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KF300 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
- Česky

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

Likvidace starých zařízení
1. Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru
v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice
Evropské unie číslo 2002/96/ES.
2. Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány
odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím
sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou či místní
samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče napomáhá
snížení možných negativních vlivů na životní prostředí a zdraví.
4. Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní
samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste
výrobek zakoupili.
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Úvod
Úvod

Blahopřejeme vám k zakoupení
moderního a kompaktního
mobilního telefonu KF300
navrženého tak, aby fungoval
s nejmodernějšími digitálními
mobilními komunikačními
technologiemi.
Tato uživatelská příručka
obsahuje důležité informace
o používání a provozu telefonu.
Pro dosažení optimálního
výkonu, prevenci poškození
a nesprávného používání
telefonu si pozorně prostudujte
všechny informace. Jakékoli
změny či úpravy výslovně
neschválené v této uživatelské
příručce mohou vést k ukončení
platnosti záruky pro toto
zařízení.
Určitý obsah v této příručce nemusí
odpovídat funkcím vašeho telefonu.
Závisí to na softwaru telefonu nebo
na operátorovi.
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Pro vaši bezpečnost
VAROVÁNÍ!
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Upozornění!
• Vypněte telefon na všech
místech, kde to vyžadují
zvláštní předpisy. Nepoužívejte
jej například v nemocnicích,
protože by mohl ovlivnit citlivé
lékařské přístroje.
• V některých mobilních sítích
nemusí být nouzové hovory
dostupné. Proto byste se
u nouzových hovorů neměli
spoléhat pouze na svůj mobilní
telefon.
• Používejte pouze ORIGINÁLNÍ
příslušenství, abyste předešli
poškození svého telefonu.
• Všechny rádiové vysílače
způsobují riziko rušení
s elektronikou umístěnou
v bezprostřední blízkosti. Menší
rušení může ovlivnit televizory,
rádia, počítače atd.
• Baterie by se měly likvidovat
v souladu s platnými právními
předpisy.
• Nerozebírejte telefon ani baterii.
• Hrozí nebezpečí výbuchu v
případě záměny baterie za
nesprávný typ.

Pro vaši bezpečnost

• V letadle musí být mobilní
telefon vždy vypnutý.
• Nedržte telefon v ruce, když
řídíte.
• Nepoužívejte mobilní telefon
v blízkosti benzínových stanic,
skladů paliv, chemických
výrobních zařízení nebo
v prostorech s nebezpečím
výbuchu.
• Pro svou bezpečnost používejte
POUZE určené ORIGINÁLNÍ
baterie a nabíječky.
• Když se telefon nabíjí,
nedotýkejte se jej mokrýma
rukama. Mohlo by dojít
k zasažení elektrickým proudem
nebo k vážnému poškození
telefonu.
• Telefon uchovávejte na
bezpečném místě mimo dosah
malých dětí. Telefon obsahuje
malé součásti, u kterých hrozí při
uvolnění riziko spolknutí.
• Nenabíjejte telefon v blízkosti
hořlavého materiálu, protože
může dojít k jeho přehřátí
a vznícení, což může
představovat riziko vzniku
požáru.
• Nenabíjejte telefon ležící na
měkkém polstrování. Telefon
je nutno nabíjet na dobře
větraném místě.
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Pokyny pro bezpečné a efektivní
používání
Pokyny pro bezpečné a efektivní používání

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny.
Jejich nedodržení může být
nebezpečné nebo nezákonné. Další
podrobné informace naleznete v této
příručce.

Vystavení energii
rádiové frekvence
Informace o vystavení rádiovým
vlnám a specifické míře pohlcení
(SAR)
Tento model mobilního telefonu
KF300 splňuje příslušné bezpečnostní
požadavky pro vystavení rádiovým
vlnám. Tento požadavek je založen na
vědeckých pokynech, které zahrnují
bezpečnostní rezervy, jež zaručují
bezpečí všem lidem bez ohledu na
věk a zdravotní stav.

vVe směrnicích o vystavení

rádiovému záření se používá
jednotka měření známá jako
specifická míra pohlcení nebo
SAR. Testování SAR se provádí
pomocí standardizovaných metod
s telefonem vysílajícím na nejvyšší
výkon ve všech testovaných
frekvenčních pásmech.
v I když mohou být rozdíly mezi

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

komisí pro ochran u před
neionizujícím zářením (ICNIRP) je
2 W/Kg v průměru na deset (10)
gramů tkáně.

8
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v Nejvyšší hodnota SAR tohoto

v Informace o údajích SAR pro

obyvatele zemí/oblastí, které přijaly
limit SAR doporučený organizací
Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE), který je v průměru
1.6 W/Kg na jeden (1) gram tkáně
(například USA, Kanada, Austrálie a
Tchaj-wan).
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Péče o výrobek a jeho
údržba
UPOZORNĚNÍ!
Používejte pouze baterie,
nabíječky a příslušenství
schválené pro použití s tímto
konkrétním modelem telefonu.
Použití jiných typů může
zneplatnit jakékoli schválení
nebo záruku vztahující
se k telefonu a může být
nebezpečné.
v Přístroj nerozebírejte. V případě,

že je zapotřebí oprava, svěřte ji
zkušenému servisnímu technikovi.

Pokyny pro bezpečné a efektivní používání

modelu, testovaného DASY4 pro
použití u ucha je 0.833 W/Kg (10g)
a při nošení na těle je 0.594 W/Kg
(10g).

v Udržujte jej v bezpečné vzdálenosti

od elektrických přístrojů, jako jsou
televizory, rádia nebo počítače.
v Zařízení je třeba udržovat v

bezpečné vzdálenosti od tepelných
zdrojů, jako jsou radiátory nebo
vařiče.
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Pokyny pro bezpečné a efektivní
používání
v Telefon nikdy nedávejte do

Pokyny pro bezpečné a efektivní používání

mikrovlnné trouby, jinak baterie
exploduje.
v Nepouštějte jej na zem.
v Přístroj nevystavujte mechanickým

otřesům nebo šoku.
v Vypínejte telefon všude, kde

to vyžadují speciální nařízení.
Nepoužívejte telefon například
v nemocnicích, může ovlivńovat
citlivé lékařské vybavení.
v Nemanipulujte s telefonem

mokrýma rukama během nabíjení.
Může to způsobit elektrický šok a
vážně poškodit telefon.
v Nenabíjejte handset poblíž

hořlavého materiálu. Může se
nažhavit a způsobit nebezpečí
požáru.
v K čištění telefonu nepoužívejte

agresivní chemikálie (např. alkohol,
benzen, ředidla apod.) ani saponáty.
Jinak hrozí nebezpečí požáru.

v Nenabíjejte telefon na měkkém

povrchu.
v Telefon nabíjejte v dobře větraných

prostorech.
v Přístroj nevystavujte nadměrnému

kouři nebo prachu.
v Telefon nepřenášejte v

blízkosti kreditních karet nebo
předplacených jízdenek, mohlo
by to ovlivnit informace na
magnetických proužcích.
v Na obrazovku neťukejte ostrým

předmětem, protože by mohlo dojít
k jejímu poškození.
v Telefon nepolévejte tekutinami ani

jej neponořujte.
v Příslušenství, jako jsou sluchátka,

používejte opatrně. Zajistěte
bezpečné zasunutí kabelů a
nedotýkejte se antény, pokud to
není nutné.
v Před zapnutím přístroje odpojte

datový kabel.

10
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v Používejte sadu hands-free, pokud

Všechny mobilní telefony mohou být
rušeny, což může ovlivnit jejich výkon.

v Pokud to jízdní podmínky vyžadují,

v Nikdy nepoužívejte mobilní telefon

v blízkosti lékařských zařízení bez
svolení. Neumísťujte telefon do
blízkosti kardiostimulátoru, např. do
náprsní kapsy.
v Některá naslouchátka mohou být

mobilními telefony rušena.
v Menší rušení může ovlivnit

televizory, rádia, počítače atd.

Bezpečnost na silnici
Zkontrolujte zákony a předpisy
týkající se používání mobilních
telefonů v oblasti, kde řídíte.
v Během řízení nedržte telefon v ruce.
v Věnujte plnou pozornost řízení.

F300_Czech_1.0_0722_���.indd 11

je k dispozici.
před voláním zastavte a zaparkujte.
v Energie rádiové frekvence může

ovlivnit elektronické systémy v
motorovém vozidle, například
autorádio nebo bezpečnostní
vybavení.
v Pokud je vozidlo vybaveno

airbagem, neumisťujte na něj žádné
předměty, včetně nainstalovaného
nebo přenosného bezdrátového
zařízení. Mohlo by dojít k vážnému
zranění kvůli nevhodnému výkonu.
Při poslechu hudby ve venkovních
prostorách zajistěte, aby byla hlasitost
nastavena na rozumnou úroveň a
vy si byli vědomi svého okolí. Toto
je obzvláště důležité při přecházení
ulice.

Pokyny pro bezpečné a efektivní používání

Elektronická zařízení

11
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Pokyny pro bezpečné a efektivní
používání
Pokyny pro bezpečné a efektivní používání

Vyhněte se poškození
sluchu

Oblast, kde se
odstřeluje

K poškození sluchu by mohlo
dojít, pokud jste dlouhou dobu
vystaveni hlasitým zvukům.
Proto doporučujeme nevypínat
a nezapínat sluchátko v blízkosti
ucha. Doporučujeme také nastavení
hlasitosti hudby a hovorů na
přiměřenou úroveň.

Nepoužívejte telefon na místech, kde
probíhají odstřelovací práce. Sledujte
omezení a postupujte podle nařízení
a pravidel. Prostředí s nebezpečím
výbuchu

Skleněné části
Některé části mobilního zařízení jsou
vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části
se mohou rozbít, pokud zařízení
upustíte na tvrdý povrch nebo pokud
ho vystavíte silnému nárazu. Pokud
dojde k rozbití skla, nedotýkejte se
ho a nepokoušejte se ho odstranit.
Mobil nepoužívejte, dokud nebude
sklo vyměněno pracovníkem
autorizovaného servisu.

v Telefon nepoužívejte v místě

tankování paliv. Nepoužívejte jej v
blízkosti paliv nebo chemikálií.
v Nepřevážejte a neuchovávejte

hořlavé plyny, tekutiny nebo
explozivní materiály v přihrádce
automobilu, ve které je mobilní
telefon a příslušenství. V letadle V
letadle mohou bezdrátová zařízení
způsobovat rušení.
v Před nastoupením do letadla

mobilní telefon vypněte.
v Na zemi jej nepoužívejte bez

povolení posádky.

12
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Telefon uchovávejte na bezpečném
místě mimo dosah malých dětí.
Obsahuje malé součásti, u kterých při
uvolnění hrozí riziko spolknutí.
Tísňová volání V některých mobilních
sítích nemusí být nouzové hovory
dostupné. Proto byste se u nouzových
hovorů neměli spoléhat pouze na
svůj mobilní telefon. Zkontrolujte
možnosti u místního poskytovatele
služeb.

F300_Czech_1.0_0722_���.indd 13

Informace o baterii a
péče o ni
v Před dobíjením není nutné baterii

zcela vybít. Na rozdíl od jiných
bateriových systémů zde neexistuje
paměťový efekt, který by mohl
narušit výkon baterie.
v Používejte pouze baterie a

nabíječky značky LG. Nabíječky LG
zajišťují maximalizaci životnosti
baterie.
v Baterii nerozebírejte a nezkratujte.
v Zajistěte, aby kovové kontakty sady

baterií byly čisté.
v Pokud baterie přestane zajišťovat

přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii
je možné mnohokrát dobít, než
bude nutné ii vyměnit.

