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Obsah této příručky se může lišit od
vašeho telefonu v závislosti na
softwaru telefonu nebo mobilním
operátorovi.
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Bluetooth QD ID B014199

KP170 Uživatelská příručka
Tento průvodce vám pomůže při používání vašeho nového mobilního
telefonu. Poskytne vám užitečná vysvětlení funkcí telefonu.
Obsah této příručky se může lišit od vašeho telefonu v závislosti na
softwaru telefonu nebo mobilním operátorovi.

Likvidace starého přístroje
1 Je-li na výrobku uveden tento symbol přeškrtnutého
kontejneru, znamená to, že se na něj vztahuje
Evropská směrnice č. 2002/96/ES.
2 Všechny elektrické a elektronické přístroje likvidujte odděleně
od běžného komunálního odpadu, nejlépe prostřednictvím
sběrných zařízení zřízených orgány státní správy nebo místní
samosprávy.
3 Správná likvidace starého přístroje pomůže zabránit potenciálním
negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví.
4 Podrobnější informace o likvidaci starého přístroje vám poskytne
váš městsky úřad, společnost zabývající se likvidací odpadu nebo
obchod, kde jste výrobek zakoupili.

O telefonu
Sluchátko

Vol
Klávesa OK a 4-směrná
navigační tlačítka
Poskytují rychlý přístup
k funkcím telefonu.

Hlavní obrazovka

Klávesa pro vypínání/
Konec

Kontextové klávesy

Umožňuje zapnout či vypnout
telefon, ukončit hovor nebo
se vrátit do pohotovostního
režimu.

Každá z těchto
kláves provádí funkci
uvedenou textem na
displeji přímo nad ní.

Klávesa pro vymazání
Odstraní znak při každém
stisknutí. Pomocí této klávesy
se můžete vrátit na předchozí
obrazovky.

Klávesa pro volání
Umožňuje vytočit
telefonní číslo
a odpovědět na
příchozí hovory.
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Alfanumerické klávesy
Tato tlačítka slouží k vytočení
čísla v pohotovostním režimu a
k zadání čísel nebo znaků
v režimu úpravy.

Telefo
uspořá
menu
liší po
jejich

out
o
o

Volba funkcí a možností
Telefon nabízí sadu funkcí, které umožňují přizpůsobení telefonu vašim potřebám. Tyto funkce jsou
uspořádány v nabídkách a podnabídkách a lze je využít pomocí dvou kontextových tlačítek. Každé
menu a podmenu umožňuje zobrazit a změnit nastavení určité funkce. Role kontextových tlačítek se
liší podle aktuálního kontextu. Text v dolním řádku displeje těsně nad jednotlivými tlačítky označuje
jejich aktuální funkci.

Menu

Kontakty

esy
ozí

ení
mu a

Do dostupného menu
a možností přejdete
stisknutím levého
kontextového tlačítka.

K dostupným možnostem
přejdete stisknutím
pravého kontextového
tlačítka.
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Instalace karty SIM a dobíjení baterie

Pře

Instalace karty SIM
Při předplacení služeb mobilní sítě obdržíte kartu SIM, která obsahuje údaje o předplatiteli, jako
je například váš PIN, a údaje o dalších dostupných službách.
Upozornění! › Kartu SIM a její kontakty lze snadno poškodit oděrem nebo ohnutím, proto při manipulaci
s kartou, jejím vkládání nebo vyjímání z telefonu postupujte opatrně. Všechny karty SIM
uchovávejte mimo dosahu malých dětí.

Obrázky
1 Sejměte kryt baterie

1

2

3

2 Vyjměte baterii
3 Vložte kartu SIM
4 Vložte baterii
5 Přiložte kryt baterie
6 Nabijte baterii telefonu
4

5

6

VAROVÁNÍ: Nevyjímejte baterii, pokud je telefon zapnutý. Mohlo by dojít k poškození telefonu.
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Přehled menu
Hry a aplikace

Zprávy

Organizér

Multimédia

1 Hry ke stažení
2 Hry
3 Aplikace
4 Profily sítě

1 Nová zpráva
2 Přijaté
3 Bluetooth
4 Koncepty
5 K odeslání
6 Odeslané
7 Poslech hlasové
pošty
8 Informační zprávy
9 Šablony
0 Nastavení

1 Kalendář
2 Poznámky
3 Úkoly

1 Fotoaparát
2 Hlasový
záznamník

t-zones

Kontakty

Profily

Výpis volání

1 Domů
2 Záložky
3 Zadejte adresu
4 Historie
5 Uložené stránky
6 Nastavení
7 Informace

1 Hledat
2 Přidat nový
3 Rychlá volba
4 Skupiny
volajících
5 Kopírovat vše
6 Smazat vše
7 Nastavení
8 Informace

Můj materiál

Nástroje

1 Obrázky
2 Zvuky
3 Ostatní
4 Hry a aplikace

1 Budík
2 Kalkulačka
3 Stopky
4 Převodník
5 Světový čas
6 Služby
SIM karty

Normální
Tichý
Pouze vibrace
Venku
Sluchátka

1 Všechny hovory
2 Zmeškané
3 Volané
4 Přijaté
5 Trvání hovoru
6 Cena hovoru
7 Informace
o datech

Displej
1 Tapeta
2 Hodiny
3 Doba podsvícení
4 Jas
5 Velikost písma
6 Styl menu
7 Barevný font
vytáčeňho čísla
8 Uvítání
9 Název sítě

Nastavení
1 Čas a datum
2 Jazyky
3 Připojení
4 Hovory
5 Zabezpečení
6 Letový režim
7 Úspora energie
8 Obnovit
9 Stav paměti
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Zobr

Hovory

Zázna
síť po
k disp
volán

Uskutečnění hovoru
1 Zadejte číslo na klávesnici. Pro smazání číslice stiskněte
2 Stisknutím klávesy

.

zahájíte hovor.

3 Chcete-li hovor ukončit, stiskněte klávesu

Změ

.

TIP! Chcete-li zadat znak „+“ pro mezinárodní hovory, stiskněte a podržte klávesu „0“.

Uskutečnění hovoru z kontaktů
1 Vyberte záložku

• Blok

, otevře se adresář a poté vyberte Hledat.

2 Na klávesnici zadejte první písmeno kontaktu, kterému chcete zavolat. Například pro
položku Kancelář stiskněte klávesu „5“ dvakrát.
3 Kontakty a jejich čísla můžete procházet pomocí klávesy
4 Stisknutím klávesy

a

Může
Nasta

.

zahájíte hovor.

• Ome
oper
pevn

Kon

Příjem a odmítnutí hovoru

Přidá

1 Když telefon zvoní, přijměte hovor stisknutím klávesy Přijmout nebo stisknutím klávesy
.

Pomo

2 Když telefon zvoní, možností Tichý zvonění ztlumte. Tato funkce je užitečná například
v případě, že jste zapomněli telefon přepnout na profil Tichý v průběhu schůzky.

2 Zvo

3 Stisknutím klávesy

Pozná

nebo Odmítnout můžete příchozí hovor odmítnout.

TIP! Nastavení telefonu lze změnit tak, aby bylo možné odpovídat na příchozí hovory různými způsoby.
Stiskněte možnost Menu, vyberte položku Nastavení a položku Hovory. Vyberte možnost Přijetí hovoru
a zvolte některou z položek Libovolná klávesa nebo Pouze klávesa Odeslat.
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1 Stis

3 Zad

Zobrazení výpisu volání
Záznam zmeškaných, přijatých a volaných hovorů můžete zkontrolovat pouze v případě, že
síť podporuje identifikaci volané linky (CLI) v rámci oblasti služeb. Číslo a jméno (pokud jsou
k dispozici) se zobrazí spolu s datem a časem uskutečnění hovoru. Můžete zobrazit také délku
volání. Stiskněte možnost Menu a vyberte položku Výpis volání.

Změna nastavení hovoru
Můžete nastavit Menu příslušející pro hovor. Stiskněte možnost Menu, vyberte položku
Nastavení a položku Hovory.
• Blokování hovorů – Vyberte, kdy chcete mít hovory zablokované.
• Omezení odchozích čísel – Zvolte seznam čísel, na která lze z telefonu volat. Budete od
operátora potřebovat svůj kód PIN2. Z telefonu lze volat pouze čísla zahrnutá do seznamu
pevné volby.

