
na něj sednete, můžete poškodit funkčnost displeje LCD a dotykové
obrazovky. Neodkrývejte ochranný film na snímači blízkosti displeje
LCD. Mohlo by to způsobit selhání snímače.

16
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01
Konektor pro
nabíječku nebo USB
datový kabel
TIP: Než
připojíte kabel
USB, počkejte, až
se telefon zapne a
přihlásí do sítě.

Tlačítka hlasitosti
• Je-li obrazovka nečinná:
hlasitost tónů tlačítek.
• Během hovoru: hlasitost
zvuku ve sluchátku.
• Při přehrávání skladby:
neustále ovládá hlasitost.

02
03
04
05
06
07

Tlačítko Fotoaparát
• Stisknutím tlačítka
přejdete přímo do menu
fotoaparátu.

08

Nastavení

17

Pohled na otevřený telefon

Kryt baterie
Uvolňovací
tlačítko baterie
Patice pro
kartu USIM
Baterie

Blesk
Nastavení

Objektiv
fotoaparátu

Patice paměťové
karty

18
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Instalace karty USIM a baterie
1 Sejměte kryt baterie
Stiskněte a podržte tlačítko pro
uvolnění baterie v horní části
telefonu a potom zvedněte kryt
baterie.

VAROVÁNÍ: Nevyjímejte
baterii, pokud je telefon
zapnutý. Telefon by se mohl
poškodit.
VAROVÁNÍ: Kryt baterie
nesnímejte, pokud používáte
systém GPS, síť Wi-Fi nebo
připojení Bluetooth. Na kryt
baterie je namontována anténa.

01
02
03
04
05
06
07
08

2 Vyjměte baterii
Baterii uchopte za horní hranu a
vyjměte ji z přihrádky pro baterii.

Nastavení
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Instalace karty USIM a baterie
3 Instalace karty USIM
Zasuňte kartu USIM do držáku
karty USIM. Zkontrolujte, zda
oblast na kartě s pozlacenými
kontakty směřuje dolů. Chcete-li
kartu USIM vyjmout, vytáhněte ji
jemně ven.

Nastavení
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4 Instalace baterie
Nejdříve vložte baterii horní
stranou do horní části přihrádky
pro baterii. Zajistěte, aby na sebe
přiléhaly kontakty na baterii
s kontakty na telefonu. Zatlačte na
dolní část baterie tak, aby zapadla
na své místo.

5 Nabíjení telefonu
Odsuňte kryt zdířky konektoru
pro nabíjení na boční straně
telefonu KM900. Vložte nabíječku
a zapojte do zdroje napájení.
Telefon KM900 je nutné nabíjet,
dokud se na obrazovce nezobrazí
informace, že baterie se zcela
nabila.
POZNÁMKA: Pokud chcete
životnost baterie zvýšit, je nutné
ji na začátku zcela nabít. První
informace, že se baterie zcela
nabila, si nevšímejte, a telefon
nechte nabíjet přes noc (až
14 hodin).

01
02
03
04
05
06
07
08

Nastavení
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Paměťová karta
Vložení paměťové karty
Pomocí paměťové karty můžete
rozšířit dostupnou paměť telefonu.
POZNÁMKA: Paměťová karta je
volitelné příslušenství.
1 Zasuňte paměťovou kartu do
slotu v horní části a zatlačte na
ni tak, aby zapadla na své místo.
Zkontrolujte, zda oblast na kartě
s pozlacenými kontakty směřuje
dolů.
VAROVÁNÍ: Zasuňte
paměťovou kartu do slotu, jinak
by mohlo dojít k poškození
karty.

Nastavení
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Formátování paměťové karty
Paměťová karta je již zřejmě
zformátována. Pokud ne, před
použitím ji bude nutné zformátovat.
POZNÁMKA: Při formátování jsou
vymazány všechny soubory.
1 Na domovské obrazovce vyberte
a zvolte možnost
ikonu
Telefon na kartě Nastavení.
2 Přejděte na možnost Správa
paměti a poté na možnost
Externí paměť.
3 Stiskněte možnost Formátovat a
poté volbu potvrďte.
4 Zadejte heslo, pokud je
nastavené. Karta bude
naformátována a připravena
k použití.

POZNÁMKA: Je-li na paměťové
kartě nějaký obsah, struktura
složek s tímto obsahem se může
po provedení formátování změnit,
protože všechny soubory budou
vymazány.

01
02
03
04

Přenos kontaktů

05

Přenos kontaktů z karty USIM do
telefonu:
1 Na kartě Komunikace procházejte
možností Kontakty a vyberte
Změnit umístění.
položku
2 Stiskněte možnost Kopírovat do
přístroje.
3 Zvolte možnost Vybrat vše,
nebo jména vybírejte postupně a
stiskněte možnost Kopírovat do
přístroje.

06
07
08

Nastavení

23

Mapa menu
Stisknutím ikony
na domovské obrazovce otevřete hlavní menu. Zde
můžete otevřít další menu procházením ikonami Komunikace, Multimédia,
Nástroje a Nastavení.

Komunikace
Kontakty
Poslední historie
Vodafone live!
Zprávy
Psát zprávu
E-mail
Vytáčení
Videohovor

Nástroje

Nastavení

Nástroje
Budík
Organizér
Aplikace
Stopky
Záznam hlasu
Kalkulačka
Poznámky

24
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Multimédia
Hudba
Fotoaparát
Galerie
Hry
Hry M-Toy
Moje soubory
FM rádio
Aplikace Filmař

Nastavení
Profily
Telefon
Připojení
Bluetooth
Wi-Fi
Hovory
Displej
Nastavení zpráv

Vaše domovská obrazovka
Z této obrazovky můžete přecházet
k možnostem všech menu,
uskutečnit hovor, zobrazit stav
telefonu a dělat řadu jiných věcí.

Tipy pro dotykovou
obrazovku

01
02
03
04
05
06
07
08

Vaše domovská obrazovka

Domovská obrazovka také
představuje vynikající výchozí bod
pro seznámení se s dotykovou
obrazovkou.
Položku vyberete stisknutím středu
ikony.
• Nevyvíjejte příliš silný tlak;
dotyková obrazovka je
dostatečně citlivá i na jemný
dotyk.
• Požadovanou možnost stiskněte
špičkou prstu. Dávejte pozor,
abyste nestiskli žádné jiné
tlačítka.

• Pokud je obrazovka zhasnutá,
stisknutím tlačítka vypínače nebo
podržením tlačítka Odemknout/
Zamknout domovskou
obrazovku obnovíte.
• Pokud telefon KM900
nepoužíváte, vrátí se na
obrazovku pro zamčení přístroje.
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Vaše domovská obrazovka
Přizpůsobení domovské obrazovky
1 Domovská
obrazovka
Zkratky
2 Domovská
obrazovka
Aplikace

• Telefon KM 900 umožňuje

Vaše domovská obrazovka
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dotykové ovládání - Uživatelské
rozhraní obsahuje 4 typy
domovských obrazovek (viz výše).
Rychlým tahem přes displej zleva
doprava nebo zprava doleva
přepínejte mezi jednotlivými
domovskými obrazovkami.
• Přizpůsobení domovské
obrazovky - Každý typ domovské
obrazovky umožňuje přidávat
a odebírat objekty stisknutím a
podržením prstu na obrazovce.
V případě, že objekty jsou již
přidány, stiskněte a podržte jeden
z objektů.

LG KM900 | Uživatelská příručka

3 Domovská
obrazovka
Kontakty
4 Domovská
obrazovka
Multimédia

Tlačítka rychlé volby
Tlačítka rychlé volby na domovské obrazovce slouží pro snadný přístup
k nejpoužívanějším funkcím jediným dotykem.
Stisknutím otevřete kontakty.
Hledání čísla, které chcete
volat: Zadejte jméno kontaktu
pomocí touchpadu. Můžete
také vytvořit nové kontakty a
upravit stávající.

02
03
04
05
06
07
08

Stisknutím otevřete celé
horní menu rozdělené do čtyř
podmenu.

Vaše domovská obrazovka

Dotykem zobrazte klávesnici,
která vám umožní vytočit
číslo hovoru. Číslo zadejte
pomocí běžné klávesnice a
stiskněte možnost Hlasové
hovory nebo klepněte na
.
ikonu
Chcete-li s tímto číslem
uskutečnit videohovor,
po zadání čísla stiskněte
možnost Videohovor.
Stisknutím otevřete menu
možností Zprávy. Zde
můžete vytvořit novou
zprávu SMS.

01
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Vaše domovská obrazovka
Dotyková obrazovka
Ovládací prvky na dotykové
obrazovce telefonu KM900 se
dynamicky mění v závislosti na
úkolu, který provádíte.
Spouštění aplikací
Aplikaci spustíte klepnutím na její
ikonu.

Vaše domovská obrazovka
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Posouvání
Procházejte aplikacemi
přetahováním ikon ze strany na
stranu. Na některých obrazovkách,
například na webových stránkách,
můžete procházet také shora dolů.

Zvětšování nebo zmenšování
Při prohlížení fotografií, webových
stránek, e-mailů nebo map můžete
obraz zvětšit nebo zmenšit.
Dotkněte se displeje dvěma prsty a
posuňte je k sobě nebo od sebe.

01
02
03
04
05
06
07
08

Vaše domovská obrazovka
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Vaše domovská obrazovka
Zobrazení stavového řádku
Stavový řádek zobrazuje pomocí
různých ikon stavy, jako je síla
signálu, nové zprávy a životnost
baterie i to, zda je aktivní připojení
Bluetooth nebo GPRS.
Následuje tabulka, ve které je
vysvětlen význam ikon, které se ve
stavovém řádku pravděpodobně
zobrazí.
Ikona Popis
Žádná služba

Ikona Popis
Sluchátka pro stereofonní
sadu Bluetooth
Sluchátka pro monofonní
sadu Bluetooth
Připojení Bluetooth
zapnuto
Tiskárna připojená přes
Bluetooth
Přenos Bluetooth
Viditelnost Bluetooth
Hudba Bluetooth

Vaše domovská obrazovka

2G

Probíhá stahování

3G

Stahování dokončeno

EDGE

Stahování zrušeno

HSDPA

Možnost přijetí hovoru

Síť Wi-Fi je zapnuta

Internet

Zpráva Bluetooth
Sluchátka pro monofonní
sadu handsfree Bluetooth
Sluchátka pro monofonní a
stereofonní sadu

Hledání
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Přesměrování hovoru
Odmítnutí hovoru
Zabezpečení

Ikona Popis
Sluchátka
Domácí pásmo
Roaming

Ikona Popis
Odeslání zprávy se
nezdařilo
Nový e-mail

Budík

Zpráva Push

Plán (Kalendář)

Letový režim

Souběžné zpracování úloh

Venku

Pozastavení hudby

Tichý režim

Přehrávání hudby
Přehrávání hudby
s vysíláním FM
Přehrávání rádia FM
Vysílání FM
Přijat e-mail
MMS
Odesílá se zpráva MMS
Přijata zpráva MMS
Odesílá se zpráva SMS
Nová hlasová pošta
Nová zpráva

02
03
04
05
06

Vlastní 1–10

07

Vyzváněcí tón po vibraci

08

Vyzváněcí tón s vibrací
Externí paměť
Stav baterie
Výstup pro projektor/
TV Výstup

Vaše domovská obrazovka

Odesílá se e-mail

-

01
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Vaše domovská obrazovka
Použití funkce Souběžné
zpracování úloh
Stisknutím hardwarového tlačítka
pro souběžné zpracování úloh
otevřete menu Souběžné
zpracování úloh. Z tohoto menu
můžete prohlížet všechny spuštěné
aplikace a ovládat je jedním
dotykem.
Souběžné zpracování úloh

Vaše domovská obrazovka

Kontakty

Prohlížeč

Zprávy

Hry

E-mail

Hudba

Organizér

Poznámky

FM rádio

Ukončit vše

32
LG KM900 | Uživatelská příručka

Hovory
Uskutečnění hovoru nebo
videohovoru
1 Klávesnici otevřete stisknutím
možnosti .
2 Zadejte číslo na klávesnici.
Číslici lze vymazat stisknutím
tlačítka Vymazat.
3 Stisknutím tlačítka
uskutečníte hovor.
4 Chcete-li hovor ukončit, stiskněte
.
tlačítko
TIP! Chcete-li u mezinárodního
hovoru zadat symbol +,
stiskněte dvakrát tlačítko
nebo stiskněte a podržte tlačítko
.

01
02
03

Volání kontaktů

04

1 Stisknutím možnosti
na
domovské obrazovce otevřete
položku Kontakty.
2 Procházejte seznamem kontaktů
nebo zadejte první písmeno
(písmena) kontaktu, kterému
chcete zavolat, stisknutím ikony
.
3 Ve filtrovaném seznamu stiskněte
kontakt, kterému chcete volat, a
vyberte číslo pro volání, pokud
je u kontaktu uloženo více než
jedno číslo.
4 Stiskněte možnost Hlasové
hovory nebo Videohovor.

05
06
07
08

Základní informace

TIP! Pomocí tlačítka
vypínače zamknete dotykovou
obrazovku, aby se omylem
neuskutečnil hovor.

TIP! Můžete Odeslat zprávu,
Uložit číslo nebo Vyhledat
v kontaktech klepnutím na
.
tlačítko
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Hovory
Příjem a odmítnutí hovoru
Když telefon zvoní, hovor můžete
přijmout stisknutím hardwarového
.
tlačítka
Příchozí hovor lze odmítnout
stisknutím hardwarového tlačítka
.

Základní informace

34
LG KM900 | Uživatelská příručka

Dostupné možnosti v průběhu volání
01
Reproduktor – stisknutím možnosti
zapnete hlasitý odposlech.
Ztlumit – stisknutím možnosti
vypnete
mikrofon, aby vás neslyšela osoba, se kterou
mluvíte.
Přidržet – stisknutím možnosti

přidržíte hovor.

Možnosti – podle potřeby můžete zvolit
některou z funkcí dostupných v průběhu volání,
včetně možností Vytvořit novou poznámku a
Přejít na zprávy, pomocí kterých můžete při
volání zobrazit zprávy a přidávat kontakty.
Můžete také ukončit hovor stisknutím možnosti
Ukončit hovor.

– slouží k přidání poznámky během hovoru.
– slouží k hledání kontaktů během hovoru.

03
04
05
06
07
08

Základní informace

– stisknutím otevřete numerickou klávesnici pro
procházení menu s číslovanými možnostmi při volání call
center nebo jiných automatických telefonních služeb.

02
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Hovory
Úprava hlasitosti hovoru
Pro nastavení hlasitosti během
hovoru použijte tlačítko pro posun
nahoru a dolů umístěné na pravé
straně telefonu.

Rychlá volba

Základní informace

Často volanému kontaktu můžete
přiřadit číslo rychlé volby.
1 Stisknutím možnosti
na
domovské obrazovce otevřete
položku Kontakty.
a vyberte
2 Stiskněte tlačítko
možnost Rychlé volby.
3 Hlasová pošta je nastavena na
rychlou volbu 1. Toto nastavení
nelze změnit. Pro přiřazení rychlé
volby kontaktu stiskněte jiné
číslo.
4 Otevře se seznam kontaktů.
Kontakt, kterému chcete přiřadit
číslo, zvolte jedním stisknutím
telefonního čísla.
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Chcete-li vytočit číslo rychlé volby,
na domovské obrazovce stiskněte
a poté stiskněte a
ikonu
přidržte přiřazené číslo, dokud se
kontakt neobjeví na obrazovce.
Hovor se zahájí automaticky, aniž
byste museli stisknout možnost
Hlasové hovory.