Pokyny pro bezpečné a efektivní používání

Děti

13
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Pokyny pro bezpečné a efektivní
používání
v Pokud jste telefon delší dobu

Pokyny pro bezpečné a efektivní používání

nepoužívali, dobijte baterii, aby se
maximalizoval její výkon.
v Nabíječku nevystavujte přímému

v Skutečná životnost baterie je závislá

na konfiguraci sítě, nastavení
produktu, používání vzorů, baterii a
podmínkách prostředí.

slunečnímu světlu a nepoužívejte
ji při vysoké vlhkosti, například v
koupelně.
v Baterii nenechávejte na horkých

nebo chladných místech, mohlo by
dojít ke snížení jejího výkonu.
v Nebezpečí výbuchu hrozí v případě

výměny baterie za nesprávný typ
baterie.
v Proveďte likvidaci použitých baterií

podle pokynů výrobce.
v Pokud potřebujete vyměnit baterii,

obraťte se na nejbližší autorizované
servisní místo společnosti LG
Electronics nebo na nejbližšího
prodejce.
v Po úplném nabití telefonu vždy

odpojte nabíječku ze zásuvky,
zabráníte tak nechtěnému odběru
energie.

14
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KF300 - funkce
7. Mikrofon

KF300 - funkce

Části telefonu
1. Sluchátko
2. Hlavní displej

1

3. Klávesa Odeslat
v Vytočí se telefonní číslo a přijme
hovor.
vV
 pohotovostním režimu:
zobrazuje se historie hovorů.

2

4. Alfanumerická klávesnice
vV
 pohotovostním režimu:
zadejte číslo, které chcete volat.
Podržte
0 – Mezinárodní hovory
1 – Aktivace menu Střediska
hlasové pošty
2 až 9 – Rychlé volby
vV
 režimu úpravy:
zadejte čísla a znaky.

3

5. Klávesa Vymazat
v S každým stisknutím smaže
jeden znak. Stisknutím
a podržením této klávesy
smažete všechny zadané znaky.
6. Klávesa Ukončit
v Zapnutí a vypnutí (podržte)
v Ukončit nebo odmítnout hovor

F300_Czech_1.0_0722_���.indd 15
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KF300 - funkce
KF300 - funkce

1

2

3

4

1. Klávesová zkratka pro Budík
v Přechod do nabídky Budík
2. Klávesová zkratka pro Plán
v Přechod do nabídky Plán
3. Klávesová zkratka pro Obrázek
v Přechod do nabídky Obrázek
4. Klávesová zkrátka pro Oblíbené
v Přechod do nabídky Oblíbené
6

5. Navigační klávesa
vV
 pohotovostním režimu:
U	krátce: napsat textovou
zprávu
D	krátce: přechod do
seznamu kontaktů
L 	krátce: přechod do
nabídky profilů
R 	krátce: přechod do
nabídky pehrávače MP3
vV
 nabídce: posouvání nahoru
a dolů
6. Kontextové klávesy (Levá
kontextová klávesa / Pravá
kontextová klávesa)
v Tyto klávesy provádějí funkce
vyznačené na spodním okraji
displeje.
7. Klávesová zkratka pro
fotoaparát
v Přechod na náhled fotoaparátu

5

7

8

8. Klávesa Potvrdit / Klávesa OK
v Provádí volbu možností nabídek
a potvrzení akcí.

16
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vV
 pohotovostním režimu
1

(zavřený):
střídavé zobrazení data a času

KF300 - funkce
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1. Postranní klávesy
vV
 pohotovostním režimu
(otevřený): nastavení hlasitosti
tónů kláves.

vB
 ěhem hovoru: nastavení
2

hlasitosti sluchátka
vB
 ěhem přehrávání hudby MP3:

nastavení hlasitosti zvuku
2. S luchátka/Nabíječka/Konektor
kabelu USB
3

4

Poznámka
Před připojením USB kabelu
zkontrolujte, zda je telefon zapnutý
a zda je v režimu nečinnosti.

3. Objektiv fotoaparátu
4. Vedlejší displej LCD

17
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KF300 - funkce
KF300 - funkce

Baterie
Kryt baterie

Patice pro
kartu SIM

Kontakty karty SIM

Slot paměťové karty
microSD
Konektory pro baterii

18
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Oblast ikon

Searching

Oblast textu
a grafiky

Menu

Kontakty

Indikace
kontextových
kláves

Plocha

Popis

První řádek

Zobrazí různé ikony

Prostřední
řádky

Zobrazí se zprávy,
instrukce a kterékoliv
vámi zadané
informace, například
číslo, které se chystáte
vytočit.

Spodní řádek

Zobrazuje funkce,
které jsou právě
přiřazeny dvěma
kontextovým
klávesám.
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Zobrazované ikony
Na obrazovce se zobrazuje několik
ikon. Ikony jsou popsány dále.
Ikona

Popis
Ukazuje sílu signálu
sítě.*

KF300 - funkce

pro
IM

Zobrazení informací

Poznámka

* Kvalita hovoru se může měnit
v závislosti na kvalitě pokrytí sítě.
Jestliže síla signálu klesne pod
2 čárky, může dojít k výpadkům
hovoru, ukončení hovoru a kvalita
zvuku se může snížit.
Při hovorech se řiďte čárkami
síly signálu. Jestliže indikátor
nezobrazuje žádnou čárku, oblast,
ve které se nacházíte, není pokryta
signálem, v takovém případě
nebudete mít přístup k žádné ze
služeb sítě (hovory, zprávy, atd.).

19
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KF300 - funkce
KF300 - funkce

Ikona

Popis
Ukazuje, že služba GPRS
je dostupná.
Ukazuje, že byl aktivován
letový režim.
Ukazuje, že probíhá
hovor.
Všechny hovory jsou
přesměrovány.
Ukazuje, že telefon
přistupuje k službě WAP.
Ukazuje, že se používá
služba GPRS.
Oznamuje využívání
služby roamingu.

Ikona

Popis
Ukazuje, že je
nainstalována externí
paměť.
Obdrželi jste zprávu.
Obdrželi jste hlasovou
zprávu.
Obecné menu v profilu.
Tiché menu v profilu.
Možnost Pouze vibrace
v profilu.
Venkovní menu v profilu.

Budík je nastaven
a zapnut.

Menu sluchátek v profilu.

Ukazuje, že máte plán.

Indikuje stav baterie.
Ukazuje, že externí paměť
není naformátovaná nebo
ji telefon nepodporuje.

20
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Začínáme

Před vyjmutím baterie zkontrolujte,
zda je telefon vypnutý.

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

Začínáme

Instalace karty SIM
a baterie telefonu
1. Sejměte kryt baterie.
Stiskněte západku baterie
a posuňte kryt baterie směrem
k dolnímu konci telefonu. Sejměte
kryt baterie.

Poznámka
Vyjmutí baterie ze zapnutého
telefonu může způsobit poškození
telefonu.

F300_Czech_1.0_0722_���.indd 21

3. Instalujte kartu SIM.
Vložte kartu SIM do držáku.
Zasuňte kartu SIM na místo.
Zkontrolujte, zda je karta SIM
řádně zasunuta a zda jsou její
zlaté kontakty otočeny směrem
dolů. Kartu SIM vyjmete tak, že na
ni lehce zatlačíte a vytáhnete ji
opačným směrem.

Instalace karty SIM

Vyjmutí karty SIM

21
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Začínáme
Upozornění
Začínáme

Kovový kontakt karty SIM se
snadno poškodí poškrábáním.
Při manipulaci věnujte kartě SIM
zvláštní pozornost.
Postupujte podle návodu
dodaného s kartou SIM.

Nabíjení baterie
Pokud chcete k telefonu připojit
síťový adaptér, musí být vložena
baterie.

4. Instalace baterie.
Nejdříve vložte baterii spodní
stranou do spodní části prostoru
pro baterii. Zatlačte na vrchní část
baterie, aby zapadla na své místo.

5. Opět nasaďte kryt baterie.
S krytem baterie posunujte, dokud
nezaklapne západka.

1. P o umístění baterie do telefonu
připojte kabel z cestovního
adaptéru do zásuvky na levé straně
telefonu. Zkontrolujte, zda šipka
na konektoru kabelu směřuje
k přední straně telefonu.
2. P řipojte druhý konec síťového
adaptéru do síťové zásuvky.
Používejte pouze přibalenou
nabíječku.
3. J akmile je nabíjení dokončeno,
sloupečky na ikoně baterie se
zastaví.

22
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Upozornění

Odpojení adaptéru
1. K dyž je nabíjení dokončeno,
pohybující se dílky ikony baterie
se zastaví a na displeji se zobrazí
zpráva „Baterie nabita, odpojte
nabíječku“.

Začínáme

• Na konektor netlačte, mohlo by
dojít k poškození telefonu nebo
cestovní nabíječky.
• Nabíječku baterií vložte kolmo do
zásuvky na stěně.
• Používáte-li nabíječku vyrobenou
ve vaší zemi, pro správné nastavení
použijte přídavný adaptér.
• Během nabíjení nevyjímejte baterii
ani kartu SIM.

2. O
 dpojte adaptér od síťové zásuvky.
Odpojte adaptér od telefonu tak,
že stisknete západky po stranách
konektoru a vytáhnete jej.

VAROVÁNÍ!
• Během bouřky vytáhněte napájecí
šňůru ze zásuvky, abyste zabránili
zasažení elektrickým proudem
nebo požáru.
• Dbejte, aby baterie nepřišla do
kontaktu s žádnými ostrými
předměty, např. zvířecími zuby,
nehty apod. Jinak hrozí nebezpečí
požáru.
• Při nabíjení telefonu netelefonujte,
mohlo by dojít ke zkratu nebo
zasažení elektrickým proudem či
požáru.
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Začínáme
Začínáme

Poznámka
v Před prvním použitím telefonu se

ujistěte, že je baterie plně nabita.

v Během nabíjení nevyjímejte

baterii ani kartu SIM.

v V případě, že baterie není

správně nabita, vypněte
a zapněte telefon pomocí klávesy
Napájení a pak baterii nabijte.
Po vyjmutí a opětovném vložení
baterie ji nabijte.

<Vkládání paměťové karty
microSD>
1. Vypněte přístroj. Vložení nebo
vyjmutí paměťové karty při
zapnutém telefonu může poškodit
soubory uložené na paměťové
kartě.
2. O
 tevřete ochranu slotu.

Používání paměťové
karty microSD

<Paměťová karta microSD>

3. Vložte do slotu paměťovou kartu.
Zlaté kontakty se musejí dotýkat
zadní strany paměťové karty
microSD. V případě, že paměťovou
kartu nelze do slotu zasunout
lehce, může být příčinou špatná
orientace karty nebo cizí předmět
uvízlý ve slotu.

24
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v Kartu neohýbejte, ani ji do slotu

netlačte silou.

v Nevkládejte jiné paměťové karty

než karty vyrobené společností
microSD.

Začínáme

Poznámka

v Je-li karta microSD

4. Zavřete ochranu slotu.
5. Před vyjmutím paměťové karty
vypněte telefon. Otevřete ochranu
slotu a opatrně vytáhněte
paměťovou kartu.
Poznámka
v Paměťovou kartu nepoužívejte,

pokud je kapacita baterie nízká.

v Jestliže probíhá zápis na kartu,

počkejte, až se zápis dokončí,
a teprve potom kartu vyjměte.

v Díky svému tvaru karta pasuje do

přístroje pouze jedním směrem.
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naformátovaná pomocí FAT32,
naformátujte ji opět pomocí
FAT16.

v Po vložení karty microSD do

telefonu zkontrolujte oblast ikon
na displeji.

v Pokud se zobrazí ikona Chyba

paměti
není paměťová karta
naformátovaná nebo ji telefon
nepodporuje.

v V tom případě je třeba zkusit

paměťovou kartu naformátovat.

v Pokud se stále zobrazuje v oblasti

ikon ikona Chyba paměti, spojte
se se servisním střediskem.

Další informace o kartách microSD
naleznete v uživatelské příručce
k paměťové kartě.
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Začínáme
Začínáme

Formátování paměťové
karty
Před použitím je nutné paměťovou
kartu naformátovat. Po vložení
paměťové karty zvolte položky
Menu o Nastavení o
Stav paměti o Externí paměť
a stiskněte klávesu OK.
Tuto operaci proveďte pokud možno
pouze po prvním vložení paměťové
karty. Během formátování se vytvoří
různé složky pro různé typy dat.

Zapnutí přístroje
Zkontrolujte, zda je v přístroji
vložena karta SIM a zda je baterie
nabitá. Stiskněte a podržte klávesu
Konec, dokud se přístroj nezapne.
Pokud má požadavek na vložení
kódu PIN hodnotu Zapnuto, zadejte
kód SIM PIN dodaný společně
s kartou SIM. Po několika sekundách
budete zaregistrováni do sítě.