Kontakty
Přidání nového kontaktu
Pomocí této nabídky můžete přidávat záznamy do telefonního seznamu.
1 Stiskněte klávesu Menu a Kontakty a zvolte položku Přidat nový.
2 Zvolte, zda chcete nový kontakt uložit do Telefon nebo na kartu SIM.
3 Zadejte všechny informace, které máte, do připravených polí a vyberte možnost Uložit.
Poznámka: Pokud potřebujete uložit e-mailovou adresu kontaktu, zadejte stisknutím klávesy
symbol a pomocí klávesy
a
procházejte seznam, dokud se nezobrazí symbol @.
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Posílání zpráv
Toto Menu obsahuje funkce související se SMS, MMS, a Bluetooth zprávami,stejně jako síťové
služby zpráv.

Odeslání zprávy
1 Stiskněte klávesu Menu, vyberte položku Zprávy a zvolte položku Nová zpráva.
2 Volbou položky Zpráva odešlete zprávu SMS nebo MMS.
3 Otevře se nový editor zpráv. Editor zpráv slučuje zprávy SMS a MMS do režimu SMS a režimu
MMS, mezi kterými lze intuitivně a snadno přepínat. Výchozím nastavení editoru zpráv je
režim SMS.
4 Zadejte zprávu pomocí prediktivního režimu T9. Stisknutím klávesy Volby vyberte Nastavit
T9 a Zapnout nebo pomocí ručního režimu Abc, abc, ABC nebo 123 můžete přepínat
stisknutím tlačítka
.

U
autom

Zadá

Alfanu
napřík
v kale
zadáv

Pozná
v adre
Predi

Predik
pořad
zadat

TIP! Při zadání textu do pole zprávy, který je delší než 2 stránky, můžete vybrat typ zprávy – SMS nebo MMS.

Ruční

5 Stisknutím klávesy Volby a volbou položky Vložit přidejte Obrázek, Zvuk, Symbol, SMS
šablona, Emotikon, Jméno a číslo, Nový snímek, Předmět nebo Další. (Kontakt/Moje
vizitka/Plán/Poznámky/Úkoly).

Tento
písme

6 Stiskněte možnost Volby a poté Odeslat.
7 Zadejte telefonní číslo, nebo stiskněte tlačítko Možnosti a zvolte Kontakty nebo Seznam
posledních pro otevření seznamu kontaktů. Můžete přidat i více kontaktů.
8 Stiskněte možnost Volby a poté Odeslat.
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Režim

Psaní
může

vé

žimu
e

avit

UPOZORNĚNÍ: Pokud do editoru zpráv přidáte Obrázek, Zvuk, Nový snímek nebo Předmět, budou
automaticky převedeny do režimu MMS a příslušným způsobem zpoplatněny.

Zadávání textu
Alfanumerické znaky můžete zadávat pomocí klávesnice telefonu. Text musíte zadávat
například při ukládání jmen do Kontaktů, při psaní zpráv nebo vytváření plánovaných událostí
v kalendáři. Telefon nabízí následující způsoby zadávání textu: prediktivní režim T9, ruční režim
zadávání písmen ABC a režim zadávání čísel 123.
Poznámka: Některá pole umožňují pouze jeden režim zadávání textu (např. telefonní číslo
v adresáři).
Prediktivní režim T9
Prediktivní režim T9 pomocí vestavěného slovníku rozpoznává slova, která píšete, a to podle
pořadí stisknutých kláves. Stačí stisknout číselnou klávesu spojenou s písmenem, které chcete
zadat, a slovník po zadání všech písmen slovo rozpozná.

MS.

Ruční režim ABC

S

Tento režim vám umožňuje zadávat písmena stiskem kláves nadepsaných vyžadovaným
písmenem jednou, dvakrát, třikrát nebo čtyřikrát, dokud není požadované písmeno zobrazeno.

m

Režim 123
Psaní čísel pomocí jednoho stisku na jedno číslo. Stisknutím a přidržením požadované klávesy
můžete přidávat také čísla, i když jste stále v režimu písmen.
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Složky zpráv

Použ

Stiskněte možnost Menu a vyberte položku Zprávy.

Pro ne
V tele

Nová zpráva - Odsud můžete odeslat novou zprávu. Volbou položky Zpráva odešlete zprávu
SMS nebo MMS. Pokud chcete odesílat zprávy pomocí připojení Bluetooth, vyberte možnost
Zpráva Bluetooth.
Přijaté - Do této složky jsou uloženy všechny zprávy, které vám byly doručeny. Odtud můžete
odpovídat na zprávy, předávat je dál a provádět další akce (podrobné informace naleznete
dále).
Bluetooth - Obsahuje veškeré soubory, které jste odeslali a přijali pomocí připojení Bluetooth.

1 Stis

2 Vyb
Vo
No

3 Ch
pře

Koncepty - Pokud nemáte čas rozepsanou zprávu dokončit, můžete ji bez ohledu na stav
rozpracovanosti uložit do této složky.

4 Zvo

Kodeslání - Toto je dočasná složka pro ukládání zpráv, které jsou odesílány.

6 Vyb

Odeslané - Do této složky jsou uloženy všechny odeslané zprávy.
Poslech hlasové pošty - Umožňuje přístup do hlasové schránky (pokud ji vaše síť nabízí). Je-li
přijata nová zpráva hlasové pošty, objeví se na pohotovostní obrazovce symbol.

5 Vyb

Mu

Foto

Informační zprávy - Všechny informační zprávy a aktualizace doručené od operátora.
Šablony - Seznam užitečných zpráv, které jsou již předem vytvořeny a pomocí kterých lze
rychle odpovědět.
Nastavení - Nastavení předdefinovaných zpráv si můžete změnit podle svého vkusu.

Rych

Tato a
nasta

1 Stis
ote

2 Drž

3 Sní
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Používání šablon
Pro nejčastěji odesílané SMS nebo MMS zprávy můžete vytvořit šablony.
V telefonu je již připraveno několik šablon, které můžete dle svého přání upravovat.
1 Stiskněte možnost Menu, vyberte položku Zprávy a zvolte položku Šablony.
2 Vyberte možnost Textové šablony nebo MMS šablony. Potom můžete vybrat možnost
Volby, zvolit položku Upravit a změnit existující šablony, nebo vybrat položku Volby a přidat
Nová šablona nebo šablony Smazat nebo Smazat vše.
3 Chcete-li šablonu odeslat, vyberte ji a zvolte Možnosti a potom vyberte položku Odeslat
přes.
4 Zvolte způsob: jako Zprávu, Zprávu Bluetooth.
5 Vyberte Volby a stiskněte možnost Odeslat.
6 Vyberte Volby a poté vyberte kontakt a stiskněte klávesu OK.

Multimédia
Fotoaparát
Rychlé pořízení fotografie
Tato aplikace umožňuje pořizovat snímky. Snímky můžete poslat dalším lidem nebo si je
nastavit jako tapetu.
1 Stiskněte klávesu Menu a vyberte položku Multimédia, a volbou možnosti Fotoaparát
otevřete hledáček.
2 Držte telefon svisle a objektiv zaměřte na fotografovaný předmět.
3 Snímek pořídíte stisknutím prostřední kontextové klávesy.
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Po pořízení fotografie

Mů

Vaše zachycena foto grafie se objeví na obrazovce. Stiskněte Volby k používání jiných funkcí,
kromě Smazat.
• Smazat – Stisknutím této možnosti smažete právě pořízený snímek. Potvrďte stisknutím
možnosti Ano.

Do pa
budet
Můj m
složek

• Nová fotografie – Stisknutím této položky pořídíte ihned další fotografii. Aktuální fotografie
se uloží.

Hry

• Nastavit jako – Stisknutím této položky otevřete podmenu pro nastavení snímku jako Tapety
nebo Obrázku kontaktu.
• Odeslat přes – Stisknutím této položky odešlete snímek jako MMS nebo Bluetooth.

Telefo
si stáh
kláves

• Album – Stisknutím této položky můžete zobrazit další fotografie v albu. Aktuální fotografie
se uloží.

Org

Kalen

Hlasový záznamník
Pomocí funkce Hlasový záznamník můžete nahrávat hlasové poznámky a další zvuky.

Po vst
aktua

Nahrávání hlasové poznámky

Přidá

1 Stiskněte klávesu Menu a vyberte položku Multimédia.
Poté zvolte položku Hlasový záznamník.

Zde m

2 Začněte nahrávat stisknutím ikony

.