Uskutečnění druhého hovoru
1 Během prvního hovoru stiskněte
a vyberte číslo,
možnost
které chcete volat.
2 Vytočte číslo nebo prohledejte
kontakty (podrobnosti najdete
v kapitole Uskutečnění hovoru
nebo videohovoru na straně 33).
spojíte
3 Stisknutím tlačítka
hovor.
4 Oba hovory se zobrazí na
obrazovce pro volání. První hovor
bude uzamčen a přidržen.
5 Chcete-li ukončit jeden nebo oba
hovory, stiskněte možnost Konec .

Zobrazení záznamů hovorů

POZNÁMKA: Každý hovor, který
uskutečníte, bude zpoplatněn.

Vypnutí DTMF
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Základní informace

DTMF umožňuje používání
číselných příkazů pro procházení
menu v rámci automatických
hovorů. Zapnutí DTMF ve výchozím
nastavení.
Chcete-li funkci během hovoru
vypnout (abyste si zaznamenali
a zvolte
číslo), stiskněte možnost
položku Vypnout DTMF.

Na domovské obrazovce stiskněte
a poté možnost
tlačítko
Poslední historie na záložce
Komunikace.
Vyberte z následujících možností:
Všechna historie – zobrazí úplný
seznam všech uskutečněných,
přijatých a zmeškaných hovorů,
hlasových hovorů, videohovorů a
zpráv.
Nepřijaté hovory – zobrazí seznam
všech zmeškaných hovorů.
Pouze hovory – zobrazí seznam
všech volaných čísel.
Pouze zprávy – zobrazí seznam
všech čísel, která přijala nebo
odeslala zprávy SMS nebo MMS.
Pouze VT – zobrazí seznam všech
videohovorů.
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Hovory
TIP! Všechny zaznamenané
položky v libovolném záznamu
hovorů smažete stisknutím
a možnosti Smazat
ikony
vše.
TIP! Stisknutím jednotlivé
položky v záznamu hovorů
zobrazíte datum, čas a trvání
hovoru.

Použití přesměrování hovorů

Základní informace

1 Stiskněte tlačítko
a zvolte
možnost Hovory na kartě
Nastavení.
2 Stiskněte možnost Přesměrování
hovoru a zvolte položku Hlasové
hovory nebo Videohovory.
3 Zvolte, zda chcete přesměrovat
všechny hovory, nebo zda je
chcete přesměrovat, jen pokud
je linka obsazena, pokud volaný
účastník hovor nepřijímá nebo
pokud vás nelze kontaktovat.
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4 Zadejte číslo pro přesměrování.
5 Stisknutím volby Aktivovat
možnost aktivujte.
POZNÁMKA: Přesměrování hovorů
může být zpoplatněno. Podrobnosti
vám poskytne poskytovatel sítě.
TIP! Chcete-li vypnout
veškerá přesměrování hovorů,
zvolte v menu Přesměrování
hovoru položku Zrušit vše.

Používání blokování hovorů
a zvolte
1 Stiskněte tlačítko
možnost Hovory na kartě
Nastavení.
2 Stiskněte možnost Blokování
hovorů a zvolte položku Hlasové
hovory nebo Videohovory.
3 Zvolte některou z pěti možností
(nebo všechny):
Všechny odchozí
Odchozí mezinárodní
Odchozí mezinárodní hovory
kromě domácích

Všechny příchozí
Příchozí při roamingu
4 Zadejte heslo blokování. Další
informace o této službě získáte
od poskytovatele služeb.
TIP! Výběrem položky
Pevná volba čísla můžete
zapnout a sestavit seznam čísel,
která lze vytočit z telefonu.
Budete potřebovat kód PIN2,
který vám poskytl operátor.
Z telefonu lze volat pouze čísla
ze seznamu pevné volby.

Změna společného nastavení
hovorů
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Základní informace

a zvolte
1 Stiskněte tlačítko
možnost Hovory na kartě
Nastavení.
2 Stiskněte možnost Společné
nastavení. To vám umožní
upravit následující nastavení:

Odmítnutí hovoru – posunutím
přepínače vlevo zobrazíte
Seznam odmítnutých. Stisknutím
textového pole můžete vybírat
ze všech hovorů, určitých
kontaktů nebo skupin nebo
z neregistrovaných čísel (tj. z těch,
která nemáte v kontaktech).
Stisknutím možnosti Uložit
nastavení změníte.
Odeslat vlastní číslo – zvolte,
zda chcete u odchozího hovoru
zobrazit vlastní číslo.
Automatické opakování
vytáčení – posunutím přepínače
směrem doleva funkci Zapnete a
směrem doleva ji Vypnete.
Minutové upozornění –
posunutím přepínače směrem
doleva funkci Zapnete a během
hovoru uslyšíte každou minutu
tón.
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Hovory
Režim odpovědi BT – zvolte
možnost Handsfree, chcete-li
hovory přijímat pomocí sluchátek
Bluetooth, nebo možnost
Telefon, chcete-li přijmout hovor
stisknutím klávesy na telefonu.
Uložit nové číslo – zvolením
možnosti Ano uložíte nové číslo.
Vybrat linku – využívejte službu
dvou linek, například linky 1 nebo
linky 2.

Změna nastavení
videohovoru

Základní informace

1 Na domovské obrazovce
a
stiskněte tlačítko
procházejte možností Nastavení
videohovoru na kartě nastavení.
2 Zvolte nastavení pro
videohovory. Rozhodněte, zda
chcete použít soukromý obrázek,
vyberte jej nebo zapněte zrcadlo,
abyste se při videohovoru viděli
na obrazovce.
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Kontakty
Vyhledávání kontaktů
Kontakt můžete vyhledat dvěma
způsoby:
Na domovské obrazovce
1 Stisknutím možnosti
na
domovské obrazovce otevřete
položku Kontakty. Stiskněte
ikonu
a pomocí klávesnice
zadejte jméno kontaktu.
2 Pro uskutečnění hovoru stiskněte
možnost Videohovor nebo
Hlasové hovory nebo tlačítka
.

V hlavním menu
1 Stiskněte tlačítko
a poté
možnost Kontakty na kartě
Komunikace.

a poté
01

Přidání nového kontaktu

02

na
1 Stisknutím možnosti
domovské obrazovce otevřete
položku Nový kontakt.
2 Zvolte, zda bude kontakt uložen
do Telefonu nebo na kartu USIM.
3 Chcete-li ke každému kontaktu
přidat obrázek, stiskněte možnost
Přidat obrázek.
4 Zadejte jméno a příjmení nového
kontaktu. Nemusíte zadávat obě
části jména, ale je nutné zadat
alespoň jednu.
5 Zadejte až pět čísel a ke každému
přiřaďte typ čísla. Zvolte z možností
Mobil, Domů, Kancelář, Pager,
Fax, VT a Všeobecné.
6 Přidejte e-mailovou adresu.
7 Kontakt přiřaďte do jedné nebo
více skupin. Zvolte z možností
Žádná skupina, Rodina, Přátelé,
Kolegové, Škola nebo VIP.
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Základní informace

TIP! Podle skupiny můžete
vyhledávat stisknutím karty
Kontakty v horní části obrazovky
a výběrem možnosti Skupiny.
Zobrazí se seznam všech vašich
skupin.

2 Stiskněte tlačítko
možnost Hledat.
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Kontakty
8 Můžete také přidat Vyzváněcí
tón, Domovskou stránku,
Adresu domů, Název
společnosti, Pracovní zařazení,
Adresu společnosti, Výročí a
Poznámku.
9 Stisknutím ikony
kontakt
uložíte.
TIP! Můžete vytvářet
vlastní skupiny pro kontakty, viz
kapitola Vytvoření skupiny.

Vytvoření skupiny

Základní informace

1 Na domovské obrazovce
a poté
stiskněte tlačítko
možnost Kontakty na kartě
Komunikace.
2 Stiskněte možnost Skupina a
vyberte novou skupinu.
3 Zadejte název pro novou
skupinu.
.
4 Stiskněte možnost
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POZNÁMKA: Kontakty přidělené
určité skupině se zachovají i po
vymazání této skupiny. Zůstanou
v kontaktech.
TIP! Stávající skupinu lze upravit
jedním stisknutím vybrané
skupiny. Zvolte možnost Zobrazit
členy, Upravit skupinu, Odeslat
zprávu, Odeslat vizitku nebo
Vymazat skupinu.

Změna nastavení kontaktu
Nastavení kontaktu můžete upravit
podle svých představ.
1 Stiskněte možnost Kontakty
na kartě Komunikace, vyberte
a procházejte možností
ikonu
Nastavení kontaktu.
2 Odtud můžete upravovat
nastavení pro následující
možnosti:
Zobrazit jméno – zvolte, zda
chcete nejprve zobrazit jméno
nebo příjmení kontaktu.

Informace o paměti – umožňuje
zobrazit informace o kapacitě
paměti.

01
02

Zobrazení informací

03

1 Stiskněte možnost Kontakty
na kartě Komunikace, vyberte
položku
a stiskněte možnost
Informace.
2 Zde je možné prohlížet Čísla
volání asistenční služby, Vlastní
čísla, Informace o paměti
(zbývající volná paměť) a položku
Moje vizitka.

04

TIP! Chcete-li přidat vlastní
vizitku, vyberte položku Moje
vizitka a zadejte podrobnosti
stejně jako u jakéhokoli jiného
kontaktu. Na závěr stiskněte
možnost Uložit.
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06
07
08

Základní informace

Kopírovat – zkopírujte kontakty
z karty USIM do přístroje a
naopak. Kopírování lze provést
po jednotlivých kontaktech nebo
najednou pro všechny.
Přesunout – tato funkce funguje
podobně jako funkce Kopírovat,
kontakt však zůstane pouze
v novém umístění. Po přesunutí
kontaktu z karty USIM do
přístroje, bude kontakt z paměti
karty USIM odstraněn.
Vymazat kontakty – tato
možnost umožňuje vymazat
všechny kontakty. Pokud jste si
jisti, že chcete vymazat všechny
kontakty, vyberte možnost Ano.
Zálohovat kontakty – viz
kapitola Zálohování a obnova
zálohy informací v telefonu na
straně 98.
Obnovit kontakty – viz kapitola
Zálohování a obnova zálohy
informací v telefonu na
straně 98.
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Zprávy
Zprávy
Telefon KM900 obsahuje v jediném
intuitivním a snadno použitelném
menu možnosti zpráv SMS, MMS.
Středisko zpráv je přístupné dvěma
způsoby:
1 Na domovské obrazovce
nebo
a
stiskněte tlačítko
procházejte možností Zprávy na
kartě Komunikace.

Odeslání zprávy

Základní informace

1 Chcete-li otevřít čistou zprávu,
a poté
stiskněte ikonu
možnost Psát zprávu.
2 Stisknutím možnosti Komu
zadejte číslo příjemce, nebo
stisknutím ikony hledání otevřete
kontakty nebo oblíbené. Můžete
přidat i více kontaktů. Po
dokončení stiskněte možnost
Odeslat SMS.
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3 Po zadání textu můžete odeslat
zprávu SMS nebo MMS nebo
výběrem možnosti E-mail odeslat
e-mail. Podrobnosti najdete na
straně 49.
Vložit
4 Stisknutím možnosti
přidáte šablonu SMS, šablonu
MMS, emotikonu, jméno a číslo,
nový snímek, předmět nebo
podpis.
TIP! Zpoplatněna je
zpráva SMS o délce 160 znaků
pro každou osobu, které zprávu
odešlete.
VAROVÁNÍ: Omezení na
160 znaků se může v různých
zemích lišit v závislosti na tom,
zda je zpráva SMS kódována.

VAROVÁNÍ: Pokud do
zprávy SMS přidáte obrázek,
video nebo zvuk, převede se
zpráva automaticky do režimu
MMS a bude příslušným
způsobem zpoplatněna.

Zadávání textu
Stisknutím zapnete režim
zadávání prediktivního textu T9.
Můžete změnit jazyk, kterým
budete psát.
Klepnutím lze přepínat mezi
malými klávesnicemi s čísly, symboly
a textem.

V režimu T9 uvidíte ikonu
.
Režim T9 pomocí vestavěného
slovníku rozpoznává slova podle
pořadí stisknutých kláves. Stačí
stisknout číselnou klávesu spojenou
s písmenem, které chcete zadat, a
slovník bude předvídat slovo, které
chcete použít.
Například stisknutím kláves 8, 3, 5, 3,
3, 6 a 6 napíšete slovo „telefon“.
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Ruční režim (Abc)
V režimu Abc je nutné k zadání
písmene stisknout klávesy
opakovaně. Pokud chcete například
zadat slovo „ahoj“, stiskněte
jedenkrát 2, dvakrát 4, třikrát 6 a
jedenkrát 5.

Základní informace

Pomocí možnosti Shift lze
procházet různými klávesnicemi
v každém režimu zadávání textu
(např. s velkými nebo malými
písmeny).
Mezeru zadáte stisknutím
.
tlačítka

Prediktivní režim T9
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Zprávy
Nastavení e-mailu
Pomocí telefonu KM900 můžete být
v kontaktu prostřednictvím e-mailu
i na cestách. Nastavení e-mailového
účtu POP3 nebo IMAP4 je rychlé a
snadné.
1 Na domovské obrazovce
a
stiskněte tlačítko
procházejte možností E-mail na
kartě Komunikace.
2 Stiskněte možnost Napsat
e-mail. Pokud e-mailový účet
není nastaven, spusťte průvodce
nastavením e-mailu.
TIP! Pokud je již e-mailový
účet nastaven, průvodce se
automaticky nespustí.
Základní informace

3 Nyní můžete zvolit nastavení
účtu:
Název – umožňuje zadat název
tohoto účtu.
Uživatelské jméno – zadejte
uživatelské jméno účtu.
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Heslo – zadejte heslo účtu.
E-mailová adresa – umožňuje
zadat adresu e-mailového účtu.
E-mailová adresa odpovědi –
zadejte e-mailovou adresu
odpovědi.
Server odchozí pošty – zadejte
adresu serveru odchozí pošty.
Server příchozí pošty – zadejte
adresu serveru příchozí pošty.
Maximální velikost pro přijetí –
zvolte limit pro velikost e-mailů,
maximálně do 1 MB.
Typ schránky – umožňuje zadat
typ schránky – POP3 nebo IMAP4.
Uložit na server – zvolte, zda
chcete ukládat e-maily na server.
U účtů IMAP4 se kopie vždy
ukládají.

Odeslání e-mailu pomocí
nového účtu
1 Stisknutím možnosti E-mail
– Napsat e-mail na kartě
Komunikace otevřete novou,
prázdnou zprávu.
2 Zadejte adresu příjemce a napište
zprávu. Můžete také přidat
obrázky, videozáznamy, zvukové
soubory nebo jiné typy souborů.
3 Stisknutím možnosti Odeslat
e-mail odešlete e-mail.
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Změna nastavení e-mailu
Nastavení e-mailu můžete změnit
podle svých představ.
1 Na domovské obrazovce
stiskněte tlačítko
a
procházejte možností Nastavení
zpráv na kartě nastavení.
2 Vyberte možnost E-mail.
3 Změnit můžete následující
nastavení:

Základní informace

Uložit odeslanou poštu do –
vyberte, zda chcete odeslané
e-maily uložit (pokud je typ
schránky nastaven na IMAP4).
Pokud je typ schránky POP3,
odeslaná pošta se ukládá vždy
v přístroji.
Možnost stahování – zvolte,
jak chcete e-maily stahovat.
U nastavení POP3 zvolte možnost
Pouze záhlaví nebo Vše včetně
těla, u nastavení IMAP4 možnost
Pouze záhlaví, Záhlaví + tělo nebo
Vše.
Přístupový bod – umožňuje
vybrat přístupový bod pro síť
Internet.
Rozšířené nastavení – zvolte, zda
chcete použít rozšířené nastavení.
Po nastavení se účet zobrazí
v seznamu účtů ve složce E-mail.
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Zprávy

Základní informace

Pošta Vodafone – umožňuje
nastavení e-mailového účtu
Vodafone.
E-mailové účty – slouží pro
správu e-mailových účtů.
Povolit odpověď na e-mail –
umožňuje odeslání potvrzovacích
zpráv o přečtení.
Požadovat odpověď na
e-mail – umožňuje zvolit, zda
budete žádat potvrzovací zprávy
o přečtení.
Interval načtení – zvolte,
jak často má telefon KM900
kontrolovat nové e-mailové
zprávy.
Vložit zprávu při přeposlání
a odpovědi – zvolte, zda se do
odpovědi zahrne původní zpráva.
Zahrnout přílohu – zvolte, zda
se do odpovědi zahrne původní
příloha.
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Automatické načítání při
roamingu – zvolte, zda chcete
zprávy automaticky načíst, pokud
jste v zahraničí (při roamingu).
Upozornění na novou zprávu –
zvolte, zda chcete být upozorněni
na nový e-mail bez zprávy
v překrývacím okně.
Podpis – vytvořte e-mailový
podpis a zapněte tuto funkci.