Vypnutí přístroje
Stiskněte a podržte klávesu Konec,
dokud se přístroj nevypne. Vypnutí
přístroje může trvat několik sekund.
Během této doby přístroj znovu
nezapínejte.

Přístupové kódy
Přístupové kódy popsané v této
části lze použít pro prevenci
neoprávněného použití telefonu.
Přístupové kódy (s výjimkou kódů PUK
a PUK2) lze změnit pomocí funkce
Změnit kódy v menu Nastavení.

Kód PIN (4 až 8 číslic)
Kód PIN (osobní identifikační číslo)
chrání kartu SIM před neoprávněným
použitím. Kód PIN se obvykle dodává
s kartou SIM. Pokud je požadavek
na kód PIN nastaven na hodnotu
Aktivovat, telefon bude při každém
zapnutí vyžadovat kód PIN. Pokud
je požadavek na kód PIN nastaven
na hodnotu Zakázat, telefon se
připojuje k síti přímo, bez kódu PIN.

26
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Kód PIN2 (4 až 8 číslic)

Kód PUK (4 až 8 číslic)
Kód PUK (Personal Unblocking
Key) se vyžaduje pro změnu
zablokovaného kódu PIN. Kód PUK
může být dodán s kartou SIM. Pokud
ne, spojte se s provozovatelem
sítě pro vyžádání kódu.
S provozovatelem sítě se spojte
i v případě ztráty kódu.

Bezpečnostní kód
(4 až 8 číslic)
Bezpečnostní kód brání
neoprávněnému použití telefonu.
Výchozím bezpečnostním kódem
je „0000“. Tento bezpečnostní kód
je třeba k vymazání všech zadaných
telefonních čísel a k aktivaci menu
Původní nastavení.
Bezpečnostní kód se vyžaduje
pro zapnutí nebo vypnutí funkce
zámku telefonu pro prevenci
neoprávněného použití telefonu.
Výchozí nastavení bezpečnostního
kódu lze změnit pomocí menu
Zabezpečení.

Začínáme

Kód PIN2, který je dodáván
s některými kartami SIM, je
vyžadován pro použití některých
funkcí, například Cena hovoru
a Pevná volba čísla. Tyto funkce
lze využít pouze tehdy, pokud je
podporuje karta SIM. Podrobnější
informace získáte ve své síti.

Kód PUK2 (4 až 8 číslic)
Kód PUK2, dodaný s některými
kartami SIM, se vyžaduje pro
změnu zablokovaného kódu PIN2.
S provozovatelem sítě se spojte
i v případě ztráty kódu.
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Obecné funkce
Obecné funkce

Uskutečnění a přijetí
hovoru
Uskutečnění hovoru
1. Zkontrolujte, zda je telefon
zapnutý.
2. Zadejte telefonní číslo včetně
kompletního předčíslí.
v Stisknutím a podržením

klávesy c vymažte celé číslo.

3. Stisknutím klávesy s zahájíte
hovor.
4. Chcete-li hovor ukončit, stiskněte
klávesu e.

Volání z historie volání
1. V pohotovostním režimu se po
stisknutí klávesy s zobrazí čísla
posledních příchozích, odchozích
a zmeškaných hovorů.
2. Zvolte požadované číslo použitím
navigační klávesy pro pohyb
nahoru a dolů.

Uskutečnění mezinárodních
hovorů
1. S tiskněte a podržte
klávesu 0 pro vložení
mezinárodní předvolby.
Znakem „+“ automaticky zvolte
mezinárodní přístupový kód.
2. Z adejte kód země, směrové číslo
a telefonní číslo.
3. Stiskněte klávesu s.

Ukončení hovoru
Po ukončení hovoru stiskněte
klávesu e.

Volání pomocí možnosti
Kontakty
Jména a telefonní čísla, která často
vytáčíte, můžete uložit na kartu
SIM nebo do paměti telefonu jako
seznam kontaktů. Číslo lze vytočit
vyhledáním požadovaného jména
v seznamu kontaktů.

3. Stiskněte klávesu s.

28
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Přijetí hovoru

1. Pokud byla jako režim odpovědi
zvolena možnost Přijmout hovor
otevřením, pro příjem příchozího
hovoru otevřete telefon.
Požadovaný režim odpovědi lze
změnit pomocí funkce Režim
odpovědi.
Poznámka
Pokud byla jako režim odpovědi
zvolena možnost Libovolná
klávesa, lze hovor přijmout
stisknutím libovolné klávesy
s výjimkou klávesy e a pravé
kontextové klávesy.
v Pro odmítnutí příchozího hovoru

v režimu Tichý stiskněte a podržte
boční klávesu na levé straně
telefonu bez otevírání telefonu.
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Pro odmítnutí příchozího hovoru
v ostatních režimech profilu bez
otevření telefonu je třeba provést
dva kroky.
Po stisknutí a podržení boční klávesy
během příchozího hovoru se aktuální
profil změní na režim Tichý.

Obecné funkce

Pokud přijímáte hovor, telefon zvoní
a na obrazovce se zobrazí blikající
ikona telefonu. Pokud lze volajícího
identifikovat, zobrazí se jeho
telefonní číslo (nebo jméno, pokud je
uloženo v seznamu kontaktů).

Po dalším stisknutí a podržení boční
klávesy je příchozí hovor odmítnut.
v Hovor můžete přijmout, i když

používáte kontakty nebo jiné
funkce menu.
2. P ro ukončení hovoru zavřete
telefon nebo stiskněte
klávesu e.

Síla signálu
Sílu signálu můžete zkontrolovat
pomocí jeho indikátoru (
) na
displeji LCD telefonu.
Síla signálu se může měnit, a to
zejména v budovách. Přiblížením
k oknu můžete příjem zlepšit.
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Obecné funkce
Obecné funkce

Zadávání textu
Alfanumerické znaky můžete zadávat
pomocí klávesnice telefonu.
Může jít například o zadávání jmen
do seznamu kontaktů, psaní zpráv
a tvorbu vlastní uvítací zprávy.
V telefonu jsou k dispozici následující
způsoby zadávání textu.

Režim T9 (T9 Abc)
Tento režim vám umožňuje zadat
slova jediným stisknutím klávesy
pro každé písmeno. Každé klávese
klávesnice je přiřazeno více písmen.
Režim T9 automaticky porovnává
sekvenci vašich stisků kláves
s interním slovníkem
a určuje příslušné slovo. Tak je
nutný mnohem nižší počet stisků
než s tradičním režimem ABC.
Někdy se označuje jako prediktivní
text.

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

Režim 123
(Režim zadávání čísel)
Psaní čísel pomocí jednoho stisku
na jedno číslo. Pro změnu na režim
123 v poli zadávání textu stiskněte
klávesu #, dokud se nezobrazí
řetězec 123 mod1e.

30
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1. Pokud se nacházíte v poli
umožňujícím zadávání znaků,
uvidíte v pravém horním rohu LCD
displeje indikátor režimu zadávání
textu.

1. V režimu prediktivního zadávání
textu T9 začněte zadávat slovo
stisknutím klávesy 2 až 9.
Stiskněte vždy jednu klávesu pro
každé písmeno.
v Slova se mění při zadávání písmen.

Znaky na displeji ignorujte až
dokud není slovo zcela zadáno.

2. Režim zadávání textu lze
změnit stisknutím klávesy #.
Aktuální režim zadávání textu lze
zkontrolovat v dolním pravém
rohu displeje LCD.

v Pokud je slovo nesprávné i po jeho

Použití režimu T9

Příklad

Režim prediktivního zadávání textu
T9 umožňuje snadné zadávání slov
s minimálním počtem stisknutí
kláves. Při stisknutí každé klávesy
začne telefon zobrazovat znaky,
jejichž zadání předpokládá na
základě vestavěného slovníku. Do
slovníku lze přidávat nová slova. Po
přidání nových slov se slovo změní
a odráží tak nejpravděpodobnější
ekvivalent ze slovníku.

Stisknutím kláves 36273 zadejte
slovo Dobrý.
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Obecné funkce

Změna režimu
zadávání textu

kompletním napsání, jedním nebo
opakovaným stisknutím klávesy si
prohlédněte další varianty daného
slova.

v Pokud požadované slovo chybí

v seznamu slov k výběru, přidejte
jej pomocí režimu ABC.
v Režim zadávání T9 lze také

vypnout pomocí možnosti T9
vypnuto. Ve výchozím nastavení
telefonu je režim T9 aktivován.
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Obecné funkce
Obecné funkce

2. Zadejte celé slovo před úpravou
nebo vymazáním libovolného
znaku.
3. Každé slovo ukončete mezerou
stisknutím odpovídající klávesy.
Pro vymazání písmen stiskněte
klávesu c. Stiskněte a podržte
klávesu c pro vymazání celého
slova.

Použití režimu ABC
Pro zadání textu použijte
klávesy 2 až 9.
1. Stiskněte klávesu označenou
požadovaným písmenem:
v Jedním stisknutím zadejte první

písmeno
v Druhým druhé písmeno
v A tak dále

32
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2. P ro vložení mezery jednou
stiskněte pravou navigační
klávesu R.
Pro vymazání písmen stiskněte
klávesu c.
Stiskněte a podržte klávesu c pro
vymazání celého textu.
Poznámka
Další informace o znacích
dostupných při použití
alfanumerických kláves najdete
v následující tabulce.

Znaky podle zobrazení
Klávesa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Velká
písmena

Malá písmena

.,?!’”1-()@/:_

.,?!’”1-()@/:_

ABC2ÁČÄ

abc2áčä

DEF3ĎÉĚ

def3ďéě

GHI4Í

ghI4í

JKL5

jkl5

MNO6ŇÓÖ

mno6ň óö

PQRS7ŘŠ

pqrs7řš

TUV8ŤÚŮÜ

tuv8 ť úůü

WXYZ9ÝŽ

wxyz9ý ž

Mezera, 0

Mezera, 0
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Znaky přiřazené jednotlivým
klávesám a pořadí jejich
zobrazování závisí na jazyku
nastaveném pomocí možnosti
Způsob vložení. Výše uvedená
tabulka obsahuje znakovou sadu
pro angličtinu.

Použití režimu 123
(Režimu zadávání čísel)

Použití režimu Symbol
Režim Symbol vám umožňuje
zadávat různé symboly a speciální
znaky. Pro zadání symbolu zvolte
položky Možnosti o Vložit o
Symboly. Pomocí navigačních
a číselných kláves vyberte
požadovaný symbol a stiskněte
klávesu OK.

Obecné funkce

Poznámka

Režim 123 vám umožní zadávat do
textových zpráv čísla (např. telefonní
číslo).
Před ručním přepnutím do
příslušného režimu textu stiskněte
klávesy odpovídající požadovaným
číslicím.
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Volba funkcí a možností
Volba funkcí a možností

Telefon nabízí sadu funkcí, které
umožňují jeho přizpůsobení
vašim potřebám. Tyto funkce jsou
uspořádány v nabídkách
a podnabídkách a lze je využít
pomocí dvou označených
kontextových kláves. Každé menu
a podmenu umožňuje zobrazit
a změnit nastavení určité funkce.
Role kontextových kláves se liší
podle aktuálního kontextu. Štítek
na dolním řádku displeje těsně nad
jednotlivými klávesami označuje její
aktuální roli.

Menu

Do dostupné
nabídky přejdete
stisknutím levé
kontextové
klávesy.

Kontakty

Do seznamu
kontaktů lze
přejít stisknutím
pravé kontextové
klávesy.

34
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Možnosti během hovoru

Během hovoru
Nabídka zobrazená na displeji
telefonu během hovoru je jiné než
výchozí hlavní menu zobrazené
na nečinném displeji. Následující
seznam uvádí různé možnosti.

Uskutečnění druhého
hovoru
(závisí na síti)

Lze vyhledat a volat číslo ze seznamu
Kontakty pro provedení druhého
hovoru.
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Přepínání mezi dvěma
hovory
Pokud chcete přepnout mezi hovory,
stiskněte klávesu s nebo levou
kontextovou klávesu a vyberte
položku Přepnout hovor.

