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Wi-Fi
(WLAN)

To urządzenie jest przeznaczone do użytku we
wszystkich krajach europejskich.
W Unii Europejskiej korzystanie z sieci WLAN
wewnątrz budynków nie jest objęte żadnymi
ograniczeniami. Korzystanie z sieci WLAN na
zewnątrz jest zabronione we Francji, w Rosji i
na Ukrainie.

Bluetooth QD ID B016480
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GT540 Instrukcja obsługi telefonu
- POLSKI
• Niektóre informacje zawarte w tej
instrukcji mogą nieznacznie odbiegać
od telefonu, w zależności od
zainstalowanego oprogramowania lub
wybranego operatora sieci.
• Ze względu na konieczność używania
ekranu dotykowego, telefon ten nie
jest zalecany dla osób niewidomych i
niedowidzących.
• Copyright ©2010 LG Electronics,
Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nazwa LG i logo LG to zastrzeżone
znaki towarowe firmy LG Group i jej
jednostek powiązanych. Wszystkie
pozostałe znaki towarowe należą do
odpowiednich właścicieli.
• Nazwa Google™, logo Google, Android
Maps™, Gmail™, YouTube™, Google
Talk™, Android™ i Android Market™
są znakami towarowymi firmy Google,
Inc.
• Pamiętaj, że telefon LG GT540
często wykorzystuje połączenia
danych. Wykup u swojego Operatora
stosowny pakiet danych, by uniknąć
dodatkowych opłat za połączenia.
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Gratulujemy zakupu zaawansowanego,
kompaktowego telefonu komórkowego LG
Swift GT540, umożliwiającego korzystanie z
najnowocześniejszych cyfrowych technologii
komunikacyjnych.

Postępowanie ze zużytym urządzeniem
1 Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na
odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/WE.
2 Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami
komunalnymi. Sprzęt taki powinien być przekazany do punktów
zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
3 Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega
potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne
i ludzkie zdrowie.
4 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania
ze zużytym sprzętem można uzyskać u lokalnych władz
odpowiadających za utylizację, w przedsiębiorstwie utylizacji
odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.
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Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu
Zachęcamy do zapoznania się
z poniższymi wskazówkami. Ich
nieprzestrzeganie może stwarzać
zagrożenie lub być niezgodne z
prawem.

Narażenie na wpływ fal
radiowych
Informacje dotyczące
oddziaływania fal radiowych
i współczynnika SAR (ang.
Specific Absorption Rate)
Telefon komórkowy GT540
zaprojektowano w sposób
zapewniający zgodność z
odpowiednimi wymogami
bezpieczeństwa związanymi z
oddziaływaniem fal radiowych.
Wymagania te oparto na
wskazaniach naukowych,
określających marginesy
bezpieczeństwa zapewniające
ochronę wszystkich osób, bez
względu na ich wiek i stan
zdrowia.
• Mimo iż poszczególne modele
telefonów LG mogą różnić się
wartością współczynnika SAR,
wszystkie zaprojektowano
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tak, by spełniały odpowiednie
wytyczne dotyczące
oddziaływania fal radiowych.
• Graniczna wartość
współczynnika SAR zalecana
przez organizację International
Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP)
to 2 W/kg (wartość uśredniona
dla 10 g masy ciała).
• Najwyższa wartość SAR
uzyskana podczas badań
tego modelu telefonu przy
użyciu systemu DASY4 wynosi
1,23 W/kg (10 g) dla telefonu
trzymanego przy uchu oraz
1,39 W/kg (10 g) dla telefonu
noszonego blisko ciała.
• Informacja dotycząca
współczynnika SAR
przeznaczona dla osób
zamieszkujących kraje i
regiony, które przyjęły limit
wartości SAR zalecany przez
Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE),
wynoszący 1,6 W/kg (w
odniesieniu do 1 g masy ciała).
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Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu
Czyszczenie i
konserwacja produktu
OSTRZEŻENIE

Korzystaj tylko z baterii,
ładowarek i akcesoriów
dodatkowych, które zostały
zatwierdzone do użytku z
danym modelem telefonu.
Użycie jakichkolwiek innych
urządzeń dodatkowych grozi
unieważnieniem wszelkich
homologacji i gwarancji
na telefon. Może też być
niebezpieczne.
• Nie rozkładaj telefonu na

części. Jeśli wymagana jest
naprawa, oddaj telefon do
specjalistycznego punktu
serwisowego.
• Zachowaj odpowiednią
odległość pomiędzy telefonem
a urządzeniami elektrycznymi,
takimi jak telewizory, odbiorniki
radiowe i komputery osobiste.

• Zachowaj odpowiednią

odległość pomiędzy telefonem
a źródłami ciepła, takimi jak
kaloryfery czy kuchenki.
• Nie upuszczaj telefonu.
• Nie narażaj urządzenia na
mechaniczne wibracje lub
wstrząsy.
•Wyłączaj telefon w miejscach,
w których nakazują to
specjalne przepisy. Telefonu
nie wolno na przykład używać
w szpitalach, gdyż może on
zakłócać pracę wrażliwego
na promieniowanie radiowe
sprzętu medycznego.
•W trakcie ładowania nie należy
dotykać telefonu mokrymi
rękoma. Może to spowodować
porażenie prądem
elektrycznym lub poważne
uszkodzenie telefonu.
• Nie należy ładować telefonu w
pobliżu materiałów łatwopalnych,
ponieważ telefon może się
rozgrzać i spowodować
zagrożenie pożarem.
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• Zewnętrzną część urządzenia

należy czyścić suchą szmatką
(nie należy korzystać z
rozpuszczalników, takich jak
benzen, rozcieńczalnik czy
alkohol).
• Nie kładź ładowanego
telefonu na materiałowych
powierzchniach.
•Telefon należy ładować w
pomieszczeniu o dobrej
wentylacji.
• Nie narażaj urządzenia na
nadmierne działanie dymu lub
kurzu.
• Nie przechowuj telefonu w
pobliżu kart kredytowych
lub innych kart z paskiem
magnetycznym, gdyż może on
uszkodzić informacje zapisane
na paskach magnetycznych.
• Nie dotykaj ekranu ostrymi
przedmiotami. Może to
spowodować uszkodzenie
telefonu.
• Unikaj kontaktu telefonu z
cieczami lub wilgocią.
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• Ostrożnie korzystaj z

akcesoriów, takich jak
słuchawki. Nie dotykaj anteny
bez potrzeby.

Efektywne korzystanie z
telefonu
Urządzenia elektroniczne
•Wszystkie telefony mogą
powodować zakłócenia, które
mogą negatywnie wpłynąć na
działanie znajdujących się w
pobliżu urządzeń.
• Nie używaj telefonu
komórkowego w pobliżu
sprzętu medycznego bez
zgody personelu placówki. Nie
umieszczaj telefonu w pobliżu
rozrusznika serca, np. w
kieszeni na piersi.
•Telefony komórkowe mogą
zakłócać pracę niektórych
aparatów słuchowych.
Telefony komórkowe mogą
powodować niewielkie zakłócenia
pracy odbiorników telewizyjnych,
radiowych, komputerów itp.
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Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu
Bezpieczeństwo na
drodze
Zapoznaj się z lokalnymi
przepisami dotyczącymi
korzystania z telefonów
komórkowych podczas
kierowania pojazdem.
• Podczas prowadzenia pojazdu
nie trzymaj telefonu w ręce.
• Skup się na prowadzeniu
pojazdu.
• Korzystaj z zestawu
głośnomówiącego lub
słuchawkowego, jeśli jest
dostępny.
• Jeśli wymagają tego warunki
panujące na drodze, przed
wykonywaniem lub odebraniem
połączenia należy zjechać na
pobocze i zaparkować pojazd.
• Fale radiowe mogą negatywnie
wpływać na pracę niektórych
systemów elektronicznych w
pojeździe, np. odtwarzaczy
samochodowych i systemów
bezpieczeństwa.

• J eśli pojazd jest wyposażony w

poduszkę powietrzną, nie należy
jej blokować przez zainstalowane
na stałe lub przenośnie urządzenia
bezprzewodowe. Może to
spowodować awarię poduszki
powietrznej, a tym samym
poważne obrażenia ciała wywołane
nieprawidłowym działaniem.
• Słuchając muzyki na zewnątrz
pomieszczeń, ustawiaj głośność
na umiarkowanym poziomie, aby
słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest
to szczególnie istotne podczas
poruszania się w pobliżu dróg.

Zapobieganie
uszkodzeniu słuchu
Uszkodzenie słuchu może
nastąpić w wyniku długotrwałego
oddziaływania dźwięku o
znacznym natężeniu. Dlatego
też zaleca się, aby podczas
włączania lub wyłączania telefonu
nie trzymać go przy uchu.
Ponadto zaleca się ustawienie
głośności rozmów i muzyki na
umiarkowanym poziomie.

10
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UWAGA: Nadmierny hałas i
nacisk ze słuchawek może
spowodować uszkodzenie
słuchu.

Miejsca zagrożone
wybuchem
• Nie korzystać z telefonu na

stacji benzynowej.

• Nie korzystaj z urządzenia w

Szklane elementy
Niektóre elementy telefonu są
wykonane ze szkła. Szkło może
ulec stłuczeniu w przypadku
upuszczenia telefonu na twardą
powierzchnię lub uderzenia ze
znaczną siłą. W takim wypadku
nie dotykaj go ani nie próbuj
go samodzielnie usunąć. Nie
korzystaj z telefonu do momentu
wymiany szklanego elementu
przez autoryzowany serwis.

Miejsca zagrożone
wybuchem
Nie korzystaj z telefonu
podczas trwania prac z użyciem
materiałów wybuchowych. Stosuj
się do ograniczeń i postępuj
zgodnie z wszelkimi przepisami.

T540 MR_POL_Poland_1.0_1020.ind11 11

pobliżu zbiorników paliwa lub
substancji chemicznych.
• Nie przewoź ani nie przechowuj
łatwopalnych gazów, cieczy
lub materiałów wybuchowych
w schowku samochodowym,
w którym znajduje się telefon
komórkowy i akcesoria.

W samolocie
Urządzenia bezprzewodowe
mogą powodować zakłócenia w
samolocie.
• Przed wejściem na pokład
samolotu wyłącz telefon
komórkowy lub włącz tryb
samolotowy.
• Nie korzystaj z telefonu przed
rozpoczęciem lotu bez zgody
załogi.

11
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Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu
Dzieci
Telefon należy przechowywać
w bezpiecznym miejscu,
niedostępnym dla małych dzieci.
Telefon zawiera drobne części,
które w przypadku włożenia do
ust stwarzają niebezpieczeństwo
połknięcia.

Połączenia alarmowe
Funkcja połączeń alarmowych
może być niedostępna w
niektórych sieciach telefonii
komórkowej. Z tego względu
w przypadku konieczności
wezwania pomocy nie należy
polegać wyłącznie na telefonie.
Szczegółowe informacje można
uzyskać u lokalnego operatora
sieci.

Informacje o baterii
• Bateria nie musi być

całkowicie rozładowana przed
rozpoczęciem ładowania. W
przeciwieństwie do innych
baterii w baterii tego telefonu
nie występuje efekt pamięci,

który mógłby pogorszyć
wydajność baterii.
• Używaj wyłącznie baterii
i ładowarek firmy LG.
Ładowarki firmy LG zostały
zaprojektowane tak, aby
maksymalnie wydłużyć czas
eksploatacji baterii.
• Nie rozkładaj baterii na części
ani nie wywołuj zwarcia.
Utrzymuj metalowe styki baterii
w czystości.
• Baterię należy wymienić,
jeśli nie działa w sposób
zadowalający. Baterię można
ładować wiele razy, zanim
konieczna będzie jej wymiana.
• Jeśli bateria nie była używana
przez dłuższy czas, naładuj ją,
aby maksymalnie zwiększyć jej
przydatność.
• Nie przechowuj ładowarki w
miejscach nasłonecznionych
ani nie korzystaj z niej
w warunkach wysokiej
wilgotności, np. w łazience.

12
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• Nie przechowuj baterii w

• Rzeczywisty czas pracy baterii
gorących lub zimnych miejscach.
zależy od konfiguracji sieci,
Może to spowodować spadek
ustawień urządzenia, sposobu
ich żywotności.
korzystania z urządzenia,
baterii i warunków otoczenia.
•Wymiana baterii na baterię
nieprawidłowego typu stwarza
•Aby zapobiec zanieczyszczeniu
ryzyko eksplozji.
środowiska i spowodowaniu
ewentualnego zagrożenia dla
•W przypadku zużycia baterii
zdrowia ludzi i zwierząt, zużytą
należy postępować zgodnie
baterię lub akumulator wyrzuć
z instrukcjami producenta.
do odpowiedniego pojemnika w
Jeżeli to możliwe, należy ją
wyznaczonych punktach zbiórki.
poddać recyklingowi. Nie wolno
wyrzucać baterii razem ze
• Nie wyrzucaj baterii ani
zwykłymi odpadami.
akumulatora razem z innymi
odpadami.
•W razie konieczności wymiany
baterii zanieś ją do lokalnego
• Zaleca się korzystanie z
punktu serwisowego LG
lokalnych, bezpłatnych
Electronics lub sprzedawcy w
systemów zwrotu baterii i
celu uzyskania pomocy.
akumulatorów.
• Należy zawsze odłączać
ładowarkę od gniazdka zasilania
po naładowaniu akumulatora
telefonu, aby uniknąć kosztów
związanych z dodatkowym
zużyciem energii.
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Ważne uwagi
Przed zaniesieniem telefonu do
serwisu lub wykonaniem telefonu
do przedstawiciela centrum
serwisowego należy sprawdzić,
czy problem występujący z
telefonem nie został opisany w
tej części instrukcji obsługi.

1. Pamięć telefonu
Jeśli wolna pamięć w telefonie
wynosi mniej niż 10% całkowitej
pamięci, telefon nie może
odbierać nowych wiadomości.
Należy przejrzeć pamięć telefonu
i usunąć część danych takich,
jak aplikacje lub wiadomości,
aby zwolnić pamięć.
Zarządzanie aplikacjami
1. N
 a ekranie głównym dotknij
karty Aplikacje i wybierz kolejno
opcje Ustawienia > Aplikacje
> Zarządzaj aplikacjami.
2. Po wyświetleniu wszystkich
aplikacji przewiń i wybierz
aplikację, która ma zostać
odinstalowana.
3. Dotknij opcji Odinstaluj
i dotknij opcji OK, aby
odinstalować żądaną aplikację.

2. Optymalizacja czasu
eksploatacji baterii
Można wydłużyć czas
eksploatacji baterii pomiędzy
ładowaniami poprzez wyłączanie
funkcji, które nie muszą cały
czas być uruchomione w
tle. Istnieje także możliwość
monitorowania zużycia baterii
przez aplikacje i zasoby
systemowe.
Aby wydłużyć czas
eksploatacji baterii
- Wyłącz komunikację radiową,
której nie używasz. Jeśli
nie korzystasz z sieci Wi-Fi,
połączenia Bluetooth lub GPS,
użyj aplikacji Ustawienia, aby je
wyłączyć.
- Zmniejsz jasność ekranu
i ustaw krótszy czas dla
wygaszania ekranu.
- Jeśli nie potrzebujesz funkcji
automatycznej synchronizacji
z pocztą Gmail, kalendarza,
kontaktów i innych aplikacji,
wyłącz je.

14
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- Niektóre pobrane aplikacje
mogą skracać czas eksploatacji
baterii. Konieczne będzie
odinstalowanie tych aplikacji
oraz ich danych i ustawień z
telefonu.
Sprawdzenie poziomu
naładowania baterii
1. Na ekranie głównym dotknij
karty Aplikacje i wybierz
kolejno opcje Ustawienia >
Informacje o telefonie >
Stan.
2. Stan baterii (ładowanie,
rozładowywanie) oraz poziom
naładowania (w postaci
wartości procentowej lub
jako pełne naładowanie) są
wyświetlane na górze ekranu.
Monitorowanie i
kontrolowanie zużycia baterii
przez aplikacje
1. Na ekranie głównym dotknij
karty Aplikacje i wybierz
kolejno opcje Ustawienia >
Informacje o telefonie >
Użycie baterii.
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2. C zas działania telefonu zasilanego
baterią jest wyświetlany na górze
ekranu. Jest to czas, jaki minął od
momentu ostatniego odłączenia
od źródła zasilania lub, w
przypadku podłączenia do źródła
zasilania, czas, przez jaki ostatnim
razem telefon był zasilany baterią.
Na ekranie widoczna jest lista
aplikacji lub usług, które wpływają
na zużycie baterii, w kolejności od
największego do najmniejszego
zużycia.

3. Instalacja systemu
operacyjnego typu
open source
Zainstalowanie w telefonie
systemu operacyjnego typu
open source i korzystanie
z niego zamiast z systemu
zainstalowanego przez
producenta może spowodować
nieprawidłowe działanie telefonu.
OSTRZEŻENIE: W przypadku
zainstalowania i użytkowania
systemu operacyjnego innego
niż system zainstalowany przez
15
15
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Ważne uwagi
producenta gwarancja telefonu
przestaje obowiązywać.
OSTRZEŻENIE: Aby chronić swój
telefon i dane osobiste, aplikacje
należy pobierać wyłącznie
z zaufanych źródeł, takich
jak serwis Android Market.
Nieprawidłowa instalacja aplikacji
w telefonie może powodować
nieprawidłowe działanie telefonu
lub występowanie poważnych
błędów. Konieczne będzie
odinstalowanie tych aplikacji oraz
ich danych i ustawień z telefonu.

4. Korzystanie ze wzoru
odblokowywania
ekranu
Możliwe jest ustawienie wzoru
niezbędnego do odblokowania
ekranu. Skorzystaj z krótkiego
kreatora, który pomoże Ci krok
po kroku.

OSTRZEŻENIE: Środki
ostrożności w przypadku
korzystania ze wzoru blokowania
Koniecznie zapamiętaj
ustawiony przez siebie wzór
odblokowywania ekranu. W
przypadku pięciokrotnego
użycia nieprawidłowego
schematu dostęp do telefonu
zostanie zablokowany. Po
5 nieudanych próbach
odblokowania ekranu za
pomocą wzoru można
dotknąć opcji Nie pamiętam
wzoru i skorzystać z danych
konta Google w celu
odblokowania telefonu.
W przypadku braku konta Google,
gdy konta Google nie utworzono
w telefonie lub gdy użytkownik
nie pamięta jego danych, można
skorzystać z opcji Twardy reset.

16
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5. Korzystanie z trybu
awaryjnego i funkcji
twardego resetu
Korzystanie z trybu
awaryjnego
*Przywracanie prawidłowego
działania telefonu
1. Wyłącz i ponownie włącz
telefon. Gdy telefon będzie
w trakcie włączania i
wyświetlony zostanie dziennik
Android, naciśnij i przytrzymaj
klawisz ekranu głównego.
Inicjalizacja telefonu zakończy
się na ekranie głównym i
komunikacie „Tryb awaryjny”
w lewym dolnym rogu.
2. Wybierz kolejno
opcje Ustawienia>
Aplikacje>Zarządzaj
aplikacjami, a następnie
wybierz aplikację i wybierz
ikonę Odinstaluj.
3. Gdy aplikacja zostanie
odinstalowana, wyłącz i
ponownie włącz telefon.
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* Korzystanie z funkcji twardego resetu
(Przywracanie ustawień fabrycznych)
Jeśli po zakończeniu procesu nie
zostanie przywrócony pierwotny
stan telefonu, skorzystaj z funkcji
Twardy reset, aby rozpocząć
inicjalizację telefonu.
Po włączeniu telefonu i
wyświetleniu ekranu blokady
naciśnij i przytrzymaj jednocześnie
klawisz zwiększania głośności +
klawisz ekranu głównego + klawisz
wyszukiwania (na pięć sekund). Po
wyświetleniu podręcznego ekranu
wybierz opcję OK, aby zresetować
telefon.
Należy pamiętać, że po
przeprowadzeniu twardego resetu
wszystkie dane i aplikacje zapisane
na telefonie zostaną utracone; tej
operacji nie można cofnąć.
OSTRZEŻENIE:
Aplikacje i dane użytkownika
zostaną usunięte. Zalecamy
wykonywanie kopii
zapasowych ważnych danych
przed przeprowadzeniem
twardego resetu.
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Ważne uwagi
6. Łączenie z sieciami Wi-Fi
Aby skorzystać z funkcji Wi-Fi
w telefonie, należy połączyć się
z bezprzewodowym punktem
dostępu, czyli „hotspotem”.
Niektóre punkty dostępu są
otwarte i można się z nimi
połączyć w prosty sposób. Inne
są ukryte lub objęte innymi
zabezpieczeniami i aby się z nimi
połączyć, trzeba odpowiednio
skonfigurować telefon.
Funkcję Wi-Fi należy wyłączyć,
jeśli nie jest wykorzystywana,
aby wydłużyć czas eksploatacji
baterii.
Włączanie funkcji Wi-Fi i
łączenie się z siecią Wi-Fi
1. Na ekranie głównym dotknij
karty Aplikacje i wybierz
kolejno opcje Ustawienia
> Sieci i połączenia
bezprzewodowe >
Ustawienia sieci Wi-Fi.
2. Dotknij opcji Wi-Fi, aby
ją włączyć, a następnie
rozpocznij skanowanie w
poszukiwaniu dostępnych
sieci Wi-Fi.