Složky zpráv
Struktura složek v telefonu KM900
je snadno pochopitelná. Pokud si
nastavíte e-mailový účet, můžete
mít složky pro každý účet.
Přijaté – do této složky jsou uloženy
všechny zprávy, které vám byly
doručeny. V této složce je můžete
mimo jiné zobrazovat a mazat.
Odeslané – do této složky jsou
ukládány odeslané zprávy.
Odchozí zprávy – toto je dočasná
složka pro ukládání zpráv, které jsou
odesílány.

Koncepty – pokud zprávu
nedokončíte, můžete ji rozepsanou
uložit do této složky.
Strukturovaná schránka –
obsahuje zprávy (SMS) psané jiné
osobě prostřednictvím služby
Messenger. Uložit lze současně
obrázek i zprávu (SMS).
Moje složky – zde vytvořte složky
pro ukládání zpráv.

Používání šablon

Zprávy můžete oživit pomocí
emotikon. Telefon již obsahuje
některé běžně používané
emotikony.
1 Při psaní nové zprávy lze zadat
položku Emotikony z možnosti
Vložit v menu s možnostmi.
2 Můžete přidat novou ikonu
nebo vymazat jednu či všechny
emotikony.
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Změna nastavení zpráv SMS
Nastavení zpráv v telefonu KM900
je předdefinováno tak, abyste mohli
zprávy okamžitě začít posílat. Tato
nastavení lze změnit podle vašich
potřeb.
Procházejte možností Nastavení
zpráv na kartě Nastavení a stiskněte
položku Zpráva SMS. Změnit
můžete následující položky:

Základní informace

Pro nejčastěji odesílané zprávy
SMS a MMS lze vytvářet šablony.
V telefonu je již několik šablon, které
můžete upravovat.
1 Při psaní nové zprávy lze zadat
položku Šablony z možnosti
Vložit v menu s možnostmi.
2 Zvolte možnost Šablony SMS
nebo Šablony MMS. Šablony lze
přidávat, upravovat nebo mazat
nebo můžete všechny šablony
vymazat. Chcete-li zprávu upravit,
vyberte ji, upravte a stiskněte
ikonu Uložit šablonu.

Používání emotikon
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Zprávy

Základní informace

Středisko pro textové zprávy –
umožňuje zadat podrobnosti pro
středisko zpráv.
Zpráva o doručení – posunutím
přepínače směrem doleva zapnete
možnost potvrzení, že zpráva byla
doručena.
Doba platnosti – zvolte, jak dlouho
budou zprávy uloženy ve středisku
zpráv.
Typy zprávy – umožňuje převést
text na Hlas, Fax, X.400 nebo
E-mail.
Kódování znaků – zvolte způsob
kódování znaků. Toto nastavení má
vliv na velikost zprávy, a tedy i na
poplatky za data.
Odeslat dlouhý text jako – zvolte,
zda chcete odeslat zprávu jako
Hromadnou SMS nebo jako MMS.
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Změna nastavení zpráv MMS
Nastavení zpráv v telefonu KM900
je předdefinováno tak, abyste mohli
zprávy okamžitě začít posílat. Tato
nastavení lze změnit podle vašich
potřeb.
Stiskněte možnost Nastavení a poté
zvolte položku Nastavení zpráv
a Zpráva MMS. Změnit můžete
následující položky:
Způsob přijetí – zvolte možnost
Domácí nebo Roamingová síť.
Pokud poté vyberete možnost
Ručně, budete přijímat pouze
upozornění na zprávy MMS.
Následně budete moci rozhodnout,
zda stáhnete celou zprávu.
Zpráva o doručení – umožňuje
zvolit, zda bude povoleno a
vyžadováno hlášení o doručení.
Zpráva o přečtení – umožňuje
zvolit, zda bude povolena a
odesílána zpráva o přečtení.

Priorita – umožňuje zvolit úroveň
priority vašich zpráv MMS.
Doba platnosti – umožňuje zvolit,
jak dlouho bude zpráva uložena ve
středisku zpráv.
Trvání snímku – umožňuje zvolit,
jak dlouho se snímky budou
zobrazovat na obrazovce.
Doba doručení – zvolte, dokdy má
být zpráva doručena.
Středisko pro multimediální
zprávy – umožňuje zadat
podrobnosti pro středisko zpráv.

Změna dalších nastavení
01
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04
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Základní informace

Procházejte možností Nastavení
zpráv na kartě Nastavení a poté
zvolte položku:
Hlasová pošta – stisknutím
možnosti Nový profil nebo
přidáte novou službu
možnosti
hlasové schránky. Chcete-li získat
další informace o tom, jaké služby
operátor sítě poskytuje, obraťte se
na něj.
Servisní zpráva – umožňuje povolit
nebo blokovat příjem servisních
zpráv. Zabezpečení zprávy
můžete také nastavit vytvořením
důvěryhodných a nedůvěryhodných
odesílatelů.
Informační služba – umožňuje
vybrat stav příjmu, jazyk a další
nastavení.
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Fotoaparát
Rychlé pořízení fotografie
1 Stiskněte a podržte tlačítko
fotoaparátu na pravé straně
telefonu.
2 Držte telefon vodorovně a
zaměřte objektiv na předmět,
který chcete vyfotografovat.
3 Stiskněte tlačítko pro pořízení
fotografie a ve středu obrazovky
hledáčku se objeví pole zaostření.
4 Upravte polohu telefonu tak,
aby se fotografovaný předmět
nacházel v poli zaostření.
5 Když pole zaostření zezelená,
fotoaparát je zaostřený na
předmět.
6 Stiskněte a podržte tlačítko pro
pořízení fotografie.

Buďte tvůrčí
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TIP! Sledování obličeje
Tato funkce automaticky
rozpozná a zaostří lidské obličeje
a umožní vám pořizovat ostřejší
snímky.

Pořídíte tak fotografii.
Pořízená fotografie se zobrazí na
displeji. Název snímku se zobrazí se
čtyřmi ikonami na pravé straně.

Upravit Tuto možnost stiskněte,
chcete-li snímek upravit pomocí
různých nástrojů.

Stisknutím této ikony se vrátíte
do předchozího menu.
Stisknutím této ikony fotografii
odstraníte.
Po stisknutí této ikony můžete
ihned pořídit další fotografii.
Aktuální fotografie se uloží.

Stisknutím této možnosti
odešlete fotografii jako Zprávu,
E-mail nebo prostřednictvím
připojení Bluetooth. Viz kapitola
Odeslání zprávy na straně 44
a kapitola Odeslání a příjem
souborů pomocí připojení
Bluetooth na straně 111.
Odeslat

Přejmenovat Tuto možnost stiskněte,
chcete-li upravit název vybraného
snímku.
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Buďte tvůrčí

Použít jako Tuto možnost stiskněte,
chcete-li snímek použít jako tapetu.

Stisknutím této ikony zobrazíte
galerii uložených fotografií.

01
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Fotoaparát
Seznámení s hledáčkem
Zpět – stisknutím této možnosti se
vrátíte na domovskou obrazovku.
Režim fotoaparátu – zobrazuje, zda
je fotoaparát v režimu videokamery
nebo fotoaparátu; tuto možnost lze
také použít pro záznam.
Galerie – stisknutím této ikony
zobrazíte galerii.
Expozice – viz kapitola Nastavení expozice na straně 55.
Makro – tuto funkci zapněte pro záběry zblízka.
Stav blesku – umožňuje nastavit nebo vypnout blesk.
Nastavení – stisknutím této ikony otevřete menu nastavení. Podrobnosti
najdete v kapitole Použití pokročilých nastavení na straně 56.

Buďte tvůrčí

TIP! Můžete zavřít všechny možnosti zkratek, aby
byl displej hledáčku co nejméně zaplněný. Stačí
se jednou dotknout středu hledáčku. Možnosti
znovu zobrazíte dalším dotykem displeje.
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Používání blesku

4 Ikona stavu blesku v hledáčku
se změní podle nového režimu
blesku.

01

Nastavení expozice

03

Expozice definuje rozdíl mezi
světlem a tmou na snímku.
Snímek s malým kontrastem bude
vypadat zamlžený, zatímco snímek
s vysokým kontrastem bude
mnohem ostřejší.
1 Stiskněte možnost .
2 Posunováním indikátoru
kontrastu po liště směrem k ikoně
dosáhnete nižší expozice,
tedy méně jasného snímku,
posunováním směrem k ikoně
dosáhnete vyšší expozice,
tedy ostřejšího snímku.

04
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Buďte tvůrčí

Výchozí nastavení blesku je
nastaveno na možnost Automaticky,
existují však další možnosti.
1 Volbou možnosti
v levé části
hledáčku přejdete do podmenu
blesku.
2 K dispozici jsou tři možnosti
blesku:
Automaticky – fotoaparát
vyhodnotí osvětlení dostupné pro
pořízení kvalitní fotografie a podle
potřeby použije blesk.
Vždy vypnuto – fotoaparát
nebude vůbec používat blesk.
Tato možnost se používá pro
úsporu baterie.
Vždy zapnuto – blesk
fotoaparátu bude vždy zapnutý.
3 Po stisknutí požadované
možnosti se menu blesku
automaticky zavře, abyste mohli
ihned pořídit fotografii.
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Fotoaparát
Pořízení nepřetržitého záběru Velikost snímku – změnou velikosti

Použití pokročilých nastavení

fotografie lze ušetřit místo v paměti,
případně lze pořídit snímek správné
velikosti pro kontakt. Viz kapitola
Změna velikosti obrázku na straně
58.
Barevný efekt – zvolte barevný tón
pro novou fotografii. Viz kapitola
Volba barevného efektu na
straně 58.
Vyvážení bílé – vyberte z těchto
možností: Automaticky, Žárovka,
Slunečno, Zářivka nebo Zataženo.

Stisknutím ikony
v hledáčku
otevřete všechny pokročilé
možnosti nastavení.
Nastavení fotoaparátu lze změnit
posouváním kolečka. Po výběru
možnosti stiskněte tlačítko OK.
Přepnout na – chcete-li pořídit
vlastní portréty, přepněte na vnitřní
fotoaparát LG KM900. Můžete také
přepínat mezi režimem fotoaparátu
a videokamery.

Časovač – samospoušť umožňuje
nastavit zpoždění po stisknutí
závěrky. Zvolte možnost Vypnuto,
3 sekundy, 5 sekundy nebo
10 sekund. Jde o ideální funkci pro
případ, že chcete být na fotografii
zachyceni.
Režim fotografování – vyberte ze
šesti možností režimu fotografování.
ISO – hodnota ISO určuje citlivost
světelného snímače fotoaparátu.

1 Stisknutím ikony
v hledáčku
otevřete všechny pokročilé
možnosti nastavení a vyberte
možnost Nepřetržitý záběr.
2 Umístěte předmět do hledáčku
a stiskněte tlačítko pro pořízení
fotografie, jako byste pořizovali
normální fotografii.
3 Fotoaparát pořídí rychle po sobě
snímků.

Buďte tvůrčí
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Automatické zaostření – vyberte
způsob zaostření fotoaparátu.
Zvolte možnost Automaticky, Ručně
nebo Sledování obličeje.
Zvuk spouště – vyberte jeden ze tří
zvuků spouště.
Obrazovka s mřížkou – zvolte
možnost Vypnuto, Jednoduchý kříž
nebo Roztrojení
Přiřazení souřadnic – Zapnuto/
Vypnuto
Obnovit – umožňuje obnovit
všechna nastavení fotoaparátu.
TIP! Po ukončení režimu
fotoaparátu se všechna
nastavení vrátí na výchozí
nastavení kromě velikosti
snímku a kvality snímku. Pokud
požadujete nastavení jiná než
výchozí, budete je muset znovu
nastavit, například barevný
tón a ISO. Před pořízením další
fotografie je zkontrolujte.
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Buďte tvůrčí

Čím vyšší je hodnota ISO, tím
citlivější je fotoaparát. Vyšší hodnota
ISO se používá při pořizování
snímku v tmavším prostředí,
kdy nelze použít blesk. Hodnotu
ISO zvolte z těchto možností:
Automaticky, 100, 200, 400 a 800.
Kvalita snímku – můžete zvolit
možnosti Maximální, Vysoká a
Normální. Čím je kvalita vyšší, tím
je fotografie ostřejší. Větší však bude
i velikost souboru, což znamená, že
do paměti budete moci uložit méně
fotografií.
Používaná paměť – zvolte, zda
chcete ukládat fotografie do Paměti
přístroje nebo do Externí paměti.
Skrýt ikony – ikony fotoaparátu
zvolte ručně nebo automaticky.
Stabilizace obrazu – tato funkce
umožňuje pořízení snímku bez
komíhání nebo chvění fotoaparátu.
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Fotoaparát
TIP! Menu nastavení
překrývá obrazovku hledáčku,
takže pokud změníte složky barvy
nebo kvalitu obrázku, budete moci
danou změnu obrázku zobrazit
v náhledu za menu nastavení.

Změna velikosti obrázku
Čím více pixelů, tím větší je soubor,
což znamená, že zabírá v paměti
více místa. Pokud chcete do
telefonu uložit více snímků, můžete
změnou počtu pixelů zmenšit
velikost souborů.

Buďte tvůrčí

1 V hledáčku stiskněte ikonu
v levém horním rohu.
2 Z menu Náhled vyberte možnost
Velikost snímku.
3 Vyberte hodnotu pixelů ze šesti
možností (5M: 2560x1920, 3M:
2048x1536, 2M: 1600x1200,
1M: 1280x960, 640x480,
320x240) nebo zvolte
přednastavenou možnost.
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Volba barevného efektu
1 V hledáčku stiskněte ikonu
v levém horním rohu.
2 Vyberte možnost Barevný efekt
z menu Náhled.
3 K dispozici je pět možností
barevného tónu: Vypnuto,
Sépie, Mono, Negativ a Otisk.
4 Po uskutečnění výběru lze menu
pro barevný efekt zavřít výběrem
tlačítka OK. Fotoaparát je poté
připraven na pořízení snímku.
TIP! Barevný snímek lze
převést na černobílý nebo na
snímek v barvě sépie, černobílý
snímek nebo snímek v barvě
sépie však na barevný převést
nelze.

Používání vnitřního
fotoaparátu
Telefon LG KM900 má vnitřní
fotoaparát 640x480 pro
videohovory a pořizování fotografií.
1 Na vnitřní fotoaparát přepněte
a výběrem
stisknutím ikony
možnosti Přepnout na vnitřní
fotoaparát z nabídky Náhled.
2 Po několika sekundách se zobrazí
hledáček s vaším portrétem.
Snímek pořídíte jako obvykle
stisknutím postranního tlačítka.