Přijetí příchozího hovoru
Pro příjem příchozího hovoru
při zvonícím telefonu jednoduše
stiskněte klávesu s. Telefon vás
může i upozornit na příchozí hovor
v situaci, kdy již voláte.
Ve sluchátku se ozve tón a na displeji
se zobrazí druhý čekající hovor.

Možnosti během hovoru

Telefon poskytuje několik ovládacích
funkcí, které lze použít během hovoru.
Pokud chcete tyto funkce používat
v průběhu hovoru, stiskněte levou
kontextovou klávesu [Možnosti].

Funkce označovaná jako Čekající
hovor je k dispozici pouze pokud ji
podporuje síť. Podrobné informace
o její aktivaci a deaktivaci jsou
uvedeny v popisu této funkce.
Pokud je zapnuta možnost Čekající
hovor, lze první hovor přidržet
a přijmout druhý hovor stisknutím
levé kontextové klávesy nebo klávesy
Odeslat.
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Možnosti během hovoru
Možnosti během hovoru

Odmítnutí příchozího
hovoru
Příchozí hovor lze odmítnout bez
přijetí jednoduše stisknutím
klávesy e.
V průběhu hovoru lze odmítnout
příchozí hovor stisknutím
klávesy e.

Vypnutí mikrofonu
Mikrofon lze během hovoru by
vypnout stisknutím pravé kontextové
klávesy [Ztlumit]. Mikrofon lze znovu
zapnout stisknutím pravé kontextové
klávesy [Nahlas]. Při vypnutém
mikrofonu vás volající neslyší, vy však
slyšíte jeho.

Tóny DTMF při volání
Tóny DTMF můžete v průběhu
hovoru (například při používání
telefonu s automatickou ústřednou)
používat stisknutím levé kontextové
klávesy [Možnosti] následovaném
volbou možnosti Aktivovat DTMF.
Volbou možnosti Vypnout DTMF lze
tóny DTMF vypnout. Tóny DTMF jsou
obvykle zapnuty.

Konferenční hovory
Konferenční služba umožňuje vést
simultánní rozhovor s více než
jedním volajícím za předpokladu, že
tuto funkci podporuje operátor.
Konferenční hovor lze zvolit pouze
při jednom aktivním hovoru
a jednom přidrženém a pokud byly
oba hovory přijaty.

36
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Uskutečnění druhého
hovoru
Během aktuálního hovoru lze
uskutečnit druhý hovor. Zadejte
druhé číslo a stiskněte klávesu s.
Když je druhý hovor spojen, první
hovor je automaticky přidržen.
Mezi hovory lze přepínat stisknutím
klávesy s.
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Nastavení konferenčního
hovoru
Konferenční hovor zahájíte tak, že
přidržíte jeden hovor a v průběhu
aktivního hovoru stisknete levou
kontextovou klávesu a v menu
Konferenční hovor vyberete možnost
Spojit.

Aktivace přidrženého
konferenčního hovoru

Možnosti během hovoru

Po nastavení konferenčního
hovoru může osoba, která jej
nastavila, ostatní hovory přidávat,
odpojovat nebo oddělovat (tedy
odebírat z konferenčního hovoru,
ale ponechat připojené k svému
telefonu). Tyto možnosti jsou
k dispozici v menu dostupném
v průběhu volání. Nejvyšší počet
volajících při konferenčním hovoru je
pět. Po zahájení můžete konferenční
hovor ovládat a pouze vy můžete do
konferenčního hovoru přidávat další
hovory.

Přidržený konferenční hovor lze
aktivovat stisknutím klávesy s.
Nebo můžete také stisknout levou
kontextovou klávesu [Možnosti]
a vybrat možnost Spojit všechny/
Přidržet všechny hovory. Ostatní
přidržení uživatelé zůstanou ve
spojení. Do režimu konferenčního
hovoru se vrátíte stisknutím levé
kontextové klávesy [Možnosti]
a volbou možnosti Konferenční
hovor.
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Možnosti během hovoru
Možnosti během hovoru

Přidání hovorů do
konferenčního hovoru
Pro přidání hovoru do stávajícího
konferenčního hovoru stiskněte
levou kontextovou klávesu
a zvolte možnost Spojit v nabídce
Konferenční hovor.

Soukromý hovor
v konferenčním hovoru
Pro soukromý hovor s jedním
volajícím z konferenčního hovoru
zobrazte na displeji číslo volajícího,
se kterým si přejete hovořit,
a stiskněte levou kontextovou
klávesu. Zvolením možnosti
Soukromé v nabídce Konferenční
hovor lze přidržet všechny ostatní
volající.

Ukončení konferenčního
hovoru
Aktuálně zobrazeného volajícího
z konferenčního hovoru lze odpojit
stisknutím klávesy e.

38
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Hlavní menu
Hlavní menu

Tato nabídka se může v možností telefonu zobrazit dvěma způsoby. První
možností je tabulka, druhou seznam.
Všimněte si, že číselné možnosti nabídky se v každém zobrazení liší.
Výchozí nastavení u tohoto telefonu je zobrazení hlavního menu jako tabulky.
Všechny číselné výběry hlavního menu v této příručce jsou tedy zobrazeny
s tímto nastavením.
Do požadované nabídky se dostanete stisknutím levé kontextové klávesy
[Menu], navigačních kláves a klávesy OK. Můžete také použít zkratku, a to
stisknutím číselné klávesy odpovídající požadované položce nabídky, po
stisknutí levé kontextové klávesy [Menu].

1. Hry a aplikace

2. Historie volání

3. Organizér

1.1 Hry

2.1 Všechny hovory

3.1 Kalendář

1.2 Aplikace

2.2 Zmeškané hovory

3.2 Poznámky

1.3 Profily sítě

2.3 Odchozí hovory

3.3 Úkoly

2.4 Přijaté hovory

4. Multimédia

2.5 Trvání hovoru

4.1 Přehrávač MP3

2.6 Cena hovoru

4.2 Fotoaparát

2.7 Informace o datech

4.3 Videokamera
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4.4 FM rádio
4.5 Hlasový záznamnÍk
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Hlavní menu
Hlavní menu

5. Zprávy

8. Telefonní seznam

*. Nastavení služby WAP

5.1 Nová zpráva

8.1 Hledat

*.1 Domů

5.2 Přijaté

8.2 Přidat nový

*.2 Yahoo!

5.3 E-mailová schránka

8.3 Rychlá volba

*.3 Záložky

5.4 Koncepty

8.4 Skupiny

*.4 Zadejte adresu

5.5 Kodeslání

8.5 Kopírovat vše

*.5 Historie

5.6 Odeslané

8.6 Smazat vše

5.7 Poslech hlasové pošty

8.7 Nastavení

5.8 Informační zprávy

8.8 Informace

5.9 Šablony

9. Nástroje

5.0 Nastavení

9.1 Budík

6. Moje složka

9.2 Kalkulačka

6.1 Obrázky

9.3 Stopky

6.2 Zvuky

9.4 Převodník jednotek

6.3 Videa

9.5 Světový čas

6.4 Další

9.6 Služby SIM

7. Profily
7.1 Normální
7.2 Tichý
7.3 Pouze vibrace

*.6 Uložené stránky
*.7 Nastavení
*.8 Informace

0. Připojení
0.1 Bluetooth
0.2 Síť
0.3 Režim připojení USB

#. Nastavení
#.1 Datum a čas
#.2 Jazyky
#.3 Displej
#.4 Zkratka
#.5 Hovory
#.6 Zabezpečení
#.7 Letový režim
#.8 Úspora energie

7.4 Venku

#.9 Vynulovat

7.5 Sluchátka

#.0 Stav paměti

40
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Hry a aplikace
Menu 1.1

Na telefonu máte možnost přístupu
k velké sbírce her.
Poznámka
Java™ je technologie vyvinutá
společností Sun Microsystems.
K dispozici jsou dvě metody
instalace appletu Java.
První způsob se podobá stahování
appletu Java pomocí standardního
prohlížeče MS Internet Explorer.
Java MIDlet lze stáhnout pomocí
telefonu vybaveného funkcí WAP.
Pokud to umožňuje operátor, je do
telefonu možné stáhnout a spustit
všechny programy Java, například
Java hry. Po stažení lze program
Java prohlížet v menu Hry nebo
Aplikace, kde jej lze zvolit, spustit
nebo smazat. Java programy jsou
v telefonu uloženy ve formátu JAD
nebo JAR.
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Poznámka
Soubor JAR je komprimovaný
formát programu Java, soubor
JAD je soubor s popisem, který
obsahuje všechny podrobné
informace. Ze sítě lze před
stahováním prohlížet všechny
podrobné popisy souborů ze
souboru JAD.

Hr y a aplikace

Hry

Další způsob spočívá ve využití
appletu Java uloženého v externí
paměti.
Přejděte do menu Moje složka ->
Externí paměť -> Další a zvolte
soubor .jad nebo .jar appletu Java,
který chcete instalovat do telefonu.

41

2008.7.22 5:47:18 PM

Hry a aplikace
Hr y a aplikace

Profily sítě

Upozornění
V prostředí telefonu lze spustit
pouze programy založené na
vydání J2ME (Java 2 Micro Edition).
Programy založené na vydání J2SE
(Java 2 Standard Edition) lze spustit
pouze v prostředí počítače.

Aplikace

Menu 1.3

Nabídka Profily sítě umožňuje
prohlížet informace o síti použité pro
připojení k Internetu. Lze aktivovat
nebo přidat nové profily.

Menu 1.2

Po zvolení nabídky Aplikace se
zobrazí obrazovka načítání aplikace
Java.
Pomocí této nabídky lze snadno
přistupovat k dalším aplikacím.
Další podrobnosti získáte u svého
operátora.

42
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Historie volání

Číslo a jméno (pokud jsou k dispozici)
se zobrazí spolu s datem a časem
uskutečnění hovoru. Lze zobrazit
i počet volání.

Všechny hovory
Menu 2.1

Můžete zobrazit všechny seznamy
odchozích či příchozích hovorů.

Odchozí hovory
Menu 2.3

Umožňuje zobrazit záznamy
o odchozím hovoru, volat, odeslat
zprávu a uložit číslo mezi kontakty.

Historie volání

Záznam zmeškaných, přijatých
a odchozích hovorů lze zkontrolovat
pouze v případě, že síť podporuje
identifikaci volané linky (CLI) v rámci
oblasti služeb.

Přijaté hovory
Menu 2.4

Umožňuje zobrazit záznamy
o přijatém hovoru, volat, odeslat
zprávu a uložit číslo do seznamu
kontaktů.

Zmeškané hovory
Menu 2.2

Umožňuje zobrazit záznamy
o zmeškaném hovoru, volat, odeslat
zprávu a uložit číslo do seznamu
kontaktů.
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Historie volání
Historie volání

Trvání hovoru

Menu 2.5

Zde je možné zobrazit dobu trvání
příchozích a odchozích hovorů.
Doby hovorů je také možné
vynulovat.
K dispozici jsou následující časovače:
vP
 oslední hovor: délka posledního

hovoru.
vV
 šechny hovory: celková délka

odchozích i příchozích hovorů od
posledního vynulování časovače.

Cena hovoru

Menu 2.6

Umožňuje zkontrolovat cenu
posledního hovoru a všech hovorů.

Informace o datech
Menu 2.7

Prostřednictvím možnosti Informace
GPRS můžete zkontrolovat množství
dat přenesených v síti.
Můžete se také podívat, jak dlouho
jste on-line.

vO
 dchozí hovory: délka odchozích

hovorů.
vP
 řijaté hovory: délka přijatých

hovorů.

44
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Organizér
Menu 3.1

Své plány si můžete prohlížet po
měsících. Kurzor se nachází na
aktuálním datu a zaregistrované
datum je označeno.
1 přeskočit o rok na zpět
3 přeskočit o rok vpřed
Každým
stisknutím 5 přejít na dnešní den
klávesy
*

přeskočit o měsíc na
zpět

# přeskočit o měsíc vpřed

Poznámku plánu nebo poznámku
pro zvolený den lze zobrazit
stisknutím klávesy OK.
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vN
 áhled: lze zobrazit poznámku

plánu nebo poznámku pro zvolený
den.
vN
 ový plán: tuto položku zvolte,

chcete-li zadat nový plán nebo
poznámku.