- Zostanie wyświetlona lista
dostępnych sieci Wi-Fi. Sieci
zabezpieczone są oznaczone
ikoną blokady.
3. Dotknij sieci, aby się z nią
połączyć.
- Jeśli sieć jest otwarta,
zostanie wyświetlony monit
o potwierdzenie zamiaru
połączenia z tą siecią
poprzez dotknięcie opcji
Połącz.
- Jeśli sieć jest zabezpieczona,
zostanie wyświetlony
monit o wprowadzenie
hasła lub innych danych
logowania. (Szczegółowe
informacje można uzyskać u
administratora sieci.)
4. Na pasku stanu są
wyświetlane ikony wskazujące
na status sieci Wi-Fi.

7. Korzystanie z karty
pamięci microSD
Obrazy, muzykę i filmy można
zapisywać wyłącznie w pamięci
zewnętrznej.

18
18

T540 MR_POL_Poland_1.0_1020.ind18 18

2010.10.21 8:58:43 PM

Przed rozpoczęciem korzystania
z wbudowanego aparatu
konieczne jest wcześniejsze
włożenie karty microSD do
aparatu.
Bez karty pamięci nie można
zapisać zrobionych zdjęć i
nagranych filmów.
UWAGA: Aplikacje mogą być
zapisywane wyłącznie w
wewnętrznej pamięci aparatu.
OSTRZEŻENIE:
Nie należy wkładać ani
wyjmować karty pamięci,
gdy telefon jest włączony.
W przeciwnym razie karta
pamięci i telefon mogą zostać
uszkodzone, podobnie
jak dane przechowywane
na karcie pamięci. Aby
bezpiecznie wyjąć kartę
pamięci, wybierz kolejno
pozycje Aplikacje >
Ustawienia > Karta SD i
pamięć telefonu > Odłącz
kartę SD.
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8. Otwieranie i
przełączanie aplikacji

Dzięki systemowi Android
korzystanie z wielozadaniowości
jest proste, ponieważ otwarte
aplikacje pozostają uruchomione
nawet po otwarciu innej aplikacji.
Nie ma potrzeby zamykać jednej
aplikacji przed otwarciem innej.
Korzystanie i przełączanie
między kilkami otwartymi
aplikacjami. System Android
zarządza każdą z aplikacji,
w razie potrzeby uruchamia
je i zamyka, zapewniając, że
bezczynne aplikacje nie zużywają
niepotrzebnie baterii.
Zatrzymanie wykorzystywanej
aplikacji
1. Na ekranie głównym dotknij
karty Aplikacje i wybierz
kolejno opcje Ustawienia>
Aplikacje> Zarządzaj
aplikacjami.
2. Przewiń do odpowiedniej
aplikacji i dotknij opcji Wymuś
zatrzymanie, aby przestać z
niej korzystać.
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Ważne uwagi
9. Podłączanie telefonu
do komputera za
pomocą kabla USB
UWAGA: Instalacja programu LG
PC Suite w komputerze
Aby zyskać możliwość
synchronizacji danych w telefonie
z danymi w komputerze przez
przewód USB, konieczne jest
zainstalowanie programu LG PC
Suite w komputerze. Program
można pobrać z witryny firmy LG
(http://www.lg.com).

Przejdź na stronę http://www.
lg.com, wybierz swój region,
kraj i język, kliknij kolejno opcje
Wsparcie. Więcej informacji na
temat instalacji i korzystania z
tego programu można znaleźć w
witrynie firmy LG.

LG PC SUITE
LG PC Suite IV to program
umożliwiający połączenie
telefonu komórkowego z
komputerem za pomocą
przewodu USB do transmisji
danych, co pozwala korzystać
z funkcji telefonu z poziomu
komputera.
Najważniejsze zastosowania
programu LG PC Suite IV
- Wygodne tworzenie,
edytowanie i usuwanie
danych z telefonu
- Synchronizowanie danych
między komputerem i
telefonem (zawartość folderów
Kontakty, Kalendarz/zadania)
- Wygodne przesyłanie
plików multimedialnych
(zawartość folderów Zdjęcia,
Wideo, Muzyka) przy
użyciu popularnej funkcji
przeciągania i upuszczania
między urządzeniami
- Przesyłanie wiadomości z
telefonu do komputera
- Używanie telefonu jako
modemu
- Aktualizowanie
oprogramowania telefonu bez
utraty danych

20
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Telefon GT540 nie
obsługuje:
- Łączenia się z
komputerem za pomocą
interfejsu Bluetooth
- Aplikacji LG Air Sync
(synchronizacja z usługą
sieciową, funkcja R-Click)
- Aplikacji OSP (On Screen
Phone)
- Zadań w kalendarzu
- Notatek
- Poczty e-mail
- Aplikacji Java
Instrukcja obsługi pakietu
PC Suite IV jest dostępna w
menu Pomoc aplikacji PC
Suite IV.
Aby przesłać pliki przy użyciu
urządzeń USB:
1. W
 łóż do telefonu kartę
pamięci microSD (karta może
już się znajdować w telefonie).
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2. Przed podłączeniem kabla
USB włącz w telefonie tryb
Tylko pamięć masowa. (W
menu aplikacji wybierz kolejno
pozycje Ustawienia > Karta
SD i pamięć telefonu, a
następnie zaznacz pole Tylko
pamięć masowa).
3. Telefon można podłączyć
do portu USB komputera,
korzystając z dołączonego
kabla USB. Zostanie
wyświetlone powiadomienie o
podłączeniu urządzenia USB.
4. Otwórz pasek powiadomień
i dotknij podłączonego
urządzenia USB.
5. Dotknij opcji Podłącz,
aby potwierdzić zamiar
przesłania plików między kartą
pamięci microSD telefonu i
komputerem.
Jeśli telefon został podłączony
jako urządzenie pamięci
masowej USB, zostanie
wyświetlone powiadomienie.
Karta pamięci microSD telefonu
zostanie podłączona jako dysk
komputera. Od tego momentu
istnieje możliwość kopiowania
plików do i z karty pamięci
microSD.
21
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Ważne uwagi
Wskazówka!
Aby ponownie skorzystać z karty
pamięci microSD telefonu, należy
otworzyć pasek powiadomień i
dotknąć opcji „Wyłącz urządzenie
pamięci masowej USB”.
W międzyczasie nie ma dostępu
do karty pamięci microSD z
poziomu telefonu, nie można
więc korzystać z aplikacji
wykorzystujących kartę pamięci
microSD, takich jak Aparat,
Galeria czy Muzyka.
Aby odłączyć telefon od
komputera, należy uważnie
wykonać instrukcje wyświetlane
na komputerze w celu
poprawnego odłączenia karty
pamięci microSD i urządzeń
USB, co pozwoli uniknąć utraty
danych przechowywanych na
karcie pamięci.
1. Odłączanie karty pamięci
microSD od komputera.
2. Otwórz pasek powiadomień
i dotknij opcji Wyłącz
urządzenie pamięci
masowej USB.
3. D
 otknij opcji Wyłącz w
wyświetlonym oknie dialogowym.
22
22
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10. Odblokowanie ekranu
podczas trwania
połączenia danych
Ekran Twojego telefonu wygasi się,
jeśli przed dłuższy czas pozostanie
bezczynny podczas trwającej
transmisji danych. By włączyć
ekran, wystarczy, że go dotkniesz.

11. W razie zawieszenia
się telefonu
Gdy telefon przestanie reagować
na wprowadzanie danych, wyjmij
baterię, włóż ją ponownie i włącz
telefon.
Jeśli telefon nadal nie będzie
działać, skontaktuj się z centrum
serwisowym.

12. Nie podłączaj
telefonu podczas
włączania/wyłączania komputera
Upewnij się, że połączenie
między telefonem a komputerem
poprzez kabel USB zostało
rozłączone, ponieważ w
przeciwnym razie mogłoby to
prowadzić do wystąpienia błędu
w komputerze.

2010.10.21 8:58:44 PM

Opis telefonu
Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy klawisz
zasilania. Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przez 3
sekundy klawisz zasilania, a następnie dotknij opcji Wyłącz.
Klawisz menu
- Otwieranie
menu aplikacji
i sprawdzanie
dostępnych opcji.
Klawisz wysyłania
- Wyświetlanie
rejestru połączeń i
odbieranie połączeń
przychodzących.
Klawisz ekranu
głównego
- Wciśnięcie: Powrót do
ekranu głównego
- P rzytrzymanie: lista
ostatnio uruchamianych aplikacji
Mikrofon

Słuchawka
Klawisz Wstecz
- Powrót do
poprzedniego
ekranu.
Klawisz kończenia/
zasilania/
blokowania
- Zakończenie
lub odrzucenie
połączenia.
- Naciśnięcie i
przytrzymanie tego
przycisku pozwala
na włączenie/
wyłączenie
telefonu.
- Wyłączenie
ekranu i jego
zablokowanie.

WSKAZÓWKA! Aby po wybraniu aplikacji zobaczyć, jakie są w niej
dostępne opcje, dotknij klawisza Menu.
WSKAZÓWKA! Jeśli podczas korzystania z telefonu wystąpią w nim błędy
albo jeśli nie można go włączyć, wyjmij baterię, włóż ją ponownie,
odczekaj 5 sekund i spróbuj włączyć telefon.
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Opis telefonu
Klawisze regulacji
głośności
- Na ekranie głównym:
regulacja głośności
dzwonka.
- Podczas połączenia:
regulacja głośności
słuchawki.
- Podczas pracy aplikacji
multimedialnych: regulacja
głośności.

Złącze ładowarki / kabla
micro USB
Klawisz wyszukiwania
- Wyszukiwanie przy
użyciu Google.
Przycisk aparatu
- Uruchamianie aparatu i
wyzwalanie migawki

Stereofoniczne
złącze
słuchawkowe

Tylna
pokrywa

Obiektyw
aparatu
fotograficznego
Gniazdo
kart pamięci
microSD
Złącze ładowarki/
kabla micro USB

Bateria
Gniazdo
karty SIM
Klawisz
wyszukiwania

Przycisk aparatu

24
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Wkładanie karty SIM i
baterii
Przed rozpoczęciem
użytkowania telefonu należy go
skonfigurować. Aby włożyć kartę
SIM i baterię:
1 Zdejmij tylną pokrywę,
mając tył telefonu zwrócony
ku sobie. Aby zdjąć tylną
pokrywę, przytrzymaj mocno
kciukami obie strony tylnej
pokrywy poniżej obiektywu
aparatu fotograficznego i
przesuń ją w dół.

2 Wsuń kartę SIM do uchwytu
karty. Upewnij się, że miejsce
styku karty (w kolorze złotym)
jest zwrócone w dół.

wa
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Opis telefonu
3 W
 łóż baterię, zbliżając i
wyrównując złote styki
telefonu i baterii, a następnie
delikatnie naciskając baterię
do momentu, aż wskoczy na
swoje miejsce. W celu wyjęcia
baterii, delikatnie podważ ją
od góry i odchyl.

UWAGA! Jeśli telefon nie
nawiązuje połączeń danych po
włożeniu karty SIM i włączeniu
telefonu, należy skontaktować
się z operatorem w celu
uzyskania szczegółowych
danych dotyczących nazwy
punktu dostępu.
Sposób bezpiecznego usunięcia
baterii: Zdemontuj zużytą
baterię, wykonując czynności
w odwrotnej kolejności, niż
podczas montażu.

4 P onownie załóż tylną pokrywę
telefonu i przesuwaj ją, aż się
zatrzaśnie.

Ładowanie telefonu
Delikatnie odchyl pokrywę
gniazda ładowarki znajdującego
się z boku telefonu GT540.
Włóż wtyk ładowarki do gniazda
telefonu i podłącz ładowarkę do
gniazdka elektrycznego. Telefon
GT540 powinien być ładowany
do momentu wyświetlenia ikony
oznaczającej naładowanie.
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UWAGA: Pełne naładowanie
baterii przy pierwszym użyciu
pozwala na wydłużenie czasu jej
eksploatacji.

UWAGA: Telefon GT540 ma
wewnętrzną antenę. Należy
uważać, aby nie zadrapać lub
nie uszkodzić tylnego obszaru,
ponieważ będzie to miało
negatywny wpływ na działanie
telefonu.

Aby włożyć kartę pamięci:
1 Przed włożeniem lub
wyjęciem karty pamięci należy
wyłączyć telefon. Zdejmij tylną
pokrywę.

2 P rzesuń i odchyl osłonę
gniazda i włóż do niego kartę
pamięci. Miejsce styku karty
(w kolorze złotym) musi być
zwrócone do dołu.

Wkładanie karty pamięci
Aby móc przechowywać pliki
multimedialne, np. obrazy
przechwycone za pomocą
wbudowanego aparatu, do
telefonu należy włożyć kartę
pamięci.
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Opis telefonu
Formatowanie karty
pamięci

3 Z amknij i przesuwając
zablokuj osłonę gniazda.

OSTRZEŻENIE!
Nie należy wkładać ani
wyjmować karty pamięci,
gdy telefon jest włączony.
W przeciwnym razie karta
pamięci i telefon mogą zostać
uszkodzone, podobnie jak
dane przechowywane na
karcie pamięci.

Karta pamięci może już być
sformatowana. W przeciwnym
wypadku kartę należy
sformatować przez rozpoczęciem
korzystania z niej.
UWAGA: Podczas formatowania
karty pamięci wszystkie pliki
zapisane na niej zostaną
usunięte.
1 Na ekranie głównym dotknij
przycisk Menu, aby otworzyć
menu aplikacji.
2 Dotknij opcji Ustawienia.
3 Przewiń i dotknij opcji Karta
SD i pamięć telefonu.
4 Dotknij opcji Odłącz kartę
SD.
5 Dotknij opcji Formatuj kartę
SD, a następnie potwierdź
swój wybór.
6 Jeśli został ustawiony wzór
blokowania, wprowadź go i
wybierz opcję Wymaż wszystko.
Karta zostanie sformatowana i
będzie gotowa do użytku.

28
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UWAGA: Jeśli na karcie
pamięci znajdowały się dane, po
sformatowaniu struktura folderów
może uleć zmianie z powodu
usunięcia wszystkich plików.
Wskazówka!
Jeśli karta pamięci jest już
załadowana,wykonaj poniższe
kroki by ją sformatować.
Dotknik Aplikacje > Ustawienia
> Karta SD i pamięć telefonu
> Fortmatuj kartę SD.
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Ekran główny
Wskazówki dotyczące
ekranu dotykowego
Poniżej znajdziesz kilka
wskazówek jak używać Twojego
telefonu.
Dotknij - aby wybrać Menu,
opcję lub uruchomić aplikację,
dotknij ją.
Dotknij i przytrzymaj - by
otworzyć menu opcji lub złapać
i przenieść obiekt, dotknij go i
przytrzymaj.
Przeciągnij - by przewinąć listę,
przeciągaj palec po ekranie
Szybko potrąć - by szybko
przewinąć listę, szybko
przeciągnij i puść ekran (potrąć).

Wskazówki
•A
 by wybrać element, dotknij

środka jego ikony.

• Nie naciskaj zbyt silnie

— ekran dotykowy jest
wystarczająco czuły, by wykryć
delikatne dotknięcie.

•D
 o dotykania opcji używaj

opuszki palca. Uważaj, aby nie
dotknąć innych przycisków.

Blokowanie i
odblokowywanie ekranu
Po pozostawieniu telefonu
GT540 w stanie bezczynności na
wyświetlaczu pojawi się ekran
blokady.
Aby wyjść z trybu uśpienia
telefonu, naciśnij klawisz
zasilania/wysyłania/ekranu
głównego. Zostanie wyświetlony
ekran blokady. Dotknij ikony
kłódki i przesuń palcem w
prawo, aby odblokować ekran
główny. Zostanie wyświetlony
ostatni ekran widoczny przed
zablokowaniem ekranu.
UWAGA: Jeśli podczas
aktywacji wzoru blokowania
są uruchomione programy,
mogą one wciąż działać po
zablokowaniu telefonu. Dlatego
przed przejściem do trybu
blokady zaleca się zamknięcie
wszystkich aplikacji, aby
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uniknąć niepotrzebnych opłat
(np. za połączenia telefoniczne,
połączenia internetowe czy
przesyłanie danych).
WSKAZÓWKA!
Konfigurowanie wzoru
odblokowywania ekranu
Użytkownik może sam ustalić
wzór odblokowywania, łącząc
co najmniej cztery punkty. Po
ustawieniu wzoru narysowanie
go na ekranie będzie
powodowało zablokowanie
ekranu. Aby odblokować telefon,
należy ponownie narysować
ustalony wzór na ekranie.

Korzystanie z ekranu
głównego
Aby je wyświetlić, wystarczy
przesunąć palcem w lewo lub
w prawo. Każdy panel można
dostosować, korzystając z
widgetów, czy też skrótów do
ulubionych aplikacji i folderów.
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UWAGA: Wygląd niektórych
ekranów może zależeć od
dostawcy usług telefonicznych.

Wybór domyślnego
ekranu głównego
Interfejs użytkownika obejmuje
dwa rodzaje ekranu głównego:
Dom i Strona główna systemu
Android.
Użytkownik może wybrać swój
ulubiony ekran główny i ustawić
go jako ekran domyślny.
Aby zmienić ustawienia
domyślnego ekranu głównego,
wybierz opcję Wybór ekranu
głównego z menu aplikacji.
•N
 a ekranie głównym LG są
widoczne klawisze szybkiego
dostępu (u dołu ekranu).
Klawisze szybkiego dostępu
umożliwiają łatwy dostęp
do najczęściej używanych
funkcji telefonu za pomocą
jednokrotnego dotknięcia
ekranu.
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Ekran główny
Dotknij ikony Telefon, aby
wyświetlić klawiaturę dotykową
i nawiązać połączenie.
Dotknij ikony
Wiadomość, aby uzyskać
dostęp do menu wiadomości.
To menu pozwala utworzyć
nową wiadomość.
Dotknij karty Aplikacje u
dołu ekranu. Karta pozwala
na przegląd wszystkich
zainstalowanych aplikacji.
Wystarczy jej dotknąć, aby
przewinąć aplikacje.
•N
 a ekranie głównym Android
dotknij ikony Aplikacje , aby
otworzyć menu aplikacji.
Dotknij ekranu i przesuń
palcem w górę lub w dół, aby
przewijać listę aplikacji. Po
otwarciu i wyświetleniu menu
aplikacji dotknięcie ikony Ekran
główny
powoduje powrót
do ekranu głównego.

Dodawanie widgetów do
ekranu głównego
Ekran główny można
dostosować, dodając do niego
skróty, widgety i foldery. Aby
cieszyć się jeszcze większą
wygodą podczas korzystania
z telefonu, dodaj do ekranu
głównego ulubione widgety.
Aby dodać żądaną ikonę do
ekranu głównego:
1 Mając wyświetlony ekran
główny, dotknij klawisza
Menu
, a następnie
wybierz opcję Dodaj.
2 W menu Dodaj do strony
głównej dotknij typu pozycji,
która ma zostać dodana.
3 Możesz na przykład wybrać z
listy opcję Foldery i dotknąć
jej.
4 Wybierz z listy opcję Kontakty
z numerami telefonów i
dotknij jej.
5 Na ekranie głównym zostanie
wyświetlona nowa ikona
folderu. Przeciągnij ją w
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żądane miejsce na wybranym
panelu i upuść.
WSKAZÓWKA! Aby dodać ikonę
aplikacji do ekranu głównego,
dotknij i przytrzymaj wybraną
ikonę.
Aby usunąć ikonę aplikacji z
ekranu głównego:
1 Dotknij ikony i przytrzymaj
ją. Ikona Aplikacje zostanie
zastąpiona przez ikonę Kosz
.
2 Przeciągnij i upuść ikonę
aplikacji na ikonę Kosz
.