3 Nahrávání ukončete výběrem možnosti Zastavit.
4 Chcete-li si poslechnout hlasovou poznámku, stiskněte Volby a vyberte možnost Přehrát.
Poznámka: Pokud si chcete poslechnout všechny hlasové záznamy, které jste uložili, vyberte
položku Volby a Album.
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Úkol
Zde s

Můj materiál

cí,

afie

Do paměti telefonu můžete ukládat různé multimediální soubory. Své obrázky, zvuky a hry tak
budete mít vždy snadno po ruce. Všechny vaše multimediální soubory budou uloženy ve složce
Můj materiál. Stiskněte možnost Menu a poté výběrem položky Můj materiál otevřete seznam
složek.

Hry a aplikace

pety

Telefon KP170 je dodáván s předem uloženými hrami, které vás zabaví ve volném čase. Pokud
si stáhnete nějaké další hry nebo aplikace, budou uloženy právě do této složky. Stisknutím
klávesy Menu a vyberte položku Hry a aplikace.

afie

Organizér
Kalendář ( Menu > Organizér > Kalendář )
Po vstupu do tohoto Menu se zobrazí Kalendář. Kdykoliv změníte datum, kalendář se
aktualizuje podle tohoto data. Kurzor ve tvaru čtverce označuje určitý den.

Přidání poznámky ( Menu > Organizér > Poznámky )
Zde můžete zadat vlastní poznámky.

Úkoly ( Menu > Organizér > Úkoly )
Zde si můžete zaregistrovat vlastní seznam úkolů.

át.
te
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Nástroje

1 Stis

Nastavení budíku ( Menu > Nástroje > Budík )

2 Ch
tak

Můžete nastavit až 5 různých časů buzení.

Používání kalkulačky ( Menu > Nástroje > Kalkulačka )
Kalkulačka umí základní aritmetické funkce: sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Používání stopek ( Menu > Nástroje > Stopky )
Pomocí této možnosti lze využít stopky.

Převodník ( Menu > Nástroje > Převodník )
Pomocí této funkce můžete provádět převody mnoha jednotek.

Pozná
popla

Pro

Svůj p
a profi
Venku

Přidání města mezi světové hodiny ( Menu > Nástroje > Světový čas )

Dis

Můžete zkontrolovat aktuální čas greenwichského času (GMT) a velkých měst na celém světě.

Může

Služby SIM karty ( Menu > Nástroje > Služby SIM karty )

Nas

Tato funkce závisí na SIM kartě a službách sítě. V případě, že karta SIM podporuje služby SAT
(tj. SIM Application Toolkit), bude mít toto Menu název specifický pro mobilního operátora
uložený na kartě SIM.

Změ

Může

t-zones

Změ

Přístup k webu

Může

Připojení k domovské stránce. Jako domovská stránka se zobrazí web definovaný
v aktivovaném profilu. Pokud jste jej v aktivovaném profilu nedefinovali, bude jej definovat
poskytovatel služby. Můžete se přímo připojit k požadovanému webu.

Změ
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Může

ětě.

AT

t

1 Stisknutím klávesy Menu a vyberte položku t-zones.
2 Chcete-li přímo přejít na domovskou stránku prohlížeče, vyberte možnost Domů. Můžete
také vybrat možnost Zadejte adresu a napsat požadovanou adresu URL.
Poznámka: Při připojování k této službě a stahování obsahu vám mohou být účtovány další
poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od operátora.

Profily
Svůj profil můžete rychle změnit na pohotovostní obrazovce. Stačí stisknout položku ,
a profil, který chcete aktivovat. Můžete vybírat z možností Normální, Tichý, Pouze vibrace,
Venku a Sluchátka.

Dispej
Můžete změnit nastavení displeje telefonu.

Nastavení
Změna data a času ( Menu > Nastavení > Čas a datum )
Můžete nastavit funkce související s datem a časem.

Změna jazyka ( Menu > Nastavení > Jazyky )
Můžete změnit jazyk zobrazeného textu v telefonu.

Změna nastavení vašeho volání ( Menu> Nastavení> Hovory )
Můžete měnit nastavení pro volání.
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Změna nastavení zabezpečení ( Menu > Nastavení > Zabezpečení )

Zobr

Změňte nastavení zabezpečení tak, aby byl telefon KP170 se všemi důležitými informacemi
chráněn.

Přístro
kolik p

• Kód PIN – Zvolte, zda má být při zapnutí telefonu požadován kód PIN.
• Automatické zamknutí klávesnice – Aktivujete-li tuto funkci, klávesnice se v pohotovostním
režimu automaticky zamkne a nevyžaduje k tomu klávesovou akci.

Přip

• Zámek telefonu – Zvolte bezpečnostní kód pro uzamčení telefonu: Při zapnutí, Při změně
SIM nebo Ihned.
• Změnit kódy – Umožňuje změnit následující kódy: Bezpečnostní kód nebo Kód PIN a Kód
PIN2.

Nasta
začít p

• Blue
vidit

Změn

Použití letového režimu ( Menu > Nastavení > Letový režim )

1 Stis

Tato funkce se používá k Zapnutí a Vypnutí letového režimu. Po Zapnutí Letového režimu
nebude možné volat, připojit se k Internetu, odeslat zprávy ani použít připojení Bluetooth.

2 Zvo

Úspora energie ( Menu > Nastavení > Úspora energie )
Jestliže nastavíte možnost Vždy zapnuto, budete v době, kdy telefon nepoužíváte šetřit baterii.
Vybráním přepínáte mezi možnostmi úspory energie Vždy zapnuto, Jen v noci nebo Vypnout.

Vidite
vidite
Vidite

Název
Moje

Resetování telefonu ( Menu > Nastavení > Obnovit )
Položka Obnovit umožňuje obnovení všech možností na výrobní nastavení. Tuto funkci můžete
aktivovat pouze po zadání bezpečnostního kódu. Výchozí nastavení kódu je 0000.
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Zobrazení stavu paměti ( Menu > Nastavení > Stav paměti )

mi

Přístroj KP170 má k dispozici dvě paměti: telefon a kartu SIM. Pomocí správy paměti zjistíte,
kolik paměti se využívá a kolik místa je dispozici.

ním

Připojení

ě

Nastavení připojení zadal již příslušný síťový operátor, takže svůj nový telefon můžete ihned
začít používat. Pokud chcete změnit jakékoli nastavení, použijte toto Menu.

ód

u

aterii.
nout.

• Bluetooth – Telefon KP170 můžete nastavit na použití funkce Bluetooth. Můžete upravit svou
viditelnost pro jiná zařízení nebo vyhledávat zařízení, se kterými jste provedli párování.
Změna nastavení připojení Bluetooth:
1 Stiskněte možnost Menu a vyberte položku Připojení a poté Bluetooth.
2 Zvolte možnost Nastavení. Můžete změnit následující možnosti:
Viditelnost mého telefonu - Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce Bluetooth a zařízení je
viditelné. Nastavení viditelnosti můžete změnit v menu Nastavení výběrem možnosti
Viditelnost mého přístroje a potom možnosti Ukázat všem.
Název mého telefonu - Zadejte název modelu KP170.
Moje adresa - Můžete změnit adresu Bluetooth.

ůžete
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Párování s jiným zařízením Bluetooth
Spárování telefonu KP170 s jiným zařízením je možné chránit heslem. To znamená, že párování
je zabezpečenější.
1 Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce Bluetooth a zařízení je viditelné. Nastavení viditelnosti
můžete změnit v menu Nastavení výběrem možnosti Viditelnost mého přístroje a potom
možnosti Ukázat všem.
2 Z menu Bluetooth vyberte možnost Spárovaná zařízení a zvolte možnost Přidat.
3 Telefon KP170 začne vyhledávat zařízení. Po dokončení vyhledávání se na displeji zobrazí
možnosti Párovat a Obnovit.
4 Zvolte zařízení, se kterým chcete telefon spárovat, vyberte možnost Párovat a zadejte heslo.
Potom zvolte možnost OK.
5 Telefon se potom ke druhému zařízení připojí. Následně bude nutné na tomto zařízení zadat
stejné heslo.
6 Připojení Bluetooth chráněné heslem je nyní připraveno.
• Síť – Telefon KP170 se automaticky připojuje k preferované síti. Pokud chcete změnit uvedené
nastavení, použijte toto Menu. Pomocí daného Menu je také možné přidat nové přístupové
body.