Organizér

Kalendář

vT
 ón plánovače: lze nastavit tón

plánu.
vV
 šechny plány: lze zobrazit

všechny plány.
v J ít na datum: lze přejít přímo na

zvolené datum.
vS
 mazat po uplynutí: tuto položku

zvolte, chcete-li smazat neaktuální
poznámky plánu, na které jste byli
již upozorněni.
vS
 mazat vše: tuto možnost zvolte

pro smazání všech poznámek
plánu a poznámek.

45

2008.7.22 5:47:18 PM

Organizér
Organizér

Poznámky

Menu 3.2

Lze přidat novou poznámku
a zobrazit a spravovat uložené
poznámky.
1. Pokud je záznam prázdný,
stiskněte levou kontextovou
klávesu [Nový] a zadejte obsah
poznámky. Poznámku lze uložit
do seznamu levou kontextovou
klávesou [Možnosti] a volbou
možnosti [Uložit].
2. Pokud jsou v telefonu uložené
poznámky, lze levou kontextovou
klávesou [Možnosti] přistupovat
k následujícím možnostem:
Náhled, Smazat, Nová
poznámka, Odeslat přes,
Upravit, Hromadné mazání,
Smazat vše.

Úkoly

Menu 3.3

Zde můžete zobrazovat, upravovat
a přidávat úkoly, které chcete splnit.
Úlohy se zobrazují v pořadí podle
data. Splněné a nesplněné úlohy se
zobrazují různě.
1. P okud je záznam prázdný,
stiskněte levou kontextovou
klávesu [Nový].
2. Z adejte možnosti Termín,
Poznámka, Priorita a Stav.
3. P o zadání dat stiskněte levou
kontextovou klávesu [Uložit].
4. U
 ložené úkoly lze spravovat
stisknutím levé kontextové klávesy
[Možnosti].

Poznámka
Pokud chcete přepnout režim
zadávání textu, stiskněte
klávesu #.
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Multimédia
Menu 4.1

Telefon KF300 je vybaven
integrovaným přehrávačem MP3.
Pomocí telefonu lze přehrávat
a poslouchat hudební soubory MP3
prostřednictvím sluchátek nebo
interního reproduktoru.
Poznámka
Vzhledem k malým rozměrům
reproduktoru může v některých
případech dojít k zkreslení zvuku,
zejména při nejvyšší hlasitosti
a značném výskytu basů. Pro
reprodukci hudby ve vysoké
kvalitě proto doporučujeme použít
stereosluchátka.

Hudební přehrávač podporuje:
•M
 PEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer
III: frekvence vzorkování od 8 kHz
do 48 kHz. Přenosová rychlost až
320 kB/s, stereo.
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•A
 AC: formáty ADIF, ADTS
(frekvence vzorkování od 8 kHz do
48 kHz)
• AAC+: V1: (přenosová rychlost
16 - 128 kB/s)
V2 : (přenosová rychlost
16 - 48 kB/s)
(frekvence vzorkování od
8 kHz do 48 kHz)

Multimédia

Přehrávač MP3

Poznámka
Model KF300 nepodporuje
proměnnou přenosovou rychlost
u všech výše uvedených typů
souborů. Proto nelze změnit formát
souboru z MP3 na ACC.

Pomocí možnosti Hromadné
úložiště lze přenášet soubory MP3
z kompatibilního počítače do paměti
telefonu.
Po připojení telefonu k počítači
pomocí kabelu USB lze zobrazit
vyměnitelný disk v aplikaci
Průzkumník Windows. Po kopírování
skladeb do vyměnitelného disku
je třeba provést jeho bezpečné
odebrání ze systému.
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Multimédia
Multimédia

Poznámka
v Soubory MP3 je třeba kopírovat

do složky Zvuky/MP3. Při
zkopírování do jiné složky se
soubory MP3 nezobrazují.

v V počítači musí být spuštěn

operační systém Windows 98
SE, Windows ME, Windows 2000
nebo Windows XP.

Všechny skladby (Menu 4.1.1)
Uvidíte všechny hudební soubory.

Můj seznam skladeb
(Menu 4.1.2)

Můžete nastavit hudební soubory
podle svého vkusu.

Nastavení (Menu 4.1.3)
vN
 áhodné přehrávání: po volbě

možnosti Zapnuto lze hudbu
poslouchat v náhodném pořadí.

vO
 pakovat: tato nabídka umožňuje

nastavit režim přehrávání
- Vypnuto, Jeden, Vše.
vE
 kvalizér: tato nabídka pomáhá

nastavit různá prostředí pro
poslech hudby.
vV
 zhled přehrávače: tato nabídka

umožňuje změnit pozadí hlavního
displeje LCD při přehrávání
souboru MP3.
Poznámka
Hudba je chráněna mezinárodními
a národními autorskými zákony.
Je možné, že bude nutné získat
oprávnění nebo licenci, aby bylo
možné hudbu reprodukovat
nebo kopírovat. V některých
zemích národní zákony kopírování
materiálů chráněných autorským
zákonem pro vlastní potřebu
zakazují. Seznamte se proto se
zákony ve své zemi, které by se
na používání takového materiálu
mohly vztahovat.
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Menu 4.2

Pomocí modulu fotoaparátu
vestavěného v telefonu lze
fotografovat osoby. Fotografie
můžete poté posílat jiným lidem
nebo si je nastavit jako tapetu.
Poznámka
Při používání fotoaparátu se
zvyšuje odběr energie z baterie.
Pokud je baterie vybitá, nelze
používat funkci Fotoaparát. Před
jejím použitím baterii nabijte.

• Zhotovení snímku
- Ostřejší snímky pořídíte tak, že
stisknete klávesu fotoaparátu C
a zároveň podržíte fotoaparát , aniž
byste s ním jakkoliv pohnuli.
- Odpovídajícím způsobem upravte
vzdálenost od objektu, který chcete
fotografovat (více než 50 cm).
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- S fotoaparátem zacházejte opatrně,
jelikož je tento přístroj je náchylný
k poškození v důsledku nárazu.
Při čištění objektivu fotoaparátu
používejte měkkou látku.
- Fotoaparát nerozebírejte, ani jej
jinak neupravujte - mohlo by dojít
k požáru či závadě.

Multimédia

Fotoaparát

1. S tiskněte klávesu fotoaparátu C
v pohotovostním režimu.
2. Z aostřete na fotografovaný
předmět a stiskněte klávesu
fotoaparátu C nebo OK.
3. P ořízená fotografie se automaticky
uloží do složky Obrázky v nabídce
Moje složka. Po pořízení
fotografie lze zvolit podnabídku
stisknutím levé kontextové klávesy
[Možnosti].
Před pořízením fotografie lze
stisknutím levé kontextové klávesy
[Možnosti] nastavit následující
možnosti.
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Multimédia
vR
 ozlišení : umožňuje nastavit

Multimédia

velikost obrazu. (320 x 240,
640 x 480, 1280 x 1024,
1600 x 1200.)
vK
 valita: umožňuje nastavit kvalitu

snímku na hodnotu Normální,
Střední nebo Vysoká.
vČ
 asovač: umožňuje výběr doby

zpoždění (Vypnuto, 3 s, 5 s, 10 s).
Telefon po zadané době pořídí
snímek.
vZ
 obrazení: lze nastavit režim

zobrazení. (Celý obrázek/Celá
obrazovka.)
vU
 ložit: lze nastavit možnost pro

uložení obrázku. (Telefon nebo
Externí.)
vV
 íce snímků: umožňuje postupné

pořízení více snímků po sobě.
vE
 fekty: k dispozici jsou

4 nastavení. (Vypnuto/Sépie/
Mono/Negativ.)

vV
 yvážení bílé: umožňuje změnu

nastavení v závislosti na prostředí.
(Automatické/Denní světlo/
Žárovka/Zataženo/Zářivka/Noční
režim.)
vT
 ón spouště: lze nastavit zvuk při

pořizování snímku.
vP
 ůvodní nastavení: umožňuje

obnovit nastavení.
Poznámka
v Jas lze upravit pomocí

kláves L, R.

v Funkce zoomu se liší podle

nastaveného rozlišení
fotoaparátu. Pokud je například
rozlišení fotoaparátu nastaveno
na nejvyšší hodnotu, zoom nelze
použít.

3. P ořízená fotografie se automaticky
uloží do složky Obrázky v nabídce
Moje složka. Po pořízení
fotografie lze zvolit podnabídku
stisknutím levé kontextové klávesy
[Možnosti].
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vN
 ová fotografie: lze pořídit novou

velikost. (176 x 144, 320 x 240.)

vN
 astavit jako: lze nastavit pořízené

fotografie jako možnost Tapeta/ID
obrázku.
vO
 deslat přes: lze odeslat fotografie

prostřednictvím možnosti Zpráva/
Bluetooth/E-mail.
vA
 lbum: lze přistupovat do složky

Obrázky v menu Moje složka.

Videokamera

vR
 ozlišení: umožňuje nastavit

Menu 4.3

Lze zaznamenat a uložit videoklip.
1. Chcete-li začít nahrávat, stiskněte
klávesu OK. Jakmile začne
nahrávání, zobrazí se časovač.
Před záznamem videoklipu lze
stisknutím levé kontextové klávesy
[Možnosti] nastavit následující
možnosti.
vR
 ežim video: umožňuje

vK
 valita: umožňuje nastavit kvalitu

snímku na hodnotu Normální,
Střední nebo Vysoká.

Multimédia

fotografii.

v Uložit: lze nastavit možnost pro

uložení videoklipu. (Telefon nebo
Externí.)
vE
 fekty: k dispozici jsou

4 nastavení. (Vypnuto/Sépie/
Mono/Negativ.)
vV
 yvážení bílé: umožňuje změnu

nastavení v závislosti na prostředí.
(Automaticky/Denní světlo/Jasno/
Zataženo/Zářivka.)
vP
 ůvodní nastavení: umožňuje

obnovit nastavení.
2. Z áznam lze ukončit stisknutím
levé kontextové klávesy [Zastavit],
klávesy Potvrdit nebo klávesové
zkratky fotoaparátu.

odeslat soubor videozáznamu
prostřednictvím možnosti MMS
nebo Normální.
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Multimédia
Multimédia

3. Zaznamenaný videoklip se
automaticky ukládá do složky
Videozáznamy nabídky Moje
složka. Po pořízení videozáznamu
lze zvolit podmenu stisknutím levé
kontextové klávesy [Možnosti].
v Nové video: lze nahrát nový

videozáznam.
vP
 řehrát: lze přehrát zaznamenaný

videoklip.
vO
 deslat přes: lze odeslat

fotografie prostřednictvím
možnosti Zpráva, Bluetooth,
E-mail.
vA
 lbum: lze přistupovat do složky

Videa v menu Moje složka.

FM rádio

Menu 4.4

1. P řipojte k telefonu sluchátka.
2. P o nastavení předvoleb rádiových
kanálů můžete poslouchat jiný
kanál tím, že stisknete odpovídající
klávesu s číslem (krátké stisknutí).
3. S tisknutím levé kontextové klávesy
[Možnosti] lze vstupovat na
následující nabídku možností.
vU
 pravit kanál: můžete upravit

frekvenci a změnit rádiovou stanici
na daném kanálu. Frekvenci
lze změnit pomocí levé a pravé
navigační klávesy a číselných
kláves.
vA
 utomaticky vyhledat: zapnete-li

možnost „Automaticky vyhledat?“,
dojde k automatickému nastavení
rádiového kanálu. Pokud při
zobrazení zprávy „Uložit tuto
stanici“ zvolíte možnost Ano,
vybraná frekvence bude uložena.
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vO
 bnovit kanály: můžete smazat
vP
 oslouchat přes: volbou příkazu

[Možnosti] lze zvolit možnost
poslechu Reproduktor, Sluchátka
nebo Bluetooth.

Hlasový záznamnÍk
Menu 4.5

Můžete si nahrát hlasovou
poznámku.
1. Nahrávání lze zahájit stisknutím
klávesy OK. Po zahájení nahrávání
se zobrazí zpráva „NAHR.“ a čas
nahrávání. Hovořte do mikrofonu.