Powrót do poprzednio
używanej aplikacji
1 W
 ciśnij klawisz ekranu
głównego i przytrzymaj go.
Na ekranie pojawi się okno z
ikonami aplikacji, które były
ostatnio używane.
2 Dotknij ikony, aby otworzyć
wybraną aplikację. Możesz
także dotknąć klawisza
Wstecz, aby powrócić do
bieżącej aplikacji.
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Pasek powiadomień
Pasek powiadomień jest
widoczny u góry ekranu. Dotknij
paska powiadomień i przesuń
go w dół. Mając wyświetlony
ekran główny, dotknij klawisza
Menu
i wybierz opcję
Powiadomienia. W tym miejscu
można sprawdzić stan łączności
Wi-Fi i Bluetooth, a także inne
powiadomienia.

Wyświetlanie paska
stanu
Pasek stanu wykorzystuje różne
ikony do wyświetlania informacji
o telefonie, m.in. o sile sygnału,
nowych wiadomościach, stanie
baterii, a także o aktywności
połączenia Bluetooth i połączenia
danych.
W tabeli poniżej wyjaśniono
znaczenie ikon, które mogą się
pojawić na pasku stanu.
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Ekran główny
Ikona Opis
[Pasek stanu]
Ikona Opis
Brak karty SIM
Brak sygnału
Połączono z siecią Wi-Fi

Ostrzeżenie systemowe
Ustawiono alarm
Nowa wiadomość głosowa
Tryb lotu
Dzwonek jest wyciszony

Podłączony zestaw
słuchawkowy

Tryb wibracji

Przekazywanie połączeń

Brak karty SD

Zawieszone połączenie

Pełne naładowanie baterii

Głośnik telefonu jest włączony

Ładowanie baterii w toku

Mikrofon telefonu jest
wyciszony

Odbieranie danych

Nieodebrane połączenie
Połączenie Bluetooth
jest włączone
Połączono z
urządzeniem Bluetooth

Wysyłanie danych
Odbieranie i wysyłanie
danych
Telefon jest połączony z
komputerem za pomocą
przewodu USB
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Ikona Opis
Pobieranie danych
Przesyłanie danych
GPS włączone
Odbieranie danych o
lokalizacji z satelity GPS
2 dodatkowe
powiadomienia
niewyświetlone
Połączenie w toku
Dane są
synchronizowane
Pobieranie zakończone
Nowa Gmail
Nowy Google Talk
Nowa wiadomość
Utwór jest odtwarzany
Nadchodzące wydarzenie
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Klawiatura ekranowa
Tekst można wprowadzać również
za pomocą klawiatury ekranowej.
Pojawia się ona automatycznie
na ekranach wymagających
wpisywania tekstu. Pojawia się
ona automatycznie na ekranach
wymagających wpisywania tekstu.

Korzystanie z klawiatury
numerycznej i
wprowadzanie tekstu
umożliwia
przechodzenie

między trybami wpisywania
małych i wielkich liter. Aby
wpisać jedną wielką literę,
dotknij klawisza jeden raz.
Następny wprowadzany
znak będzie napisany
wielką literą. Dwukrotnie
dotknięcie spowoduje
włączenie funkcji Caps Lock.
Kolorowe kółko na przycisku
informuje, czy tryb wielkich
liter jest włączony na stałe
(kolor zielony) czy tylko
dla jednego znaku (kolor
pomarańczowy).
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Ekran główny
służy do wstawiania spacji.
służy do włączania/
wyłączania słownika XT9.
służy do wyświetlania
menu ustawień. Zawiera
ono następujące opcje:
Ustawienia edytora,
Typy klawiatury, Język
wprowadzania, Słownik
użytkownika i Metoda
wprowadzania.
umożliwia wyświetlanie
i ukrywanie klawiatury
ekranowej.
służy do usuwania
poprzedniego znaku.
służą
do włączania

klawiatury numerycznej i
klawiatury z symbolami.
służy do rozpoczynania
nowego wiersza w polu
wiadomości.

Słownik XT9
Klawiatura ekranowa jest
wyposażona w funkcję
autouzupełniania tekstu, która
potrafi bardzo przyspieszyć
pisanie i zwiększyć jego
dokładność. Tryb XT9 korzysta
z wbudowanego słownika do
rozpoznawania wprowadzanych
słów w oparciu o sekwencje
naciskanych klawiszy
numerycznych. Wystarczy
dotknąć klawisza numerycznego
odpowiadającego literze, która ma
zostać wprowadzona, a słownik
wyświetli przewidywane słowo.

Tryb 123 (tryb cyfr)
Ten tryb umożliwia szybsze
wprowadzanie cyfr w treści
wiadomości (np. numeru
telefonu). Wprowadź cyfry,
dotykając odpowiednie klawisze,
a następnie ręcznie przełącz z
powrotem na odpowiedni tryb
wprowadzania tekstu.
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Wprowadzanie znaków
diakrytycznych
Jeżeli językiem wprowadzania
tekstu jest na przykład język polski,
istnieje możliwość wprowadzania
znaków specjalnych w tym języku
(np. „ą”).

Przykład
Aby wprowadzić znak „ą”,
naciśnij i przytrzymaj klawisz „a”.
Zaczekaj, aż na ekranie pojawi
się lista skojarzonych znaków
diakrytycznych, a następnie
nie odrywając palca od ekranu
wybierz „ą”.
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Kreator konta Google
Konfiguracja konta Google 4 Po wprowadzeniu
Przy pierwszym uruchomieniu
aplikacji Google w telefonie
konieczne będzie zalogowanie
się do istniejącego konta Google.
Jeśli nie posiadasz konta
Google, otrzymasz monit o jego
utworzenie.

Tworzenie konta Google
1 N
 a ekranie głównym dotknij
karty Aplikacje, aby otworzyć
menu aplikacji.
2 Dotknij opcji Gmail, a
następnie kolejno opcji
Dalej>Utwórz, aby uruchomić
kreatora konfiguracji konta
pocztowego Gmail.
3 Dotknij pola tekstowego, aby
otworzyć klawiaturę dotykową,
a następnie wpisz swoje imię/
nazwisko i nazwę użytkownika
przypisaną do konta Google.
Podczas wpisywania tekstu
możesz przechodzić do
następnego pola tekstowego,
dotykając przycisku Dalej na
klawiaturze.

imienia/nazwiska i nazwy
użytkownika dotknij przycisku
Dalej. Telefon połączy
się z serwerami Google i
sprawdzi dostępność nazwy
użytkownika.
5 Wpisz hasło i potwierdź je
w kolejnym polu. Postępuj
zgodnie z instrukcjami i wpisz
wymagane i opcjonalne
informacje dotyczące konta.
Zaczekaj na utworzenie konta
na serwerze.

Logowanie do konta
Google
1 W
 pisz adres e-mail i
hasło, a następnie dotknij
opcji Zaloguj. Poczekaj
na zakończenie procesu
logowania.
2 Po zalogowaniu możesz
korzystać z poczty Gmail i
usług Google w telefonie.
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3 P o skonfigurowaniu konta
Google w telefonie nastąpi
automatyczna synchronizacja
telefonu z internetowym
kontem Gmail. Przebieg
procesu zależy od ustawień
synchronizacji.
WAŻNA
• Niektóre aplikacje, w tym
Kalendarz, współpracują tylko
z pierwszym dodanym kontem
Google. Jeśli zamierzasz
używać w telefonie kilku kont
Google, pamiętaj, aby najpierw
zalogować się na koncie, na
którym chcesz korzystać z tych
aplikacji. Gdy się zalogujesz,
kontakty, wiadomości poczty
Gmail, wydarzenia z kalendarza
oraz inne informacje
zapisane w tych aplikacjach
i usługach internetowych
zostaną zsynchronizowane z
telefonem. Jeśli nie zalogujesz
się na koncie Google podczas
konfiguracji, podczas
pierwszego uruchamiania
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aplikacji wymagającej takiego
konta, np. Gmail czy Android
Market, zobaczysz monit o
zalogowanie się lub utworzenie
konta Google.
• Aby za pomocą funkcji kopii
zapasowych przywrócić na
swoim telefonie ustawienia z
innego telefonu wyposażonego
w system Android OS lub
nowszy, musisz zalogować
się na swoim koncie Google
teraz, w trakcie konfiguracji.
Jeśli będziesz czekać do
zakończenia konfiguracji,
ustawienia nie zostaną
przywrócone.
• Jeśli masz konto firmowe
obsługiwane przez dział
informatyczny przedsiębiorstwa
lub podmiot zewnętrzny, mogą
istnieć specjalne instrukcje
dotyczące logowania się na
tym koncie.
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Połączenia
Nawiązywanie połączenia 2 Dotknij przycisku Menu, a
1 N
 a ekranie głównym naciśnij
klawisz Wyślij
i dotknij
ikony Telefon
, aby
otworzyć klawiaturę.
2 Wpisz numer, korzystając z
klawiatury. Aby usunąć cyfrę,
dotknij ikony Wyczyść .
3 Dotknij ikony Połączenie ,
aby nawiązać połączenie.
4 Aby zakończyć połączenie,
dotknij opcji Koniec lub naciśnij
klawisz Zakończ
.

następnie opcji Szukaj i
korzystając z Wyszukiwarki
wpisz pierwsze litery nazwy
kontaktu, z którym chcesz
nawiązać połączenie.
3 Wybierz kontakt z
wyświetlonej listy, a następnie
wybierz numer, jeśli dla
kontaktu zapisano kilka
numerów telefonu.

WSKAZÓWKA! Aby
wprowadzić znak „+” w
celu nawiązania połączenia
międzynarodowego, dotknij
klawisza
i przytrzymaj go.

Gdy dzwoni telefon, naciśnij
przycisk Akceptuj
, aby
odebrać połączenie.
Możesz także przeciągnąć ikonę
Odbierz
w prawo.
Naciśnij klawisz Zakończ
, aby odrzucić połączenie
przychodzące.

Nawiązywanie połączeń z
kontaktami
1 N
 a ekranie głównym dotknij
karty Aplikacje, aby wyświetlić
menu aplikacji. Dotknij opcji
Kontakty, aby otworzyć listę
kontaktów.

Odbieranie i odrzucanie
połączenia

WSKAZÓWKA! Gdy dzwoni
telefon, dotknij ikony
wyciszenia
i przesuń ją w
lewo, jeśli chcesz włączyć tryb
cichego dzwonka.
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Regulowanie głośności
połączenia
Aby dostosować głośność
podczas połączenia, użyj
klawisza zwiększania lub
zmniejszania głośności,
znajdującego się po lewej stronie
telefonu.

Nawiązywanie drugiego
połączenia
1 W
 czasie pierwszej rozmowy
dotknij pozycji .
2 Wybierz numer lub przeszukaj
swoje kontakty i zaznacz
numer, pod który chcesz
zadzwonić.
3 Dotknij ikony Połączenie ,
aby nawiązać połączenie.
4 Oba połączenia zostaną
wyświetlone na ekranie
połączenia. Pierwsze
połączenie zostanie
zablokowane i zawieszone.
5 Dotknij ikony
, aby
przełączyć połączenia.
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UWAGA: Możesz także dotknąć
ikony
i zainicjować
połączenie konferencyjne.
6 Aby zakończyć aktywne
połączenie, naciśnij przycisk
Zakończ. W przypadku
braku aktywnego połączenia
naciśnięcie tego przycisku
spowoduje zakończenie
zawieszonego połączenia.
Aby jednocześnie zakończyć
wszystkie połączenia, dotknij
przycisku Menu, a następnie
opcji Zakończ.
UWAGA: Opłata pobierana jest
za każde z nawiązywanych
połączeń.

Wyświetlanie rejestrów
połączeń
Na ekranie głównym naciśnij
klawisz Wyślij
.
Opcja pozwala na wyświetlenie
pełnej listy wszystkich połączeń
wychodzących, odebranych,
nieodebranych.
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Połączenia
WSKAZÓWKA! Dotknij
dowolnej pozycji rejestru
połączeń, aby wyświetlić datę,
czas i długość połączenia.
WSKAZÓWKA! Dotknij opcji
Menu, a następnie opcji Wyczyść
rejestr połączeń, aby usunąć
wszystkie zapisane pozycje.

Ustawienia połączeń
Użytkownik może skonfigurować
ustawienia połączeń
telefonicznych, takie jak
przekierowanie połączeń,
połączenia oczekujące i inne
specjalne funkcje oferowane
przez dostawcę.
1 Na ekranie głównym dotknij
karty Aplikacje, aby otworzyć
menu aplikacji.
2 Przewiń menu i dotknij opcji
Ustawienia.
3 Dotknij opcji Ustawienia
połączeń, a następnie
wybierz opcje, które chcesz
dostosować.

<Ustalone numery>
Opcja Numery ustalone pozwala
włączyć tę funkcję i utworzyć listę
numerów, które będzie można
wybierać za pomocą telefonu.
W tym celu wymagany jest kod
PIN2, który można uzyskać od
operatora. Z telefonu będzie
można wybierać jedynie numery
znajdujące się na liście numerów
ustalonych. Gdy włączona jest
funkcja Numerów ustalonych, w
celu wysłania wiadomości należy
dodać numer centrum SMS do
listy numerów ustalonych.
<Przekierowania>
Konfiguracja numeru poczty
głosowej.
Usługa poczty głosowej –
umożliwia wybranie usługi poczty
głosowej oferowanej przez
operatora sieci lub zewnętrznego
dostawcę, np. Google Voice.
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Ustawienia poczty głosowej –
jeśli korzystasz z usługi poczty
głosowej oferowanej przez
operatora swojej sieci, za pomocą
tej opcji możesz wprowadzić
numer telefonu, pod którym
będziesz odsłuchiwać wiadomości
i zarządzać ich ustawieniami.
< Inne ustawienia połączeń >
Wiadomości z przeprosinami –
korzystając z tej funkcji, możesz
szybko wysłać wiadomość SMS w
przypadku odrzucania połączenia.
Funkcja ta jest przydatna, gdy
trzeba szybko wysłać wiadomość
zwrotną w trakcie spotkania.
Przekierowania połączeń –
pozwala określić, jak ma
przebiegać przekazywanie
połączeń, jeśli rozmawiasz
przez telefon, nie odbierasz
itp. Wybierz opcję Przekieruj
wszystkie, Przekieruj, gdy
zajęty, Przekieruj, gdy
nieodebrane lub Przekieruj,
gdy nieosiągalny. Następnie
wpisz numer, na których chcesz
przekierowywać połączenia.
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UWAGA: Za przekierowania
połączeń pobierane są opłaty.
Szczegółowe informacje można
uzyskać u operatora sieci.
Blokowanie połączeń – wybierz
opcje blokowania połączeń.
Wprowadź hasło funkcji
blokowania połączeń.
Skontaktuj się z operatorem, aby
sprawdzić, czy ta usługa jest
dostępna.
Koszt połączeń – pozwala
wyświetlić opłaty naliczone
za wykonane połączenia.
(Dostępność tej usługi jest
zależna od sieci; niektórzy
operatorzy nie udostępniają tej
funkcji.)
Czas połączeń – pozwala
sprawdzić czas trwania
wszystkich połączeń, w tym
połączeń wychodzących i
odebranych oraz czas ostatniego
połączenia.
Ustawienia połączenia GSM –
pozwala zmienić następujące
ustawienia:
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Połączenia
ID rozmówcy: Pozwala określić,
czy podczas nawiązywania
połączenia Twój numer ma być
wyświetlany w telefonie odbiorcy.
Połączenia oczekujące: Jeśli
ta usługa zostanie uaktywniona,
telefon będzie informować o
połączeniu przychodzącym
podczas trwającej rozmowy.
(Dostępność funkcji zależy od
operatora sieci.)
Wybierz linię: Pozwala wybrać
linię. Opcja dostępna tylko dla
niektórych kart SIM.
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Kontakty
Użytkownik może dodawać
kontakty w telefonie i
synchronizować je z kontaktami
konta Google lub innego
konta, które obsługuje funkcję
synchronizacji kontaktów.

Wyszukiwanie kontaktu
1 N
 a ekranie głównym
dotknij karty Aplikacje, aby
wyświetlić menu aplikacji.
Dotknij opcji Kontakty, aby
otworzyć listę kontaktów.
2 D
 otknij opcji Szukaj, a następnie
wprowadź nazwę kontaktu za
pomocą klawiatury telefonu.

Dodawanie nowego
kontaktu
1 N
 a ekranie głównym naciśnij
klawisz Wyślij
i
dotknij ikony Telefon
, aby otworzyć klawiaturę
numeryczną. Wprowadź nowy
numer kontaktu, a następnie
dotknij klawisza Menu
,
opcji Dodaj do kontaktów i
opcji Utwórz nowy kontakt.
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2 A by dodać zdjęcie do nowego
kontaktu, dotknij ikony .
Możesz użyć zapisanego
zdjęcia lub zrobić nowe
zdjęcie.
3 W
 ybierz typ kontaktu, a
następnie zaznacz jedną z opcji:
Telefon, SIM lub konto Google.
4 Dotknij pola tekstowego, aby
otworzyć klawiaturę dotykową,
a następnie wpisz nazwę
nowego kontaktu.
5 Dotknij kategorii danych
kontaktu i wpisz szczegółowe
informacje o kontakcie.
6 Dotknij opcji Zakończ, aby
zapisać kontakt.

Szybkie wybieranie
Często wybierane kontakty
można przypisać do numerów
szybkiego wybierania.
1 W oknie listy kontaktów
dotknij klawisza Menu
,
a następnie wybierz kolejno
pozycje Więcej > Szybkie
wybieranie.
45
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Kontakty
2 P oczta głosowa jest już
przypisana do numeru
szybkiego wybierania 1. Tego
ustawienia nie można zmienić.
Dotknij innego dowolnego
numeru, aby przypisać do
niego kontakt szybkiego
wybierania.
3 Zostanie otwarta lista
kontaktów. Wybierz kontakt,
który ma zostać przypisany do
tego numeru, dotykając raz
numeru telefonu kontaktu.
UWAGA: Aby usunąć kontakt
z listy szybkiego wybierania,
dotknij i przytrzymaj kontakt
przypisany do numeru. Po
wyświetleniu podręcznego
ekranu dotknij kolejno opcji
Usuń i OK.

Ulubione kontakty
Użytkownik może oznaczyć
najczęściej wybierane kontakty
jako ulubione.

Dodawanie kontaktu do
ulubionych
1 Na ekranie głównym
dotknij ikony Kontakty, aby
wyświetlić kontakty.
2 Dotknij kontaktu, aby
wyświetlić szczegółowe
informacje o kontakcie.
3 Dotknij ikony gwiazdki
znajdującej się po prawej
stronie nazwy kontaktu.
Gwiazdka zmieni kolor na złoty.
Usuwanie kontaktu z listy
ulubionych
1 Na ekranie głównym
dotknij ikony Kontakty, aby
wyświetlić kontakty.
2 Dotknij karty Ulubione
i wybierz kontakt, aby
wyświetlić szczegółowe
informacje o nim.
3 Dotknij ikony złotej gwiazdki
znajdującej się po prawej
stronie nazwy kontaktu.
Gwiazdka zmieni kolor na
szary, a kontakt zostanie
usunięty z listy ulubionych.
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Wiadomości/E-mail
W telefonie GT540 obsługa
wiadomości SMS i MMS jest
realizowana za pomocą jednego,
intuicyjnego i prostego menu.