Pok

Přečtě

Vysta
TOTO

Vaše m
nepřes
směrn
hladin
organ
obsah
a zdra
jako S
v mez
polohá
Ačkoli
pro da
Důvod
jaký je
výkon
Evrops
uživate

Nejvyš

Toto z
umístě
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Pokyny pro bezpečné a efektivní používání

vání

osti
om

zí

eslo.

zadat

dené
vé

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

Vystavení energii rádiové frekvence
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. 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 takový výkon,
jaký je potřeba k dosažení sítě. Obecně řečeno, čím blíže se nacházíte k základní stanici, tím nižší je
výkon zařízení. Před uvedením nového modelu telefonu na trh je nutné prokázat shodu s požadavky
Evropské směrnice 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 0,36 W/kg.
Toto zařízení vyhovuje směrnicím pro RF ozáření při použití v normální poloze u ucha nebo při
umístění nejméně 1,5 cm od těla. Pokud k nošení používáte pouzdra, pásky či držáky, které jsou
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umístěny na těle, nesmějí obsahovat kovové součásti a měly by udržovat telefon nejméně 1,5 cm
od těla. Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení 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 hodnota SAR tohoto modelu, testovaného DASY4 pro
použití u ucha je 1,14 W/kg (10 g) a při nošení na těle je 0,897 W/kg (10 g).
Limitem SAR pro mobilní zařízení používaná veřejností je 1,6 wattů/kilogram (W/kg) v průměru na
deset gramů tkáně. Tato směrnice obsahuje zásadní bezpečnostní mezní hodnotu, která zajišťuje
přídavnou ochranu veřejnosti a chrání před nepřesnostmi měření. Hodnoty SAR se mohou měnit podle
národních požadavků a pásma kmitočtů.
Informace o SAR v jiných regionech naleznete v části s informacemi o produktech na stránkách www.
lgmobile.com.

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.
• Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odneste kvalifikovanému servisnímu

technikovi.
• Udržujte mimo dosah elektrických zařízení jako 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 ho například

v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
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• Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokrýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým

proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
• Nenabíjejte telefon v blízkosti hořlavých materiálů, telefon se zahřívá a může způsobit požár.
• K čistění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín,

ředidla či alkohol).
• Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
• Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
• Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
• Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na

magnetických proužcích.
• Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.
• Nevystavujte telefon tekutinám ani vlhkosti.
• Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.

Efektivní používání telefonu
Elektronická zařízení
Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.
• Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Neumísťujte telefon do

blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy.
• Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
• Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.
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Bezpečnost na silnici

Prost

Zjistěte si zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů v oblasti, kde řídíte.

• Nepo

• Během řízení nedržte telefon v ruce.

• Nepo

• Věnujte plnou pozornost řízení.

• Nepř

• Používejte sadu handsfree, pokud je k dispozici.

auto

• Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.

V leta

• Energie rádiové frekvence může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo

V letad

bezpečnostní vybavení.
• Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumisťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného

nebo přenosného bezdrátového zařízení. Telefon může způsobit selhání airbagu nebo způsobit vážné
zranění v důsledku jeho nesprávné funkce.
• Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou

úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

• Před

• Ani n

Děti

Telefo
při uvo

Zabraňte poškození sluchu

Tísňo

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

V někt
neměl

Infor
Oblast, kde se odstřeluje
Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte
podle nařízení a pravidel.
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Prostředí s nebezpečím výbuchu
• Nepoužívejte telefon na čerpacích místech.
• Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
• Nepřevážejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce

automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

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

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

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
• Před nabitím není nutné baterii zcela vybít. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází

k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
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• Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby

maximalizovaly životnost baterie.

Tec

• Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.

Obec

• Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.

Název
Systém

• 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.

Teplo
Max :

Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako
je koupelna.

Min :

• Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.

Bluet

• V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
• Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte

jako běžný domovní odpad.
• Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti

LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
• Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru

energie.

„Vývoje
motivo
funkcí,
mohlo
jeho ov
uveden
případ
softwa
i na přá
ochotn
servisn

Tyto př
vývojo
mobiln
výrobc
smyslu
za vady
poskyt
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Technické údaje
Obecné informace

ně

Název výrobku : KP170
Systém : GSM 900 / DCS 1800

Teplota prostředí

jako

terie.

dujte

osti
ru

Max : +55 °C (vybíjení)
+45 °C (nabíjení)
Min : -10 °C

E-GSM 900 / DCS 1800 Dual Band Terminal Equipment

Bluetooth QD ID B014199

KP175, KP175b, KP170, KP170b

„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.“

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.7.1

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

21, August, 2008

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon KP170 je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.].
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Memo

KP170 Návod na používanie
Tento návod vám pomôže zoznámiť sa s funkciami vášho nového mobilného telefónu. Poskytne vám užitočné vysvetlenia funkcií dostupných vo vašom telefóne.
Obsah tejto príručky sa v závislosti od softvéru telefónu a vášho operátora môže
líšiť od vášho telefónu.

Likvidácia starých elektrických zariadení
1 Keď je k výrobku pripojený symbol prečiarknutej smetnej nádoby
na kolieskach, znamená to, že sa na výrobok vzťahuje smernica
Európskej únie 2002/96/EHS.
2 Všetky elektrické a elektronické výrobky sa musia likvidovať
oddelene od bežného komunálneho odpadu prostredníctvom
zberných zariadení zriadených vládou alebo miestnou
samosprávou.
3 Správnou likvidáciou svojho nepotrebného prístroja pomôžete
predísť možným negatívnym následkom na životné prostredie
a ľudské zdravie.
4 Viac informácií o likvidácii svojho nepotrebného prístroja získate
na mestskom úrade, úrade poverenom likvidáciou odpadu alebo
v obchode, v ktorom ste zakúpili tento výrobok.

Zoznámte sa so svojím telefónom

Výb

Reproduktor

Hlavná obrazovka
Kontextové tlačidlá
Význam funkcií
tlačidiel je zobrazený
v dolnej časti displeja
a nachádza sa priamo
nad týmito tlačidlami.

Tlačidlo OK a 4-smerné
navigačné tlačidlá
Slúžia na rýchly prístup
k funkciám telefónu.

Tlačidlo Koniec/Vypínač
Týmto tlačidlom telefón
zapnete či vypnete, ukončíte
hovor alebo sa vrátite do
pohotovostného režimu.

Tlačidlo Vymazať

Tlačidlo Hovor
Vytočí telefónne číslo
a prijíma prichádzajúce
hovory.

2

Pri každom stlačení sa vymaže
jeden znak. Toto tlačidlo sa
používa na návrat
na predchádzajúcu obrazovku.

Alfanumerické tlačidlá
Tieto tlačidlá sa používajú na
vytočenie čísla
v pohotovostnom režime a na
zadanie čísel alebo znakov
v režime úpravy.

Telefó
v rôzn
a pod
Úloha
nad tý

Výber funkcií a možností
Telefón ponúka súbor funkcií, ktoré umožňujú jeho prispôsobenie. Tieto funkcie sa nachádzajú
v rôznych menu a podmenu a sú dostupné pomocou dvoch kontextových tlačidiel. Každé menu
a podmenu umožňuje zobraziť a upraviť nastavenia jednotlivých funkcií.
Úloha kontextových tlačidiel závisí od aktuálneho kontextu. Text zobrazený v spodnom riadku displeja
nad týmito tlačidlami opisuje ich aktuálnu úlohu.

te

Menu

Kontakty

aže

vku.

na

a na

Stlačením ľavého
kontextového tlačidla
vyberiete dostupné
menu a možnosti.

Stlačením pravého
kontextového tlačidla
získate prístup
k dostupným
možnostiam.
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Inštalácia karty SIM a nabíjanie batérie

Ma

Inštalácia karty SIM
Keď si predplatíte služby mobilnej siete, dostanete SIM kartu spolu s podrobnosťami
o prihlásení sa do siete, ako napríklad svoj kód PIN a dostupné voliteľné služby a mnoho iných.
Dôležité! › Kartu SIM a kontakty na nej môžete ľahko poškodiť. Takže pri manipulácii, vkladaní a vyberaní karty
SIM dávajte pozor. Kartu SIM udržujte mimo dosahu malých detí.

Ilustrácie
1 Otvorte kryt batérie

1

2

3

2 Vyberte batériu
3 Vložte kartu SIM
4 Vložte batériu
5 Zatvorte kryt batérie
6 Nabite batériu
4

5

VAROVANIE: Nevyberajte batériu, ak je telefón zapnutý. Mohli by ste ho poškodiť.