Zobrazení uložených
fotografií
1 K uloženým fotografiím máte
přístup z režimu fotoaparátu.
Stiskněte ikonu a galerie se
zobrazí na obrazovce.
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Buďte tvůrčí

TIP! Vnitřní fotoaparát
má méně možností nastavení,
protože nemá blesk ani
nastavení hodnoty ISO.
lze stále
Stisknutím ikony
měnit velikost obrazu, barevný
efekt, kvalitu obrazu, vyvážení
bílé a nastavovat samospoušť
stejně jako při používání
hlavního fotoaparátu.

3 Po pořízení snímku se zobrazí
stejné možnosti jako pro snímek
pořízený hlavním fotoaparátem.
4 Pro návrat k hlavnímu
fotoaparátu stiskněte ikonu
a poté zvolte možnost Vnější
fotoaparát z menu Náhled.
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Videokamera
Rychlé pořízení
videozáznamu

Buďte tvůrčí

1 Stiskněte a podržte tlačítko
fotoaparátu na pravé straně
telefonu.
a
2 Poté stiskněte ikonu
výběrem možnosti Přepnout na
v hledáčku v režimu fotoaparátu
přepnete na režim videokamery.
3 Na obrazovce se zobrazí hledáček
videokamery.
4 Držte telefon vodorovně a
zaměřte objektiv na předmět,
který chcete natočit.
5 Spusťte záznam jedním
stisknutím tlačítka pro nahrání
videozáznamu.
6 Nahr. v dolní části hledáčku
indikuje, že probíhá nahrávání,
a časovač v dolní části zobrazuje
délku videozáznamu.
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7 Chcete-li video pozastavit,
stiskněte ikonu ; pokračovat
v nahrávání můžete volbou
ikony .
8 Nahrávání zastavíte stisknutím
položky na obrazovce nebo
opětovným stisknutím tlačítka
pro nahrání videozáznamu.

Po pořízení videozáznamu
Na displeji se zobrazí snímek
znázorňující nahraný videozáznam.
V dolní části obrazovky se zobrazí
název videozáznamu se čtyřmi
ikonami na pravé straně.

Použít jako Tuto možnost stiskněte,
chcete-li snímek použít jako tapetu.
Přejmenovat Tuto možnost
stiskněte, chcete-li upravit název
vybraného snímku.

Tuto možnost stiskněte,
chcete-li snímek upravit různými
nástroji.
Upravit

Stisknutím této ikony se vrátíte
do předchozího menu.

Hrát Stisknutím této možnosti
přehrajete video.
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Stisknutím vymažete právě
nahraný videozáznam. Vymazání
potvrďte stisknutím možnosti Ano.
Znovu se objeví hledáček.
Po stisknutím této ikony můžete
ihned pořídit další videozáznam.
Aktuální video se uloží.
Stisknutím této ikony zobrazíte
galerii uložených videozáznamů a
snímků.

Buďte tvůrčí

Stisknutím této možnosti
odešlete fotografii jako Zprávu,
E-mail nebo prostřednictvím
připojení Bluetooth. Viz kapitola
Odeslání zprávy na straně 44
a kapitola Odeslání a příjem
souborů pomocí připojení
Bluetooth na straně 111.
Odeslat

01
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Videokamera
Seznámení s hledáčkem
Zpět – stisknutím této možnosti se
vrátíte na domovskou obrazovku.
Zahájit nahrávání

Galerie – stisknutím této ikony
zobrazíte galerii.

Expozice – viz kapitola Nastavení expozice na straně 63.
Rychlost záznamu
Stav blesku – umožňuje nastavit nebo vypnout blesk.
Nastavení – stisknutím této ikony otevřete menu nastavení. Podrobnosti
najdete v kapitole Použití pokročilých nastavení na straně 63.
TIP! Můžete zavřít všechny možnosti zkratek, aby
byl displej hledáčku co nejméně zaplněný. Stačí
se jednou dotknout středu hledáčku. Možnosti
znovu zobrazíte dalším dotykem displeje.

Buďte tvůrčí
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Nastavení expozice
Expozice definuje rozdíl mezi
světlem a tmou na snímku. Snímek
s malým kontrastem bude vypadat
zamlžený, zatímco snímek s vysokým
kontrastem bude mnohem ostřejší.
1 Stiskněte možnost .
2 Posunováním indikátoru
expozice po liště směrem k ikoně
dosáhnete nižší expozice,
tedy méně jasného snímku;
posunováním směrem k ikoně
dosáhnete vyšší expozice,
tedy ostřejšího snímku.

Použití pokročilých nastavení
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Buďte tvůrčí

Stisknutím možnosti Nastavení
v hledáčku otevřete všechny
pokročilé možnosti nastavení.
Nastavení fotoaparátu lze upravit
posouváním kolečka. Po výběru
možnosti stiskněte tlačítko OK.

Přepnout na – chcete-li pořídit
vlastní videozáznam, přepněte
na vnitřní fotoaparát telefonu
LG KM900. Podrobnosti najdete
v kapitole Používání vnitřní
videokamery na straně 66.
Velikost videozáznamu – změnou
velikosti videozáznamu lze ušetřit
místo v paměti. Viz kapitola Změna
velikosti videozáznamu na
straně 64.
Režim na celou obrazovku – zvolte
možnost Automatický nebo Noční
režim.
Barevný efekt – zvolte barevný tón
pro nový záznam. Viz kapitola Volba
barevného tónu na straně 66.
Vyvážení bílé – vyvážení bílé
zajišťuje, aby se bílá barva ve
videozáznamech zobrazovala vždy
realisticky. Pro správnou úpravu
vyvážení bílé ve fotoaparátu bude
pravděpodobně nutné nastavit
světelné podmínky. Vyberte z těchto
možností: Automaticky, Žárovka,
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Videokamera
Slunečno, Zářivka nebo Zataženo.
Kvalita videozáznamu – můžete
zvolit možnosti Zvláště jemná,
Jemná a Normální. Čím jemnější
je kvalita, tím ostřejší bude
videozáznam. Zároveň se zvětší
velikost souboru, což znamená, že
budete moci do paměti uložit méně
videozáznamů.
Trvání – nastavte limit trvání
videozáznamu. Výběrem možnosti
Normální nebo MMS nastavte
omezení maximální velikosti pro
odeslání jako zprávy MMS.
TIP! Vyberete-li pro trvání
možnost MMS, zvolte nižší
kvalitu obrazu, jež vám umožní
pořídit delší videozáznam.

Buďte tvůrčí

Používaná paměť – zvolte, zda
chcete ukládat videozáznamy do
Paměti přístroje nebo do Externí
paměti.
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Hlas – pro nahrávání videozáznamu
bez zvuku zvolte možnost Ztlumit.
Zaostření zvuku – zvolte zaostření
zvuku: Vypnuto/ Vnější zaostření/
Vnitřní zaostření
Skrýt ikony – zvolte, zda chcete
ikony v menu fotoaparátu skrýt
automaticky nebo ručně.
Obnovit – umožňuje obnovit
všechna nastavení videokamery.

Změna velikosti
videozáznamu
Čím více pixelů, tím větší je soubor,
což znamená, že zabírá v paměti
více místa. Pokud chcete do
telefonu uložit více videozáznamů,
můžete změnou počtu pixelů
zmenšit velikost souborů.
1 V hledáčku stiskněte ikonu
v levém horním rohu.
2 Z menu Náhled zvolte možnost
Velikost videozáznamu.

3 Zvolte počet pixelů ze čtyř
možností:
720X480 (D1) – možnost
širokoúhlého zobrazení nejvyšší
kvality.
640x480 – standardní velikosti
VGA.
320x240 – menší velikost snímku,
a tedy i menší velikost souboru.
Toto nastavení je vhodné pro
úsporu místa v paměti.
176x144 – nejmenší velikost
snímku, a tedy nejmenší velikost
souboru.
4 Pro návrat do hledáčku stiskněte
tlačítko OK.

VAROVÁNÍ: Skvělý
software pro úpravu, který je
součástí telefonu LG KM900 ,
je kompatibilní se všemi typy
videozáznamů s výjimkou
formátu 720X480 (D1) a 640x480.
Nepořizujte si nahrávky v tomto
formátu, pokud budete chtít
videozáznam upravit.
TIP! Na disku CD dodaném
s telefonem KM900 naleznete
software pro převádění různých
formátů videozáznamů.
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Videokamera
Volba barevného tónu
1 V hledáčku stiskněte ikonu
v levém horním rohu.
2 Vyberte možnost Barevný efekt
z menu Náhled.
3 K dispozici je pět možností
barevného tónu: Vypnuto,
Sépie, Mono, Negativ a Otisk.
4 Stiskněte požadovaný barevný
tón.
TIP! Videozáznam nahraný
v barvách můžete převést
na černobílý videozáznam
nebo můžete po nahrání
videozáznamu použít barevný
tón sépie, avšak obráceně
změnit černobílý nebo sépiový
videozáznamu na barevný již
nelze.
Buďte tvůrčí
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Používání vnitřní
videokamery
Telefon LG KM900 má vnitřní
fotoaparát 320x240 pro videohovory
a pořizování videozáznamů.
1 Na vnitřní fotoaparát přepněte
a výběrem
stisknutím ikony
možnosti Vnitřní fotoaparát
v menu Náhled.
2 Po několika sekundách se zobrazí
hledáček s vaším portrétem.
Nahrávání spustíte jako obvykle
stisknutím tlačítka pro nahrávání,
opakovaným stisknutím tlačítka
nahrávání zastavíte.
3 Po pořízení videozáznamu se
zobrazí stejné možnosti jako pro
videozáznam pořízený hlavním
fotoaparátem.
4 Pro návrat k hlavnímu
a
fotoaparátu stiskněte ikonu
poté možnost Vnější fotoaparát.

TIP! Stisknutím možnosti
Nastavení lze stále měnit
velikost obrazu, režim scény,
barevný efekt, vyvážení bílé a
kvalitu stejně jako při používání
hlavního fotoaparátu.

Sledování videozáznamů na
televizoru
Telefon KM900 připojte k televizoru
pomocí kabelu televizního výstupu.
POZNÁMKA: Kabel televizního
výstupu se prodává samostatně.

01
02
03
04
05

Sledování uložených
videozáznamů
1 V hledáčku stiskněte ikonu .
2 Na obrazovce se zobrazí vaše
galerie.
3 Stiskněte jednou videozáznam,
který chcete zobrazit.
Videozáznam se přenese do
popředí galerie. Automaticky se
spustí přehrávání.

VAROVÁNÍ: Lze stále
měnit velikost obrazu, režim
scény, barevný efekt, vyvážení
bílé a kvalitu stejně jako při
používání hlavního fotoaparátu.
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Vaše fotografie a videozáznamy
Prohlížení fotografií a
videozáznamů
1 Stiskněte ikonu na obrazovce
náhledu fotoaparátu.
2 Na displeji se zobrazí galerie
obrázků a fotografií.
3 Výběrem videozáznamu nebo
fotografie je zcela otevřete.

TIP!
Pro smazání fotografie nebo
videozáznamu nejprve fotografii
nebo videozáznam otevřete a
. Akci
poté vyberte možnost
potvrďte stisknutím možnosti
Ano.

Použití funkce zoom při
zobrazení videozáznamu
nebo fotografie
Při prohlížení fotografií nebo
videozáznamů můžete obraz zvětšit
nebo zmenšit – dotkněte se displeje
dvěma prsty a posuňte je k sobě
nebo od sebe.
TIP! Klepnutím doleva
nebo doprava zobrazíte další
fotografie nebo videozáznamy.
Buďte tvůrčí
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Úprava hlasitosti při
sledování videozáznamu
Při přehrávání lze hlasitost zvuku
ve videozáznamu nastavovat
dotykem na liště hlasitosti vlevo
na obrazovce. Případně použijte
postranní tlačítka pro nastavení
hlasitosti.

Nastavení fotografie jako
tapety

Fotografie lze různými způsoby
upravovat. Lze je měnit, přidávat do
nich určité prvky nebo je lze oživit.
1 Otevřete fotografii, kterou chcete
upravit, a stisknutím možnosti
Upravit vyvolejte možnosti úprav.
2 Fotografii můžete upravovat
pomocí těchto ikon:
Oříznutí fotografie.
Zvolte čtvercový nebo kruhový
tvar oříznutí a oblast vyberte
posunováním prstu po obrazovce.
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Ruční nakreslení motivu na
fotografii. Vyberte tloušťku čáry
ze čtyř možností a požadovanou
barvu.
Tato funkce umožňuje
přidání nápisu na fotografii.
Viz kapitola Přidání textu
k fotografii na straně 71.

Buďte tvůrčí

1 Stisknutím fotografie, kterou
chcete nastavit jako tapetu,
snímek otevřete.
2 Dotykem obrazovky otevřete
menu možností.
3 Stisknutím možnosti Použít jako .
4 Obrazovka se přepne do režimu
Portrét. Pomocí miniatury
v dolní části obrazovky můžete
přibližovat a vzdalovat snímek a
přesunovat ořezanou sekci.

Úprava fotografií
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Ozdobení fotografie
razítkem. Vyberte některé
z nabízených razítek a umístěte je
na dotykem na libovolné místo na
fotografii.
Slouží pro vymazání úprav
snímku. Můžete zvolit velikost
použité gumy.
Stisknutím se vrátíte do
galerie.
Uložit Stisknutím uložíte změny
provedené na fotografiích. Volbou
této možnosti uložíte změny jako
Aktualizaci nebo Nový soubor.
Zvolíte-li Nový soubor, zadejte
název souboru.

Buďte tvůrčí

Zpět Tato funkce zruší poslední
Efekt nebo úpravy provedené na
fotografii.
Obrázek Stisknutím této
možnosti otevřete další možnosti
efektů včetně možnosti Otočení.
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K dispozici jsou i pokročilejší
možnosti úprav. Viz kapitoly
Přidání barevného akcentu a
Přesun barev na fotografii na
straně 73.
Filtr Viz kapitola Přidání
efektu k fotografii na straně 71.
Nastavení Tato funkce umožňuje
upravit pořízený snímek pomocí
funkce Automatická barva, jas atd.

Přidání textu k fotografii

Přidání efektu k fotografii

1 Na obrazovce úprav stiskněte
možnost .
2 Výběrem možnosti Text přidáte
neorámovaný text nebo zvolíte
jeden z tvarů bubliny.
3 Zadejte text pomocí klávesnice a
stiskněte možnost Uložit.
4 Stisknutím a posunutím umístěte
text na požadované místo.

1 Na obrazovce úprav stiskněte
možnost Filtr .
2 Vyberte jednu ze osmnácti
možností, které se použijí na
fotografii:
3 Pro zrušení efektu stačí stisknout
možnost Zpět .

01

Oříznutí fotografie

07

1 Na obrazovce úprav stiskněte
.
ikonu
2 Vyberte tvar, kterým chcete
použít pro oříznutí snímku.
3 Přetáhněte rámeček přes oblast,
kterou chcete oříznout.
4 Po dokončení výběru stiskněte
možnost Uložit .

02
03
04
05
06

08

Buďte tvůrčí
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Přidání barevného akcentu
k fotografii

Buďte tvůrčí

1 Na obrazovce úprav stiskněte
možnost Obrázek .
2 Vyberte možnost Barevný
akcent.
3 Zvolte část fotografie. Ve zvolené
části se vykreslí čára kolem celé
oblasti se stejnou nebo blízkou
barvou. Například něčí vlasy nebo
svetr.
4 Stisknutím ikony Intenzita a
posunováním ukazatele nahoru
nebo dolů na liště intenzity
můžete měnit intenzitu akcentu.
5 Stiskněte tlačítko OK.
6 Z fotografie se odstraní veškerá
barva kromě části vyznačené pro
použití barevného akcentu.
7 Volbou možnosti Uložit změny
uložíte.
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Přesun barev na fotografii
1 Na obrazovce úprav stiskněte
možnost Obrázek .
2 Vyberte možnost Přesun barev.
3 Zvolte část fotografie. Ve zvolené
části se vykreslí čára kolem celé
oblasti se stejnou nebo blízkou
barvou.
Například něčí vlasy nebo svetr.
4 Vyberte barvu.
5 Stiskněte možnost OK.
6 Část fotografie vybraná pro
použití barevného akcentu změní
barvu podle zvolené barvy.
7 Zvolit Uložit změny uložíte.