Wysyłanie wiadomości
1 D
 otknij ikony Wiadomości
na ekranie głównym, a
następnie dotknij opcji Nowa
wiadomość, aby otworzyć
nową, pustą wiadomość.
2 Wpisz numer telefonu w polu
Do. W trakcie wpisywania
numeru telefonu będą
wyświetlane odpowiadające
mu kontakty. Możesz dotknąć
nazwy sugerowanego odbiorcy
lub kontynuować wpisywanie
numeru telefonu. Można
dodać wiele kontaktów.
UWAGA: Za każdą wiadomość
tekstową wysłaną do
poszczególnych osób będzie
pobierana opłata.
3 Dotknij skrzynki wiadomości
widocznej poniżej, aby
rozpocząć wpisywanie
wiadomości.
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4 D
 otknij klawisza Menu, aby
otworzyć menu opcji. Wybierz
jedną z opcji: Dodaj temat,
Załącz, Wyślij, Wstaw
emotikon, Usuń wątek,
Wszystkie wątki lub Dodaj
do kontaktów.
5 Dotknij opcji Wyślij, aby
wysłać wiadomość.
6 Zostanie wyświetlony ekran
wiadomości zawierający Twoje
imię (nazwisko) i wiadomość.
Na ekranie zostaną też
wyświetlone odpowiedzi.
Podczas wyświetlania i
wysyłania dodatkowych
wiadomości tworzony jest
wątek wiadomości.
OSTRZEŻENIE: W
poszczególnych krajach
limit 160 znaków może być
obliczany inaczej, w zależności
od sposobu kodowania
wiadomości SMS.
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Wiadomości/E-mail
OSTRZEŻENIE: Po dodaniu
obrazu, klipu wideo lub pliku
audio do wiadomości SMS
zostanie ona automatycznie
przekształcona w wiadomość
MMS, za wysłanie której
pobrana zostanie opłata
według stawki dotyczącej
wiadomości MMS.

UWAGA: W przypadku
otrzymania wiadomości SMS
w czasie połączenia sygnał
wiadomości nie będzie
emitowany. Zamiast tego na
pasku stanu pojawi się ikona
sygnalizująca odbiór nowej
wiadomości.

Skrzynka wg wątków
Wiadomości (SMS, MMS)
wymieniane z innym
użytkownikiem mogą zostać
wyświetlone w porządku
chronologicznym, zapewniając
wygodny wgląd w przebieg
rozmowy.

UWAGA: Po wysłaniu
wiadomości MMS nie zostanie
wyświetlony raport o doręczeniu;
zamiast tego pojawi się ikona
.

Używanie emotikonów
Emotikony umożliwiają ożywianie
wiadomości.
Pisząc nową wiadomość, dotknij
klawisza Menu , a następnie
wybierz opcję Wstaw emotikonę.

Zmiana ustawień
wiadomości
Ustawienia wiadomości w
telefonie GT540 zostały
fabrycznie skonfigurowane w
taki sposób, aby umożliwić
natychmiastowe wysyłanie
wiadomości. Użytkownik może
zmienić te ustawienia zgodnie z
własnymi preferencjami.
Dotknij ikony Wiadomości na
ekranie głównym, a następnie
naciśnij klawisz Menu
.
Dotknij opcji Ustawienia.
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< Ustawienia pamięci >
Usuwaj stare wiadomości –
dotknięcie tej opcji powoduje
wstawienie znacznika wyboru.
Odtąd po osiągnięciu wartości
określonych w parametrach
Limit wiadomości SMS i/lub
Limit wiadomości MMS starsze
wiadomości w wątku będą
usuwane. Gdy opcja nie jest
zaznaczona, telefon przechowuje
wszystkie wiadomości.
Limit wiadomości SMS –
pozwala określić maksymalną
liczbę wiadomości SMS, jaka
może być zapisana w każdym
wątku.
Limit wiadomości MMS –
pozwala określić maksymalną
liczbę wiadomości MMS, jaka
może być zapisana w każdym
wątku.
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< Ustawienia wiadomości
SMS >
Raport doręczenia – wybranie
tej opcji umożliwia otrzymywanie
potwierdzeń doręczenia
wiadomości.
Zarządzanie wiadomościami
na karcie SIM – zarządzanie
wiadomościami zapisanymi na
karcie SIM.
Okres ważności – okres,
przez jaki wiadomości mają
być przechowywane w centrum
wiadomości.
Centrum SMS – wprowadzenie
danych centrum wiadomości.
< Ustawienia wiadomości
MMS >
Raport doręczenia – żądanie
raportów doręczeń.
Zezwalaj na raport doręczenia –
zaznaczenie tej opcji umożliwi
wysyłanie potwierdzeń doręczenia
wiadomości.
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Wiadomości/E-mail
Raport odczytu – żądanie
potwierdzenia odczytu dla każdej
wysłanej wiadomości.
Zezwalaj na potw. odczytu –
po zaznaczeniu tej opcji będą
wysyłane wiadomości zwrotne
potwierdzające przeczytanie
otrzymanej wiadomości.
Autoodbieranie – automatyczne
pobieranie wiadomości.
Autoodbieranie w roamingu –
automatyczne pobieranie
wiadomości podczas roamingu.
Ustaw ważność – poziom
ważności wiadomości MMS.
Okres ważności – okres,
przez jaki wiadomość ma być
przechowywana w centrum
wiadomości.

Tryb tworzenia
Ograniczony: W tym trybie
urządzenie klienckie MMS będzie
tworzyć i wysyłać wiadomości
z zawartością należącą do
głównej domeny zawartości
multimedialnej.
Ostrzeżenie: W tym trybie
urządzenie klienckie MMS
przeprowadzi użytkownika przez
proces tworzenia i wysyłania
wiadomości z zawartością
należącą do głównej domeny
zawartości multimedialnej.
Proces ten jest realizowany
przy użyciu okien dialogowych z
ostrzeżeniami.
Wolny: W tym trybie urządzenie
klienckie MMS zezwala
użytkownikowi na dodawanie
dowolnych treści do wiadomości.
Odbiór reklam – Zezwolenie na
odbiór wiadomości reklamowych.
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< Wiadomości serwisowe>
Wybierz opcję odbierania
lub blokowania wiadomości
serwisowych.
<Ustawienia powiadomień>
Służą do włączania wyświetlania
powiadomień o wiadomościach
na pasku stanu. Można tu
również wybrać dzwonek i
aktywować powiadomienia o
nadejściu nowej wiadomości w
postaci wibracji.
<Ustawienia serwisu
informacyjnego>
Służy do określania, czy
wiadomości sieciowe mają być
odbierane czy blokowane, oraz
do wyświetlania lub edytowania
kanałów sieciowych. Można
tu również określić język
wiadomości sieciowych.
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Konfiguracja konta e-mail
Obsługa wiadomości
e-mail w telefonie GT540
umożliwia kontakt z bliskimi i
współpracownikami poza domem
i biurem. Konfiguracja konta
e-mail typu POP3 lub IMAP4 jest
prosta i szybka.
1 Na ekranie głównym dotknij
karty Aplikacje i dotknij
opcji E-mail, aby wyświetlić
kontakty. Możesz też dotknąć
opcji E-mail na ekranie
głównym, aby uzyskać
bezpośredni dostęp.
2 Jeśli konto e-mail nie zostało
skonfigurowane, uruchom
kreatora konfiguracji poczty
elektronicznej.
WSKAZÓWKA! Jeśli konto
poczty e-mail jest już
skonfigurowane, kreator nie
uruchomi się automatycznie.
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Wiadomości/E-mail
Wysyłanie wiadomości
e-mail z nowego konta
1 D
 otknij ikony E-mail na
ekranie głównym, a następnie
dotknij ikony Utwórz, aby
otworzyć nową, pustą
wiadomość.
2 Wprowadź adres odbiorcy
i napisz wiadomość. Do
wiadomości można dołączyć
obrazy, klipy wideo, pliki
audio i dokumenty w różnych
formatach.
3 Dotknij opcji Wyślij, aby
wysłać wiadomość e-mail.
WSKAZÓWKA! Przy aktywnym
połączeniu Wi-Fi wiadomości
e-mail są wysyłane i odbierane
przez sieć Wi-Fi.

Odbieranie wiadomości
e-mail
Konto e-mail może być
sprawdzane automatycznie lub
ręcznie.

Aby sprawdzać wiadomości
ręcznie:
1 Dotknij ikony E-mail na
ekranie głównym.
2 Następnie dotknij konta,
którego chcesz użyć.
3 Wybierz opcję Odśwież.
Telefon GT540 połączy się
z kontem poczty e-mail i
pobierze nowe wiadomości.

Zmiana ustawień poczty
e-mail
Istnieje możliwość zmiany
ustawień poczty e-mail zgodnie z
własnymi preferencjami.
1 Dotknij ikony E-mail na
ekranie głównym, a następnie
dotknij odpowiedniego konta.
2 Dotknij klawisza Menu
,
aby otworzyć menu opcji,
a następnie dotknij opcji
Ustawienia.
3 M
 ożesz dostosować następujące
opcje: Konfiguracja konta,
Ustawienia ogólne,
Opcje pobierania, a także
Wiadomość spam.
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Sieci społecznościowe
Telefon umożliwia korzystanie
z sieci społecznościowych oraz
zarządzanie mikroblogami w
serwisach społecznościowych.
Użytkownik może aktualizować
swój bieżący status oraz
wyświetlać aktualizowany na
bieżąco status znajomych.
Jeśli nie masz konta, możesz
odwiedzić wymienione witryny i
założyć nowe konta.
UWAGA! Łączenie się z usługami
internetowymi i korzystanie z nich
może wiązać się z dodatkowymi
kosztami. Sprawdź stawki za
pobieranie danych u operatora sieci.

Dodawanie konta w
telefonie
1 N
 a ekranie głównym dotknij
karty Aplikacje, aby otworzyć
menu aplikacji.
2 Wybierz dowolną aplikację
społecznościową, z której
chcesz korzystać.
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3 W
 pisz adres e-mail i
hasło ustawione dla konta
społecznościowego, a
następnie dotknij opcji
Zaloguj się.
4 Poczekaj, aż konto zostanie
sprawdzone.
5 Dotknięcie odpowiedniej
społeczności pozwoli
wyświetlić jej bieżący status.
WSKAZÓWKA! Po dodaniu
widgetu społecznościowego
na ekranie głównym widget
będzie wyświetlać Twój
status po przeprowadzeniu
aktualizacji sieciowej. Nie musisz
logować się do aplikacji, aby
poznać zaktualizowany status
znajomych, śledzić ich wpisy i
zdjęcia – zawsze aktualne, w
jednym miejscu i w każdej chwili.
Dotykając widgetu, można
uzyskać bezpośredni dostęp do
serwisu społecznościowego.
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Sieci społecznościowe
Wyświetlanie i
aktualizacja statusu
1 W
 ybierz społeczność, do
której chcesz uzyskać dostęp.
2 Możesz zobaczyć bieżący
status swojej społeczności.
3 Telefon umożliwia przesyłanie
zmian statusu, komentarzy
i zdjęć.
Uwaga: Zależy to od usług
oferowanych przez sieć.
WSKAZÓWKA! Z informacji
o znajomych z serwisu
społecznościowego można
korzystać tylko w aplikacji
społecznościowej lub też można
zsynchronizować te informacje z
danymi w folderze Kontakty.

Usuwanie kont z telefonu
1 W
 ybierz kolejno pozycje
Aplikacje > Ustawienia
> Ustawienia kont i
synchronizacji.
2 Zaznacz konto, które chcesz
usunąć, i dotknij opcji Usuń
konto.
54
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Aparat
Celownik aparatu
Jasność – ta opcja pozwala określić i ustawić ilość światła słonecznego
wykorzystywanego przy wykonywaniu zdjęcia. Przesuń wskaźnik jasności
wzdłuż paska, w kierunku „-” w celu uzyskania niższej jasności obrazu
lub w kierunku „+” w celu uzyskania jaśniejszego obrazu.
Zbliżenie – przybliżanie i oddalanie. Można w tym celu skorzystać
także z bocznych klawiszy regulacji głośności.

Ustawienia – dotknij tej ikony,
aby otworzyć menu ustawień.
Patrz punkt Korzystanie z
ustawień zaawansowanych.

Galeria – ta opcja umożliwia
uzyskanie dostępu do
zapisanych zdjęć w trybie
aparatu. Aby wyświetlić na
ekranie galerię, wystarczy
dotknąć ikony.
Wykonywanie zdjęcia
Tryb wideo – przesunięcie w
dół tej ikony powoduje przejście
do trybu wideo.

Rozmiar obrazu – Wybierz wartość w pikselach spośród
dostępnych opcji. 3 M (2048x1536), 2 M (1600x1200), 1 M
(1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).
Ostrość – dotknij tej ikony, aby wybrać menu opcji. Patrz
Korzystanie z trybu ustawiania ostrości.

Uwaga Aby zrobić zdjęcie, należy najpierw włożyć kartę pamięci.
Bez karty pamięci nie można zapisać zrobionego zdjęcia.
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Aparat
WSKAZÓWKA! Aby oczyścić
ekran celownika ze zbędnych
elementów, można zamknąć
wszystkie opcje skrótów. W
tym celu wystarczy dotknąć
jeden raz środka celownika. Aby
przywrócić wyświetlanie opcji,
należy ponownie dotknąć ekranu.

Ustawianie ostrości
Użytkownik może wybrać tryb
ustawiania ostrości i skorzystać z
następujących opcji.
Automatyczna ostrość –
automatycznie ustawianie ostrości.
Makro – tryb Makro pozwala
na wykonywanie zdjęć w bardzo
dużym zbliżeniu. Jeśli chcesz
zrobić zdjęcie ze zbliżeniem,
ale pole ostrości pozostaje
czerwone, spróbuj fotografować
z włączonym trybem makro.
Śledzenie twarzy – Funkcja ta
automatycznie wykrywa twarze i
odpowiednio ustawia ostrość w
celu wykonania wyraźniejszych
zdjęć.

UWAGA: Zbliżenie nie jest
obsługiwane w trybie śledzenia
twarzy.
Ręcznie – ręczne ustawianie
ostrości.

Szybkie robienie zdjęć
1 N
 aciśnij i przytrzymaj klawisz
aparatu po prawej stronie
telefonu.
2 Trzymając telefon w pozycji
poziomej, skieruj obiektyw w
stronę obiektu, który chcesz
sfotografować.
3 Lekko naciśnij klawisz
aparatu, a w środkowej części
ekranu celownika pojawi się
pole ostrości.
4 Ustaw telefon w taki sposób,
żeby fotografowany obiekt
znalazł się w polu ostrości.
5 Po ustawieniu ostrości
aparatu na fotografowanym
obiekcie pole ostrości
przybierze kolor zielony.
6 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
fotografowania/filmowania.
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Po wykonaniu zdjęcia
Sfotografowany obraz zostanie
wyświetlony na ekranie.
Wyślij Dotknij, aby udostępnić
swoje zdjęcia za
pośrednictwem
połączenia Bluetooth,
E-mail, Facebook
for LG, Gmail,
Wiadomości Picasa
lub Twitter for LG.
UWAGA: Pobieranie wiadomości
MMS w roamingu może wiązać
się z dodatkowymi kosztami.
Użyj jako Dotknij opcji Ikona
kontaktu lub Tapeta,
aby wykorzystać zdjęcie
w wybrany sposób.
Zmień nazwę Dotknij tej opcji, aby
edytować nazwę
wybranego zdjęcia.
Edytuj Dotknij tej opcji, aby
edytować zdjęcie za
pomocą dostępnych
narzędzi.
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Dotknij tej ikony, aby
wyświetlić galerię
zapisanych zdjęć.
Dotknij tej opcji, aby usunąć
obraz.
Dotknij tej opcji, aby od razu
wykonać kolejne zdjęcie.
Bieżące zdjęcie zostanie
zapisane.
Dotknij tej ikony, aby
powrócić do poprzedniego
menu.

Korzystanie z ustawień
zaawansowanych
Dotknij ikony
w celowniku,
aby otworzyć menu wszystkich
ustawień zaawansowanych.
Zmiany ustawień aparatu można
dokonać za pomocą pokrętła. Po
wybraniu opcji naciśnij klawisz
Wstecz
.
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Aparat
Jakość obrazu – umożliwia
wybór opcji Bardzo dobra,
Dobra lub Normalna. Im wyższa
jest jakość obrazu, tym lepsza
jest ostrość zdjęcia. Powoduje
to jednak zwiększenie rozmiaru
pliku, przez co w pamięci będzie
można zapisać mniej zdjęć.
Balans bieli – dostępne opcje
to Auto, Mocne światło,
Słoneczny, Oświetlenie
fluorescencyjne i Pochmurno.
Tryb zdjęcia – wybierz jedną z
następujących opcji: Normalna,
Nagryw. ciągłe, Retusz, Zdjęcia
z ramką, Autopanorama,
Zdjęcie artystyczne,Wykrywacz
uśmiechu.
Samowyzwalacz – umożliwia
ustawienie czasu opóźnienia
po naciśnięciu klawisza
fotografowania/filmowania.
Dostępne opcje: Wył., 3
sekundy, 5 sekund i 10
sekund. Ta funkcja umożliwia
osobie fotografującej znalezienie
się na zdjęciu.

ISO – wartość ISO określa
czułość elementu światłoczułego
aparatu. Im wyższa wartość ISO,
tym bardziej światłoczuły aparat.
Parametr ten jest użyteczny
przy słabym oświetleniu, gdy
nie można korzystać z lampy
błyskowej. Wybierz jedną z
dostępnych wartości ISO: Auto,
100, 200 lub 400.
Tryb krajobrazu – dostępne
opcje: Auto, Pionowo, Poziomo,
Sport, Noc i Zachód słońca.
Tonacja barwna – wybór tonacji
barw, jaka ma być zastosowana
dla nowego zdjęcia.
Po dokonaniu wyboru menu
tonacji barwnej można
zamknąć menu tonacji barwnej,
korzystając z przycisku
Wstecz. Aparat jest gotowy do
wykonywania zdjęć.
UWAGA: Zdjęcie kolorowe
można zmienić na czarno-białe
lub sepia po wykonaniu, ale
zdjęcia zrobionego w trybie
czarno–białym lub sepia nie
można zmienić na kolorowe.
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Zrobione zdjęcie – wybierz
opcję Wł., aby zdjęcie było
wyświetlane natychmiast po
zarejestrowaniu.
Ekran siatki – dostępne opcje
to Wył., 2x2 lub 3x3.
Dźwięk migawki – umożliwia
wybór jednego z czterech
dźwięków migawki.
Geotagging – służy do
włączania usług opartych
na lokalizacji telefonu. Ta
funkcja umożliwia oznaczenie
wykonywanych zdjęć
informacjami o lokalizacji.
Po przesłaniu zdjęć z
identyfikatorami geograficznymi
do bloga obsługującego funkcję
Geotagging możliwe jest
wyświetlenie ich na mapie.
UWAGA: Ta funkcja jest
dostępna tylko po włączeniu
opcji GPS.
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Ukryj ikony – umożliwia
określenie, czy ikony ustawień
aparatu mają być ukrywane
ręcznie czy automatycznie.
Wykrywanie mrugnięcia –
wybór opcji Wł. spowoduje,
że podczas wykonywania
zdjęcia funkcja określi, czy
fotografowana osoba nie
zamknęła oczu.
Przywróć – umożliwia
zresetowanie wszystkich
ustawień aparatu.
WSKAZÓWKA! Po wyjściu z trybu
aparatu zostaną przywrócone
wartości domyślne wszystkich
ustawień, z wyjątkiem rozmiaru
i jakości obrazu. Każde
ustawienie niestandardowe,
takie jak tonacja barwna i
ISO, będzie musiało zostać
ponownie skonfigurowane.
Przed wykonaniem kolejnego
zdjęcia sprawdź ustawienia
aparatu.
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Aparat
WSKAZÓWKA! Menu
ustawień jest nałożone na
obraz celownika, dzięki czemu
podczas modyfikowania
parametrów barwnych lub
jakościowych zdjęcia można
obserwować zmiany obrazu w
tle menu.

Wyświetlanie zapisanych
zdjęć
1 Z apisane zdjęcia są dostępne
w trybie aparatu. Aby
wyświetlić galerię, wystarczy
dotknąć ikony .
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Kamera
Celownik kamery
Jasność – ta opcja pozwala określić i ustawić ilość światła
słonecznego wykorzystywanego przy wykonywaniu zdjęcia. Przesuń
wskaźnik jasności wzdłuż paska, w kierunku „-” w celu uzyskania
niższej jasności obrazu lub w kierunku „+” w celu uzyskania
jaśniejszego obrazu.
Zbliżenie – przybliżanie i oddalanie. Można w tym celu skorzystać
także z bocznych klawiszy regulacji głośności.
Funkcja jest włączona w zależności od rozmiaru wykonanego zdjęcia.
Pamiętaj, by ustawić zbliżenie przed rozpoczęciem nagrywania. W
trakcie nagrywania nie będzie to już możliwe.