4
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Mapa menu

ých.

Hry a aplikácie

Správy

Organizér

Multimédiá

1 Viac hier
2 Hry
3 Aplikácie
4 Sieťové profily

1 Nová správa
2 Prijaté
3 Bluetooth
schránka
4 Koncepty
5 Na odoslanie
6 Odoslané
7 Vypočuť hlasovú
poštu
8 Inform. správy
9 Šablóny
0 Nastavenia

1 Kalendár
2 Poznámky
3 Úlohy

1 Fotoaparát
2 Hlasový
záznamník

t-zones

Kontakty

Profily

Register hovorov

1 Domov
2 Záložky
3 Vložte adresu
4 História
5 Uložené stránky
6 Nastavenia
7 Informácie

1 Hľadať
2 Nový kontakt
3 Rýchla voľba
4 Skupiny
5 Kopírovať všetko
6 Zmazat’ všetko
7 Nastavenia
8 Informácie

Moje veci

Nástroje

1 Obrázky
2 Zvuky
3 Iné
4 Hry a aplikácie

1 Budík
2 Kalkulačka
3 Stopky
4 Konvertor mien
5 Svetový čas
6 Služby
karty SIM

í karty

Normálny
Tichý
Len vibrovanie
Hlasný
Handsfree

Displej
1 Tapeta
2 Hodiny
3 Podsvietenie
4 jas
5 Vytáčanie
6 Štýl ponúk
7 Farebné písmo
vytáčania
8 Pohotovostný
text
9 Názov siete

1 Všetky hovory
2 Neprijaté hovory
3 Volané čísla
4 Prijaté hovory
5 Trvanie hovoru
6 Cena hovoru
7 Informácie o
údajoch

Nastavenia
1 Dátum a čas
2 Jazyk
3 Mônost’
pripojenia
5 Nastavenia hovorov
6 Zabezpečenie
7 Režim počas letu
8 Úspora energie
9 Obnoviť
0 Stav pamäte
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Zobr

Hovory
Uskutočnenie hovoru
1 Zadajte číslo pomocou klávesnice. Ak chcete odstrániť číslicu, stlačte tlačidlo
2 Stlačením tlačidla

.

začnete hovor.

3 Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo

.

TIP! Ak chcete zadať symbol „+“ pri uskutočňovaní medzinárodného hovoru, stlačte a podržte „0“.

Zázna
ak sie
Prese
kedy
hovor

Zme

Uskutočnenie hovoru z kontaktov

Môže
Nasta

1 Stlačením

• Blok

otvorte adresár a zvol’te Hl’adat´.

2 Pomocou klávesnice zadajte prvé písmeno kontaktu, ktorému chcete zavolať. Ak chcete
napríklad volať položku Kancelária, stlačte dvakrát tlačidlo „5“.

• Pevn
kód

3 V kontaktoch a ich jednotlivých číslach sa pohybujete pomocou tlačidiel so šípkami.

Kon

4 Stlačením tlačidla

uskutočníte hovor.

Prida

Prijatie a odmietnutie hovoru
1 Keď telefón vyzváňa, stlačením tlačidla Prijať alebo stlačením

hovor prijmete.

2 Keď telefón vyzváňa, zvoľte Tichý, čím vyzváňanie stlmíte. Môže sa vám to hodiť napríklad
na schôdzi v prípade, že ste zabudli zmeniť svoj profil na Tichý.
3 Stlačením tlačidla

alebo tlačidla Odmietnuť odmietnete prichádzajúci hovor.

TIP! Môžete zmeniť nastavenia svojho telefónu a prijímať hovory rôznymi spôsobmi. Stlačte Menu, vyberte
Nastavenia a zvoľte Hovory. Vyberte Režim odpovedania a vyberte spomedzi možností, Ktorékoľvek tlačidlo
alebo Len tlačidlo Odoslať.
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Pomo

1 Stla

2 Vyb

3 Zad

Pozná
sa po

“.

ad

te
čidlo

Zobrazenie registeru hovorov
Záznamy o neprijatých, prijatých a odchádzajúcich hovoroch si môžete prezerať len v prípade,
ak sieť podporuje technológiu zobrazenia čísla volajúceho (angl. Calling Line Identification
Presentation – CLIP). Číslo a meno (ak sú dostupné) sa objavia spolu s dátumom a časom,
kedy sa hovor uskutočnil. Môžete tiež zobraziť dĺžku hovorov. Stlačte Menu a vyberte Register
hovorov.

Zmena nastavenia hovorov
Môžete nastaviť menu príslušného hovoru. Stlačte Menu, vyberte Nastavenia a zvoľte
Nastavenia hovorov.
• Blokovanie hovorov – Vyberte, kedy chcete mať hovory zablokované.
• Pevne vytáčané číslo – Vyberte si zoznam čísel, ktoré môžete z telefónu volať. Je potrebný
kód PIN2 od operátora. Z telefónu bude možné volať iba na čísla uvedené v tomto zozname.

Kontakty
Pridanie nového kontaktu
Pomocou tohto menu môžete do telefónneho zoznamu pridať nové kontakty.
1 Stlačte Kontakty a vyberte Nový kontakt.
2 Vyberte, kam chcete nový kontakt uložiť: či do Telefón alebo na kartu SIM.
3 Zadajte všetky informácie, ktoré sú v príslušných poliach, a vyberte Uložiť.
Poznámka: Keď sa dostanete na e-mailovú adresu, stlačením
sa pomocou
a
, kým neuvidíte znak @.

zadajte symbol a posúvajte
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Prenos správ

Zadá

Telefón KP170 zahŕňa funkcie spojené s SMS (Služba krátkych správ), MMS (Služba
multimediálnych správ), Bluetooth, ako aj servisnými správami siete.

Pomo
textu
pláno
vklad

Odosielanie správ
1 Stlačte Menu, vyberte Správy a zvoľte Nová správa.
2 Ak chcete odoslať SMS alebo MMS, vyberte Správa.
3 Otvorí sa editor novej správy. Editor správ kombinuje SMS a MMS do intuitívneho
a ľahko prepínateľného režimu medzi režimom SMS a režimom MMS. Predvolené
nastavenie editora správ je režim SMS.
4 Zadajte svoju správu pomocou prediktívneho režimu písania T9 zvolením možnosti “Nastavi
môžete prepnúť medzi jednotlivými
T9”. Alebo režimu Abc ručne. Stlačením tlačidla
režimami vkladania textu.
TIP! Ak zadáte do poľa pre správy text dlhší ako 2 strany, môžete si vybrať typ správy, SMS alebo MMS.

5 Stlačením Možnosti a zvolením Vložiť pridáte Obrázok, Zvuk, Symbol,
Textová šablóna, Emotikon, Meno a číslo, Nová snímka, Predmet alebo Nástroje (Kontakt/
Moja vizitka/Úlohy/Poznámky/Úlohy).
6 Stlačte Možnosti a potom Odoslať.
7 Zadajte telefónne číslo alebo stlačte Možnosti a vyberte Kontakty
alebo Zoznam poslednýc. Pridať môžete viac kontaktov.
8 Stlačte Voľby a zvoľte Odoslať.
UPOZORNENIE: Ak do editora správ pridáte Obrázok, Zvuk, Novú snímku alebo Predmet, správa
automaticky prejde do režimu MMS a podľa toho aj bude zaúčtovaný poplatok.
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Pozná
číslo v
Predi

Predik
napís
je prir

Režim

V tom
nezob

Režim

Číslice
režim

Prieč

Stlačt

Nová
SMS a
prostr

stavi
ými

takt/

Zadávanie textu
Pomocou klávesnice svojho telefónu môžete zadávať alfanumerické znaky. Zadávanie
textu je potrebné napríklad pri vkladaní mien do Kontaktov, písaní správy, vytváraní
plánovaných udalostí v kalendári. V telefóne sú dostupné nasledujúce metódy
vkladania textu: prediktívny režim písania T9, režim ABC ručne a režim 123.
Poznámka: V niektorých poliach je povolený len jeden režim vkladania textu (napr. telefónne
číslo v poliach adresára).
Prediktívny režim písania T9
Prediktívny režim písania T9 využíva zabudovaný slovník, pomocou ktorého rozpoznáva
napísané slová podľa sekvencie stláčaných tlačidiel. Stačí stlačiť číselné tlačidlo, ku ktorému
je priradené zadávané písmeno, a slovník rozpozná slovo po zadaní všetkých písmen.
Režim Abc ručne
V tomto režime vkladáte písmená opakovaným stláčaním príslušného tlačidla, až kým sa
nezobrazí žiadané písmeno.
Režim 123
Číslice píšete jedným stlačením klávesy pre každé číslo. Čísla môžete pridávať aj v písmenových
režimoch stlačením a podržaním požadovanej klávesy.