Úprava videozáznamů
Funkce úprav je k dispozici pro
soubory typu MPEG4 kromě
formátu 720X480 (D1).
Pokud zamýšlíte video upravovat,
nenahrávejte ho v těchto formátech.

Zkrácení délky videozáznamu Sloučení dvou videozáznamů
dohromady
1 Otevřete video, které chcete

2

3

4

5

upravovat, stiskněte tlačítko
.
možnosti
Vyberte možnost Upravit a zvolte
položku Zkrátit/ Vícenásobné
zkrácení.
Stiskněte možnost a označte
nové počáteční a koncové body
pomocí položky Zkrátit .
Stisknutím možnosti Náhled se
přesvědčíte, zda se vám nový
střih líbí.
Stisknutím možnosti Uložit
se vrátíte do
nebo možnosti
galerie a změny odstraníte.

1 Otevřete videozáznam, který
chcete upravovat, stiskněte
.
tlačítko možnosti
2 Vyberte možnost Upravit a zvolte
položku Sloučit videozáznam.
3 Otevře se složka Moje
videozáznamy. Vyberte
videozáznam, který si přejete
sloučit.
4 Stiskněte a posuňte fotografii,
kterou chcete sloučit s koncem
nebo začátkem videozáznamu.
5 Stisknutím možnosti Náhled
zvolte způsob sloučení
videozáznamů.
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6 Stisknutím možnosti Uložit
a tlačítka Ano nový sloučený
videozáznam uložíte. Vyberte, zda
chcete přepsat původní soubor
nebo videozáznam uložit jako
nový soubor.
7 Pro sloučení více videozáznamů
zopakujte tyto kroky.

Sloučení fotografie
s videozáznamem

Buďte tvůrčí

1 Otevřete videozáznam, který
chcete upravovat, stiskněte
.
tlačítko možnosti
2 Vyberte možnost Upravit a zvolte
položku Sloučit obrázek.
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3 Otevře se složka Moje obrázky
Vyberte fotografii, kterou chcete
sloučit s videozáznamem, a
stiskněte možnost Vybrat.
4 Stiskněte a posuňte fotografii,
kterou chcete sloučit s koncem
nebo začátkem videozáznamu.
5 Stisknutím možnosti Náhled
zvolte způsob sloučení fotografie
a videozáznamu.
6 Stiskněte možnost Uložit a poté
tlačítko Ano. Vyberte, zda chcete
přepsat původní soubor nebo
videozáznam uložit jako nový
soubor.
7 Pro sloučení více fotografií
zopakujte tyto kroky.

Přidání textu k videozáznamu
1 Otevřete videozáznam, který
chcete upravovat, stiskněte
.
tlačítko možnosti
2 Vyberte možnost Upravit a zvolte
položku Překrývání textu.

3 Zadejte text pomocí klávesnice a
vyberte možnost OK.
4 Stiskněte možnost a označte
místo, kde se má text objevit.
5 Zvolte oblast obrazovky, kde se
má objevit text.

1 Otevřete videozáznam, který
chcete upravovat, stiskněte
.
tlačítko možnosti
2 Vyberte možnost Upravit a zvolte
možnost Překrývání obrázku.
3 Otevře se složka Moje obrázky.
Vyberte fotografii, kterou chcete
překrýt video.
4 Stiskněte možnost a označte
místo, kde se má fotografie
objevit, pomocí možnosti Sytost.
5 Stiskněte oblast obrazovky, kde
se má fotografie objevit. Pokud
je fotografie příliš velká, překryje
celou obrazovku, nikoli jen
vybranou plochu.
6 Stiskněte ikonu Uložit a poté
možnost Ano. Vyberte, zda
chcete přepsat původní soubor
nebo videozáznam uložit jako
nový soubor.
7 Pro přidání dalšího textu
zopakujte tyto kroky.
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6 Stisknutím možnosti Skrýt
text označte
místo, kde má text zmizet.
7 Stiskněte možnost Uložit a poté
tlačítko Ano. Vyberte, zda chcete
přepsat původní soubor nebo
videozáznam uložit jako nový
soubor.
8 Pro přidání dalšího textu
zopakujte tyto kroky.

Překrývání fotografie
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Buďte tvůrčí

Přidání zvukové stopy
k videozáznamu

Přidání živého zvuku
k videozáznamu

1 Otevřete videozáznam, který
chcete upravovat, stiskněte
.
tlačítko možnosti
2 Vyberte možnost Upravit a zvolte
položku Vyrovnávání audia.
3 Otevře se složka Moje zvuky.
Vyberte stopu, kterou chcete
přidat do videozáznamu.
4 Původní zvuk videozáznamu
bude vymazán. Pokračujte
stisknutím možnosti Ano.
5 Pokud je zvuk kratší než
videozáznam, zvolte, zda se
má přehrát Jednou nebo
Opakovaně.
6 Vyberte, zda chcete přepsat
původní soubor nebo
videozáznam uložit jako nový
soubor.

1 Otevřete videozáznam, který
chcete upravovat, stiskněte
.
tlačítko možnosti
2 Vyberte možnost Upravit a zvolte
položku Vyrovnávání audia
naživo.
3 Nastavte hodnotu původního
zvuku nebo zvuku záznamu.
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Změna rychlosti
videozáznamu
1 Otevřete videozáznam, který
chcete upravovat, stiskněte
.
tlačítko možnosti
2 Vyberte možnost Upravit a zvolte
položku Časování.
3 Vyberte jednu ze čtyř možností
rychlosti. Tato možnost se může
lišit podle přenosové rychlosti.
4 Vyberte, zda chcete přepsat
původní soubor nebo
videozáznam uložit jako nový
soubor.

Přidání tlumícího efektu
1 Otevřete videozáznam, který
chcete upravovat, stiskněte
.
tlačítko možnosti
2 Vyberte možnost Upravit a zvolte
položku Tlumící efekt.
3 Videozáznam se na začátku zesílí
a na konci se zeslabí.
4 Vyberte, zda chcete přepsat
původní soubor nebo
videozáznam uložit jako nový
soubor.
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Multimédia
Do paměti telefonu můžete ukládat
multimediální soubory. Všechny
své obrázky, zvuky, videozáznamy a
hry tak budete mít vždy snadno po
ruce. Můžete také soubory ukládat
na paměťovou kartu. Výhodou
používání paměťové karty je to, že
s její pomocí můžete uvolnit místo
v paměti telefonu.
Pro přístup k menu Multimédia
a zvolte
stiskněte tlačítko
položku Moje soubory na kartě
Multimédia. Otevřete seznam
složek pro uložení všech vašich
multimediálních souborů.

Obrázky

Buďte tvůrčí

Složka Moje obrázky obsahuje
seznam obrázků včetně obrázků
předem uložených v telefonu.
Ukládají se do ní také obrázky,
které si stáhnete, a snímky pořízené
fotoaparátem telefonu.
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Menu Možnosti složky Moje
obrázky
Dostupné možnosti ve složce Moje
obrázky, závisí na typu vybraného
obrázku. Všechny možnosti jsou
dostupné pro snímky pořízené
fotoaparátem telefonu, zatímco pro
výchozí obrázky zůstanou dostupné
pouze možnosti Použít jako, Tisk,
Seřadit podle a Správa paměti.

Odeslání fotografie
1 Chcete-li odeslat fotografii, zvolte
požadovaný snímek.
2 Stiskněte možnost Odeslat.
Zvolte možnost Zpráva, E-mail,
Bluetooth nebo jako adresa
URL.
3 Pokud zvolíte možnost Zpráva
nebo E-mail, bude fotografie
připojena ke zprávě. Zprávu
můžete napsat a odeslat
obvyklým způsobem. Pokud
zvolíte možnost Bluetooth,
telefon vyhledá okolní zařízení,

na které by bylo možné obrázek
odeslat.

Použití obrázku
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Tisk snímku
1 Stiskněte tlačítko
a poté
zvolte položku Moje soubory na
kartě Multimédia.
2 Stiskněte položku Moje obrázky.
3 Vyberte obrázek a stiskněte
položku
.
4 Stiskněte možnost Tisk a poté
zvolte možnost Bluetooth nebo
PictBridge.

Buďte tvůrčí

Můžete vybrat obrázky, které se
použijí jako tapety nebo spořiče
obrazovky případně pro identifikaci
volajícího.
1 Stiskněte tlačítko
a poté
zvolte položku Moje soubory na
kartě Multimédia.
2 Stiskněte položku Moje obrázky.
3 Vyberte obrázek a stiskněte ikonu
.
4 Stiskněte položku Použít jako a
vyberte z možností:
Tapeta – umožňuje nastavit
tapetu pro zamknutou obrazovku.
Kontakty – umožňuje přiřadit
obrázek určité osobě v seznamu
kontaktů. Tento obrázek se
zobrazí, kdykoli vám daná osoba
volá.

Obrázek při spuštění – nastaví
obrázek, který se bude zobrazovat
při zapnutí telefonu.
Obrázek při vypnutí – nastaví
obrázek, který se bude zobrazovat
při vypnutí telefonu.
Obrázek při odchozím hovoru –
nastaví obrázek, který se bude
zobrazovat během odchozích
hovorů.
Obrázek při příchozím hovoru –
nastaví obrázek, který se bude
zobrazovat během příchozích
hovorů.
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Multimédia
Přesouvání nebo kopírování
obrázku
Obrázek lze přesunovat nebo
kopírovat z paměti telefonu na
paměťovou kartu a naopak. Přesun
nebo kopírování bývá užitečné pro
uvolnění místa v jedné z pamětí
nebo jako záloha obrázků a
prevence proti jejich ztrátě.
1 Stiskněte tlačítko
a poté
zvolte položku Moje soubory na
kartě Multimédia.
2 Stiskněte položku Moje obrázky.
3 Stiskněte možnost
.
4 Zvolte položku Přesunout nebo
Zkopírovat.

Buďte tvůrčí
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Vytvoření prezentace
Pokud si chcete prohlédnout
všechny obrázky v telefonu můžete
si vytvořit prezentaci a tím se
vyhnout nutnosti otevírat a zavírat
jednotlivé obrázky.
1 Stiskněte tlačítko
a poté
zvolte položku Moje soubory na
kartě Multimédia.
2 Stiskněte položku Moje obrázky.
3 Stiskněte možnost
a poté
položku Prezentace.

Přiřazení zeměpisných
souřadnic
Zapněte fotoaparát a využijte
možnosti služeb vycházejících
z polohy telefonu.
Pořizujte snímky ať jste kdekoli a
přiřaďte k nim polohu.
Odešlete-li označené snímky
na blog podporující přiřazování
zeměpisných souřadnic, uvidíte je
s mapou.

Kontrola stavu paměti

Použití zvuku

Můžete zkontrolovat, kolik paměti
je obsazeno, a kolik zbývá nevyužité
prázdné paměti.
1 Stiskněte tlačítko
a poté
zvolte položku Moje soubory na
kartě Multimédia.
2 Stiskněte položku Moje obrázky.
3 Stiskněte možnost
a poté
položku Správa paměti.

1 Stiskněte tlačítko
a poté
zvolte položku Moje soubory na
kartě Multimédia.
2 Stiskněte položku Moje zvuky.
3 Zvolte možnost Výchozí zvuky
nebo Stáhnout zvuk.
4 Vyberte zvuk a spustí se jeho
přehrávání.
5 Zvuk můžete použít jako různé
tóny výběrem menu Uložit jako.
6 Zvolte možnost Vyzvánění
hlasového hovoru, Vyzvánění
videohovoru nebo Tón zprávy.

Zvuky
Složka Moje zvuky obsahuje
Stažené zvuky, Výchozí zvuky a
Hlasové záznamy. Odtud můžete
spravovat, odesílat a nastavovat
zvuky jako vyzváněcí tóny.
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Buďte tvůrčí
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Videozáznamy

Odeslání videoklipu

Složka Moje videozáznamy
zobrazuje seznam stažených
videozáznamů a také videozáznamy,
které jste pomocí telefonu nahráli.
Sledování videozáznamu
1 Stiskněte tlačítko
a poté
zvolte položku Moje soubory na
kartě Multimédia.
2 Stiskněte položku Moje
videozáznamy.
3 Vyberte videozáznam pro
přehrávání.

1 Zvolte videozáznam a stiskněte
.
ikonu
2 Stiskněte možnost Odeslat a
zvolte z možností: Zpráva,
E-mail nebo Bluetooth.
3 Pokud zvolíte možnost Zpráva
nebo E-mail, bude videoklip
připojen ke zprávě. Zprávu
můžete napsat a odeslat
obvyklým způsobem.
Pokud zvolíte možnost
Bluetooth, telefon vyhledá
okolní zařízení, na které by bylo
možné videozáznam odeslat.

TIP! Mobilní telefon KM900
podporuje přehrávání v obou
videoformátech DivX i Xvid,
což zajišťuje lepší dostupnost
obsahu. Podrobnosti najdete na
straně 101.
Buďte tvůrčí
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Hry a aplikace
Do telefonu můžete stahovat nové
hry a aplikace, abyste si mohli
kdykoli zkrátit volnou chvíli.

Hraní her

Instalace her a aplikací Java

1 Stiskněte tlačítko
a poté
zvolte položku Moje soubory na
kartě Multimédia.
2 Vyberte Hry nebo Aplikace.
3 Stisknutím tlačítka Spustit
spustíte hru nebo aplikaci.

1 Stiskněte tlačítko
a na kartě
Multimédia vyberte položku
Moje soubory.
2 Pokud jste vložili novou
paměťovou kartu, vyberte menu
Externí paměť.
3 Vyberte soubor (*.jad nebo
*.jar), který chcete instalovat, a
stiskněte Instalovat.

04

Užijte si menu Hry M-Toy

08

Používání menu Možnosti
Ve složce Hry a Aplikace jsou k
dispozici následující možnosti:
Nová složka: Umožňuje vytvořit
novou složku v menu Hry nebo
Aplikace.
Seřadit podle: Umožňuje řadit
hry a aplikace podle data, jména,
velikosti a paměti.
Správa paměti: Umožňuje zobrazit
stav paměti telefonu a externí
paměti.
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Hry M-Toy obsahují předem načtené
flash hry, jež využívají integrovaný
snímač pohybu.

Obsah aplikace Flash
Složka se soubory pro aplikaci Flash
obsahuje všechny výchozí i stažené
soubory SWF.
Buďte tvůrčí
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Multimédia
Zobrazení souboru SWF/SVG
1 Stiskněte tlačítko
a poté
zvolte položku Moje soubory na
kartě Multimédia.
2 Stiskněte položku Obsah
aplikace Flash.
3 Vyberte soubor, který chcete
zobrazit.

Dokumenty
Můžete zde zobrazovat soubory ve
formátu Excel, Powerpoint, Word,
Text a PDF.

Zobrazení souboru

Buďte tvůrčí

1 Stiskněte tlačítko
a poté
zvolte položku Moje soubory na
kartě Multimédia.
2 Stiskněte položku Dokumenty.
3 Vyberte dokument a stiskněte
možnost Zobrazit.
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Přenesení souboru do
počítače
Bluetooth představuje jeden
z nejsnadnějších způsobů přenosu
souboru z počítače do telefonu. Lze
také použít program LG PC Suite
prostřednictvím synchronizačního
kabelu; podrobnosti naleznete na
straně 98.
Přenos pomocí připojení Bluetooth:
1 Zkontrolujte, zda je v telefonu
a počítači zapnuta funkce
Bluetooth a zda jsou zařízení
navzájem viditelná.
2 Odešlete soubor z počítače
pomocí připojení Bluetooth.
3 Po odeslání souboru bude nutné
soubor přijmout v telefonu
výběrem možnosti Ano.
4 Soubor by se měl zobrazit
ve složce Dokumenty nebo
Ostatní.