Ustawienia – dotknij tej ikony,
aby otworzyć menu ustawień.
Patrz punkt Korzystanie z
ustawień zaawansowanych.

Galeria – ta opcja umożliwia
uzyskanie dostępu do
zapisanych zdjęć w trybie
aparatu. Aby wyświetlić na
ekranie galerię, wystarczy
dotknąć ikony.
Tryb wideo – przesunięcie
tej ikony w górę powoduje
przejście do trybu wideo.
Rozpocz. nagrywanie

Rozmiar wideo – wybór rozmiaru obrazu wideo; dostępne opcje
to: VGA (640x480), QVGA (320x240) lub QCIF (176x144).
Tryb krajobrazu – ustawienie aparatu tak, aby dostosował się
do otoczenia. Dostępne opcje: Auto, Pionowo, Poziomo, Sport,
Zachód słońca i Noc.
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Kamera
Nagrywanie krótkiego
filmu
1 N
 aciśnij i przytrzymaj klawisz
aparatu po prawej stronie
telefonu.
2 Następnie przełącz do trybu
.
3 Na ekranie pojawi się
celownik kamery.
4 Trzymając telefon poziomo,
skieruj obiektyw w stronę
filmowanego obiektu.
5 Naciśnij przycisk
fotografowania/filmowania
jeden raz w celu rozpoczęcia
nagrywania.
6 W dolnej części celownika
pojawi się napis NAGR. oraz
czas nagrywania.
7 W celu zakończenia
nagrywania dotknij ikony .

Po zarejestrowaniu klipu
Na ekranie pojawi się
nieruchomy obraz symbolizujący
zarejestrowany klip wideo.

Wyślij

Dotknij, aby
udostępnić klip wideo
za pośrednictwem
połączenia Bluetooth,
E-mail, Gmail lub
Wiadomości.
UWAGA: Pobieranie wiadomości
MMS w roamingu może wiązać
się z dodatkowymi kosztami.
Odtwórz Dotknij tej ikony, aby
odtworzyć klip wideo.
Zmień nazwę Dotknij tej ikony, aby
edytować nazwę
wybranego klipu wideo.
Edytuj Dotknij tej ikony, aby
użyć klipu wideo jako
tapety.
Dotknij tej ikony, aby
wyświetlić galerię
zapisanych klipów wideo
i zdjęć.
Dotknij tej ikony, aby usunąć
właśnie zarejestrowany
klip wideo, a następnie
potwierdź wybór za pomocą
opcji Tak. Na ekranie
ponownie pojawi się
celownik.
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Dotknij, aby natychmiast
rozpocząć nagrywanie
kolejnego klipu wideo.
Bieżący klip wideo zostanie
zapisany.
Dotknij tej ikony, aby
powrócić do poprzedniego
menu.

Korzystanie z ustawień
zaawansowanych
Dotknij opcji
w celowniku,
aby wyświetlić menu wszystkich
ustawień zaawansowanych.
Zmiany ustawień kamery można
dokonać za pomocą pokrętła. Po
wybraniu opcji naciśnij klawisz
Wstecz.
Tonacja barwna – umożliwia
wybór tonacji barwnej, jaka ma
być zastosowana w nowym
widoku.
Balans bieli – balans bieli
gwarantuje, że wszystkie
białe partie na klipach wideo
będą realistycznie oddane.
Aby umożliwić poprawne
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ustawienie balansu bieli, może
być konieczne określenie
warunków oświetlenia.
Wybierz jedną z opcji: Auto,
Mocne światło, Słoneczny,
Oświetlenie fluorescencyjne
lub Pochmurno.
Czas trwania – określ limit
czasu trwania klipu wideo.
Wybierz opcję Normalny lub
opcję MMS, aby ograniczyć
rozmiar, dzięki czemu klip wideo
będzie można wysłać jako
wiadomość MMS.
WSKAZÓWKA! W
przypadku wyboru opcji
długości klipu MMS jakość
obrazu zostanie zmieniona
na QCIF co umożliwi nagranie
dłuższego klipu wideo.

Nagrywanie dźwięku – wybierz
opcję Wycisz, aby nagrać klip
wideo bez dźwięku.
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Kamera
Ukryj ikony – umożliwia
ustawienie automatycznego lub
ręcznego ukrywania ikon menu
aparatu.
Zarejestrowane wideo – wybór
opcji Wł. powoduje, że na 1
sekundę zostanie wyświetlony
ekran zarejestrowanego klipu
wideo, a następnie zostaje
wyświetlony widok podglądu.
Reset – umożliwia zresetowanie
wszystkich ustawień kamery
wideo.

Wyświetlanie zapisanych
klipów wideo
1 W
 celowniku dotknij ikony .
2 Na ekranie zostanie
wyświetlona galeria plików.
3 Aby powiększyć klip wideo
w galerii, dotknij go jeden
raz. Klip zostanie odtworzony
automatycznie.

WSKAZÓWKA! Nagranie
kolorowe można zmienić na
czarno-białe lub sepia po
zarejestrowaniu, ale nagrania
zarejestrowanego w trybie
czarno–białym lub sepia nie
można zmienić na kolorowe.
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Zdjęcia i klipy wideo
Wyświetlanie zdjęć i
klipów wideo
1 D
 otknij ikony
na ekranie
podglądu obrazu z aparatu.
2 Na ekranie zostanie
wyświetlona galeria plików.
3 Dotknij klipu lub zdjęcia, aby
je otworzyć w pełnym widoku.
WSKAZÓWKA! Aby
wyświetlić inne zdjęcia lub klipy
wideo, przesuń po ekranie w
lewo lub w prawo.

Regulacja głośności w
trakcie wyświetlania klipu
wideo
Aby dostosować głośność
dźwięku podczas odtwarzania
filmu, użyj klawiszy głośności po
lewej stronie telefonu.

Ustawianie zdjęcia jako
tapety
1 D
 otknij zdjęcia, które ma
zostać ustawione jako tapeta,
aby je otworzyć.
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2 D
 otknij ekranu, aby otworzyć
menu opcji.
3 Dotknij Użyj jako , a następnie
dotknij opcji Ustaw tapetę.

Edycja zdjęć
Istnieje wiele możliwości
modyfikacji zdjęć, dodawania do
nich nowych elementów oraz ich
ożywiania.
1 Otwórz zdjęcie, które chcesz
edytować, i naciśnij klawisz
Menu
.
2 Dotknij opcji Edytuj, aby
edytować zdjęcie:
Obrót i odbicie –
umożliwia obrócenie lub
odwrócenie zdjęcia w
celu uzyskania efektu
artystycznego lub
lepszego widoku.
P rzytnij – służy do
przycinania zdjęcia.
Wybierz prostokątny
lub okrągły obszar
przycinania i przesuwaj
palec po ekranie, aby
zaznaczyć ten obszar.
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Zdjęcia i klipy wideo
Modyfikowanie –
umożliwia
dostosowywanie
parametrów zdjęcia
wykonanego przy
automatycznym
ustawieniu kolorów,
jasności itp.
Efekty
– dotknięcie tej

ikony umożliwia dodanie
efektu do zdjęcia.
Ramka
– umożliwia

dodanie ramek do
zdjęcia.
Tekst
– umożliwia

dodanie tekstu do
zdjęcia.
Clipart
– umożliwia

dodanie grafiki clipart do
zdjęcia.
Szkicownik
– umożliwia

odręczne rysowanie
na zdjęciu. Wybierz
odpowiedni kolor
oraz jedną z czterech
grubości linii.

Z nacznik – umożliwia
ozdobienie zdjęcia
przy użyciu pieczątek.
Wybierz jedną z
dostępnych pieczątek
i dotknij zdjęcia w
miejscu, w którym ma
zostać umieszczona.
Z mień rozmiar –
umożliwia zmianę
rozmiaru zdjęcia.
Zapis zmian dokonanych
na zdjęciach.
Usunięcie
zastosowanych efektów
edycji zdjęcia.

Obracanie zdjęcia
1 N
 a ekranie edycji dotknij
ikony .
2  Obrót o 90° w lewo
3
Obrót o 90° w prawo
4  Odwrócenie zdjęcia w
pionie
5  Odwrócenie zdjęcia w
poziomie
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Dodawanie tekstu do
zdjęcia
1 Na ekranie edycji dotknij ikony
.
2 Wybierz kolor tekstu i jeden z
kształtów dymku.
3 Wpisz tekst za pomocą
klawiatury, a następnie dotknij
opcji Gotowe.
4 Przenieś tekst, dotykając
go i przesuwając w żądane
miejsce.

Dodawanie efektu do
zdjęcia
1 Na ekranie edycji dotknij ikony
.
2 Zastosuj dowolny spośród
dostępnych efektów.
3 Aby cofnąć zastosowany
efekt, dotknij ikony
.

Przycinanie zdjęcia
1 Na ekranie edycji dotknij ikony
.
2 Wybierz kształt przycięcia
zdjęcia.
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3 P rzeciągnij pole nad obszar,
który ma zostać przycięty.
Przesunięcie zaznaczonego
obszaru poprzez
przeciągnięcie.
4 Po ukończeniu edycji
zaznaczenia dotknij opcji
Gotowe.

Modyfikowanie zdjęcia
1 N
 a ekranie edycji dotknij
ikony . Zdjęcie można
modyfikować przy użyciu
paska narzędzi edycji.
2  Służy do automatycznego
określania ustawień
modyfikowania.
3  Służy do porównywania
stanu przed i po edycji.
4  Służy do dostosowywania
jasności i kontrastu zdjęcia.
5  Służy do dostosowywania
świateł i cieni.
6  Służy do dostosowywania
balansu kolorów zdjęcia.
7  Służy do dostosowywania
nasycenia zdjęcia.
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Zdjęcia i klipy wideo
8  Służy do dostosowywania
ostrości zdjęcia.
9  Służy do usuwania
szumu.

Dodawanie ramek
1 Na ekranie edycji dotknij ikony
.
2 Dotknij ikony
lub , aby
wybrać ramkę.
3 Dotknij ikony
, aby
zaznaczyć całą ramkę.

Dodawanie grafiki clipart
1 D
 otknij ikony
na ekranie
edycji.
2 Dotknij ikony
, a następnie
wybierz grafikę clipart.
3 Dostosuj rozmiar grafiki
clipart.
4 Grafikę clipart można obracać
przy użyciu ikon
i
.

Korzystanie ze
szkicownika
1 D
 otknij ikony
edycji.

2 D
 otknij ikony
, aby wybrać
kształt.
3 Wybierz także kolor i grubość.
4 Ikona
umożliwia
wymazanie dodanego
rysunku.

Dodawanie znaczników
1 D
 otknij ikony
na ekranie
edycji.
2 Dotknij ikony
, aby
wyświetlić dostępne znaczniki.
3 Dotknij ekran w miejscu, w
którym chcesz dodać znacznik
na zdjęciu.
4 Dostosuj kolor, korzystając z
ikony
.

Zmiana rozmiaru
1 D
 otknij ikony
na ekranie
edycji.
2 Przewiń pasek, aby zmienić
rozmiar zdjęcia.

na ekranie
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Edycja klipów wideo
Funkcje edytowania filmów
wideo są dostępne w przypadku
plików w formacie MPEG-4.

Przycinanie klipów wideo
1 W
 ybierz ikonę Edytuj , a
następnie wybierz ikonę
.
2 Dotknij ikony . Następnie
zaznacz nowy punkt
początkowy i końcowy,
ponownie dotykając ikony .
3 Dotknij ikony , aby
powrócić do galerii i odrzucić
zmiany.

Wybór efektu przejścia
1 W
 ybierz efekt przejścia
i dotknij ikony
, aby
wyświetlić podgląd.
2 Dotknij ikony
i przeciągnij
pasek w celu dostosowania
czasu trwania.
3 Dotknij opcji OK, aby
zapisać efekt przejścia.
Dotknij opcji Zastosuj, aby
zastosować jedynie wybrany
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w danej chwili efekt przejścia.
Wybierz opcję Zastosuj dla
wszystkich, aby zastosować
wybrane przejście do
wszystkich plików wideo w
oknie scenorysu.

Dodawanie napisów
1 O
 twórz film wideo, który
chcesz edytować.
2 Wybierz ikonę Edytuj , a
następnie wybierz ikonę
, aby dodać napisy do filmu
wideo.
3 Dotknij ikony , a następnie
wstrzymaj odtwarzanie w
miejscu, w którym ma zostać
ustawiony punkt początkowy
wyświetlania tekstu.
4 Dotknij opcji Start, a
następnie wybierz styl tekstu.
Wpisz tekst za pomocą
klawiatury, a następnie
wybierz opcję Gotowe.
5 Dotknij obszaru ekranu w
miejscu, w którym ma zostać
wyświetlony tekst, a następnie
dotknij przycisku OK.
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Zdjęcia i klipy wideo
6 Z astąp istniejący plik lub
zapisz go jako nowy plik.
7 Powtórz powyższe czynności
w celu dodania kolejnych
nakładek tekstowych.

Dodawanie efektów
edycji
1 O
 twórz film wideo, który
chcesz edytować.
2 Wybierz ikonę Edytuj , a
następnie wybierz ikonę
.
3 Wybierz efekt, który chcesz
dodać do zdjęcia.

Przechwytywanie klatki
Użytkownik może przechwycić
klatkę filmu.
1 Otwórz film wideo, który
chcesz edytować.
2 Wybierz ikonę Edytuj , a
następnie wybierz ikonę
.
3 Odtwórz film wideo i dotknij
ikony , aby przechwycić
wybrany ekran podczas
odtwarzania filmu wideo.

4 K latka zostanie zapisana w
pamięci telefonu jako zdjęcie.

Dodawanie dubbingu do
filmu wideo
1 O
 twórz film wideo, który
chcesz edytować.
2 Wybierz ikonę Edytuj , a
następnie wybierz ikonę
.
3 Dotknij ikony
. Zostanie
otwarty folder Moje dźwięki.
Wybierz ścieżkę dźwiękową,
która ma zostać dodana do
klipu wideo.
4 Oryginalna ścieżka dźwiękowa
klipu wideo zostanie usunięta.
5 Jeśli nagranie dźwiękowe jest
krótsze niż klip wideo, wybierz
opcję jego odtwarzania: Raz
lub Powtarzanie.
6 Zastąp istniejący plik lub
zapisz go jako nowy plik.
7 Możesz także nagrać nowy
plik i wstawić dubbing na
żywo, dotykając ikony .
8 Dotknij opcji Gotowe, aby
zapisać bieżący dubbing.
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Multimedia
Pliki multimedialne można
przechowywać na karcie
pamięci, co zapewnia łatwy
dostęp do wszystkich plików ze
zdjęciami i filmami wideo.
Dotknij karty Aplikacje, a
następnie wybierz opcję Galeria.
Możesz otworzyć listę pasków
katalogu, które zawierają
wszystkie pliki multimedialne.
UWAGA: Należy pamiętać
o zainstalowaniu karty pamięci
w telefonie, aby umożliwić
zapisywanie zdjęć i dostęp do
wszystkich zdjęć. Bez karty
pamięci telefon nie będzie
wyświetlać żadnych zdjęć ani
filmów wideo.

Dostępnych jest następujących
pasków katalogu.
Wszystkie
: Zawiera
wszystkie zdjęcia i filmy wideo.
Ulubione
: Dotknięcie i
przytrzymanie zdjęcia lub filmu
wideo powoduje wyświetlenie
ekranu opcji, pozwalającego
oznaczyć zdjęcie jako ulubione.
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Na pasku Ulubione są
wyświetlane ulubione zdjęcia i
filmy wideo.
Aparat
: Zawiera wszystkie
zdjęcia.
IMAGE
: Zawiera wszystkie
obrazu.
Wideo
: Zawiera wszystkie
filmy wideo.
Etykieta
: Podobnie jak
w przypadku paska ulubionych,
istnieje możliwość oznaczenia
niektórych zdjęć. Na tym pasku
są wyświetlane oznaczone
zdjęcia i filmy wideo.

Widok paska czasu
Galeria telefonu GT540
udostępnia widok paska
czasu zdjęć i filmów wideo.
Z lewej strony ekranu będzie
wyświetlana data wykonania
zdjęcia, od najstarszego do
najnowszego. Wybranie
określonej daty spowoduje
wyświetlenie na białym tle
wszystkich zdjęć, które zostały
zrobione w danym dniu.
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Multimedia
Menu opcji folderu Moje
obrazy
Wybierz zdjęcie i je przytrzymaj,
aby sprawdzić dostępne opcje.

Wysyłanie zdjęcia
1 A by wysłać zdjęcie, dotknij go
i przytrzymaj.
2 Wybierz opcję Wyślij. Wybierz
opcję Bluetootj, E-mail,
Facebook for LG, Gmail,
Wiadomości Picasa lub
Twitter for LG.
3 W przypadku wyboru opcji Email, Gmail lub Wiadomości
zdjęcia zostanie załączony do
wiadomości; treść wiadomości
można wpisać, a wiadomość
wysłać w zwykły sposób.
Wskazówka!
Jeśli połączysz się z siecią
społecznościową (SNS), możesz
wysłać zdjęcie bezpośrednio
do niej.

Wysyłanie filmu wideo
1 A by wysłać film, dotknij go i
przytrzymaj.
2 Wybierz opcję Wyślij. Wybierz
opcję Bluetooth, E-mail,
Gmail lub Wiadomości.
3 W przypadku wyboru opcji Email, Gmail lub Wiadomości
film wideo zostanie załączony
do wiadomości; treść
wiadomości można wpisać, a
wiadomość wysłać w zwykły
sposób.

Używanie obrazu
Użytkownik może wybrać obrazy,
które będą używane jako tapety
lub do identyfikowania osób
dzwoniących.
1 Dotknij zdjęcia i przytrzymaj
je, a następnie wybierz opcję
Użyj jako.
2 Wybierz opcję Ikona kontaktu
lub Tapeta.

72

T540 MR_POL_Poland_1.0_1020.ind72 72

2010.10.21 8:59:23 PM

Tworzenie pokazu
slajdów
Aby przejrzeć wszystkie obrazy
zapisane w telefonie, można
utworzyć pokaz slajdów, który
eliminuje konieczność otwierania
i zamykania kolejnych obrazów.
1 Dotknij zdjęcia i przytrzymaj
je, a następnie wybierz opcję
Pokaz slajdów.

Sprawdzanie informacji o
zdjęciu
Użytkownik może wyświetlić
szczegółowe informacje dotyczące
zdjęcia, takie jak nazwa, data,
godzina, rozdzielczość, rozmiar,
typ i znacznik.
1 Dotknij zdjęcia i przytrzymaj
je, a następnie wybierz opcję
Szczegóły.

Odtwarzacz multimediów
Aplikacja Odtwarzacz mult.
zawiera listę klipów wideo
pobranych i zarejestrowanych za
pomocą telefonu.
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Wyświetlanie klipu wideo
1 Wybierz opcję Odtwarzacz
mult. na liście aplikacji.
2 Wybierz klip wideo, który ma
zostać odtworzony.
WSKAZÓWKA! Telefon GT540
umożliwia odtwarzanie filmów
w formacie DivX w wersji 4 i
5, zapewniając w ten sposób
dostępność większej ilości
materiałów wideo.

Z aplikacji Odtwarzacz mult.
wybierz opcję Muzyka.

Edytor wideo
1 N
 a ekranie głównym dotknij
karty Aplikacje i wybierz
opcję Edytor wideo .

Rysowanie kadrów
1

Import plików –
Umożliwia dodawanie
plików multimedialnych
do scenorysu. Istnieje
możliwość dodania 32
plików multimedialnych.
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Multimedia
2

U
 staw muzykę w tle –
Umożliwia dodanie w tle
muzyki do scenorysu lub
zmianę dźwięku.
3
Podgląd – Służy do
wyświetlania podglądu
utworzonego pliku wideo.
4
Zapisz – Służy do
zapisywania utworzonego
pliku wideo.
5
D
 odaj tekst – Umożliwia
dodanie ramki tekstowej
do scenorysu.
6
M
 enedżer klipów –
Umożliwia zarządzanie
dodanymi plikami
multimedialnymi.
Przycisk jest nieaktywny
w przypadku braku
dodanych plików
multimedialnych.
Należy dotknąć ikony
, aby
móc edytować film wideo.
– Dotknij, aby zaznaczyć
wszystkie pliki.
Maksymalnie można
zaznaczyć 32 pliki.