3. Po stisknutí levé kontextové
klávesy [Možnosti] lze zvolit
následující podmenu:
vN
 ový hlasový záznam: lze spustit

nový hlasový záznam.

Multimédia

všechny kanály, které jste uložili.

vP
 řehrát: lze přehrát

zaznamenanou hlasovou
poznámku.
vO
 deslat přes: lze odeslat

fotografie prostřednictvím
možnosti Zpráva, Bluetooth,
E-mail.
vA
 lbum: lze přistupovat do složky

Zvuky v nabídce Moje složka.

2. Pokud chcete ukončit nahrávání,
stiskněte pravou kontextovou
klávesu [Zastavit]. Zaznamenaný
soubor se automaticky ukládá do
složky Zvuky menu Moje složka.
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Zprávy
Zprávy

Nová zpráva

Menu 5.1

Tato nabídka obsahuje funkce
vztahující se ke zprávám SMS
(Short Message Service), Zpráva
(Multimedia Message Service), emailu a servisním zprávám sítě.

Zpráva (Menu 5.1.1)
Zde můžete napsat nebo upravit
zprávu.
1. Stisknutím levé kontextové klávesy
[OK] přejdete do nabídky Nová
zpráva.
2. Chcete-li vytvořit novou zprávu,
vyberte položku Zpráva.
3. Režim T9 vám usnadní zadávání
textu.
4. Stisknutím levé kontextové klávesy
[Možnosti] lze připojit následující
položky.

Možnosti
vO
 deslat: odešle zprávy.

1. Z adejte číslo příjemce.
2. S tisknutím navigační klávesy dolů
lze přidat více příjemců.
3. L ze přidat telefonní čísla ze
seznamu kontaktů.
4. S tiskněte levou kontextovou
klávesu [Možnosti] a po zadání
čísel zvolte možnost Odeslat.
Zpráva se automaticky uloží
do složky Odesláno. Jestliže se
zpráva neodešle, zůstane ve složce
Odchozí zprávy a je označena
stavem selhání.
vV
 ložit: lze přidat následující

položky: Obrázek, Zvuk, Video,
Symbol, SMS šablony, Emotikon,
Jméno a číslo, Nový snímek,
Předmět, VICE (kontakt, moje
vizitka, plán, poznámka, úkol).
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vU
 ložit do konceptů: uloží zprávy
vN
 astavit T9: aktivace

a deaktivace režimu zadávání T9
volbou možnosti Zapnuto nebo
Vypnuto.
v J azyk T9: zvolte jazyk pro režim

Poznámka
Pokud při vytváření MMS zprávy
vyberete obrázek (200 kB),
bude trvat nahrávání nejméně
3 sekundy. V průběhu nahrávání
navíc nemůžete aktivovat žádné
klávesy. Po 3 sekundách lze vytvořit
MMS zprávu.

Zprávy

do složky Koncepty.

zadávání T9.
vN
 ové slovo T9: vyberte možnost

Nové slovo T9 pro zadání nového
slova do slovníku.
vV
 ymazat text: při psaní zprávy

můžete mazat text.
vU
 končit: pokud stisknete

v průběhu psaní zprávy tlačítko
Konec, dojde k ukončení psaní
zprávy a návratu do menu Nová
zpráva. Napsaná zpráva se neuloží.
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E-mail (Menu 5.1.2)
Před odesláním a příjmem e-mailu je
třeba nastavit e-mailový účet.
1. Z adejte předmět e-mailu
a stiskněte klávesu OK.
2. P o napsání e-mailové zprávy
stiskněte levou kontextovou
klávesu [Možnosti]. Můžete použít
následující možnosti z nabídky.
vO
 deslat: zadejte e-mailovou

adresu nebo ji vyberte ze seznamu
kontaktů.
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Zprávy
vV
 ložit: lze přidat položku Symbol,

Zprávy

SMS šablona, Jméno a číslo.
vP
 řílohy: lze přidat následující

položky: Obrázek, Video, Zvuk,
VICE , Další.
vU
 ložit do konceptů: vyberte toto

menu pro uložení zprávy do složky
Koncepty.
vU
 pravit předmět: lze upravit

předmět.
vN
 áhled: lze zobrazit náhled

napsaného e-mailu.
vN
 astavit T9: aktivace a deaktivace

režimu zadávání T9 volbou
možnosti Zapnuto nebo
Vypnuto.
v J azyk T9: zvolte jazyk pro režim

zadávání T9.

vN
 ové slovo T9: vyberte možnost

Nové slovo T9 pro zadání nového
slova do slovníku.
vV
 ymazat text: umožňuje smazat

veškerý text v e-mailu.
vU
 končit: pokud stisknete

v průběhu psaní zprávy tlačítko
Konec, dojde k ukončení psaní
zprávy a návratu do menu Zprávy.
Napsaná zpráva se neuloží.
3. P o napsání e-mailu stiskněte levou
kontextovou klávesu a zvolte
možnost Odeslat.
4. Z adejte e-mailové adresy příjemců
do polí Komu, Kopie, Skrytá
kopie. Kontakty lze vyhledat
stisknutím levé kontextové klávesy
[Možnosti].
5. P o stisknutí levé kontextová
klávesy [Možnosti] lze odeslat
e-mail volbou možnosti Odeslat.
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v Zadejte do pole Kopie referenční

e-mailovou adresu pro předání
e-mailu.

v Do pole Skrytá kopie zadejte

skryté e-mailové adresy pro
předání e-mailu bez uvedení
údajů o předání.

v Do polí pro příjemce (Komu),

referenční adresu (Kopie)
a skrytou referenční adresu
(Skrytá kopie) je povoleno zadat
pouze platné e-mailové adresy.
Po zadání e-mailové adresy se
ihned zobrazí další pole, kam lze
zadat další adresu. Lze zadat až
20 příjemců do polí Komu, Kopie
a Skrytá kopie.
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Přijaté

Menu 5.2

Na příchozí zprávy budete
upozorněni. Budou uloženy do
složky Přijaté.

Zprávy

Poznámka

Pokud se v telefonu zobrazuje zpráva
„Není místo pro zprávu na kartě
SIM“, je třeba ze složky Přijaté smazat
pouze zprávy na kartě SIM.
❈ Zpráva SIM
Zpráva SIM znamená zprávy
výjimečně uložené na kartě SIM.

U MMS zpráv musíte počkat na jejich
stažení a zpracování.
Pro čtení zprávy zvolte jednu ze
zpráv stisknutím levé kontextové
klávesy [Možnosti].
K dispozici jsou následující volby.
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Zprávy
vN
 áhled: můžete prohlížet přijaté

Zprávy

zprávy.
vO
 dpovědět: odesílateli můžete

odpovědět.
vS
 mazat: můžete vymazat aktuální

zprávu.
vP
 ředat: vybranou zprávu můžete

předat dalšímu příjemci.
vV
 olat zpĕt: můžete volat zpět

odesílateli.
vU
 ložit číslo: lze uložit telefonní

číslo odesílatele do seznamu
kontaktů.
v i nformace: lze zobrazit informace

o přijatých zprávách.
vH
 romadné mazání: po výběru

zpráv určených k odstranění je
můžete odstranit.
vS
 mazat všechny přečtené

zprávy: můžete vymazat všechny
přečtené zprávy.
vS
 mazat vše: můžete vymazat vše.

E-mailová schránka
Menu 5.3

Po vstupu do tohoto menu se
můžete připojit k vzdálené schránce
a načíst nové e-mailové zprávy, nebo
můžete zobrazit dříve načtené
e-mailové zprávy, aniž byste se
museli přihlašovat k e-mailovému
serveru.

Koncepty

Menu 5.4

Pomocí tohoto menu můžete
předem nastavit multimediální
zprávy, které používáte nejčastěji.
Toto menu zobrazuje přednastavený
seznam zpráv.
K dispozici jsou následující volby.
vN
 áhled: můžete si prohlédnout

multimediální zprávy.
vU
 pravit: změní vybranou zprávu.
vS
 mazat: odstraní vybranou zprávu.
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v I nformace: můžete zobrazit
vH
 romadné mazání: po výběru

zpráv určených k odstranění
je můžete odstranit stisknutím
klávesy OK.
vS
 mazat vše: vymaže všechny

zprávy ve složce.

Kodeslání

zprávu znovu poslat.
vU
 pravit: změní vybranou zprávu.
v I nformace: můžete kontrolovat

informace o každé zprávě.
vH
 romadné mazání: vyberte

a odstraňte vybrané zprávy.
vS
 mazat vše: lze smazat všechny

Menu 5.5

V tomto menu lze zobrazit seznam
a obsah odesílání, opakovaného
odesílání, čekajících a neúspěšně
odeslaných zpráv a ověřit, zda byl
přenos úspěšný.
Po úspěšném odeslání bude
daná zpráva přesunuta do složky
Odeslané.
K dispozici jsou následující volby.
vN
 áhled: můžete si zobrazit zprávu.
vS
 mazat: můžete vymazat zprávu.
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vP
 oslat znovu: můžete vybranou

Zprávy

informace o vybrané zprávě.

zprávy ve složce.

Odeslané

Menu 5.6

Pomocí tohoto menu si můžete
zobrazit zprávy, které již byly
odeslány. Můžete zkontrolovat čas
a obsah jednotlivých zpráv.

Poslech hlasové pošty
Menu 5.7

Tato nabídka umožňuje rychlý
přístup ke hlasové poště (je-li v dané
síti poskytována). Před použitím této
funkce je třeba zadat číslo hlasového
serveru získané od provozovatele
sítě.
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Zprávy
Zprávy

Po zvolení této nabídky jednoduše
stiskněte levou kontextovou klávesu
[OK] a poslechněte si hlasové zprávy.
Chcete-li si poslechnout hlasové
zprávy, můžete také podržet
klávesu 1 v pohotovostním
režimu.
Poznámka
Když přijmete hlasovou zprávu, na
telefonu se zobrazí ikona
a uslyšíte upozornění. Abyste
telefon mohli správně nastavit,
zjistěte u operátora podrobnosti
o službě.

Informační zprávy
Menu 5.8

(závisí na síti a účastnické
smlouvě)
Zprávy informační služby jsou
textové zprávy doručené sítí do GSM.
Poskytují obecné informace jako
zprávy o počasí, hlášení, dopravní
informace, taxi, lékárny, ceny akcií.
Každý typ má své číslo, proto můžete
kontaktovat operátora, pokud zadáte
příslušné číslo pro informace.
Po přijetí zprávy informační služby
můžete vidět hlášení, které vás
informuje o přijaté zprávě nebo je
přímo zobrazena zpráva informační
služby.
Pro opětovné zobrazení zprávy nebo
zobrazení zprávy mimo pohotovostní
režim postupujte dle níže uvedených
instrukcí.
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Přečíst (Menu 5.8.1)

2. Zpráva bude zobrazena do té
doby, než vám bude doručena
další zpráva.

Témata (Menu 5.8.2)

(závisí na síti a účastnické smlouvě)
Také můžete vidět zvolená čísla zpráv
informační služby. Pokud stisknutí
levé kontextové klávesy [Možnosti]
lze upravit a smazat přidanou
kategorii informačních zpráv.
V aktivním seznamu můžete vybrat
čísla zpráv informační služby. Pokud
aktivujete číslo informační služby,
můžete přijímat zprávy odeslané
z tohoto čísla.
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Šablony

Menu 5.9

SMS šablony (Menu 5.9.1)
Můžete používat 6 následujících
textových šablon:

Zprávy

1. Po přijetí zprávy informační
služby a výběrem položky Přečíst
k zobrazení zprávy se zpráva
zobrazí na displeji. Další zprávy
si můžete přečíst procházením
pomocí levé nebo pravé navigační
klávesy.

• Zavolej mi prosím zpĕt.
• Mám zpoždění. Přijdu v
• Kde teď jsi?
• Jsem na cestě.
• Naléhavé! Kontaktujte prosím
• Miluji Tě.
K dispozici jsou následující volby.
vN
 áhled: lze zobrazit vybrané

šablony.
vU
 pravit: tuto volbu použijte pro

napsání nové zprávy nebo pro
úpravu šablony zprávy zvolené ze
seznamu textových šablon.
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Zprávy
vO
 deslat přes

vO
 deslat: slouží k odeslání šablony

Zprávy

multimediální zprávy pomocí
MMS.