Ostatní
Složka Ostatní se používá k uložení
souborů, které nejsou obrázky,
zvuky, videozáznamy, hry ani
aplikace. Používá se stejně jako
složka Dokumenty. Určité soubory
při přenosu souborů z počítače do
telefonu se možná nezobrazí ve
vložce Dokumenty, ale ve složce
Ostatní.
Pokud se tak stane, můžete je
přesunout.

Vytvoření filmu
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Buďte tvůrčí

1 Stiskněte tlačítko
a poté
zvolte položku Aplikace Filmař
na kartě Multimédia.
2 Stisknutím možnosti Vložit
přidejte snímek.
3 Stisknutím karty Styl v horní části
vyberte styl filmu.
4 Stisknutím karty Zvuky na
obrazovce změníte zvuk,
například záznam hlasu.

5 Stisknutím tlačítka Náhled
zobrazíte výsledek.
6 Stisknutím karty Pořadí pro
přehrávání na obrazovce
změníte pořadí.
7 Stisknutím karty Uložit do na
obrazovce zvolíte místo uložení
filmu a stisknutím karty Použití
vyberete, zda jej uložíte nebo
odešlete jako zprávu MMS.
8 Film uložíte stisknutím možnosti
Přehrát a poté možnosti Uložit
film.
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Multimédia
Přenesení hudby do telefonu

Telefon LG KM900 má integrovaný
hudební přehrávač, s jehož pomocí
můžete přehrávat své oblíbené
skladby. Hudební přehrávač
a
spustíte stisknutím tlačítka
volbou možnosti Hudba na kartě
Multimédia. Odtud máte přístup
k několika složkám:
Všechny skladby – obsahuje
všechny skladby v telefonu.
Oblíbené – obsahuje skladby
uložené jako oblíbené.
Interpreti – umožňuje procházet
hudební sbírku podle interpretů.
Alba – umožňuje procházet
hudební sbírku podle alb.
Žánry – umožňuje procházet
hudební sbírku podle žánrů.

Hudbu lze do telefonu nejsnadněji
přenést pomocí připojení Bluetooth
nebo synchronizačního kabelu.
Lze také použít program LG PC
Suite; podrobnosti naleznete na
straně 98. Přenos pomocí připojení
Bluetooth:
1 Zkontrolujte, zda je v obou
zařízeních zapnuta funkce
Bluetooth a zda jsou zařízení
navzájem viditelná.
2 Vyberte hudební soubor na
druhém zařízení a zvolte na
něm možnost odeslání pomocí
připojení Bluetooth.
3 Po odeslání souboru lze soubor
přijmout v telefonu stisknutím
tlačítka Ano.
4 Soubor se zobrazí ve složce
Hudba > Všechny skladby.

Buďte tvůrčí

Hudba

86
LG KM900 | Uživatelská příručka

Vytvoření seznamu skladeb

1 Stiskněte tlačítko
a poté
zvolte položku Hudba na kartě
Multimédia.
2 Stiskněte položku Všechny
skladby.
3 Vyberte skladu, kterou chcete
.
přehrát a stiskněte
skladbu
4 Stisknutím možnosti
pozastavíte.
přejdete
5 Stisknutím možnosti
na další skladbu.
přejdete
6 Stisknutím možnosti
na předchozí skladbu.
se
7 Stisknutím možnosti
vrátíte do menu Hudba.

Výběrem skladeb ze složky Všechny
skladby můžete vytvořit vlastní
seznamy skladeb.
1 Stiskněte tlačítko
a poté
zvolte položku Hudba na kartě
Multimédia.
.
2 Stiskněte ikonu možností
3 Stiskněte možnost Nový seznam
skladeb, zadejte jeho název a
stiskněte možnost
.
4 Zobrazí se složka Všechny
skladby. Stisknutím zvolte
všechny skladby, které chcete
přidat do seznamu skladeb.
Vedle názvu skladby se zobrazí
zaškrtnutí.
5 Stiskněte Přidat skladby.
Zvolený seznam skladeb můžete
přehrát pomocí možnosti Přehrát.
POZNÁMKA: Druhý seznam
skladeb lze přidat stisknutím ikony
a poté možnosti Nový seznam
skladeb.

TIP! Chcete-li při poslechu
hudby změnit hlasitost,
stiskněte ikonu
.
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Buďte tvůrčí

Přehrání skladby
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Multimédia
Odstranění seznamu skladeb
1 Stiskněte tlačítko
a poté
zvolte položku Hudba na kartě
Multimédia.
.
2 Stiskněte ikonu možností
3 Všechny seznamy skladeb
můžete smazat stisknutím
možnosti poté položky Smazat
nebo Smazat vše.

FM rádio

Informace o stanici...
Typ programu
Rádio – text

Nastavit Poslouchat
jako kanál
přes

Hlasitost

Používání rádia
Telefon LG KM900 je vybaven funkcí
rádia FM, abyste si mohli naladit své
oblíbené stanice a poslouchat je, i
když budete cestovat.
POZNÁMKA: Abyste mohli
poslouchat rádio, je nutné mít
připojená sluchátka. Vložte je do
konektoru pro sluchátka.
Buďte tvůrčí
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Vyhledávání stanic
V telefonu si můžete naladit
rozhlasové stanice, a to buď
automaticky nebo ručně. Vyhledané
stanice budou uloženy pod
příslušným číslem kanálu, abyste
je nemuseli stále přelaďovat.
V telefonu lze uložit až 30 kanálů.

Automatické ladění:
1 Stiskněte tlačítko
a poté
zvolte položku FM rádio na kartě
Multimédia.
.
2 Stiskněte možnost
3 Zvolte položku Automaticky
vyhledat, poté klepněte na
možnost Ano. Stanice lze k číslům
kanálů v telefonu přiřadit volbou
možností Nastavit, Přeskočit a
Zastavit.
POZNÁMKA: Stanici lze také
naladit ručně pomocí tlačítek
kolečka zobrazeného vedle
rádiové frekvence.

Obnovení kanálů
1 Stiskněte tlačítko
a poté
zvolte položku FM rádio na kartě
Multimédia.
2 Stiskněte možnost .
3 Volbou položky Obnovit se
obnoví aktuální kanál, případně
volbou položky Obnovit vše se
obnoví všechny kanály. Pokud
resetujete všechny kanály, každý
z nich se vrátí na počáteční
frekvenci 87,5 Mhz.
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Poslech rádia
a poté
1 Stiskněte možnost
položku Multimédia.
2 Zvolte položku FM rádio a poté
stiskněte číslo kanálu stanice,
kterou chcete poslouchat.
Buďte tvůrčí

TIP! Chcete-li zlepšit
příjem rádia, prodlužte šňůru
sluchátek. Bude fungovat jako
anténa rádia.

89

Multimédia
VAROVÁNÍ: Při připojení
náhlavní soupravy, která není
výslovně určená pro váš telefon,
může dojít k rušení příjmu rádia.

Použití vysílače FM pro
přehrávání hudby
Telefon KM900 může při přehrávání
hudby přenášet frekvenci FM
z modulu hudebního přehrávače.
Hudbu tak můžete poslouchat
prostřednictvím frekvence FM a
nikoli hudebního přehrávače.

Buďte tvůrčí
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Organizér
Přidání události do kalendáře

8 Stisknutím ikony
uložíte
událost do kalendáře. Barevný
čtvercový kurzor označí všechny
dny s uloženými událostmi a na
začátku události zazní alarm,
abyste měli přehled.
TIP! V kalendáři můžete nastavit
dovolenou. Stiskněte každý den,
kdy máte dovolenou, a poté
a zvolte položku
možnost
Nastavit dovolenou. Každý den
se zeleně vystínuje.
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Změna výchozího náhledu
kalendáře
1 Na domovské obrazovce
a poté
vyberte možnost
procházejte možností Organizér
na kartě Nástroje. Zvolte položku
.
Nastavení v možnosti
2 Stiskněte možnost Výchozí
zobrazení a vyberte kalendář,
týden, rozvrh, seznam nebo
všechny úkoly.

Buďte organizovaní

1 Na domovské obrazovce vyberte
a poté procházejte
možnost
možností Organizér na kartě
Nástroje.
2 Zvolte datum, ke kterému chcete
přidat událost.
a poté
3 Stiskněte ikonu
možnost Nový plán.
4 Stiskněte položku Kategorie a
poté zvolte možnost Schůzka,
Výročí nebo Narozeniny.
Zkontrolujte datum a zadejte čas
začátku události.
5 U schůzek a výročí zadejte čas
a datum ukončení události do
políček času a data dole.
6 Chcete-li k události přidat
předmět nebo poznámku,
stiskněte možnost Předmět a
zadejte poznámku.
7 Volbou možnosti Nastavit alarm
vyberte upozornění na událost.
Chcete-li alarm opakovat, zvolte
možnost Nastavit opakování.
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Organizér
Přidání položky do seznamu
úkolů
1 Na domovské obrazovce vyberte
a poté procházejte
možnost
možností Organizér na kartě
Nástroje.
2 Zvolte položku Nový úkol
a stiskněte
v možnosti
možnost Poznámka.
3 Nastavte datum úkolu, přidejte
poznámku a vyberte úroveň
priority: Vysokou Střední nebo
Nízkou.
.
4 Úkol uložte výběrem ikony

Buďte organizovaní

TIP! Kalendář můžete
zálohovat a synchronizovat se
svým počítačem. Viz kapitola
Synchronizace s počítačem na
straně 98.
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Použití vyhledávače data
Vyhledávač data je užitečný nástroj
pro vypočítání data po uplynutí
určitého počtu dní. Například od
10. 10. 2009 do 9.12. 2009 uplyne
60 dní.
Můžete tak sledovat termíny.
1 Na domovské obrazovce vyberte
a poté procházejte
možnost
možností Organizér na kartě
Nástroje.
2 Vyberte možnost Vyhledávač
data.
3 Na kartě Od nastavte
požadované datum.
4 Na záložce Po nastavte počet dní.
5 V dolní části se zobrazí Cílové
datum.

Nastavení budíku

7 Přidejte poznámku pro budík.
8 Nakonec můžete nastavit interval
odložení na hodnotu 5, 10, 20
nebo 30 minut nebo 1 hodina
nebo odložení vypnout.
9 Budík lze vypnout výběrem
možnosti Odložit nebo Ukončit.

05

Přidání poznámky

06

1 Na domovské obrazovce vyberte
a poté procházejte
možnost
možností Poznámky na kartě
Nástroje.
2 Stiskněte možnost Nová
poznámka.
3 Napište poznámku a stiskněte
možnost
.

07

TIP! Podle potřeby můžete
upravit existující poznámku.
Vyberte poznámku, kterou
chcete upravit, a zadejte změny.
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Buďte organizovaní

1 Na domovské obrazovce vyberte
a poté procházejte
možnost
možností Budíky na kartě
Nástroje.
2 Chcete-li přidat nový budík,
stiskněte možnost Nový budík.
Chcete-li budík, nastavit tak, aby
znovu zazněl během hodiny,
stiskněte možnost Rychlý budík.
3 Nastavte čas, kdy se má budík
.
spustit, a stiskněte ikonu
4 Zvolte, zda se má budík opakovat,
a nastavte typ opakování.
Ikony označují vybraný den
v týdnu.
5 Výběrem možnosti Zvuk
/ Vibrace zvolíte typ
požadovaného budíku.
6 Stiskněte možnost Zvonek
budíku a poté vyberte zvuk
budíku. Zvuky lze přehrát
stisknutím jednotlivého zvuku a
.
možnosti
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Záznam hlasu
Pomocí funkce záznamu hlasu
můžete nahrávat hlasové poznámky
a další zvuky.

Nahrávání zvuku nebo hlasu
1 Na domovské obrazovce vyberte
a poté procházejte
možnost
možností Záznam hlasu na kartě
Nástroje.
2 Stisknutím možnosti Hrát
spustíte záznam.
3 Stisknutím možnosti Zastavit
záznam ukončíte.
Záznam hlasu

Buďte organizovaní

Pozastavit

Zastavit
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4 Chcete-li hlas zaznamenat znovu,
stiskněte možnost Nový .

Odeslání hlasového záznamu
1 Po dokončení záznamu vyberte
možnost Odeslat.
2 K dispozici jsou tyto možnosti:
Zpráva E-mail nebo Bluetooth.
Pokud zvolíte položku Zpráva
nebo E-mail, bude záznam
připojen ke zprávě a zprávu
můžete napsat a odeslat
obvyklým způsobem. Pokud
zvolíte možnost Bluetooth,
telefon bude hledat zařízení, na
které lze záznam odeslat.

Používání kalkulačky
1 Na domovské obrazovce vyberte
a poté procházejte
možnost
možností Kalkulačka na kartě
Nástroje.
2 Stisknutím číselných kláves
zadejte čísla.
3 U jednoduchých výpočtů
stiskněte požadovanou funkci (+,
–, x, ÷) a následně znak =.
4 U složitějších výpočtů stiskněte
a zvolte položku sin,
ikonu
cos, tan, deg, log atd..

Převod jednotek

Používání stopek
1 Na domovské obrazovce vyberte
a poté zvolte možnost
ikonu
Nástroje.
2 Zvolte možnost Stopky.
3 Stisknutím možnosti Start
spustíte stopky.
4 Pokud chcete zaznamenat čas
kola, stiskněte možnost Kolo.
5 Stisknutím možnosti Zastavit
časovač ukončíte.
6 Stisknutím možnosti Pokračovat
stopky znovu spustíte od
okamžiku zastavení nebo můžete
stisknutím možnosti Vynulovat
zahájit měření času znovu od
začátku.

01
02
03
04
05
06
07
08

Buďte organizovaní

1 Na domovské obrazovce vyberte
a poté procházejte
možnost
možností Nástroje na kartě
Nástroje.
2 Zvolte možnost Převodník
jednotek.
3 Zvolte jednotku, kterou chcete
převést: Měna, Povrch, Délka,
Hmotnost, Teplota, Objem nebo
Rychlost.

4 Poté můžete vybrat jednotku a
zadat hodnotu, kterou si přejete
převést.
5 Na obrazovce se zobrazí příslušná
hodnota.

95

Organizér
Přidání města mezi světové
hodiny
1 Na domovské obrazovce vyberte
a procházejte
možnost
možností Nástroje na kartě
Nástroje.
2 Zvolte možnost Světový čas.
a poté
3 Stiskněte ikonu
možnost Přidat město. Začněte
psát požadovaný název města.
Název města se zobrazí v horní
části obrazovky.
4 Stisknutím vybraného města se
město přidá do seznamu Světový
čas.

Buďte organizovaní
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Synchronizace s počítačem
Telefon lze synchronizovat s PC.
Důležité informace a schůzky se tak
budou nejen shodovat, ale budou
navíc zálohované. Při pravidelné
synchronizaci si nemusíte dělat
starosti o svá data.
TIP! K tomu bude nutné
nainstalovat aplikaci PC Suite
dodanou na disku CD-ROM
nebo dostupnou jako soubor ke
stažení na adrese http://update.
lgmobile.com. (Na stránkách
www.lgmobile.com VÝROBKY
> Manuály a software > Přejít k
části Stažení manuálu a PC sync.)