– Dotknij, aby usunąć
zaznaczenie wszystkich
plików.
25/32 – Wyświetla numer
zaznaczonego pliku.
Dotknij, aby przejść do
następnego kroku.

Teledysk
1 P rzesuń w lewo lub w prawo,
aby sprawdzić różne style. W
przypadku teledysku można
wybierać tylko zdjęcia.
– Umożliwia powrót do
ekranu Edytora wideo.
– U możliwia wyświetlenie
nazwy stylu oraz jego opisu.
– Umożliwia wyświetlenie
podglądu stylu.
– Dotknij, aby wybrać
zdjęcia.
2 Po wybraniu zdjęć dotknij
ikony
, aby przejść do
następnego kroku.
3 Dotknij ikony
, aby wybrać
wszystkie zdjęcia, a następnie
dotknij ikony .
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4 W
 ybierz utwór muzyczny i
ustaw go jako muzykę w tle.
5 Dodaj tytuł filmu przy użyciu
klawiatury i zapisz go.
6 Dotknij ikony , aby
odtworzyć pełny plik wideo.
7 Dotknij ikony , aby zapisać
utworzony plik wideo.

Automatyczne
przycinanie
Dostępne są trzy typy szablonów
stylu: Pionowy, Poziomy oraz
Obiekt w ruchu.
1 Dotknij ikony , a następnie
wybierz plik wideo. Przejdź do
następnego kroku.
2 Dotknij ikony
, aby
wyświetlić podgląd pliku wideo.
3 Dotknij ikony , aby zapisać
plik.

Uruchomienie gry
1 T elefon GT540 oferuje wiele
gier. Więcej gier można też
pobrać za pomocą aplikacji
Market.
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2 D
 otknij przycisku Uruchom,
aby uruchomić grę lub
aplikację.
UWAGA: Korzystanie z tej usługi
może wiązać się z dodatkowymi
kosztami w przypadku pobierania
płatnych gier i aplikacji.
UWAGA: Instalacja gier i aplikacji
Java jest możliwa tylko przez
Internet.

Przenoszenie plików przy
użyciu urządzeń pamięci
masowej USB
Aby przesłać pliki przy użyciu
urządzeń USB:
1 Podłącz telefon GT540 do
komputera, korzystając z
kabla USB.
2 Jeśli w komputerze nie został
zainstalowany sterownik
LG Android Platform Driver,
należy zmienić ustawienia
ręcznie. Wybierz kolejno opcje
Ustawienia > Karta SD
pamięć masowa tylko.
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Multimedia
3 D
 otknij opcji Włącz nośnik
USB.
4 Możesz teraz przeglądać
zawartość pamięci USB na
komputerze, a także przenosić
pliki.
UWAGA: Przed wykonaniem tych
czynności należy zainstalować
kartę microSD. Bez karty
microSD nie można korzystać z
funkcji pamięci masowej USB.
UWAGA: Jeśli w komputerze
został zainstalowany sterownik
LG Android Platform Driver,
natychmiast zostanie wyświetlone
okno z komunikatem „Włącz
nośnik USB”.
UWAGA: Jeśli po korzystaniu z
funkcji pamięci masowej USB
zajdzie potrzeba synchronizacji
telefonu z komputerem przy
użyciu aplikacji LG PC Suite,
należy dotknąć kolejno pozycji
Ustawienia > Karta SD i pamięć
telefonu, a następnie dotknąć
znaku zaznaczenia, aby wyłączyć
tryb Pamięć masowa tylko.

Muzyka
Telefon GT540 jest wyposażony
we wbudowany odtwarzacz
muzyczny umożliwiający
odtwarzanie ulubionych utworów
muzycznych. Odtwarzacz
muzyczny jest dostępny po
wybraniu opcji Muzyka.
Wykonawcy – umożliwia
przeglądanie kolekcji muzycznej
według nazwy wykonawcy.
Albumy – umożliwia
przeglądanie kolekcji muzycznej
według nazwy albumu.
Utwory – ten folder zawiera
wszystkie utwory zapisane w
telefonie.
Playlisty – zawiera wszystkie
listy odtwarzania utworzone
przez użytkownika.

Odtwarzanie utworów
1 N
 a ekranie głównym dotknij
karty Aplikacje i wybierz
opcję Muzyka.
2 Dotknij opcji Utwory.
3 Wybierz utwór, który chcesz
odtworzyć.
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4 D
 otknij ikony
, aby
wstrzymać odtwarzanie
utworu.
5 Dotknij ikony
, aby przejść
do następnego utworu.
6 Dotknij ikony
, aby wrócić
do pierwszej części utworu.
Dotknij dwukrotnie ikony
,
aby przejść do poprzedniego
utworu.
Aby zmienić głośność podczas
słuchania muzyki, naciśnij
klawisz zwiększania lub
zmniejszania głośności z lewej
strony telefonu.
Dotknij dowolnego utworu z
listy i przytrzymaj go. Zostaną
wyświetlone następujące opcje:
Odtwórz, Dodaj do listy
odtwarzania, Usuń i Szukaj.
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UWAGA: Pliki muzyczne
mogą być chronione prawami
autorskimi na podstawie umów
międzynarodowych i przepisów
krajowych.
Dlatego w celu odtwarzania lub
kopiowania konkretnego utworu
konieczne może być uzyskanie
pozwolenia lub licencji.
W niektórych krajach prawo
nie zezwala na kopiowanie
materiałów chronionych
prawami autorskimi na potrzeby
prywatne. Przed pobraniem
lub skopiowaniem pliku należy
zapoznać się z prawem
obowiązującym w danym kraju
dotyczącym korzystania z takich
materiałów.

Korzystanie z radia
Telefon GT540 jest wyposażony
w radio FM, dzięki czemu można
ustawić ulubione stacje i słuchać
ich w podróży.
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UWAGA: Aby korzystać z
funkcji radia, należy podłączyć
słuchawki. Wtyk słuchawek
należy włożyć do gniazda
słuchawkowego.

Wyszukiwanie stacji
Stacje można programować,
wyszukując je ręcznie lub
automatycznie. Zostaną one
zapisane pod odpowiednimi
numerami, aby ułatwić ich
wyszukanie w przyszłości.
W telefonie można zapisać do
48 kanałów.
Aby wyszukać stacje
automatycznie:
1 Na ekranie głównym dotknij
karty Aplikacje i wybierz
opcję Radio FM.
2 Dotknij klawisza Menu
.
3 Dotknij kolejno opcji Autom.
szukanie i Tak.
UWAGA: Można również ręcznie
dostroić radio do stacji za
pomocą pokrętła wyświetlonego
obok częstotliwości radiowej.

Resetowanie kanałów
1 N
 a ekranie głównym dotknij
karty Aplikacje i wybierz
opcję Radio FM.
2 W
 ybierz opcję Resetowanie
kanałów, aby zresetować
bieżący kanał, lub opcję
Zresetuj wszystkie kanały, aby
zresetować wszystkie kanały.

Słuchanie radia
1 N
 a ekranie głównym dotknij
karty Aplikacje i wybierz
opcję Radio FM.
2 Dotknij numeru kanału stacji,
której chcesz słuchać.
WSKAZÓWKA! Aby poprawić
odbiór radiowy, rozciągnij
przewód słuchawkowy, który
pełni funkcję anteny.
OSTRZEŻENIE! W
przypadku podłączenia
zestawu słuchawkowego
nieprzeznaczonego do słuchania
radia, odbierany sygnał radiowy
może być złej jakości.
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Aplikacja The Sims™ 3
Gra The Sims™ 3 jest wstępnie
zainstalowana w telefonie, a plik
zasobów tej gry znajduje się
na karcie microSD dołączonej
do zestawu. Aby można było
uruchomić grę The Sims™
3, plik zasobów tej gry musi
znajdować się na karcie
microSD.
Utrata pliku gry The Sims™ 3
zapisanego na karcie microSD
spowoduje, że gra The Sims™
3 zainstalowana w telefonie
przestanie działać. Plik zasobów
gry The Sims™ można pobrać
ze strony firmy LG (http://www.
lg.com).
* Ścieżka: Przejdź do strony
http://www.lg.com i wybierz swój
region, kraj i język.
Kliknij pozycję „Telefony
komórkowe” → „Wszystkie
telefony LG” → „GT540”, aby
przejść do mikrowitryny dotyczącej
telefonu GT540, a następnie
kliknij pozycję „WSPARCIE”.
Pobierz plik zasobów dla gry

T540 MR_POL_Poland_1.0_1020.ind79 79

Sims™3 z listy na karcie
„Dokumenty”.
Po skopiowaniu pliku zasobów
na kartę microSD będzie można
korzystać z gry The Sims™ 3
w telefonie. Więcej informacji
możesz znaleźć w witrynie firmy
LG.
© 2010 Electronic Arts Inc.
Nazwa EA, logo EA i nazwa The
Sims są znakami towarowymi
lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy Electronic Arts
Inc. w Stanach Zjednoczonych
i/lub innych krajach. Wszelkie
prawa zastrzeżone. Wszystkie
pozostałe znaki towarowe należą
do odpowiednich właścicieli.
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Aplikacje Google
1 N
 ajpierw skonfiguruj konto
Google. Wprowadź nazwę
użytkownika i hasło.
2 Po zalogowaniu kontakty,
poczta e-mail oraz kalendarz
powiązane z kontem
Google będą automatycznie
synchronizowane z telefonem
GT540.

Mapy Google
Umożliwia sprawdzanie bieżącej
lokalizacji, warunków drogowych
oraz informacji na temat trasy
do miejsca docelowego. Telefon
GT540 musi mieć połączenie z
siecią Wi-Fi lub 3G/GPRS.
UWAGA: Mapy w usłudze Mapy
Google nie obejmują wszystkich
miast i krajów.
Dotknij klawisza Menu i użyj
dowolnej z następujących opcji:
Wyszukaj – wpisz dane
miejsca, którego szukasz.
Trasa dojazdu – za pomocą
tej opcji znajdziesz trasę do
wpisanego miejsca. Dotknij ikony

, aby wprowadzić dane.
Wybierz jedną z opcji: Kontakty,
Punkt na mapie lub Moja
bieżąca lokalizacja.
Warstwy – opcja
umożliwia przełączanie się
między widokami: Ruch uliczny,
Satelita i Teren. Po dotknięciu
opcji Współrzędne zostanie
wyświetlona aktualna lokalizacja
kontaktów powiązanych z
kontem Google.
Moja lokalizacja –
umożliwia wskazanie swojego
obecnego położenia.
Wspólrzędne przyącz –
umożliwia powiadamianie o swoim
obecnym położeniu znajomych i
Google.
Wyloguj się – umożliwia
między innymi wyczyszczenie mapy
i znalezienie punktów oznaczonych
gwiazdką.
UWAGA: W widoku ulicy danej
lokalizacji dotknij opcji Menu,
a następnie dotknij opcji Tryb
kompasu, aby włączyć tryb kompasu.
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Android Market

Gmail

Aplikacja Android Market
umożliwia pobieranie
użytecznych aplikacji i gier.
Aplikacje i gry zainstalowane z
aplikacji Market będą widoczne
w menu telefonu GT540.
Listę pobranych aplikacji można
sprawdzić na karcie Pobieranie.
Możesz czytać komentarze innych
osób dotyczące aplikacji oraz
dodawać własne komentarze.
1 Wybierz jedną z kategorii
Aplikacje lub Gry, aby
przeglądnąć jej zawartość.
Zobaczysz podkategorie
Najpopularniejsze płatne,
Najpopularniejsze bezpłatne i
Ostatnio dodane.
2 Wybierz aplikację, która ma
zostać zainstalowana.
UWAGA: W celu zakończenia gry
naciśnij klawisz Ekran główny
lub Wstecz
. Zostanie
wyświetlony ekran główny.
Można także użyć klawisza
Menu gry.

Konfiguracja aplikacji Gmail
odbywa się przy pierwszej
konfiguracji telefonu. W zależności
od ustawień synchronizacji poczta
Gmail na telefonie może być
automatycznie synchronizowana
z internetowym kontem Gmail.
Domyślnym widokiem poczty
Gmail jest widok skrzynki
odbiorczej.
Naciśnij klawisz Menu
i dotknij opcji Odśwież,
aby wysłać lub odebrać
nowe wiadomości e-mail i
zsynchronizować wiadomości
e-mail z internetowym kontem
Gmail. Po naciśnięciu klawisza
Menu
możesz zredagować
wiadomość e-mail lub albo
wybrać opcję Dodaj konto,
Przejdź do etykiet, Szukaj lub
Więcej.
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Aplikacje Google
Google Talk
Google Talk to komunikator
firmy Google. Umożliwia on
kontaktowanie się z innymi
użytkownikami programu Google
Talk.
Dotknij klawisza Menu
i
wybierz jedną z dostępnych
opcji.
UWAGA!
Pamiętaj, że telefon LG
GT540 często wykorzystuje
połączenia danych. Wykup u
swojego Operatora stosowny
pakiet danych, by uniknąć
dodatkowych opłat za
połączenia.

Wszyscy znajomi –
umożliwia zgrupowanie
wszystkich znajomych w celu
zainicjowania wspólnej rozmowy.
Dodaj znajomego –
pozwala wysłać zaproszenie do
czatu.

Szukaj – umożliwia
przeszukiwanie wszystkich
rozmów pod kątem wpisanego
przez siebie słowa lub zdania.
Wyloguj się – opcja
wylogowywania z aplikacji
czatu. W przypadku zaznaczenia
opcji Zaloguj automatycznie
po dotknięciu ikony Rozmowa
umieszczonej na ekranie
głównym nastąpi automatyczne
zalogowanie.
Ustawienia – umożliwia
konfigurowanie wskazań i
powiadomień. itp.
Więcej – za pomocą tego
podmenu można zamykać
wszystkie rozmowy oraz
sprawdzać zawartość list
Zaproszeni i Zablokowani.
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Narzędzia
Ustawianie alarmu

Korzystanie z kalkulatora

1 N
 a ekranie głównym dotknij
karty Aplikacje i wybierz
opcję Zegar. Zostanie
otwarta aplikacja zegara, co
spowoduje wyświetlenie daty i
godziny na ekranie.
2 Aby dodać nowy alarm, dotknij
ikony alarmu
u dołu
ekranu zegara.
Dotknij istniejącego alarmu,
aby zmienić jego godzinę i inne
atrybuty, lub dotknij opcji Dodaj
alarm, aby dodać nowy alarm.
3 U staw godzinę i dotknij ikony
, aby włączyć alarm. Po
nastawieniu budzika na ekranie
telefonu GT540 pojawi się
informacja, ile czasu pozostało
do włączenia budzika.
4 Z aznacz opcję Powtórz,
Dzwonek lub Wibracje, a w
polu Etykieta nadaj alarmowi
nazwę. Dotknij opcji Wykonane.
Uwaga: Aby zmienić ustawienia
alarmu, na ekranie zegara dotknij
klawisza Menu
i wybierz
opcję Ustawienia.

1 N
 a ekranie głównym dotknij
karty Aplikacje i wybierz
opcję Kalkulator.
2 Dotknij klawiszy
numerycznych, aby
wprowadzić cyfry.
3 W przypadku prostych
obliczeń dotknij odpowiedniej
funkcji (+, –, x lub ÷), a
następnie znaku =.
4 Aby wykonać bardziej złożone
obliczenia, naciśnij klawisz
Menu, dotknij opcji Panel
zaawansowany, a następnie
wybierz opcję sin, cos, tan,
log itp.

T540 MR_POL_Poland_1.0_1020.ind83 83

Dodawanie zdarzeń do
kalendarza
1 N
 a ekranie głównym dotknij
karty Aplikacje i wybierz
opcję Kalendarz.
2 Aby rozpocząć korzystanie z
Kalendarza, należy najpierw
skonfigurować konto Google.
3 Wybierz datę, dla której
chcesz dodać zdarzenie.
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Narzędzia
4 N
 aciśnij klawisz Menu
i dotknij opcji Nowe
wydarzenie.
5 Dotknij opcji Co i wprowadź
nazwę zdarzenia. Sprawdź
datę i wprowadź czas
rozpoczęcia zdarzenia. W
znajdujących się niżej polach
daty i godziny wprowadź
godzinę i datę zakończenia.
6 Możesz także dotknąć
opcji Gdzie i wprowadzić
lokalizację.
7 Aby dodać notatkę do
zdarzenia, dotknij opcji Opis i
wpisz szczegółowe informacje.
8 Jeżeli chcesz powtórzyć
alarm, ustaw opcję
Powtórzenie i w
razie potrzeby ustaw
przypomnienia.
9 Dotknij opcji Zapisz, aby
zapisać wydarzenie w
kalendarzu. Dzień, dla którego
zapisano wydarzenie, jest
oznaczany kwadratowym,
kolorowym kursorem.

Rozpoczęcie wydarzenia
sygnalizowane jest dzwonkiem.

Zmiana domyślnego
widoku kalendarza
1 N
 a ekranie głównym dotknij
karty Aplikacje i wybierz
opcję Kalendarz. Dotknij
klawisza Menu
.
2 W
 ybierz widok kalendarza (dany
dzień, tydzień lub miesiąc).

Quickoffice
W programie Quickoffice można
czytać dokumenty, jednak funkcja
edycji jest niedostępna. Program
obsługuje pliki PDF, tekstowe oraz
pliki programów Microsoft Word,
Excel i PowerPoint.
1 Na ekranie głównym dotknij
karty Aplikacje i wybierz
opcję Quickoffice.
2 Wybierz opcję Karta pamięci.
Zostanie wyświetlona lista
plików i folderów. Po wybraniu
opcji Najnowsze dokumenty
pojawi się lista ostatnio
wyświetlanych plików.
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3 Z aznacz plik, a następnie
dotknij klawisza Menu
,
aby wyświetlić opcje Otwórz,
Szukaj, Właściwości,
Aktualizuj, Informacje i
Pomoc. W zależności od typu
pliku dostępne mogą być
także dodatkowe opcje.
PDF: Przejdź do strony,
Dostosuj stronę, Dopasuj
szerokość
DOC/TXT: Szukaj
XLS: Skoroszyt – dostępne
opcje: Widok podsumowania i
Pełny widok.

Dyktafon
Za pomocą dyktafonu można
nagrywać notatki głosowe oraz
inne pliki dźwiękowe.

Nagrywanie dźwięku lub
głosu
1 N
 a ekranie głównym dotknij
karty Aplikacje i wybierz
opcję Dyktafon.
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2 D
 otknij ikony
, aby
rozpocząć nagrywanie.
3 Dotknij ikony
, aby
zakończyć nagrywanie.
4 Dotknij klawisza Menu
i
wybierz opcję Ustaw jako, po
czym wybierz opcję Dzwonek
telefonu lub Dzwonek
powiadomień.
WSKAZÓWKA: Dotknij Przejdź
do listy by otworzyć album.
Możesz przesłuchać swoje
nagrania.

Wysyłanie nagrania
głosowego
1 Po
 ukończeniu nagrywania
klip audio można wysłać przez
dotknięcie przycisku Menu, a
następnie Udostępnij.
2 Wybierz jedną z opcji:
Bluetooth, Gmail, SMS/
MMS, Email.
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Internet
Internet przenosi szybki, kolorowy
świat gier, muzyki, wiadomości,
sportu, rozrywki i wielu innych
informacji bezpośrednio na
ekran telefonu komórkowego.
Wszystkie informacje są
natychmiast dostępne z każdego
miejsca.

Dostęp do Internetu
1 N
 a ekranie głównym dotknij
karty Aplikacje i wybierz
opcję Internet.
2 Zostanie wyświetlona witryna
internetowa.
UWAGA: Za łączenie z tymi
usługami oraz pobieranie treści
naliczane są dodatkowe opłaty.
Sprawdź stawki za pobieranie
danych u operatora sieci.

Korzystanie z opcji
Dotknij klawisza Menu
, aby
wyświetlić opcje.
N
 owe okno – umożliwia
otwarcie nowego okna.