Priečinky správ
Stlačte Menu, vyberte Správy.
Nová správa - Z tejto položky môžete odoslať novú správu. Vybratím položky Správa odošlete
SMS alebo MMS. Vyberte položku Bluetooth správa, ak chcete odoslať niektorú položku
prostredníctvom rozhrania Bluetooth.
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Prijaté - Všetky prijaté správy sa ukladajú do schránky prijatých správ. Tu môžete napríklad
odpovedať na správu, poslať ju ďalej a iné. Podrobnosti nájdete ďalej.

Mu

Bluetooth schránka - Obsahuje všetky súbory odoslané a prijaté pomocou rozhrania
Bluetooth.

Fot

Koncepty - Ak nemáte čas na dopísanie svojej správy, môžete ju uložiť práve sem.
Na odoslanie - Ide o dočasný úložný priečinok správ, kým budú odoslané.
Odoslané - Všetky odoslané správy sa ukladajú do priečinka odoslané.

Rých

Táto a
veľko
účely.

Vypočuť hlasovú poštu - K dispozícii je hlasová schránka (ak ju sieť poskytuje). Po prijatí novej
hlasovej správy sa na obrazovke pohotovostného režimu zobrazí symbol.

1 Stla

Inform. správy - Všetky informačné správy a aktualizácie prijaté od operátora.

2 Pod
od

Šablóny - Zoznam užitočných správ, ktoré už sú napísané. Slúžia na rýchlu odpoveď.
Nastavenia - Predvolené nastavenia správy môžete zmeniť podľa svojho želania.

Používanie šablón
Môžete vytvárať šablóny pre často odosielané SMS a MMS. Niektoré šablóny sa už nachádzajú
v telefóne. V prípade potreby ich môžete upraviť.
1 Stlačte Menu, vyberte Správy a zvoľte Šablóny.
2 Vyberte Textová šablóna alebo Šablóny obrázkov. Potom môžete vybrať Možnosti a
Upraviť, ak chcete upraviť jestvujúce šablóny.
3 Ak chcete šablónu odoslať, vyberte ju, zvoľte Možnosti a vyberte Odoslať cez.
4 Vyberte, akým spôsobom chcete šablónu odoslať: ako Správa, cez Bluetooth správu.
5 Vyberte Možnosti a stlačte Odoslať.
6 Zvoľte Možnosti , vyberte kontakt a stlačte OK.
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3 Stla

Po na

Nasní
Zmaz

• Zma

• Nov

• Nast
Obrá

• Odo

• Albu

ovej

zajú

Multimédiá
Fotoaparát
Rýchle fotografovanie
Táto aplikácia vám umožňuje snímať fotografie. Fotografiu môžete nasnímať v požadovanej
veľkosti a použiť ju ako fotografiu kontaktov, východiskovú obrazovku a na iné všeobecnejšie
účely. Po nasnímaní je možné fotografiu odoslať prostredníctvom multimediálnej správy.
1 Stlačte Menu a vyberte Multimédiá, zvoľte Fotoaparát, čím sa otvorí hľadáčik.
2 Podržte telefón vo zvislej polohe a nasmerujte hľadáčik na predmet, ktorý chcete
odfotografovať.
3 Stlačením stredného kontextového tlačidla nasnímate fotografiu.

Po nasnímaní fotografie
Nasnímaná fotografi a sa zobrazí na obrazovke. Ak chcete vidieť ostatné funkcie s výnimkou
Zmazať , zvoľte Možnosti.
• Zmazať – Stlačením odstránite práve nasnímanú fotografi u a potvrdíte to stlačením Áno.
• Nová fotografia – Stlačením okamžite urobíte ďalšiu fotografiu. Aktuálna fotografia sa uloží.
• Nastaviť ako – Stlačením otvoríte podmenu na nastavenie obrázka ako Tapeta alebo
Obrázok kontaktu.
• Odoslať cez – Stlačením odošlete fotografiu ako Správa alebo Bluetooth.
• Album – Stlačením zobrazíte ostatné fotografie v albumu. Aktuálna fotografia sa uloží.
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Hlasový záznamník

Org

Hlasový záznamník môžete využiť na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných zvukov.

Kalen

Nahrávanie hlasových poznámok

Keď v
Ak ch

1 Stlačte Menu a vyberte Multimédiá, potom zvoľte Hlasový záznamník.
2 Stlačením ikonky začnete nahrávať

.

3 Ak chcete nahrávanie ukončiť, vyberte Zastaviť.
4 Stlačte položku Možnosti a vybratím možnosti Prehrať si vypočujte hlasovú poznámku.
Poznámka: Ak si chcete vypočuť všetky uložené hlasové nahrávky, vyberte Možnosti a Album.

Moje veci
Do pamäte telefónu možno uložiť ľubovoľné multimediálne súbory, takže budete mať ľahký
prístup ku všetkým svojim obrázkom, zvukom, iným súborom a hrám. Všetky multimediálne
súbory možno ukladať v priečinku Moje veci. Ak chcete otvoriť zoznam priečinkov, stlačte
Menu a vyberte Moje veci.

Pridá

Sem s

Prida

V tejto

Nás
Nast

Môže

Použ

Kalku

Hry a aplikácie

Použ

Telefón KP170 obsahuje vopred nainštalované hry, ktoré vám umožnia zabaviť sa vo voľnom
čase. Ak do telefónu stiahnete nejaké ďalšie hry alebo aplikácie, uložia sa do tohto priečinku.
Stlačte Menu a vyberte Hry a aplikácie.

Táto m

Prevo

Funkc

Pridá

Tu mô
celom
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v.

bum.

ký
ne

m
ku.

Organizér
Kalendár ( Menu > Organizér > Kalendár )
Keď vstúpite do tejto ponuky, zobrazí sa kalendár. Štvorcový kurzor označuje aktuálny dátum.
Ak chcete prejsť na iný deň, presuňte kurzor pomocou navigačných tlačidiel.

Pridávanie poznámok ( Menu > Organizér > Poznámky )
Sem si môžete zapísať svoje vlastné poznámky.

Pridanie položky do zoznamu úloh ( Menu > Organizér > Úlohy )
V tejto položke si môžete zaregistrovať vlastný zoznam úloh.

Nástroje
Nastavenie budíka ( Menu > Nástroje > Budík )
Môžete nastaviť až 5 budíkov, ktoré sa spustia v stanovených časoch.

Používanie kalkulačky ( Menu > Nástroje > Kalkulačka )
Kalkulačka poskytuje základné aritmetické funkcie: sčítanie, odpočítanie, násobenie a delenie.

Používanie stopiek ( Menu > Nástroje > Stopky )
Táto možnosť vám umožňuje využívať funkciu stopiek.

Prevod jednotiek ( Menu > Nástroje > Konvertor mien )
Funkcia slúži na prevod rôznych veličín na jednotky, ktoré ste si vybrali.

Pridávanie mesta do svetového času ( Menu > Nástroje > Svetový čas )
Tu môžete skontrolovať aktuálny čas Greenwich Mean Time (GMT) a čas hlavných miest na
celom svete.
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Služby karty SIM ( Menu > Nástroje > Služby karty SIM )
Táto funkcia závisí od karty SIM a služieb siete. V prípade, že karta SIM podporuje služby
SAT (t.j. Aplikačná sada nástrojov karty SIM), bude toto menu predstavovať špecifický servisný
názov operátora, ktorý je uložený na karte SIM.

Umožňuje spustenie webového prehliadača a prechod na domovskú stránku spusteného
profilu s nastaveniami prehliadača. Tu môžete manuálne zadať ľubovoľnú adresu URL a prejsť
na príslušnú webovú stránku.
1 Stlačte Menu a vyberte t-zones.
2 Ak chcete priamo prejsť na domovskú stránku prehliadača, vyberte Domov. Alebo môžete
vybrať Vložte adresu a zadať požadovanú adresu URL
Poznámka: S pripojením k tejto službe a preberaním obsahu sú spojené ďalšie náklady.
O poplatkoch za prenos dát sa informujte u svojho poskytovateľa sieťových služieb.