-Z
 práva: vybranou šablonu
zprávy můžete odeslat pomocí
zprávy.

vS
 mazat: odstraní multimediální

- E-mail: slouží k odeslání vybrané
šablony zprávy e-mailem.

vN
 ová šablona: slouží k vytvoření

vS
 mazat: odstraní šablonu.
vN
 ová šablona: slouží k vytvoření

nové šablony.
vS
 mazat vše: umožňuje smazat

všechny šablony zprávy.

MMS šablony (Menu 5.9.2)
Lze uložit nové multimediální
šablony a upravit uložené.
Po uložení nové šablony můžete
použít následující možnosti.
vN
 áhled: můžete zobrazit

multimediální šablony.
vU
 pravit: tuto volbu použijte pro

napsání nové zprávy nebo pro
úpravu šablony multimediální
zprávy zvolené ze seznamu.

šablonu.
nové šablony.
vS
 mazat vše: umožňuje vám

smazat všechny multimediální
zprávy.

Nastavení

Menu 5.0

SMS (Menu 5.0.1)
vT
 yp zprávy:

Textový soubor, Hlas, Fax, Pager,
X.400, E-mail, ERMES
Typ zprávy je obvykle nastaven
na Text. Text můžete převést do
alternativních formátů. Informace
o dostupnosti této funkce získáte
od operátora.
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vD
 oba platnosti: tato síťová služba

vH
 lášenÍ o doručení: pokud

nastavíte možnost Zapnuto,
můžete zkontrolovat, zda byla
zpráva úspěšně odeslána.
vT
 arifikace odpovĕdi: je-li zpráva

odeslána, umožňuje příjemcům
odpovědět a účtovat poplatek za
odpověď na váš telefonní účet.
vČ
 íslo střediska zpráv: pokud

chcete odesílat a přijímat textové
zprávy, je třeba zadat adresu
centra SMS. Tato adresa se obvykle
automaticky načítá z karty SIM.
vK
 ódování znaků:

možnost Plná
podpora nebo Omezená podpora

- Plná podpora: zpráva
s jednobajtovými znaky se běžně
kóduje ve Výchozí abecedě
(GSM7). Zpráva s dvoubajtovými
znaky se automaticky kóduje
v Unicode (UCS2).
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- Omezená podpora: i zpráva
s dvoubajtovými znaky se kóduje
do jednobajtového kódování.
Upozornění: Dvoubajtové znaky
s diakritikou se mohou převést
do jednobajtových znaků bez
diakritiky.

Zprávy

umožňuje nastavit, jak dlouho
budou zprávy uloženy ve středisku
zpráv.

MMS (Menu 5.0.2)
vT
 rvání snímku: při psaní zprávy se

zobrazuje délka trvání jednotlivých
stránek.
vČ
 as doručení: umožňuje doručit

zprávu v určitý čas.
vP
 riorita: můžete nastavit prioritu

vybrané zprávy.
vD
 oba platnosti: tato síťová služba

umožňuje nastavit dobu, po
kterou budou vaše textové zprávy
uloženy ve středisku zpráv.

63

2008.7.22 5:47:20 PM

Zprávy
vH
 lášenÍ o doručení: v těchto

Zprávy

menu lze nastavit hodnotu
Zapnuto nebo Vypnuto.
- Vyžádat hlášení: slouží
k vyžádání hlášení pro kontrolu
toho, zda jsou zprávy úspěšně
odesílány příjemcům.
- Povolit hlášení: pokud
odesílatelé vyžadují zprávy
o doručení, lze rozhodnout, zda
se zpráva doručí nebo ne.
vH
 lášenÍ o přečteni: v těchto menu

lze nastavit hodnotu Zapnuto
nebo Vypnuto.
- Vyžádat hlášení: lze vyžádat
zprávy pro kontrolu toho, zda
příjemci čtou zprávy.
- Povolit hlášení: pokud
odesílatelé vyžadují hlášení
o čtení, lze rozhodnout, zda se
zpráva doručí nebo ne.

vA
 utomatické stažení: při volbě

možnosti „Automaticky“ v tomto
menu lze přijmout multimediální
zprávy automaticky z domácí
nebo roamingové sítě. Při volbě
možnosti „Ručně“ se přijímají
pouze oznámení o zprávě do
složky příchozích zpráv, pak
lze rozhodnout, zda přijmout
multimediální zprávy v menu
možností Oznámení.
vP
 rofily síté: pokud vyberete server

multimediálních zpráv, můžete
nastavit adresu URL tohoto serveru
multimediálních zpráv.
vP
 ovolený typ zpráv

-O
 sobní: osobní zpráva.
-R
 eklama: reklamní zpráva.
- Informace: nezbytné informace.
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E-mail (Menu 5.0.3)

E-mailový účet (Menu 5.0.3.1)
1. Zvolte možnost Nový v menu
možností E-mailový účet.
2. Je třeba nakonfigurovat následující
položky.

-H
 eslo: umožňuje zadat heslo
uživatele serveru POP3 nebo IMAP4.
- Server odchozí pošty: umožňuje
zadat adresu SMTP.
- Ověření odchozí pošty: zde
můžete nastavit, jestli se při
odesílání zprávy bude provádět
ověřování.

- Název účtu: lze upravit název
e-mailového účtu.

- ID serveru odchozí pošty:
umožňuje zadat ID uživatele
serveru SMTP.

- E-mailová adresa: zadejte
e-mailovou adresu přidělenou
operátorem.

- Heslo serveru odchozí pošty:
umožňuje zadat heslo uživatele
serveru SMTP.

- Moje jméno: zadejte uživatelské
jméno.

Pomocí levé kontextové klávesy
[Možnosti] lze provést rozšířené
nastavení.

- Server příchozí pošty: zadejte
adresu POP3 nebo IMAP4, která
slouží k příjmu e-mailů.
- Uživatelské jméno: umožňuje
zadat ID uživatele serveru POP3
nebo IMAP4.
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Zprávy

Můžete konfigurovat nastavení pro
příjem a přenos e-mailu.

- E -mailová adresa odpovědi: lze
nastavit e-mailovou adresu pro
příjem odpovědi.
- Číslo příchozího portu: zadejte
číslo portu POP3 nebo IMAP4, který
přijímá e-mail.
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Zprávy
Zprávy

-Č
 íslo odchozího portu: zadejte
číslo portu počítače, který odesílá
e-mail.

Přístupový bod (Menu 5.0.3.2)

- Typ protokolu: zvolte typ
protokolu (POP3 nebo IMAP4).

Načíst interval (Menu 5.0.3.3)

- Zabezpečené přihlášení APOP:
určete, zda se bude aktivovat
zabezpečené přihlášení APOP. Je-li
typ schránky IMAP4, zabezpečené
přihlášení APOP je vždy nastaveno
na hodnotu VYP.
- Maximální velikost pro přijetí:
nastavte velikost souborů, které
lze přijmout. (50 kB, 100 kB, 200 kB,
300 kB)
- Uložit na server: volbou možnosti
Zapnuto lze uložit e-mail na server.
- Vložit podpis: vyberete-li položku
Zapnuto, bude se k e-mailovým
zprávám přidávat podpis.
- Obnovit stahování: lze zvolit
možnosti stahování (Vše nebo
Pouze záhlaví).

Lze zvolit konfigurovaný přístupový
bod pro připojení k Internetu.
Lze zvolit interval automatického
načítání.

Podpis (Menu 5.0.3.4)
Můžete vytvořit svůj podpis.

Číslo hlasové schránky
(Menu 5.0.4)

Číslo hlasové schránky můžete
získat, pokud váš operátor. tuto
funkci podporujete. Po doručení
nové hlasové zprávy se tento symbol
zobrazí na obrazovce. Abyste telefon
mohli správně nastavit, zjistěte
u operátora podrobnosti o službě.

Servisní zpráva (Menu 5.0.5)
Můžete nastavit možnost, zda zprávu
obdržíte či nikoli.

- Automatické načítání: lze nastavit
automatické načítání.
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Informační zprávy (Menu 5.0.6)
-Z
 apnuto: pokud zvolíte tuto
možnost, váš telefon bude
přijímat zprávy informační
služby.

Zprávy

vP
 řijmout

- Vypnuto: pokud zvolíte tuto
možnost, váš telefon nebude
přijímat zprávy informační
služby.
vU
 pozornění

-Z
 apnuto: při přijetí zprávy
informační služby telefon pípne.
- Vypnuto: telefon nepípne,
i když přijmete zprávu informační
služby.
v J azyky

Požadovaný jazyk můžete vybrat
stisknutím klávesy OK. Zprávy
informační služby se následně
budou zobrazovat ve zvoleném
jazyce.
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Moje složka
Moje složka

Obrázky

Menu 6.1

Složka Obrázky obsahuje odkazy na
stahování obrázků prostřednictvím
Internetu a výchozí obrázky.
Chcete-li vidět obrázek v detailu,
stiskněte klávesu OK.
Po vybrání souboru a po stisknutí
levé kontextové klávesy [Možnosti]
se zobrazí následující možnosti.
vN
 áhled: zobrazí se vybraný

soubor.
vS
 mazat: smaže se vybraný soubor.
vN
 astavit jako

- T apeta: aktuálně vybraný
obrázek lze nastavit jako Tapetu.
- ID obrázku: aktuálně vybraný
obrázek lze nastavit jako ID
obrázku.
vO
 deslat přes: odešlete vybraný

vS
 oubor

-P
 řejmenovat: změnit název
souboru u vybraného souboru.
Nemůžete změnit příponu názvu
souboru.
- Přesunout do složky: přesun
vybraného souboru do složky.
- Přesunout do externí paměti /
Přesunout do paměti telefonu:
vybraný soubor se přesune do
externí paměti (pokud je vložena)
nebo multimediální paměti
v telefonu.
- Zkopírovat do externí paměti,
Zkopírovat do paměti telefonu:
vybraný soubor se zkopíruje
do externí paměti nebo
multimediální paměti v telefonu.
- Informace: zobrazí se informace
o souboru.

obrázek dalšímu prostřednictvím
možnosti Zpráva, Bluetooth nebo
E-mail.
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vT
 isknout přes Bluetooth: většinu

vP
 rezentace: můžete si vytvořit

prezentaci z uložených souborů.
vN
 ová složka: můžete vytvořit

novou složku.
vH
 romadné mazání: umožňuje

odebrání více vybraných souborů.
vS
 mazat vše: smažou se všechny

soubory v seznamu.
vS
 eřadit podle: soubory můžete

uspořádat podle možností Datum,
Typ a Název.
v Zobrazit miniatury / Seznam:

umožňuje nastavit typ zobrazení.
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Zvuky

Menu 6.2

Složka Zvuky obsahuje odkazy pro
stahování vyzváněcích tónů a hudby
a také složky s výchozími zvuky
a hlasovými záznamy.

Moje složka

obrázků pořízených fotoaparátem
nebo stažených prostřednictvím
služby WAP lze pomocí funkce
Bluetooth odeslat do tiskárny.

Po vybrání souboru a po stisknutí
levé kontextové klávesy [Možnosti]
se zobrazí následující možnosti.
vP
 řehrát: lze přehrát vybraný

soubor.
vS
 mazat: smaže se vybraný soubor.
vN
 astavit jako: aktuálně vybraný

zvuk lze nastavit jako možnost
Vyzváněcí tón, Vyzvánění
kontaktu, Tón zprávy.
vO
 deslat přes: odešlete vybraný

obrázek příteli prostřednictvím
možnosti Zpráva, Bluetooth nebo
E-mail.
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Moje složka
vS
 oubor

Moje složka

-P
 řejmenovat: změní název
souboru pro vybraný soubor.
- Přesunout do složky: přesun
vybraného souboru do složky.
- Přesunout do externí paměti /
Přesunout do paměti telefonu:
vybraný soubor se přesune do
externí paměti (pokud je vložena)
nebo multimediální paměti
v telefonu.
- Zkopírovat do externí paměti /
Zkopírovat do paměti telefonu:
vybraný soubor se zkopíruje do
externí paměti (pokud je vložena)
nebo multimediální paměti
v telefonu.
- Informace: zobrazí se informace
o zvoleném souboru.
v Nová složka: můžete vytvořit

novou složku.
v Hromadné mazání: umožňuje

odebrání více vybraných souborů.

vS
 mazat vše: smažou se všechny

soubory v seznamu.
vS
 eřadit podle: soubory můžete

uspořádat podle možností Datum,
Typ a Název.