1 Na domovské obrazovce
a poté
stiskněte ikonu
procházejte možností Připojení
na kartě Nastavení.

Upozornění! Pokud se
v počítači nezobrazí zpráva
průvodce instalací, zkontrolujte
nastavení disku CD-ROM
v systému Windows.
5 Vložte doprovodné CD nebo
klikněte na tlačítko pro stahování
pro přímé stažení programu LG
PC Suite z webové stránky.
6 Klikněte na položku LG PC Suite
Installer, která se objeví na
obrazovce.
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Buďte organizovaní

Instalace programu LG PC
Suite do počítače

2 Zvolte položku Režim připojení
USB a klikněte na možnost OK.
3 Připojte telefon a počítač pomocí
kabelu USB a počkejte několik
minut.
4 Zobrazí se zpráva průvodce
instalací.
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Synchronizace s počítačem
Připojení telefonu k počítači
1 V menu Připojení vyberte
položku Režim připojení USB a
potom připojte kabel USB do
telefonu a počítače.
2 Aplikace LG PC Suite v počítači
bude aktivována automaticky.
Upozornění! Pokud v počítači
nedojde k automatické
aktivaci programu LG PC Suite,
zkontrolujte nastavení disku
CD-ROM v počítači.
3 Telefon je nyní propojený
s počítačem.

Zálohování a obnova zálohy
informací v telefonu
Buďte organizovaní

1 Výše uvedeným způsobem
připojte telefon k počítači.
2 Klikněte na ikonu Záloha a
zvolte možnost Zálohovat nebo
Obnovit.
3 Zvolte, zda chcete zálohovat
Data obsahu a/nebo Data
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telefonního seznamu/Plánů/
Úkolů/Poznámek. Zvolte místo,
na které se mají informace
zálohovat nebo ze kterého se
informace obnoví. Klikněte na
možnost OK.
4 Proběhne záloha informací.

Zobrazení souborů v telefonu
na počítači
1 Výše uvedeným způsobem
připojte telefon k počítači.
2 Klikněte na ikonu Správa
souborů.
3 Na obrazovce se ve složce Telefon
LG zobrazí všechny dokumenty,
obsah Flash aplikace, obrázky,
zvuky a videozáznamy uložené
v telefonu.
TIP! Zobrazení obsahu telefonu
pomocí počítače je výhodné pro
uspořádání souborů, organizaci
dokumentů a odstranění
nepotřebných dat.

Synchronizace zpráv

1 Připojte telefon k počítači.
2 Klikněte na ikonu Kontakty.
3 Počítač nyní načte a zobrazí
všechny kontakty uložené na
kartě USIM a v přístroji.
4 Klikněte na položku Soubor a
zvolte možnost Uložit. Zvolte,
kam se mají uložit kontakty.
POZNÁMKA: Chcete-li zálohovat
kontakty uložené na kartě USIM,
klikněte na složku SIM karta
vlevo na obrazovce počítače.
Pravým tlačítkem myši klikněte
na kontakty a vyberte možnost
Vybrat vše, potom Kopírovat
nebo Přesunout do paměti
telefonu.
Klikněte pravým tlačítkem myši
na kontakty a zvolte možnost
Zkopírovat do kontaktu. Nyní
klikněte na složku Telefon vlevo
na obrazovce, aby se zobrazila
všechna vaše čísla.

1 Připojte telefon k počítači.
2 Klikněte na ikonu Zprávy.
3 Složka na obrazovce zobrazí
všechny zprávy na počítači a
v telefonu.
4 Pomocí nástrojové lišty v horní
části obrazovky můžete upravit
zprávy a měnit jejich uspořádání.

Synchronizace hudby
Pomocí tohoto menu přidáte
do telefonu KM900 hudbu. Před
přenosem hudby z počítače do
zařízení proveďte následující
nastavení:
• Operační systémy Microsoft
Windows XP nebo Vista.
• Program Windows Media
Player 10 nebo vyšší.
• Kabel USB
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Synchronizace kontaktů
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Synchronizace s počítačem
Přenos hudby pomocí
programu Windows Media
Player

Buďte organizovaní

1 Na domovské obrazovce zvolte
a poté procházejte
ikonu
možností Připojení na kartě
Nastavení.
2 Zvolte Režim připojení USB a
možnost Synchronizace hudby.
3 Připojte zařízení a počítač pomocí
kompatibilního kabelu USB.
4 Při pokusu o připojení zařízení
k počítači se na zařízení zobrazí
hlášení: Synchronizace hudby... a
po chvíli Připojeno.
5 Počítač vás vyzve ke spuštění
preferovaného softwaru pro
správu hudby.
6 Zvolte program Windows Media
Player.
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7 Přejděte na kartu Synchronizace,
poté přetáhněte hudbu, kterou
si přejete přenést do zařízení, do
panelu Seznam synchronizací.
8 Klikněte na tlačítko Spustit
synchronizaci. Spustí se proces
přenosu.

VAROVÁNÍ
Během přenosu telefon
neodpojujte.
POZNÁMKA: Synchronizace hudby
je dostupná pouze pro hudební
obsah.

Převaděč souborů DivX

Do telefonu nainstalujte instalační
soubor pro modul plug-in softwaru
iSync, podporovaný počítači
Macintosh a PC, prostřednictvím
Bluetooth nebo kabelu USB.
Pro synchronizaci prostřednictvím
připojení Bluetooth, nastavte
párování počítače Macintosh nebo
PC a telefonu. Chcete-li nastavit
synchronizaci přes kabel USB,
vyberte menu iSync v režimu
připojení USB.
POZNÁMKA: Při použití připojení
Bluetooth je nutné v menu
s možnostmi vybrat položku
Aplikace iSync zapnuta.

Nainstalujte si převaděč souborů
DivX, který se nachází na stejném
disku CD jako software PC Sync.
DivX převede mediální soubory
v počítači do formátu, který
umožní jejich nahrání do telefonu a
zobrazení v telefonu.
Po instalaci vyberte formát DivX ze
složky Program Files v počítači a pak
možnost Převaděč souborů DivX a
položku Converter (Převaděč).
Pomocí šipek v aplikaci změňte
formát převodu jednotek na
Mobilní. Pokud kliknete pravým
tlačítkem myši do pole aplikací
a vyberete možnost Předvolby,
můžete změnit umístění, kde jsou
uloženy převedené soubory.
Po přetáhnutí a puštění souborů do
aplikace se provede úvodní analýza.
Výběrem možnosti Převést proces
zahájíte. Po dokončení procesu se
zobrazí zpráva „Převod dokončen“.
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Používání softwaru iSync
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Web
Vodafone live!
Služba Vodafone live! nabízí rychlý
a celobarevný svět her, hudby, zpráv,
sportu, zábavy a mnoha dalších
věcí přímo do vašeho mobilního
telefonu. Ať jste kdekoli a ať děláte
cokoli.

Přístup k webu

Web

1 Na domovské obrazovce vyberte
a poté procházejte
ikonu
možností Vodafone live! na
kartě Komunikace.
2 Chcete-li přímo přejít na
domovskou stránku prohlížeče,
vyberte možnost Domů. Můžete
také vybrat možnost Zadejte
adresu a napsat požadovanou
adresu URL. Poté zvolte možnost
Připojit.
POZNÁMKA: Při připojování k této
službě a stahování obsahu vám
mohou být účtovány další poplatky.
Informace o poplatcích za stahování
dat získáte od poskytovatele sítě.
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Přidání záložek a přechod
k nim
Vytvořením záložek a uložením
webových stránek můžete získat
snadný a rychlý přístup k oblíbeným
webovým stránkám.
1 Na domovské obrazovce vyberte
a poté procházejte
ikonu
možností Vodafone live! na
kartě Komunikace.
2 Zvolte položku Záložky. Na
displeji se zobrazí seznam
záložek.
3 Novou záložku přidáte volbou
a stisknutím Přidat
možnosti
novou. Zadejte název záložky a
poté její adresu URL.
. Záložka
4 Stiskněte možnost
se nyní zobrazí v seznamu
záložek.
5 Záložku zobrazíte stisknutím
záložky a možnosti Připojit.
Budete připojeni k záložce.

Použití čtečky RSS zpráv

Přechod k uložené stránce

RSS (Really Simple Syndication)
představuje rodinu zdrojových
formátů webu, používaných
k publikování často aktualizovaného
obsahu, jako jsou blogy, zprávy
a podcasty. Dokument RSS,
nazývaný feed, web feed nebo
kanál, obsahuje přehled obsahu
související internetové stránky
nebo celý text. RSS umožňuje
uživateli automatickou aktualizaci a
seznámení s obsahem oblíbených
stránek, což je snazší, než jejich stálé
ruční prohlížení.
Uživatel si objednává kanál
vložením odkazu kanálu do
čtečky nebo kliknutím na ikonu
RSS v prohlížeči, což spustí proces
objednání. Čtečka pravidelně
ověřuje obsah objednaných
kanálů a stahuje všechny nalezené
aktualizace.

1 Na domovské obrazovce vyberte
a poté procházejte
ikonu
možností Vodafone live! na
kartě Komunikace.
2 Zvolte možnost Uložené stránky.
3 Výběrem se požadovaná stránka
otevře.

Zobrazení historie prohlížeče
1 Na domovské obrazovce vyberte
a poté procházejte
ikonu
možností Vodafone live! na
kartě Komunikace. Zvolte
možnost Historie.
2 Zobrazí se webová stránka,
kterou jste naposledy navštívili.
Kteroukoli z těchto stránek
otevřete jejím výběrem.
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Web
Změna nastavení webového
prohlížeče
1 Na domovské obrazovce zvolte
a poté procházejte
ikonu
možností Připojení na kartě
Nastavení.
2 Vyberte položku Nastavení
prohlížeče.
3 Upravit můžete nabídky Profily,
Nastavení vzhledu, Cache /
Cookies, Zabezpečení nebo
Původní nastavení.
4 Funkce lze zapnout nebo
vypnout stisknutím přepínací
ikony.

Použití telefonu jako
modemu

Web

Telefon KM900 lze využít jako
modem pro počítač a přistupovat
k e-mailu a k síti Internet i bez
kabelového připojení. Použít
můžete kabel USB nebo připojení
Bluetooth.
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Pomocí kabelu USB:
1 Ověřte, zda máte na PC
nainstalovaný program LG PC
Suite.
2 Připojte telefon KM900 k počítači
pomocí kabelu USB a spusťte
program LG PC Suite.
3 Na počítači klikněte na položku
Komunikace. Poté klikněte na
položku Nastavení a zvolte
možnost Modem.
4 Vyberte položku LG Mobile
USB Modem a zvolte možnost
OK. Modem se nyní zobrazí na
obrazovce.
5 Po kliknutí na možnost Připojit se
počítač připojí prostřednictvím
telefonu KM900.
POZNÁMKA: Další informace
o synchronizaci pomocí programu
LG PC Suite získáte na straně 98.

Pomocí připojení Bluetooth:
1 Ověřte, zda je připojení Bluetooth
Zapnuté a Viditelné pro počítač
i telefon KM900.
2 Připojte počítač k telefonu
KM900. Pro připojení je
vyžadováno heslo.
3 Pro vytvoření aktivního připojení
Bluetooth použijte Průvodce
připojením.
4 Na počítači klikněte na položku
Komunikace. poté klikněte na
položku Nastavení.
5 Klikněte na položku Modem.
6 Vyberte položku Standardní
modem přes Bluetooth spojení
a potvrďte kliknutím na možnost
OK. Modem se nyní zobrazí na
obrazovce.
7 Po kliknutí na možnost Připojit
se počítač připojí prostřednictvím
telefonu KM900.

POZNÁMKA: Další informace
o připojení Bluetooth získáte na
straně 112.
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Nastavení
V rámci této složky lze upravit
nastavení a přizpůsobit model
KM900 vlastním představám.
POZNÁMKA: Informace o nastavení
hovorů získáte na stráně 38.
TIP! Aktivace požadovaného
nastavení nebo funkce lze
provést stisknutím tlačítka
ON/OFF.
ON= Zapnout OFF= Vypnout

Změna nastavení displeje

Nastavení

1 Na domovské obrazovce zvolte
a poté procházejte
ikonu
možností Displej na kartě
Nastavení.
2 Vyberte jedno z následujících
menu s možnostmi:
Tapeta – umožňuje volbu tématu
pro domovskou obrazovku.
Vyberte obrázek pro zamknutí,
zapnutí/vypnutí telefonu a
uskutečňování nebo příjem
hovorů.
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Hodiny – vyberte typ hodin na
zamknuté obrazovce.
Písmo – umožňuje upravit
velikost a styl písma.
Podsvícení – umožňuje zvolit
dobu trvání podsvícení.
POZNÁMKA: Čím delší je doba
podsvícení, tím víc energie
baterie se spotřebuje, což bude
pravděpodobně vyžadovat
častější nabíjení telefonu.
Automatické nastavení jasu –
umožňuje automaticky upravit jas
obrazovky.

Přizpůsobení profilů
Svůj profil můžete na domovské
obrazovce rychle změnit. Jednoduše
stiskněte ikonu Shrnutí stavu
umístěnou nahoře a záložku profilu.
Pomocí menu Nastavení je možné
přizpůsobit nastavení jednotlivých
profilů.

1 Na domovské obrazovce zvolte
a poté procházejte
ikonu
možností Profily na kartě
Nastavení.
2 Zvolte profil, který chcete upravit:
Normální, Tichý, Venku, Letový
režim.
3 Můžete změnit všechny
zvuky a možnosti upozornění
dostupné v seznamu včetně
těchto nastavení: Vyzváněcí
tón hovoru/videohovoru
a Hlasitost, Upozornění na
zprávy a další.

Změna nastavení telefonu
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Nastavení

Vychutnejte si svobodu, kterou vám
umožňuje přizpůsobení telefonu
KM900 vašim představám.
1 Na domovské obrazovce zvolte
a poté procházejte
ikonu
možností Telefon na kartě
Nastavení.
2 Vyberte jedno z níže uvedených
menu.

Datum a čas – umožňuje upravit
nastavení data a času nebo
nastavit možnost aktualizace času
během cestování nebo při změně
letního času.
Úspora energie – umožňuje
zapnout nebo vypnout nastavení
úspory energie od výrobce.
Nastavte možnost Zapnuto,nebo
Vypnuto.
Jazyky – umožňuje změnit jazyk
displeje telefonu KM900.
Automatické zamknutí
klávesnice – umožňuje
automaticky uzamknout
klávesnici na domovské
obrazovce.
Zabezpečení – umožňuje upravit
nastavení zabezpečení, včetně
kódů PIN a zámku přístroje.
Dotykové ovládání – umožňuje
změnu nastavení hodnoty
touchpadu.
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Nastavení
Správa paměti – další informace
najdete v kapitole Použití správy
paměti na straně 110.
Původní nastavení – umožňuje
obnovení všech možností na
výrobní nastavení.
Informace o telefonu
– umožňuje zobrazit technické
informace o modelu KM900.

Změna nastavení dotykové
obrazovky

Nastavení

Na domovské obrazovce zvolte
a poté procházejte
ikonu
možností Zabezpečení na kartě
Nastavení.
Vibrace při dotyku – umožňuje
změnu typu vibrací.
Vibrace – Vibrace 1/2/3
Hlasitost vibrace: umožňuje
ovládání síly vibrací.
Tón při dotyku – umožňuje změnit
tón při dotyku obrazovky.
Zvuky – Zvuky 1/2/3
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Hlasitost tónu – umožňuje ovládání
hlasitosti tónu.

Změna nastavení připojení
Nastavení připojení zadal již
příslušný síťový operátor, takže svůj
nový telefon můžete ihned začít
používat. Pokud chcete změnit
jakékoli nastavení, použijte toto
menu.
Na domovské obrazovce zvolte
a poté procházejte
ikonu
možností Připojení na kartě
Nastavení.
Výběr sítě – telefon KM900 se
automaticky připojuje k preferované
síti.
Profil sítě Internet – můžete
nastavit profily pro připojení k síti
Internet.
Přístupový bod – tyto údaje již
zadal váš síťový operátor. Pomocí
tohoto menu je možné přidat nové
přístupové body.