Profily

Mžete zmeniť nastavenia displeja telefonu.
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Môže

Môže

Prístup na web

Displej

Nast
Zme

t-zones

Profily možno rýchlo zmeniť na obrazovke pohotovostného režimu. Jednoducho stlačte
potom profil, ktorý chcete aktivovať. Vyberte si spomedzi možností Normálny, Tichý, Len
vibrovanie, Hlasný a Handsfree.

Nas

,

Zme

Môže

Zme

Zmen
v ňom
• Vyži
• Auto
v po
• Uzam
zapn
• Zme

Použ

Táto f
Vypn
k inte

sný

ejsť

ete

Nastavenia
Nastavenie dátumu a času ( Menu > Nastavenia > Dátum a čas )
Môžete nastaviť funkcie týkajúce sa dátumu a času.

Zmena jazyka ( Menu > Nastavenia > Jazyk )
Môžete zmeniť jazyk na telefóne. Táto zmena taktiež ovplyvní jazyk režimu zadávania.

Zmena nastavení hovoru ( Menu > Nastavenia > Nastavenia hovorov )
Môžete nastaviť vlastnosti príslušného hovoru.

Zmena nastavení zabezpečenia ( Menu > Nastavenia > Zabezpečenie )
Zmenou nastavení zabezpečenia môžete ochrániť svoj telefón KP170 a dôležité údaje, ktoré sú
v ňom uložené.
• Vyžiadanie kódu PIN – Vyberte, či bude pri zapnutí telefónu požadované zadanie kódu PIN.
• Autom. blok. tlač. - Ak aktivujete túto možnosť, klávesnica sa automaticky uzamkne
v pohotovostnom režime bez výzvy na stlačenie tlačidla.
• Uzamknutie telefónu – Vyberte bezpečnostný kód uzamknutia telefónu: Vypnúť, Ak je
zapnutý, Pri výmene SIM karty alebo Okamžite.
• Zmeniť kódy – Môžete zmeniť Bezpečnostný kód, alebo Kód PIN2.

Používanie Režimu počas letu ( Menu > Nastavenia > Režim počas letu )
Táto funkcia umožňuje režim počas letu zapnúť pomocou Zapnúť alebo vypnúť pomocou
Vypnúť. Ak je Režim počas letu zapnutý nebude možné uskutočňovať hovory, pripojiť sa
k internetu, odosielať správy ani používať Bluetooth.
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Úspora energie ( Menu > Nastavenia > Úspora energie )

Názov

Ak nastavíte možnosť Vždy zapnutá, ušetríte batériu v čase, keď telefón nepoužívate. Výberom
môžete prepnúť nastavenia pre úsporu energie Vždy zap, Len v noci alebo Vypnúť.

Moja

Resetovanie telefónu ( Menu > Nastavenia > Obnoviť )

Pri pá
pripo

Použitím možnosti Obnoviť zmeníte všetky nastavenia na predvolené hodnoty. Na aktiváciu
tejto funkcie potrebujete bezpečnostný kód. V predvolenom nastavení je to 0000.

Zobrazenie stavu pamäte ( Menu > Nastavenia > Stav pamäte )
Model KP170 je vybavený dvoma pamäťami: pamäťou telefónu a kartou SIM. Na určenie
toho, ako je využitá každá pamäť, a na zobrazenie dostupného voľného miesta môžete použiť
správcu pamäte.

Pripojenie
Nastavenia pripojenia sú vopred dané sieťovým operátorom, takže ich môžete využívať už po
vybalení telefónu. Ak chcete niektoré nastavenie zmeniť, použite toto menu. Sieťové nastavenia
a profily dátového prístupu upravíte v tomto menu.
• Bluetooth – Nastavenie telefónu KP170 na používanie Bluetooth. Môžete prispôsobiť
viditeľnosť ostatným zariadeniam alebo hľadať zariadenia, s ktorými je telefón spárovaný.
Zmena nastavení Bluetooth
1 Stlačte Menu a vyberte Nastavenia Môžnosť pripojenia, potom zvoľte Bluetooth.
2 Vyberte Nastavenia. Zmeniť môžete nasledujúce nastavenia:
Viditeľnosť môjho telefónu - Vyberte spomedzi možností Zobraziť alebo Skryť svoje zariadenie
pred ostatnými.
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Názov môjho telefónu - Zadajte meno pre svoj telefón KP170.
Moja adresa - Zmena adresy Bluetooth.
Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth
Pri párovaní telefónu KP170 s iným zariadením môžete nastaviť heslo kvôli zabezpečenému
pripojeniu. Znamená to, že párovanie bude bezpečnejšie.
1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth nastavená na Zapnúť a Viditeľné. Viditeľnosť môžete
zmeniť v menu Nastavenia rozhrania Bluetooth, vyberte Viditeľnosť môjho telefónu
potom Viditel´né pre všetkých.
2 V menu Bluetooth vyberte Spárované zariadenia a zvoľte Pridat’.
3 Telefón KP170 vyhľadá zariadenia. Po dokončení vyhľadávania sa na obrazovke zobrazia
možnosti Spárovať a Obnoviť.
4 Vyberte zariadenie, s ktorým chcete párovať, zvoľte Párovať a zadajte heslo.
Potom vyberte OK.
5 Telefón sa pripojí k druhému zariadeniu, na ktorom treba zadať rovnaké heslo.
6 Pripojenie cez Bluetooth chránené heslom je teraz pripravené.
• Sieť – Telefón KP170 sa automaticky pripája k uprednostňovanej sieti. Ak chcete tieto
nastavenia zmeniť, použite toto menu. Pomocou tohto menu možno tiež pridať nové
prístupové body.

denie
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Pokyny na bezpečné a efektívne používanie

Najvyš
použit

Prečítajte si tieto jednoduché pokyny. Nedodržiavanie tohto návodu môže byť
nebezpečné alebo nezákonné.

Toto z
pri um
obsluh
výrobk
alebo
dátový
aby bo
prenos

Vystavenie účinkom rádiofrekvenčnej energie
TOTO ZARIADENIE SPĹŇA MEDZINÁRODNÉ SMERNICE O VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM
Mobilné zariadenie je rádiovým vysielačom a prijímačom. Je navrhnuté a vyrobené tak, aby
neprekračovalo limity pre vystavenie rádiovej frekvencii (RF) odporúčané medzinárodnými smernicami
(ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou komplexných smerníc a stanovujú povolené hladiny RF energie pre
obyvateľstvo. Tieto smernice boli vytvorené na základe pravidelných a dôkladných hodnotení vedeckých
štúdií vykonávaných nezávislými vedeckými organizáciami. Smernice obsahujú dôležité bezpečnostné
limity zaisťujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.
Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifický
absorbovaný výkon (Specific Absorption Rate – SAR). Limit SAR stanovený v medzinárodných
smerniciach je 2,0 W/kg*. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách
so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných
frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR určuje na najvyššej certifikovanej úrovni výkonu, skutočný
SAR zariadenia počas prevádzky môže byť nižší, ako je maximálna hodnota. Je to z toho dôvodu, že
zariadenie bolo navrhnuté na prevádzku na rôznych úrovniach výkonu, aby mohlo využívať jedine výkon
potrebný na dosiahnutie siete. Vo všeobecnosti platí, že čím bližšie k základňovej stanici st, tým menší
je výstup výkonu zariadenia. Predtým, ako je možné ponúknuť model telefónu na predaj verejnosti,
musí byť vyhlásená zhoda s európskou smernicou o rádiových a telekomunikačných koncových
zariadeniach. V tejto smernici sa ochrana bezpečnosti a zdravia používateľa a akejkoľvek inej osoby
uvádza ako jedna z najdôležitejších požiadaviek.
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Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania DASY4 je 1,14 W/kg (10 g) pre
použitie pri uchu a 0,897 W/kg (10 g) pri nosení na tele.
Toto zariadenie spĺňa smernice pre vystavenie RF pri používaní v normálnej polohe pri uchu alebo
pri umiestnení najmenej 1,5 cm od tela. Ak používate prenosný obal, klip na opasok alebo držiak na
obsluhu telefónu umiestneného na tele, tieto nesmú obsahovať kov a mali by umožňovať umiestnenie
výrobku najmenej 1,5 cm od tela. Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť prenos dátových súborov
alebo správ, musí mať kvalitné pripojenie k sieti. V niektorých prípadoch sa môže stať, že prenos
dátových súborov alebo správ bude pozastavený, až kým takéto pripojenie nebude dostupné. Zaistite,
aby boli vyššie uvedené pokyny na dodržiavanie vzdialenosti zariadenia splnené, až kým nebude
prenos ukončený.
• Limit SAR pre mobilné zariadenia používané verejnosťou je 1,6 wattov na kilogram (W/kg), čo je
priemerná hodnota na desať gramov telesného tkaniva. Smernice zahŕňajú dôležité bezpečnostné
limity, aby tak verejnosti poskytli dodatočnú ochranu a aby zodpovedali za akékoľvek odchýlky
v meraniach. Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislosti od národných požiadaviek na podávanie správ a
od pásma siete.
Ďalšie informácie o SAR nájdete v informáciách o výrobku na stránke www. lgmobile.com.