Zakładka

– umożliwia
dodawanie i wyświetlanie
zakładek, wyświetlanie listy
najczęściej odwiedzanych
witryn i historii.
O
 kna – umożliwia
wyświetlenie wszystkich
otwartych okien.
O
 dśwież – umożliwia
odświeżenie strony
internetowej.
Więcej
• Dodaj zakładkę –
umożliwia dodanie
bieżącej strony
internetowej jako zakładki.
• Znajdź na stronie –
po wprowadzeniu przez
użytkownika ciągu liter
umożliwia wyświetlenie
wszystkich jego wystąpień
na stronie internetowej.
• Udostępnij stronę –
umożliwia wysłanie strony
internetowej.
• Pobrane pliki –
umożliwia wyświetlenie
historii pobierania.
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•

U
 stawienia – umożliwia
ustawienie parametrów
przeglądarki.

Zmiana ustawień
przeglądarki internetowej

Wybierz opcję Menu
,a
następnie wybierz kolejno opcje
Więcej > Ustawienia.
W tym menu można zmienić
Dodawanie zakładek i
układ strony (np. rozmiar tekstu,
zapisywanie stron internetowych
kodowanie tekstu), stronę
ułatwia i przyspiesza dostęp do
ulubionych serwisów w Internecie. główną, zarządzać pamięcią
podręczną, plikami cookie,
1 Na ekranie głównym dotknij
zabezpieczeniami itp.
karty Aplikacje i wybierz
opcję Internet.
2 Wybierz opcję Menu
,
a następnie wybierz kolejno
opcje Więcej > Zakładki.
Na ekranie pojawi się lista
zakładek.
3 Wybierz opcję Dodaj zakładki
i wprowadź nazwę zakładki
oraz jej adres URL.
4 Dotknij opcji Gotowe. Zakładka
zostanie wyświetlona na liście
zakładek.
5 Aby otworzyć zakładkę, dotknij
jej, a następnie dotknij opcji
Połącz. Zostanie nawiązane
połączenie ze stroną zakładki.

Dodawanie zakładek i
korzystanie z nich
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Ustawienia
Na ekranie głównym dotknij karty
Aplikacje, a następnie przewiń i
dotknij opcji Ustawienia.

Sieci i połączenia
bezprzewodowe
W tym miejscu można zarządzać
siecią Wi-Fi i Bluetooth. Możesz
także włączyć tryb sieci
komórkowych lub tryb samolotowy.
Tryb samolotowy – włączenie
trybu lotu powoduje wyłączenie
wszystkich połączeń
bezprzewodowych.
Wi-Fi – dotknij, aby zaznaczyć:
powoduje włączenie opcji Wi-Fi
w celu połączenia z dostępnymi
sieciami Wi-Fi.
Ustawienia Wi-Fi – Służy do
ustawiania domyślnego dzwonka
połączeń przychodzących. Służy
do włączania powiadomień
sieciowych i dodawania sieci WiFi. Do ekranu zaawansowanych
ustawień sieci Wi-Fi można
przejść z ekranu podstawowych
ustawień tej sieci. Dotknij

klawisza Menu
i wybierz
opcję Zaawansowane.
Bluetooth – dotknij, aby
zaznaczyć: powoduje włączenie
funkcji Bluetooth w celu
połączenia z urządzeniami z
technologią Bluetooth.
Ustawienia Bluetooth – służy
do ustawiania nazwy urządzenia
oraz jego widoczności, a także
do skanowania w poszukiwaniu
innych urządzeń. Możesz
też sprawdzić listę urządzeń
Bluetooth skonfigurowanych
wcześniej oraz wykrytych
przez telefon przy ostatnim
wyszukiwaniu urządzeń Bluetooth.
Ustawienia sieci VPN –
wyświetlanie listy wirtualnych
sieci prywatnych (VPN)
skonfigurowanych wcześniej
przez użytkownika. Umożliwia
też dodawanie różnych typów
sieci VPN.
Sieć komórkowa – wybór
powoduje włączenie sieci
komórkowej.
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Ustawienia sieci komórkowej –
umożliwia konfigurowanie opcji
roamingu, trybu i operatora sieci,
nazw punktów dostępu (APN) itp.
< Ustawienia dźwięku >
Tryb cichy – Umożliwia
wyciszenie wszystkich
dźwięków (w tym dzwonków
powiadomień i połączeń) z
wyjątkiem pochodzących z
utworów muzycznych, filmów
i wszelkich skonfigurowanych
alarmów (dźwięk multimediów i
alarmów należy wyłączyć w ich
odpowiednich aplikacjach).
Głośność dzwonka – Służy do
ustawiania głośności połączeń
przychodzących i powiadomień.
W przypadku usunięcia
zaznaczenia opcji używania
tego samego poziomu głośności
do połączeń i powiadomień
obie wartości można ustawić
niezależnie.
Głośność multimediów – Służy
do ustawiania głośności muzyki
i filmów.
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Dzwonek telefonu – Służy do
ustawiania domyślnego dzwonka
połączeń przychodzących.
Wibracje telefonu – Pozwala
określić, czy w reakcji na połączenie
przychodzące telefon ma wibrować
niezależnie od istniejących ustawień
dzwonka i głośności.
Powiadomienia – Służy do
ustawiania domyślnego dzwonka
powiadomień.
Wybieranie numeru –
Pozwala określić, czy podczas
wprowadzania numerów
przyciski klawiatury numerycznej
mają emitować dźwięki.
Dotyk ekranu – Pozwala
określić, czy dotykaniu
przycisków, ikon i innych
elementów ekranowych
reagujących na dotyk mają
towarzyszyć dźwięki.
Reakcja na dotyk – pozwala
określić, czy dotknięciu
klawiszy Menu i Powrót oraz
wykonywaniu innych operacji ma
towarzyszyć lekka wibracja.
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Ustawienia
Powiadomienia karty SD –
Pozwala określić, czy
powiadomieniom dotyczącym
karty microSD ma towarzyszyć
sygnał dźwiękowy.
< Ustawienia wyświetlania >
Orientacja – Pozwala określić,
czy obrócenie telefonu do
pozycji pionowej lub poziomej
ma powodować automatyczną
zmianę orientacji na poziomą lub
pionową.
Animacja – Umożliwia
skonfigurowanie animowanych
efektów towarzyszących
przechodzeniu między ekranami.
Jasność ekranu – służy do
dostosowywania jasności ekranu.
Wygaszacz ekranu – Służy
do określania opóźnienia, po
jakim następuje automatyczne
wyłączenie ekranu. Im krótszy
czas opóźnienia, tym mniejsze
zużycie energii baterii.

< Ustawienia panelu
dotykowego >
Kalibracja panelu dotykowego –
resetowanie ekranu dotykowego,
które ułatwi korzystanie z niego.

Położenie i zabezpieczenia
< Moja lokalizacja >
Użyj sieci Wi-Fi – ta opcja
pozwoli wstępnie ustalić twoje
przybliżone położenie na
podstawie podłączonej sieci WiFi lub sieci komórkowej.
Użyj satelit GPS – jeśli użyjesz
pozycjonowania po satelitach
systemu GPS, Twoja lokalizacja
będzie podana z większą
dokładnością. Wyłącz, by
oszczędzać energię.
<Wzór odblokowania ekranu>
Wzór odblokowania ekranu –
umożliwia ustawienie wzoru
odblokowywania ekranu w celu
zabezpieczenia telefonu. Zamiast
opcji Wzór możesz wybrać
opcję Kod PIN lub Hasło albo
pozostawić opcję Brak.
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Wymagaj wzoru – usunięcie
zaznaczenia tej opcji spowoduje,
że w celu odblokowania ekranu
nie trzeba będzie wprowadzać
wzoru odblokowywania. Przy
usuwaniu zaznaczenia tej opcji
wymagane jest narysowanie
bieżącego wzoru.
Użyj widocznego wzoru –
określa, czy podczas
odblokowywania ekranu telefonu
wzór ma być widoczny.
Użyj reakcji na dotyk – określa,
czy podczas dotykania kropek
w celu narysowania wzoru
odblokowywania telefon reaguje
delikatnymi wibracjami.
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Zablokuj ekran
wykorzystując wzór
odblokowania.
1 Przy pierwszym użyciu,
zostaniesz pokierowany
przez krótki kreator.
2 Zostaniesz poproszony o
dwukrotne narysowanie
Twojego wzoru. Przy
następnym odblokowaniu
ekranu niezbędne będzie
narysowanie tego samego
wzoru.
< Blokada karty SIM >
Blokada karty SIM – umożliwia
ustawienie blokady karty SIM lub
zmianę kodu PIN karty SIM.
< Hasła >
Hasła – włącza wyświetlanie
haseł podczas wpisywania.
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Ustawienia
< Magazyn danych logowania >
Używaj bezpiecznych danych
uwierzytelniających –
zaznaczenie tego pola wyboru
umożliwi aplikacjom dostęp do
zaszyfrowanej sekcji pamięci
masowej telefonu zawierającej
bezpieczne certyfikaty oraz
pokrewne hasła i inne dane
uwierzytelniające. You use
credential storage to establish
some kinds of VPN and Wi-Fi
connections. If you have not set
a password for the credential
storage, this setting is dimmed.
Instaluj z karty SD. Instaluj –
Umożliwia instalowanie
zaszyfrowanych certyfikatów z
karty microSD.
Ustaw hasło – Umożliwia
zdefiniowanie lub zmianę hasła
dostępu do bezpiecznego
magazynu poświadczeń. Hasło
musi zawierać co najmniej 8
znaków.

Wyczyść pamięć – powoduje
usunięcie wszystkich
bezpiecznych certyfikatów
i pokrewnych danych
uwierzytelniających oraz
wykasowanie hasła dostępu
do samego zabezpieczonego
magazynu.

Aplikacje
Nieznane źródła – Umożliwia
instalowanie aplikacji
pochodzących ze stron
internetowych, wiadomości email i innych źródeł niezależnych
od Android Market.
OSTRZEŻENIE!
Aby chronić swój telefon
i dane osobiste, aplikacje
należy pobierać wyłącznie z
zaufanych źródeł, takich jak
serwis Android Market.

Zarządzaj aplikacjami –
służy do zarządzania
zainstalowanymi aplikacjami i do
usuwania ich.
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Uruchomione usługi –
umożliwia wyświetlanie i
kontrolowanie aktualnie
uruchomionych usług i aplikacji.
Opcja pokazuje, których
procesów wymaga każda z
uruchomionych usług i ile
zużywa pamięci.
Programowanie – umożliwia
ustawienie opcji dotyczących
programowania aplikacji, takich
jak Debuggowanie USB, Zostaw
włączony oraz Zezwalaj na
pozorowane położenia.

Automatyczna synchronizacja –
umożliwia aplikacjom
synchronizowanie, wysyłanie i
pobieranie danych według ich
wewnętrznych harmonogramów.
< Zarządzaj kontami >
Lista wszystkich kont Google
i innych kont dodanych do
telefonu.
Dotknięcie nazwy konta na tym
ekranie spowoduje wyświetlenie
tego konta w osobnym oknie.

Synchronizacja danych

< Położenie >
Używaj mojej lokalizacji –
pozwala określić, czy Twoje
położenie będzie brane pod
uwagę podczas korzystania
z wyszukiwarki i innych
usług Google. W przypadku
zaznaczenia tej opcji musisz
wyrazić zgodę na korzystanie
przez Google z danych o Twoim
położeniu podczas świadczenia
tych usług.

< Ogólne ustawienia
synchronizacji >
Dane w tle – umożliwia
aplikacjom synchronizowanie
danych w tle bez względu na
to, czy aplikacje te są aktywnie
wykorzystywane. Usunięcie
zaznaczenia tej opcji może
wydłużyć czas pracy baterii i
zmniejszyć (ale nie całkowicie
wyeliminować) ilość przesyłanych
danych.
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Ustawienia
< Dane osobiste >
Ustawienia fabryczne –
powoduje usunięcie wszystkich
osobistych danych z wewnętrznej
pamięci telefonu, w tym danych
konta Google i innych kont,
danych i ustawień systemu
oraz aplikacji, a także wszelkich
pobranych aplikacji. Nie są
usuwane żadne pobrane
aktualizacje oprogramowania
systemowego ani żadne pliki
z karty microSD, takie jak
zdjęcia czy utwory muzyczne.
Po skorzystaniu z tej formy
resetowania ustawień telefonu
zostaną wyświetlone monity o
wprowadzenie tego samego
rodzaju informacji, co podczas
pierwszego uruchomienia
systemu Android.

Karta SD i pamięć telefonu
< Tryb połączeń USB >
Tylko pamięć masowa – jeśli
do telefonu włożono kartę
pamięci, można go używać jako
urządzenia pamięci masowej.
Tryb Tylko pamięć masowa
można ustawić jako domyślny
tryb połączeń USB.
< Karta SD >
umożliwia sprawdzenie
całkowitego dostępnego miejsca.
Dotknij polecenia Odłącz kartę
SD, aby bezpiecznie ją usunąć.
W razie potrzeby sformatuj
kartę SD. Aby można było
sformatować kartę microSD,
należy ją odłączyć.
< Pamięć wewnętrzna telefonu >
służy do sprawdzania dostępnego
miejsca. Pokazuje ilość
wewnętrznej pamięci telefonu
wykorzystywaną przez system
operacyjny, jego składniki, aplikacje
(w tym pobrane przez użytkownika)
oraz ich dane przechowywane
trwale i tymczasowo.

94
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Szukaj

Synteza mowy

Menu ustawień wyszukiwania
pozwala skonfigurować opcje
wyszukiwania Google, Okno
szybkiego wyszukiwania, a
także dane w telefonie, które
mają być uwzględniane podczas
wyszukiwań.

Menu ustawień konwersji
tekstu na mowę pozwalają
skonfigurować syntezator tekstu
na mowę Android dla aplikacji
wykorzystujących tę funkcję.
UWAGA: Jeśli w telefonie
nie zainstalowano danych
syntezatora mowy, dostępne jest
tylko ustawienie Zainstaluj dane
głosowe.

Regionalne i język
Ustawienia w grupie Język
i klawiatura pozwalają
wybrać język i region tekstów
wyświetlanych w telefonie
oraz skonfigurować klawiaturę
ekranową, w tym wyrazy
dodawane do jej słownika.

Ułatwienia dostępu
Menu ustawień ułatwiania
dostępu pozwala skonfigurować
dowolne dodatki związane z
ułatwianiem dostępu, które
zostały zainstalowane w
telefonie.
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Data i czas
Ustawienia w grupie Data i
godzina pozwalają określić sposób
wyświetlania danych czasu.
Ponadto za ich pomocą można
samodzielnie ustawić godzinę
i strefę czasową w miejsce
domyślnych wartości podawanych
przez operatora sieci.

Informacje o telefonie
Służy do wyświetlania informacji
prawnych oraz sprawdzania
stanu telefonu i wersji
oprogramowania.
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Wi-Fi
Z kolei sieci Wi-Fi oferują szybki
dostęp do Internetu w granicach
zasięgu bezprzewodowego
punktu dostępu. Dostęp do
Internetu przez takie sieci
zazwyczaj jest bezpłatny.
UWAGA:
• J eśli znajdziesz się poza
zasięgiem sieci Wi-Fi i
wybierzesz połączenie 3G,
należy liczyć się z opłatami za
przesyłanie danych.
• J eśli telefon przejdzie
do trybu uśpienia mimo
aktywnego połączenia z siecią
Wi-Fi, połączenie zostanie
automatycznie wyłączone.
W takim przypadku, gdy telefon
będzie w zasięgu sieci 3G,
może zostać automatycznie
z połączony z taką siecią, co
wiąże się z naliczaniem opłat
za transfer danych.
•T
 elefon GT540 obsługuje
zabezpieczenia WEP i WPA/
WPA2-PSK. Jeśli dostawca
usługi Wi-Fi lub administrator

sieci włączył szyfrowanie,
wprowadź klucz szyfrowania
w oknie pomocniczym. Jeśli
szyfrowanie nie zostało
włączone, okno pomocnicze
nie pojawi się. Klucz można
uzyskać u dostawcy usługi WiFi lub u administratora sieci.

1. Sposób konfiguracji
funkcji Wi-Fi
1 D
 otknij kolejno opcji
Aplikacje > Ustawienia
> Sieci i połączenia
bezprzewodowe, a
następnie włącz komunikację
przez Wi-Fi.
2 Wyszukiwanie AP (punktu
dostępu).
– Wyszukiwanie punktu
dostępu, z którym można
się połączyć.
3 Połączenie z punktem dostępu
– Połączenie z żądanym
punktem dostępu z listy
wyszukiwania.
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– Jeśli punkt dostępu korzysta
z szyfrowania WEP lub
WPA/WPA2-PSK wprowadź
klucz zabezpieczający.

2. Obsługa profilu
sieciowego Wi-Fi
1 O
 bsługa profilu Wi-Fi
– sposób łączenia się z często
używanymi lub ukrytymi
punktami dostępu.
1) Jeśli dany punkt dostępu
nie wyświetla się na liście
wyszukiwania, można się z
nim połączyć, zapisując go
w postaci profilu.
2) Zapisanie często
używanego punktu dostępu
w postaci profilu ułatwia
wprowadzanie klucza
zabezpieczającego podczas
łączenia się z punktem
dostępu stosującym tego
rodzaju zabezpieczenia.
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3) Jeśli punkt dostępu nie
obsługuje protokołu
DHCP, można nawiązać
z nim połączenie za
pośrednictwem statycznego
adresu IP.
2 Opis pól profilu Wi-Fi:
1) Nazwa sieci: identyfikator
SSID.
2) Typ zabezpieczeń:
szyfrowanie WEP, WPA/
WPA2-PSK.
3) Klucz zabezpieczający:
umożliwia zapis klucza
zabezpieczającego.
4) Ustawienia IP/DNS:
pozwala na wybór
opcji Automatyczny lub
Statyczny, w zależności od
tego, czy punkt dostępu
obsługuje protokół DHCP.
W przypadku opcji
Statyczny wprowadź
w polu wartości adres
IP oraz adres serwera
DNS używany podczas
nawiązywania połączenia.
97
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Wi-Fi
3 Z apisywanie profilu Wi-Fi
1) Wybierz menu Dodaj
sieć Wi-Fi u dołu sekcji
Sieci Wi-Fi, a następnie
wprowadź identyfikator
SSID i typ zabezpieczeń.
2) Po połączeniu z punktem
dostępu wykorzystującym
ten rodzaj zabezpieczeń
profil zostanie zapisany
automatycznie.

3. Uzyskiwanie adresu
MAC
W przypadku konfiguracji
połączenia w niektórych sieciach
bezprzewodowych z filtrowaniem
MAC może być konieczne
wprowadzenie do routera adresu
MAC telefonu GT540.
Adres MAC można znaleźć,
wybierając kolejno następujące
opcje:
Dotknij kolejno opcji Aplikacje
> Ustawienia > Sieci i
połączenia bezprzewodowe
> Ustawienia sieci Wi-Fi,
po czym dotknij klawisza
Menu i wybierz kolejno opcje
Zaawansowane > Adres MAC.
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Aktualizowanie oprogramowania
Aktualizowanie
oprogramowania
Program LG Mobile Phone
Software Update
Więcej informacji na temat
instalacji i korzystania z tego
programu można znaleźć na
stronie http://update.lgmobile.
com lub http://www.lg.com/
common/ index.jsp owybierz
kraj i język.
Ta funkcja umożliwia
szybkie i łatwe uaktualnienie
oprogramowania do najnowszej
wersji za pośrednictwem
Internetu, bez konieczności
korzystania z usług naszego
centrum serwisowego.
Proces aktualizacji
oprogramowania telefonu
wymaga poświęcenia mu przez
użytkownika pełnej uwagi.
Przed przejściem do kolejnej
czynności należy dokładnie
zapoznać się z wszystkimi
wyświetlonymi instrukcjami i
uwagami. Odłączenie przewodu
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USB do transmisji danych lub
wyjęcie baterii w trakcie procesu
aktualizacji oprogramowania
może spowodować poważne
uszkodzenie telefonu. Przed
rozpoczęciem aktualizacji
oprogramowania zaleca się
wykonanie kopii zapasowej
ważnych danych zapisanych w
telefonie, ponieważ producent nie
ponosi odpowiedzialności za utratę
danych podczas tego procesu.