Typ GPS – zvolte režim Assisted
GPS nebo Samostatně.
GPS
– Technologie GPS používá
informace z družic pro hledání
poloh.
– Přijímač odhadne vzdálenost
k satelitům GPS na základě doby,
za kterou přijme signál, a tuto
informaci pak použije k určení
své polohy.
– Může to trvat pár sekund až
několik minut.
– Režim Assisted GPS(A-GPS )
v tomto mobilním telefonu se
používá k načtení pomocných
dat pro určení polohy přes
paketové připojení.

– Pomocná data lze načíst ze
serveru služby, pouze pokud je
potřebujete.
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Nastavení

POZNÁMKA : Služba GPS má
chybovou toleranci a nefunguje
v budovách a v podzemí.

Režim připojení USB – umožňuje
synchronizovat telefon KM900
pomocí programu LG PC Suite
kopírováním souborů z telefonu.
Další informace o synchronizaci
získáte na straně 98.
TV výstup – pro připojení telefonu
KM900 k televizoru zvolte možnost
PAL nebo NTSC.
Registrace kódu DivX VOD –
toto menu slouží ke generování
registračního kódu DivX VOD.
Informace o registraci a technické
podpoře naleznete na adrese
http://vod.divx.com.
Paketové připojení – umožňuje
nastavit paketové připojení.
Nastavení prohlížeče – umožňuje
nastavit hodnotu související
s prohlížečem.
Nastavení datového proudu tyto
údaje již zadal váš síťový operátor.
Údaje lze podle potřeby změnit.
Nastavení Java – umožňuje
nastavení možnosti Profily.
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Nastavení
Použití správy paměti
Telefon KM900 má k dispozici tři
paměti: samotný telefon, kartu
USIM a externí paměťovou kartu
(kterou je nutné koupit samostatně).
Pomocí správy paměti zjistíte, kolik
paměti se využívá a kolik místa je
k dispozici.
Na domovské obrazovce zvolte
a poté procházejte
ikonu
možností Telefon na kartě
Nastavení. Vyberte možnost Správa
paměti.
Běžná paměť přístroje 1/2 –
zobrazí paměť dostupnou v telefonu
KM900 pro MMS, E-mail, Java
aplikace a další soubory.

Nastavení
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Multimediální paměť přístroje –
zobrazí paměť pro multimediální
obsah, například soubor datového
proudu, film, Hudbu obrázky, Zvuky,
Videozáznamy a Flash.
Paměť vyhrazená přístroji –
zobrazí paměť dostupnou v přístroji
pro Zprávy SMS v telefonu,
Kontakty, Kalendář, Seznam úkolů,
Poznámky, Budík, Historii hovorů,
Záložky a Různé.
Paměť USIM – umožňuje zobrazit
paměť dostupnou na kartě USIM.
Externí paměť – umožňuje zobrazit
paměť dostupnou na externí
paměťové kartě (kterou je nutné
koupit samostatně).

Použití letového režimu
Letový režim zapnete výběrem
a poté možnosti
ikony
Nastavení. Stiskněte položku
Profily a zvolte možnost Letový
režim.
Letový režim neumožňuje volání,
připojení na Internet, odesílání
zpráv ani připojení přes Bluetooth.

Odeslání a příjem souborů
pomocí připojení Bluetooth
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TIP! Sledováním průběhu na
ukazateli se můžete přesvědčit,
zda je soubor odeslán.
Příjem souboru:
1 Chcete-li soubory přijímat, musí
být funkce Bluetooth zapnutá.
Další informace získáte v části
Změna nastavení připojení
Bluetooth, která následuje.

Nastavení

Připojení Bluetooth představuje
skvělý způsob odesílání a přijímání
souborů, protože nejsou nutné
žádné kabely a připojení je rychlé a
snadné. Zároveň se můžete připojit
ke sluchátkům Bluetooth, která
umožňují uskutečňování i příjem
hovorů.
Odeslání souboru:
1 Otevřete soubor, který chcete
odeslat. Obvykle se bude jednat
o fotografii, video nebo hudební
soubor.

2 Stiskněte tlačítko
a zvolte
možnost Odeslat.
Vyberte možnost Bluetooth.
3 Pokud jste již připojili zařízení
Bluetooth, telefon KM900
nebude další zařízení Bluetooth
hledat automaticky. Pokud
jste zařízení nepřipojili, model
KM900 automaticky vyhledá další
zařízení s technologií Bluetooth
v dosahu.
4 Zvolte zařízení, kterému chcete
soubor odeslat, a stiskněte
položku Vybrat.
5 Soubor bude odeslán.
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Nastavení
2 Zpráva vás vyzve k příjmu
souboru od příslušného
odesílatele. Stisknutím možnosti
Ano soubor přijmete.
3 Zobrazí se místo, kam se soubor
uložil, a nabídne se možnost
Zobrazit nebo Použít jako
tapetu. Soubory budu uloženy
do odpovídající složky ve složce
Moje složka.

Změna nastavení připojení
Bluetooth

Nastavení

1 Na domovské obrazovce zvolte
a poté procházejte
ikonu
možností Bluetooth na kartě
Nastavení.
2 Stiskněte možnost .
Můžete změnit následující
možnosti:
Informace o mém zařízení –
umožňuje zadat název telefonu
KM900.
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Viditelnost zařízení – umožňuje
zvolit možnost Viditelný, Skrytý
nebo Viditelný 1 minutu.
Režim vzdálené SIM – aktivuje
režim vzdálené karty SIM.
Aplikace iSync zapnuta – touto
volbou aktivujete aplikaci iSync.
Podporované služby – umožňuje
vybrat, jak se použije Bluetooth ve
spojení s různými službami.
Smazat – umožňuje vymazat
vybraný profil.

Párování s jiným zařízením
Bluetooth
Spojením telefonu KM900 s jiným
zařízením je možné nastavit
připojení chráněné heslem.
To znamená, že párování je
bezpečnější.
1 Zkontrolujte, zda je funkce
Bluetooth zapnutá.
Viditelnost svého zařízení můžete
změnit v menu Nastavení.

2 Stiskněte položku Hledat.
3 Telefon KM900 začne vyhledávat
zařízení Bluetooth. Po dokončení
vyhledávání se na displeji zobrazí
možnost Aktualizovat.
4 Zvolte zařízení, ke kterému
chcete telefon připojit, a zadejte
heslo. Poté stiskněte možnost OK.
5 Telefon se poté ke druhému
zařízení připojí. Následně bude
nutné v tomto zařízení zadat
stejné heslo.
6 Připojení Bluetooth chráněné
heslem je nyní připraveno.

4 Stiskněte možnost Vždy se
zeptat nebo Povolit bez dotazu.
TIP! Podrobnosti o Režimu
odpovědi BT naleznete na
straně 40. Prostudujte si tuto
část, abyste uměli telefonovat
s připojenými sluchátky
Bluetooth.
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Používání sluchátek
Bluetooth

Nastavení

1 Zkontrolujte, zda je funkce
Bluetooth zapnutá.
2 Podle pokynů ke sluchátkům
nastavte sluchátka do režimu
párování a zařízení spárujte.
3 Sluchátka se automaticky
přepnou na profil Sluchátka.
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Wi-Fi
Správce bezdrátové připojení
umožňuje správu internetového
připojení Wi-Fi v zařízení.
Umožňuje připojení telefonu
k místním bezdrátovým sítím nebo
bezdrátový přístup k Internetu.
Připojení Wi-Fi je rychlejší a má
větší rozsah než bezdrátová
technologie Bluetooth.
POZNÁMKA: Telefon KM900
podporuje šifrování WEP, WPAPSK/2, nikoli EAP, WPS. Nastaví-li
váš poskytovatel služby Wi-Fi nebo
správce sítě pro zabezpečení sítě
šifrování, zadejte klíč v překrývacím
okně. Není-li šifrování nastaveno,
překrývací okno se nezobrazí. Klíč
obdržíte od poskytovatele služby
Wi-Fi nebo správce sítě.

Nastavení
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1. Jak nastavit síť Wi-Fi
1 Síť Wi-Fi zapnuta
2 Hledání AP (přístupového bodu)
– Hledání AP vhodného pro
připojení.
3 Připojení AP
– Připojení k požadovanému AP
v seznamu vyhledaných AP.
– Je-li zabezpečení AP
typu WPA-PSK/2, zadejte
bezpečnostní klíč.

2. Podpora síťového profilu
sítě Wi-Fi
1 Podpora profilu sítě Wi-Fi (jak se
připojit k často používanému AP
nebo ke skrytému AP)
1) Pokud se AP nezobrazí
v seznamu hledání, je možné
se k němu připojit, pokud jej
uložíte jako profil.

3 Uložení profilu sítě Wi-Fi
1) Z menu Možnosti vyberte
položku Uložené sítě, poté
položku Nová síť a do každého
pole zadejte hodnotu.
2) Vybrat a uložit seznam hledání
AP lze volbou možnosti Síť
Wi-Fi zapnuta a poté položky
Aktualizovat (Hledání AP).
3) Po připojení k AP s tímto
typem zabezpečení se profil
automaticky uloží.
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2) Po uložení často používaného
AP jako profilu, je při připojení
k AP s typem zabezpečení
jednodušší zadat bezpečnostní
klíč .
3) Pokud AP nepodporuje DHCP,
můžete se k němu připojit
pomocí statické adresy IP.
2 Popis polí v profilu Wi-Fi.
1) Název sítě: SSID (ID)
2) Typ zabezpečení: podpora
WEP, WPA-PSK/2.
3) Bezpečnostní klíč: umožňuje
uložení bezpečnostního klíče.
4) Nastavení IP/DNS: umožňuje
Automatické nebo Statické
nastavení podle toho, zda AP
podporuje DHCP.
U hodnoty Statické zadejte
hodnotu pole adresy IP a
serveru DNS, kterou statická
adresa IP použije pro připojení.
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Aktualizace softwaru
Aktualizace softwaru

Nastavení

Program pro aktualizaci softwaru
pro mobilní telefony LG
Více informací o instalaci a
používání tohoto programu
najdete na webové adrese
http://update.lgmobile.com.
Tato funkce vám umožňuje
aktualizovat software na nejnovější
verzi rychle a pohodlně pomocí sítě
Internet bez potřeby navštívit naše
středisko služeb.
Program aktualizace softwaru
mobilního telefonu vyžaduje
během procesu aktualizace
vaši pozornost, proto si před
přechodem k dalšímu kroku
přečtěte všechny pokyny a
poznámky, které se zobrazí.
Vezměte prosím na vědomí,
že odstraněním datového
komunikačního kabelu USB
nebo baterií během aktualizace
můžete vážně poškodit mobilní
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telefon. Výrobce nenese žádnou
odpovědnost za ztrátu dat
během procesu aktualizace.
Doporučujeme, abyste včas
zálohovali všechny důležité
informace pro jejich uchování.

Příslušenství
Pro váš mobilní telefon existuje řada příslušenství, jež se mohou prodávat
samostatně. Tyto možnosti lze vybrat podle vašich osobních požadavků na
komunikaci. O dostupnosti se poraďte s vaším místním prodejcem. (Níže
popsané položky mohou být volitelné. )
Nabíječka

Baterie
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Datový kabel
a CD
Připojte
telefon KM900
k počítači a
synchronizujte
jej s ním.
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Stereofonní
sluchátka

Uživatelská
příručka
Další informace
o telefonu
KM900.
KM900 Uživatelská příručka

Příslušenství

POZNÁMKA:
• Vždy používejte originální
příslušenství LG.
• Jinak může dojít ke zrušení záruky.
• Příslušenství se v různých
regionech můžete lišit. Další
informace vám poskytne místní
servisní společnost nebo prodejce.
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Služba sítě

Technické údaje

Bezdrátový telefon popsaný v této
příručce je schválen pro použití
v sítích E-GSM 900, DCS 1800, GSM
850, PCS 1900 a WCDMA.
Mnoho funkcí v této příručce je
nazýváno Službami sítě. Jedná
se o speciální služby, které
zprostředkuje poskytovatel
bezdrátových služeb. Před tím, než
budete moci jakékoli z těchto Služeb
sítě využívat, musíte si jejich odběr
přihlásit u poskytovatele a získat od
něj pokyny pro jejich používání.

Základní informace
Název výrobku: KM900
Síť: E-GSM 900 / DCS 1800 /
GSM 850 / PCS 1900 / WCDMA

Registrace DivX VOD
Vygenerujte kód pro registraci DivX
VOD.
Informace o registraci a technické
podpoře naleznete na webové
adrese http://vod.divx.com.
Služby sítě
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Okolní teploty
Max.: + 55 °C (vybíjení)
+ 45 °C (nabíjení)
Min.: -10 °C
Vývojem tohoto telefonu motivovaného
snahou o zlepšení jeho funkcí,
ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít
ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním
a návodem k ovládání uvedeným v této
příručce.
Tyto případné rozdíly způsobené
změnami softwaru, které mohou být
provedeny i na přání vašeho operátora,
vám ochotně vysvětlí náš prodejce či
servisní středisko.
Tyto případné rozdíly způsobené
vývojovými změnami softwaru mobilního
telefonu provedené výrobcem nejsou
vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv
z odpovědnosti za vady a nevztahuje se
na ně poskytnutá záruka.

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

KM900

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
EN 60950-1: 2001
EN 50360 / EN 50361: 2001
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 357-1 V1.4.1

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Seung Hyoun, Ji / Director

8, January, 2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon KM900 je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.]
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Odstraňování problémů
V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při
používání telefonu objevit. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na
poskytovatele služeb, ale většinu problémů snadno vyřešíte sami.

Odstraňování problémů

Zpráva

Možné příčiny

Možná řešení

Chyba karty
SIM

V telefonu není karta SIM,
nebo je vložena nesprávně.

Zkontrolujte, zda jste správně vložili
kartu SIM.

Žádné síťové
připojení

Slabý signál
Jste mimo oblast pokrytí
sítě GSM

Přejděte k oknu nebo na otevřené
prostranství. Zkontrolujte mapu
pokrytí poskytovatele služeb.

Kódy se
neshodují

Pro změnu bezpečnostního
kódu je nutné potvrdit
nový kód jeho opakovaným
zadáním.

Obraťte se na poskytovatele služeb.

Funkci nelze
nastavit

Funkci nepodporuje
poskytovatel služeb nebo
vyžaduje registraci

Obraťte se na poskytovatele služeb.

Volání není
dostupné

Chyba vytáčení
Byla vložena nová karta SIM.
Dosažen limit nabití

Nová síť není ověřena. Zkontrolujte
nová omezení. Obraťte se na
poskytovatele služeb, nebo omezení
znovu nastavte pomocí kódu PIN 2.

Telefon nelze
zapnout

Tlačítko vypínače
dostatečně dlouho
Vybitá baterie
Kontakty baterie jsou
znečištěné

Stiskněte tlačítko vypínače alespoň na
dobu dvou sekund.
Nabijte baterii.
Vyčistěte kontakty.
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Zpráva

Možné příčiny

Možná řešení

Baterie je zcela vybitá

Nabijte baterii.

Teplota je mimo rozsah

Zkontrolujte, zda je okolní teplota
vhodná, chvíli vyčkejte a pak
pokračujte v nabíjení.

Problém s kontakty

Zkontrolujte napájení a připojení
k telefonu. Zkontrolujte kontakty
baterie a v případě potřeby je očistěte.

Chyba nabíjení
Žádné napětí

Použijte jinou zásuvku nebo
zkontrolujte napětí.

Vadná nabíječka

Pokud se nabíječka nezahřívá,
vyměňte ji.

Špatná nabíječka

Používejte pouze originální
příslušenství LG.
Vyměňte baterii.

Příliš slabý signál

Připojení k jinému poskytovateli
služeb probíhá automaticky.

Nepovolené
číslo

Je zapnuta funkce Pevná
volba čísla.

Zkontrolovat nastavení.

Odstraňování problémů

Vadná baterie
Telefon ztrácí
síť
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Memo

Memo

Memo

Memo