VÝSTRAHA
Starostlivosť o výrobok a jeho údržba používajte len batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré sú
schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na
používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.
• Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
• Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako sú televízory, rádiá alebo
osobné počítače.
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• Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory alebo sporáky.

Efekt

• Zabráňte pádu telefónu na zem.

Elekt

• Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.

Všetky

• V oblasti, kde to určujú špeciálne nariadenia, telefón vypnite. Telefón napríklad nepoužívajte
v nemocniciach, pretože by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.

• Mob
blízk

• Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by to spôsobiť úraz elektrickým
prúdom a vážne poškodiť telefón.

• Mob

• Nenabíjajte telefón blízko horľavých materiálov, lebo telefón sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká
riziko požiaru.

• Ruše

Bezp

• Na čistenie prístroja použite suchú handričku (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napr. benzén, riedidlo
alebo alkohol).

Preštu

• Telefón nenabíjajte, pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.

• Venu

• Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.

• Ak je

• Nevystavujte prístroj nadmernému dymu ani prachu.

• Ak to
hovo
• Vyso
napr

• Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, môže pôsobiť na
informáciu na magnetických pásoch.
• Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, môže to poškodiť telefón.
• Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
• Príslušenstvo (ako napr. slúchadlá) používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

• Nepo

• Keď
zaria
činn

• Ak p
úrov
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Efektívna prevádzka telefónu
Elektronické zariadenia
Všetky mobilné telefóny môžu podliehať rušeniu, a to môže mať vplyv na výkon.
• Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskych zariadení bez povolenia. Neumiestňujte telefón do
blízkosti kardiostimulátorov, t.j. do náprsného vrecka.
• Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
• Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

niká

dlo

nutné.

Bezpečnosť na cestách
Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, v ktorej šoférujete.
• Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
• Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
• Ak je to možné, použite súpravu handsfree.
• Ak to vyžadujú jazdné podmienky, opustite vozovku a zaparkujte, keď potrebujete volať alebo prijať
hovor.
• Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako
napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
• Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým
zariadením. Mohlo by to spôsobiť zlyhanie airbagu alebo vážne zranenie v dôsledku nesprávnej
činnosti systému.
• Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu
úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. To je mimoriadne dôležité v blízkosti ciest.
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Ochrana pred poškodením sluchu

Tiesň

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

Tiesňo
nemal
poskyt

Výbušné prostredie

Infor

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože (v kameňolome). Dodržiavajte obmedzenia
a postupujte podľa predpisov alebo pokynov.

• Pred

Prostredie, v ktorom hrozí nebezpečenstvo výbuchu
• Nepoužívajte telefón na čerpacích staniciach.
• Nepoužívajte ho v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
• Neprevážajte ani neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore

ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

baté

• Použ
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• Nero

• Udrž

• Vym

nabíj

V lietadlách

• Ak s

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

• Nevy

• Pred vstupom do lietadla vypnite svoj mobilný telefón.

• Nene

• Bez povolenia posádky ho nepoužívajte.

• V prí

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

• Použ

s do

• Ak je

k pre

• Po ú

zbyto
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Tiesňové volania
Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste sa nikdy
nemali pri tiesňových volaniach spoliehať výhradne len na telefón. Informujte sa u svojho miestneho
poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba
• Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá

batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
• Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali

životnosť batérie.
• Nerozoberajte a neskratujte batérie.
• Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
• Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek

nabíjacích cyklov.
• Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
• Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu ani vysokej vlhkosti, ako napr. v kúpeľni.
• Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.
• V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
• Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu. Recyklujte ich, ak je to možné. Nelikvidujte ich spolu

s domovým odpadom.
• Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo

k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
• Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli

zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
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Technické údaje
Všeobecné informácie
Názov produktu : KP170
Systém : GSM 900 / DCS 1800

Teplotný rozsah
Max : +55 °C (vybíjanie)
+45 °C (nabíjanie)
Min : -10 °C

Bluetooth QD ID B014199
„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú
motivovala snaha o zlepšenie jeho
funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti,
mohla spôsobiť rozdiely medzi
spôsobom jeho ovládania a pokynmi
pre užívateľa uvedenými v tejto
príručke. Tieto prípadné rozdiely
spôsobené zmenami softvéru, ktoré
mohli byť vykonané aj na prianie
vášho operátora, vám ochotne
vysvetlí náš predajca či servisné
stredisko. Tieto prípadné rozdiely
spôsobené vývojovými zmenami
softvéru mobilného telefónu, ktoré
vykonal výrobca, nie sú nedostatkami
výrobku v zmysle uplatnenia
práv zodpovednosti za poruchy a
nevzťahuje sa na ne poskytnutá
záruka.“
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E-GSM 900 / DCS 1800 Dual Band Terminal Equipment
KP175, KP175b, KP170, KP170b

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.7.1

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

21, August, 2008

KP170 Quick Reference Guide
This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you
with useful explanations of features on your phone.
Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on
the software of the phone or your service provider.

Disposal of your old appliance
1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to
a product it means the product is covered by the European
Directive 2002/96/EC.
2 All electrical and electronic products should be disposed of
separately from the municipal waste stream via designated
collection facilities appointed by the government or the local
authorities.
3 The correct disposal of your old appliance will help prevent
potential negative consequences for the environment and
human health.
4 For more detailed information about disposal of your old
appliance, please contact your local authority, waste disposal
service or the shop where you purchased the product.

Getting to know your phone

Inst

Insta
Earpiece

When
your s

OK key+4-way navigation
key
Display screen

Use for quick access to phone
functions.

Soft keys
Each of these keys
performs the functions
indicated by the text on
the display immediately
above them.

Import

Illust
1 Op

End/Power key
Allows you to power the
phone on or off, end calls, or
return to Standby Mode.

2 Rem

3 Inse

4 Inst

Clear Key

5 Clo

Deletes a character with each
press. Use this key to go back
to the previous screen.

6 Cha

Send key
You can dial a phone
number and answer
incoming calls.

Alphanumeric keys
These keys are used to dial a
number in Standby Mode and
to enter numbers or characters
in edit mode.

WARN
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Installing the SIM Card and Charging the Battery
Installing the SIM Card
When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with
your subscription details, such as your PIN, any optional services available.
Important! › The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful
when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations
1

1 Open battery cover

2

3

2 Remove the battery
3 Insert your SIM
4 Install the battery
5 Close the battery cover
6 Charge your battery
4

5

6

a
and
cters

WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

3

Camera

Voi

Taking a quick photo

Use yo

Using the camera module built in your phone, you can take pictures of people. Additionally,
you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

Reco

1 Press Menu and select Multimedia, select Camera to open the viewfinder.
2 Holding the phone vertically, point the lens towards the subject of the photo.
3 Press the centre soft key to take a photo.

After you’ve taken your photo
Your captured photo will appear on the screen. Press Options to use the other functions except
Delete.
• Delete – Touch to delete the photo you’ve just taken and confirm it by touching Yes.
• New photo – Touch to take another photo straightaway. Your current photo will be saved.
• Set as – Touch to open a sub menu to set your image as Wallpaper or Picture ID.
• Send Via – Touch to send the photo as a Message or Bluetooth.
• Album – Touch to look at the other photos in your album. Your current photo will be saved.
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1 Pre

2 Pre

3 Ch

4 Pre

Note:

y,

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

Recording your voice recorder
1 Press Menu and select Multimedia, then choose Voice recorder.
2 Press

to begin recording.

3 Choose Stop to end the recording.
4 Press Options and choose Play sound to listen to the voice memo.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting Options and Album.

xcept

d.

ed.
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Memo