Telefon komórkowy z
obsługą formatu DivX
INFORMACJE O FILMACH W
FORMACIE DIVX: DivX® to cyfrowy
format obrazu opracowany przez
firmę DivX, Inc. Ten telefon jest
oficjalnym, certyfikowanym
urządzeniem DivX umożliwiającym
odtwarzanie plików w tym
formacie. Więcej informacji
oraz narzędzia umożliwiające
konwersję plików do formatu DivX
można znaleźć w witrynie www.
divx.com.
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Aktualizowanie oprogramowania
INFORMACJE NA TEMAT
WIDEO DIVX NA ŻĄDANIE: To
urządzenie DivX Certified® musi
zostać zarejestrowane w celu
odtwarzania zawartości DivX
Wideo na żądanie (VOD, Videoon-Demand). Aby wygenerować
kod rejestracji, odszukaj
sekcję DivX VOD w menu
konfiguracji urządzenia. Odwiedź
stronę internetową vod.divx.
com i wprowadź kod w celu
ukończenia procesu rejestracji i
uzyskania dalszych informacji na
temat usługi DivX VOD.
Certyfikowane urządzenie
DivX Certified umożliwiające
odtwarzanie plików wideo
DivX® o rozdzielczości do
320 x 240
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Akcesoria
Dostępnych jest wiele różnych akcesoriów do telefonu, które można
nabyć oddzielnie. Akcesoria te można dobierać w zależności od
potrzeb. Informacje o dostępności akcesoriów można uzyskać w
lokalnym punkcie sprzedaży. Akcesoria wymienione poniżej mogą
być opcjonalne.
Ładowarka

Bateria

Przewód danych
Umożliwia
podłączanie
telefonu GT540
do komputera.
Instrukcja obsługi
Zawiera informacje
na temat telefonu
GT540.

Zestaw
słuchawkowy
stereo
UWAGA:
• Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG.
• Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę
gwarancji.
• Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu.
• Zawartość pudełka zależy od kanału sprzedaży i może ulegać
zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
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Temperatura otoczenia:
Maks.: +55°C (rozładowywanie), +45°C (ładowanie)
Min: -10°C
Waga telefonu z baterią: 116g

GT540

102
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Rozwiązywanie problemów
Ten rozdział zawiera informacje o niektórych problemach, które
mogą wystąpić podczas użytkowania telefonu. W przypadku
niektórych problemów wymagane jest skontaktowanie się z dostawcą
usług, jednak większość z nich można w łatwy sposób rozwiązać
samodzielnie.
Komunikat

Możliwe przyczyny

Możliwe rozwiązania

Błąd SIM

Karta SIM nie znajduje
się w telefonie lub
została włożona
nieprawidłowo.

Sprawdź, czy karta SIM została włożona
poprawnie.

Brak
połączenia
z siecią

Słaby sygnał
Telefon znajduje się
poza zasięgiem sieci
GSM.

Podejdź bliżej okna lub wyjdź na otwartą
przestrzeń. Sprawdź mapę zasięgu
operatora sieci.

Niezgodne
kody

Aby zmienić kod
zabezpieczający,
należy potwierdzić
nowy kod,
wprowadzając go
ponownie.

Skontaktuj się z operatorem sieci.

Nie można
ustawić
funkcji

Funkcja
nieobsługiwana przez
operatora sieci lub
konieczna rejestracja.

Skontaktuj się z operatorem sieci.
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Rozwiązywanie problemów
Komunikat

Możliwe przyczyny

Możliwe rozwiązania

Nie można
wykonać
połączenia

Błąd wybierania
numeru.
Włożono nową kartę
SIM, osiągnięto limit
opłat.

Brak autoryzacji dla nowej sieci.
Sprawdź, czy nie ma nowych
ograniczeń. Skontaktuj się z operatorem
sieci lub zresetuj ograniczenia,
wykorzystując kod PIN 2.

Nie można
włączyć
telefonu

Przycisk Wł./Wył.
nie był naciskany
odpowiednio długo.
Bateria wyczerpana.
Bateria
zanieczyszczona.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Wł./Wył.
przez co najmniej dwie sekundy.

Bateria całkowicie
rozładowana

Naładuj baterię.

Nieprawidłowa
temperatura

Sprawdź, czy temperatura otoczenia jest
prawidłowa, poczekaj chwilę i rozpocznij
ponownie ładowanie.

Problem ze stykami

Sprawdź zasilanie i podłączenie telefonu
do sieci elektrycznej. Sprawdź styki
baterii i w razie potrzeby oczyść je.

Brak napięcia w
gniazdku sieci
elektrycznej

Podłącz telefon do innego gniazda lub
sprawdź napięcie.

Usterka ładowarki

Jeśli ładowarka nie rozgrzewa się,
wymień ją.

Niewłaściwa
ładowarka

Używaj tylko oryginalnych akcesoriów
firmy LG.

Usterka baterii

Wymień baterię.

Błąd
ładowania

Pozostaw telefon podłączony do
ładowarki przez dłuższy czas.
Oczyść styki.

104
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Komunikat

Możliwe przyczyny

Możliwe rozwiązania

Utrata
połączenia
z siecią

Za słaby sygnał

Przełączenie na innego operatora sieci
następuje automatycznie.

Numer
niedozwolony

Funkcja Numer
ustalony jest
włączona.

Sprawdź ustawienia.
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GT540 Quick Reference Guide
- English
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 of this manual

may not apply to your phone
depending on your phone’s software
or your service provider.
• This handset is not recommended
for the visually impaired because of
its touch-screen keypad.
• Copyright ©2010 LG Electronics,
Inc. All rights reserved. LG and the
LG logo are registered trademarks
of LG Group and its related entities.
All other trademarks are the
property of their respective owners.
• Google™, the Google logo,
Google Maps™, Google Mail™,
YouTube™, Google Talk™,
Android™, and Android Market™
are trademarks of Google, Inc.
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Getting to know your phone
To turn on the phone, press and hold the Power key for 3 seconds.
To turn off the phone, press the Power key for 3 seconds and touch
Power Off.
Menu key
- Opens application
menu and check
what options are
available.

Earpiece

Send key
- Dials a phone
number and
answers incoming
calls.

End/Power/Lock
key
- Ends or rejects
a call.
- Powers your
phone on/off by
pressing and
holding the key.
- Turns off the
screen and
locks.

Home key
- Returns to home
screen from any
screen.

Back key
- Returns to the
previous screen.

Microphone

TIP! Touch the Menu key whenever you tap an application to
check what options are available.
TIP! If your phone has errors when you use it or you can not turn it
on, remove battery, install it again and turn it on after 5 seconds.
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Volume keys
- On the home screen:
controls ringer volume.
- During a call: controls your
earpiece volume.
- When playing a track:
controls volume
continuously.

Charger, micro USB
cable connector
Search key
- Search the web and
contents in your phone.
Camera key
- Go to the camera menu
directly by pressing and
holding the key.

Stereo
earphone
connector

Back cover

Camera lens

microSD
memory
card slot
Charger, micro USB
cable connector
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Battery
SIM card
slot
Camera key
Search key
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Getting to know your phone
Using your home screen
Simply swipe your finger to the
left or right to view them. You
can also customise each panel
with widgets, shortcuts which
are shortcuts to your favourite
applications, folders and
wallpapers.
NOTE: Some screen images may
be different depending on your
phone provider.

Select your default home
screen
The user interface is based on
two types of home screens: LG
Home and Android Home.
You can set your favorite home
screen as the default.
If you want to change the default
home settings, choose Home
selector from the applications
menu.

Adding widgets to your
home screen
You can customise your home
screen by adding shortcuts,
widgets, or folders to it. For more
convenience using your phone,
add your favorite widgets on the
home screen.
NOTE: LG Home and Android
Home provide this function.
To add an desired icon to your
home screen:
1 On the home screen, touch
Menu key
and open the
Options tab, then select Add.
2 On the Add to Home screen
menu, touch the type of item
you want to add.
3 For example, select Folders
from the list and tap it.
4 Select Contacts with phone
numbers from the list and
tap it.
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5 Y ou will see a new folder’s
icon on the home screen.
Drag it to the desired
locations on the desired panel
and release your finger from
the screen.
To remove an application icon
from the home screen:
1 Touch and hold that icon.
The Applications icon will
be change as the Trash icon
.
2 Drag and draw an application
icon to the Trash icon
.

Getting back to a
recently used application
1 T ouch and hold the Home
key. The screen will show
you a pop up with icons of
applications that you've used
recently.
2 Touch an icon to open its
application. Or, touch Back
key to return to the current
application.
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Google Account Set-up
The first time you open the
Google application on your
phone, you will be required to
sign in with your existing Google
account. If you do not have a
Google account, you’re prompted
to create one.

Creating your Google
account
1 O
 n the home screen, touch
Applications tab to open the
applications menu.
2 Tap Gmail, and tap
Next>Create to start the
Google Mail set up wizard
then set it up.
3 Touch a text field to open the
touch keyboard, and enter
your name and username for
your Google account. When
you entering the text, you
can move to the next text
field by touching Next on the
keyboard.
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Getting to know your phone
4 W
 hen you’re finished to
input name and username,
tap Next. Your phone is
communicating with Google
servers and checking
username availability.
5 Enter and reenter your
password. Then follow
the instructions and enter
the required and optional
information about the account.
Wait to see the server create
your account.

Signing in your Google
account

3 O
 nce you have set up your
Google account on your
phone, your phone will be
automatically synchronised
with your Google account on
the web. (It depends on your
synchronization settings.)
After sign in, you can use
Google Mail, Google Calendar,
Android Market and Google Map;
download applications from
Android Market; back up your
settings to Google servers; and
take advantage of other Google
services on your phone.

1 E nter your e-mail address and
password, then tap Sign in.
Wait for signing in.
2 After sign in, you can
use Google Mail and take
advantages of Google services
on your phone.
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Camera
Getting to know the viewfinder
 rightness – This defines and controls of the amount of sunlight
B
entering the image. Slide the brightness indicator along the bar,
towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a
higher brightness image.
Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side
volume keys.
Gallery – This enables you
to access your saved photos
from within the camera mode.
Simply touch, and your gallery
will appear on the screen.
Taking a photo
Video mode – Slide down this
Settings – Touch this icon to open icon to switch to video mode.
the settings menu. See Using the
advanced settings.
Image size – Touch to set the size (in pixels) of the picture
you take. Select a pixel value from the numerical options: 3M
(2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480),
QVGA (320x240).
Focus – Touch this icon to select the options menu. See Using
the focus mode.
NOTE: You need to insert a memory card first to take a picture. Without
inserting a memory card, you will not be able to save the picture you had
taken.
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Video camera
Getting to know the viewfinder
Brightness – This defines and controls of the amount of sunlight
entering the image. Slide the brightness indicator along the bar,
towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a
higher brightness image.
Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side
volume keys. Before starting record a video, you can use the
zoom function. You can not control the zoom function during
recording.

Settings – Touch this icon to
open the settings menu. See
Using the advanced settings.

Gallery – This enables you
to access your saved photos
from within the video camera
mode. Simply touch, and your
gallery will appear on the
screen.
Camera mode – Slide up
this icon to switch to camera
mode.
Start recording

Video size – Touch to set the size (in pixels) of the video you
record. Choose your video image size from VGA (640x480), QVGA
(320x240) or QCIF (176x144).
Scene mode – Set the camera to adjust to the environment.
Choose from Auto, Portrait, Landscape, Sports, Sunset and
Night.



T540 MR_QRG_E_Open_1012.indd 8

2010.10.21 9:30:22 PM

Important notice
Please check to see if any
problems you have encountered
with your phone are described
in this section, before taking the
phone in for service or calling a
service representative.

2. Optimising Battery Life

You can extend your battery's
life between charges by turning
off features that you don't
need to run constantly in the
background. You can also
monitor how applications and
1. Phone memory
system resources consume
battery power.
When available space on your
phone memory is less than 10%, To extend the life of your
battery
your phone can not receive
the new message. You need
- Turn off radio communications
to check your phone memory
that you aren't using. If you
and delete some data such as
aren't using Wi-Fi, Bluetooth,
applications or messages to
or GPS, use the Settings
make more memory available.
application to turn them off.
To manage the application
- Turn down screen brightness
and set a shorter screen
1. On the home screen, touch
timeout.
Applications tab and select
- If you don't need them, turn off
Settings > Applications >
automatic syncing for Google
Manage applications.
Mail, Calendar, Contacts, and
2. When all applications
other applications.
appear, scroll and select
- Some applications you've
the application you want to
downloaded may cause your
uninstall.
battery's life. You will need to
3. Tap Uninstall and touch OK
uninstall those applications and
to uninstall application you
all of its data and settings from
desired.
the phone.
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Important notice
To check the battery charge
level
1. On the home screen, touch
Applications tab and select
Settings > About phone >
Status.
2. The battery status (charging,
discharging) and level (as a
percentage of fully charged)
are displayed at the top of the
screen.
To monitor and control what
uses the battery
1. On the home screen, touch
Applications tab and select
Settings > About phone >
Battery use.
2. The top of the screen displays
battery usage time. Either how
long since last connected to a
power source or, if connected
to a power source, how long
you were last running on
battery power. The body of the
screen lists applications or
services using battery power
from greatest amount to least.

3. Installing an Open
Source OS
If you install an open source
OS on your phone, and do not
use the OS provided by the
manufacturer, this may cause
your phone to malfunction.
WARNING: If you install and
use an OS other than the one
provided by the manufacturer,
your phone is no longer
covered by the warranty.
WARNING: To protect your
phone and personal data,
download applications only
from trusted sources, such
as Android Market. If some
applications are not properly
installed on your phone, your
phone may not work normally
or a serious error can be
occurred. You will need to
uninstall those applications
and all of its data and settings
from the phone.
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T540 MR_QRG_E_Open_1012.indd 10

2010.10.21 9:30:22 PM

4. Using Unlock pattern
Set unlock pattern to secure your
phone. Opens a set of screens
that guide you through drawing a
screen unlock pattern.
WARNING:
Precautions to take when
using the Pattern Lock
It is very important that you
remember the unlock pattern
you set. You will not be able to
access your phone if you use
an incorrect pattern 5 times.
After attempting the unlock
pattern 5 times, you can touch
the Forget Pattern Option
and use your Google account
information to unlock your
phone.
If you do not have Google
account, you don't create the
Google account on the phone,
or you forget it, you can use Hard
Reset.

T540 MR_QRG_E_Open_1012.indd 11

5. Using Safe Mode and
Hard Reset
Using Safe mode
*To recover from malfunction
state of your phone
1. Turn off your phone and
reboot. While your phone is
powering back on, press and
hold the Home key during
Android log is displayed. Your
phone will boot all the way to
the main screen and display
"safe mode" in lower left
corner.
2. Select Settings >
Applications > Manage
applications, and choose the
application then select an
Uninstall icon.
3. After uninstalling the
application, turn off and
reboot your phone.
* Using Hard Reset (Factory Reset)
If it does not restore to the original
condition, use Hard Reset to
initialise your phone.
When your phone turns on and
the lock screen displays, press
and hold the volume up + Home
+ Search keys all at the same time
11
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Important notice
(for five seconds). When the pop
up screen is shown, choose OK to
reset your phone.
Please note, after you perform
Hard Reset, all your data and
applications on your phone will be
erased and cannot be reversed.
WARNING:
If you perform Hard Reset,
all user applications and
user data will be deleted.
Please remember to back
up any important data before
performing Hard Reset.

6. Connecting to Wi-Fi
networks
To use Wi-Fi on your phone,
you access a wireless access
point, or “hotspot.” Some access
points are open and you can
simply connect to them. Others
are hidden or implement other
security features, so you must
configure your phone so it can
connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using
it, to extend the life of your battery.
To turn Wi-Fi on and connect to
a Wi-Fi network
1. On the home screen, touch
Applications tab and select
Settings > Wireless controls
> Wi-Fi settings.
2. Touch Wi-Fi to turn it on and
begin scan for available Wi-Fi
networks.
- List of available Wi-Fi
networks is displayed.
Secured networks are
indicated by a lock icon.
3. Touch a network to connect
to it.
- If the network is open, you
are prompted to confirm
that you want to connect
to that network by touching
Connect.
- If the network is secured,
you're prompted to enter
a password or other
credentials. (Ask your network
administrator for details.)
4. The Status bar displays icons
that indicate Wi-Fi status.

12
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7. Using a microSD card
Pictures, along with Music and
Video files, can only be saved to
external memory.
Before using the built-in camera,
you need to insert a micro SD
memory card to your phone first.
Without inserting a memory
card, you will not be able to
save pictures and video you had
taken.
NOTE: Applications can only be
saved to the phone's internal
memory.
WARNING:
Do not insert or remove
the memory card when the
phone is on. Otherwise, it may
damage the memory card as
well as your phone, and the
data stored on the memory
card may be corrupted. To
remove the memory card
safety, please select Settings>
SD Card&phone storage >
Unmount SD card.

T540 MR_QRG_E_Open_1012.indd 13

8. Opening and Switching
Applications
Multi-tasking is easy with
Android because open
applications keep running
even when you open another
application. There’s no need
to quit an application before
opening another. Use and
switch among several open
applications. Android manages
each application, stopping and
starting them as needed, to
ensure that idle applications
don’t consume resources
unnecessarily.
To stop the application you use
1. On the home screen, touch
Applications tab and select
Settings > Applications >
Manage applications.
2. Scroll to the desire application
and touch Force stop to stop
using it.
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Important notice
9. C
 onnecting your phone
to a computer via USB
NOTE: Installing the LG PC suite
on your PC
To synchronise your phone via
USB cable with your PC, you
need to install the LG PC suite
program on your PC. You can
download this program from the
LG website (http://www.lg.com).
Go to http://www.lg.com and
select your region, country &
language. Visit the LG website
for more information on installing
and using the program.

LG PC SUITE
The LG PC Suite IV is a
program that helps you
connect your mobile phone
to a PC using a USB data
communication cable, so that
you can use the functions of
the mobile phone on your PC.
Major Functions of the LG
PC Suite IV
- Create, edit and delete
phone data conveniently
- Synchronise data from
a PC & phone (contacts,
calendar/task)
- Transfer multimedia files
(photo, video, music)
conveniently with a simple
drag & drop between a PC
and phone
- Transfer the messages from
a phone to a PC
- Use your phone as a Modem
- S/W update without loosing
your data

14
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GT540 does not support:
- PC connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync,
R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- E-mail
- Java Application
User’s guide for PC Suite IV is
in Help menu after install PC
Suite IV.
To transfer files using USB
devices:
1. Install your microSD card on
your phone. ( It may already
be inserted on your phone.)
2. Before connecting the USB
data cable, make sure that
the Mass storage only mode
is enabled on your phone. (On
the applications menu, choose
Settings > SD card & phone
storage, then select Mass
storage only check box.)

T540 MR_QRG_E_Open_1012.indd 15

3. Use the USB cable with
your phone to connect the
phone to a USB port on your
computer. You receive a
notification that the USB is
connected.
4. Open the notification drawer
and touch USB connected.
5. Touch Mount to confirm
that you want to transfer
files between your phone’s
microSD card and the
computer.
When the phone is connected
as USB storage, you receive
a notification. You phone’s
microSD card is mounted as a
drive on your computer. You can
now copy files to and from the
microSD card.
NOTE: When uninstalling PC
Suite IV, USB and Bluetooth
Drivers are not automatically
removed. Therefore, they must
be uninstalled manually.
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Important notice
TIP! To use a microSD card on
you phone again, you need to
open the notification drawer and
touch Turn off USB storage.
During this time, you can’t
access the microSD card from
your phone, so you can’t use
applications that rely on the
microSD card, such as camera,
gallery and music functions.
To disconnect your phone from
the computer, carefully follow
your computer’s instructions
to disconnect USB devices
correctly, to avoid losing
information on the card.
1. Safely disconnect the USB
device on your computer.
2. Open the notification drawer
and touch Turn off USB
storage.
3. Touch Turn off in the dialog
that opens.

10. Unlock screen
when using data
connection
Your display will go dark if
untouched for a period of time
when using data connection. To
turn on your LCD screen, just
touch it.

11. When screen freezes
If the phone does not respond to
user input or the screen freezes:
remove the battery, insert it
again and power on the phone.
If it still does not work, please
contact to the service centre.

12. Do not connect your
phone when you
power on/off your PC
Make sure to disconnect your
phone and PC via data cable as
it might have errors on your PC.

16
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