Videa

Menu 6.3

Zobrazuje se seznam souborů
3GP, 3G2 ve složce Moje média\
Videa v multimediální paměti.
Podporovanými typy souborů
jsou pouze soubory 3gp kódované
videokodeky MPEG4 a h.263
a audiokodekem AMR.
Zde lze spravovat nebo odesílat
uložené videoklipy. Po vybrání
souboru a po stisknutím levé
kontextové klávesy [Možnosti] se
zobrazí následující možnosti.
vO
 tevřít: lze otevřít vybraný soubor.
vS
 mazat: smaže se vybraný soubor.
vO
 deslat přes: odešlete vybraný

obrázek příteli prostřednictvím
možnosti Zpráva, Bluetooth nebo
E-mail.
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vS
 oubor

vN
 ová složka: můžete vytvořit
vH
 romadné mazání: umožňuje

Upozornění!

vS
 mazat vše: smažou se všechny

Nelze použít následující znaky: \
/:*?<>|
-P
 řesunout do složky: přesun
vybraného souboru do složky.
- Přesunout do externí paměti /
Přesunout do paměti telefonu:
vybraný soubor se přesune do
externí paměti (pokud je vložena)
nebo multimediální paměti
v telefonu.

odebrání více vybraných souborů.
soubory v seznamu.

Moje složka

novou složku.

-P
 řejmenovat: změnit název
souboru u vybraného souboru.
Maximální počet znaků je 59.

vS
 eřadit podle: soubory můžete

uspořádat podle možností Datum,
Typ a Název.

Další

Menu 6.4

V této složce jsou uloženy další
soubory s výjimkou obrázků, zvuků
a videozáznamů.

- Zkopírovat do externí paměti /
Zkopírovat do paměti telefonu:
vybraný soubor se zkopíruje do
externí paměti (pokud je vložena)
nebo multimediální paměti
v telefonu.
- Informace: zobrazí se informace
o souboru.
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Profily
Profily

V profilech můžete upravit
a přizpůsobit tóny telefonu různým
událostem, prostředím nebo
skupinám volajících.
Naleznete zde pět přednastavených
profilů: Normální, Tichý, Pouze
vibrace, Venku a Sluchátka.
Každý režim lze přizpůsobit.
Stiskněte levou kontextovou klávesu
[Menu] a zvolte profily pomocí
navigační klávesy nahoru a dolů.

Aktivovat (Menu 7.X.1)
1. Zobrazí se seznam profilů.
2. V seznamu profilů přejděte na
profil, který chcete aktivovat,
a stiskněte levou kontextovou
klávesu [OK] nebo klávesu OK.
3. Zvolte možnost Aktivovat.

Přizpůsobit (Menu 7.X. 2)
V seznamu Profily vyberte
požadovaný profil. Po stisknutím levé
kontextové klávesy nebo klávesy OK
zvolte možnost Přizpůsobit.
Otevřou se volby nastavení profilu.
Nastavte volby dle vašich požadavků.
vT
 yp ohlášení hovoru: nastavte typ

ohlášení příchozích hovorů.
vV
 yzváněcí tón: vyberte

požadovaný vyzváněcí tón ze
seznamu.
vH
 lasitost vyzvánění: nastavte

hlasitost vyzváněcího tónu.
vT
 yp ohlášení zprávy: nastavte typ

upozornění na zprávy.
vT
 ón zprávy: vyberte tón

upozornění na zprávu.
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vH
 lasitost tónu zprávy: nastavte

tóny kláves.

Profily

hlasitost tónu zprávy.
vT
 ón kláves: zvolte požadované
vH
 lasitost kláves: nastavte hlasitost

tónu kláves.
vT
 ón při otevření: umožňuje

nastavení tónu přepnutí pro
seřízení prostředí.
vH
 lasitost zvukového efektu:

nastavte hlasitost zvukového
efektu.
vH
 lasitost při zapnutí/vypnutí:

nastavte hlasitost vyzváněcího
tónu při vypínání nebo zapínání
telefonu.
Poznámka
Nelze přejmenovat všechny profily.
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Telefonní seznam
Telefonní seznam

Hledat

Menu 8.1

1. Zvolte možnost Hledat a zadejte
jméno, které chcete vyhledat.
Poznámka
v K možnosti Telefonní seznam

lze přistupovat přímo,
stisknutím pravé kontextové
klávesy [Telefonní seznam]
v pohotovostním režimu.

v Okamžité hledání lze provést

zadáním počátečního písmene
jména.

2. Jakmile naleznete požadovaný
kontakt, můžete provést hovor
na toto číslo stisknutím klávesy
Odeslat.
3. Pokud chcete záznam upravit,
odstranit nebo zkopírovat, nebo
pokud chcete k záznamu přidat
hlas, stiskněte levou kontextovou
klávesu [Možnosti].
Zobrazí se následující menu.
vN
 áhled: můžete zobrazit

podrobnosti každého záznamu.

vU
 pravit: můžete upravit vybraný

kontakt.
vN
 ová zpráva: po nalezení

požadovaného čísla můžete na
vybrané číslo odeslat zprávu
(možnosti SMS, MMS, E-mail).
vO
 deslat přes: lze odeslat data

kontaktů prostřednictvím
možnosti Zpráva, Bluetooth nebo
E-mail.
vS
 mazat: můžete odstranit záznam.
vP
 řidat nový: po výběru umístění,

kam chcete záznam uložit (SIM
nebo Telefon), můžete záznam
přidat do seznamu kontaktů.
vP
 řidat do rychlé volby: umožňuje

nastavit vybrané číslo pro přidání
do seznamu rychlých voleb.
vH
 romadné mazání: umožňuje

odebrání více vybraných souborů.
vK
 opírovat na SIM / Zkopírovat

do pamĕti telefonu: lze
zkopírovat záznam z telefonu na
kartu SIM nebo z karty SIM do
telefonu.
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vH
 lavní číslo: Pokud máte

Přidat nový

Menu 8.2

Zde můžete zaregistrovat novou
adresu kontaktu. Můžete zadat
jméno, různá telefonní čísla
a e-mailové adresy nového kontaktu.
Kontakt můžete přiřadit ke skupinám,
vložit do něj obrázek, přiřadit
k němu určitý vyzváněcí tón a nebo
zadat výročí pro kontakt. Můžete
zadávat a spravovat adresy kontaktů
v závislosti na využití paměti.
Poznámka
v Pokud registrujete adresu

kontaktu na kartě SIM, pole pro
zadání kontaktu se mohou lišit.

v Maximální délka uloženého

jména a čísla závisí na typu
karty SIM.
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Rychlá volba

Menu 8.3

Pomocí tohoto menu můžete
spravovat nastavení rychlé volby.
Klávesy 2 až 9 můžete přiřadit
k položce seznamu jmen. Můžete
volat přímo stisknutím této klávesy.
1. N
 ejprve otevřete Telefonní
seznam stisknutím pravé
kontextové klávesy [Telefonní
seznam] v pohotovostním režimu.

Telefonní seznam

u kontaktu uloženo více čísel,
vyberte to, které používáte častěji.
Toto hlavní číslo se zobrazí jako
první.

2. P řejděte na možnost Rychlá volba
a stiskněte levou kontextovou
klávesu [OK].
3. P okud chcete přidat rychlou
volbu, vyberte stisknutím levé
kontextové klávesy [Přiřadit]
možnost <Prázdné>. Potom
můžete vyhledat jméno v seznamu
kontaktů.
4. P o přidělení čísla jako rychlé volby
můžete záznam změnit a odstranit.
Na toto číslo také můžete zavolat
nebo odeslat zprávu.
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Telefonní seznam
Telefonní seznam

Skupiny

Menu 8.4

Můžete zapsat do seznamu až
několik členů pro každou skupinu.
V paměti telefonu je 7 výchozích
skupin: Rodina, Přátelé, Kolegové,
VIP, Skupina 1, Skupina 2
a Skupina 3.
Zvolte název skupiny, kterou
chcete spravovat, stisknutím levé
kontextové klávesy [Možnost].
Zobrazí se následující podmenu.
vZ
 obrazit členy: zobrazí členy

vybrané skupiny.
vV
 yzváněcí tón skupiny: umožňuje

zadání vyzváněcího tónu pro
volání členům skupiny.
v I kona skupiny: umožňuje výběr

ikony v závislosti na skupině.
vP
 řidat člena: lze přidat členy

skupiny.
vO
 debrat člena: můžete odebrat

vP
 řidĕlit název: můžete změnit

jméno skupiny.
vR
 esetovat vše: pomocí této

možnosti lze odebrat všechny
kontakty.

Kopírovat vše

Menu 8.5

Všechny záznamy z karty SIM lze
zkopírovat do paměti telefonu
a naopak.
vZ
 e SIM karty do telefonu: záznam

z karty SIM můžete zkopírovat do
paměti telefonu.
vZ
 telefonu na

SIM kartu: záznam
můžete zkopírovat z paměti
telefonu na kartu SIM.

Smazat vše:

Menu 8.6

Z paměti karty SIM nebo telefonu
lze odstranit veškeré záznamy. Tato
funkce vyžaduje bezpečnostní kód.

člena ze seznamu členů skupiny.
Jeho jméno a číslo však zůstane
v seznamu Kontakty zachováno.
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Menu 8.7

Informace

Menu 8.8

Zobrazit možnosti (Menu 8.7.1)

Číslo služby (Menu 8.8.1)

Můžete nastavit zobrazení kontaktů.

Můžete zobrazit seznam čísel volání
asistenční služby (SDN) přidělených
vaším operátorem (je-li podporován
kartou SIM).

vP
 ouze jméno: slouží k nastavení

pouze jména kontaktu.
v J méno a číslo: slouží k nastavení

zobrazení jména a čísla kontaktu.
vS
 obrázky: slouží k nastavení

zobrazení kontaktu s obrázkem.

Zálohovat kontakty
(Menu8.7.2)

(závisí na externí paměti)

Data ze složky Telefonní seznam
lze uložit do složky Další v externí
paměti.

Obnovit kontakty (Menu 8.7.3)
(závisí na externí paměti)
Stávající data lze uložit do
telefonního seznamu ve formátu
Vcard (*.vcf) použitím možností Moje
složka ->Externí paměť -> Další do
telefonního seznamu.
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Telefonní seznam

Nastavení

Vlastní číslo (Menu 8.8.2)
(závisí na SIM)
Na kartu SIM si můžete uložit i vlastní
telefonní číslo.

Moje vizitka (Menu 8.8.3)
Tato volba umožňuje vytvořit vlastní
vizitku se jménem, libovolnými čísly
a e-mailem. Pro vytvoření nové
vizitky stiskněte levou kontextovou
klávesu [Nový] a do polí zadejte
příslušné informace. Pokud chcete
upravit, odstranit nebo odeslat
vizitku, stiskněte levou kontextovou
klávesu [Možnosti].
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Nástroje
Nástroje

Budík

Menu 9.1

Můžete nastavit budík na určitý čas.
1. Pokud není čas buzení nastaven,
stiskněte levou kontextovou
klávesu [Nový] a přidejte nový čas.
2. Pomocí této možnosti můžete
nastavit nebo zrušit budík a vybrat
čas buzení.
3. Vyberte období opakování:
Jednou, Denně, Po-Pá, Po-So,
So-Ne.
4. Zvolte tón budíku pomocí voleb
Možnosti o Zvuky. Lze stisknout
navigační klávesy nahoru a dolů,
zvolit požadovaný zvuk a stisknout
levou kontextovou klávesu [OK].
5. Upravte název a stiskněte levou
kontextovou klávesu [Uložit].

Kalkulačka

Menu 9.2

Modul kalkulačky vám umožňuje
provádět základní aritmetické
operace, jako je přičítání, odečítání,
násobení a dělení plus několik
vědeckých funkcí.
1. Č
 ísla můžete zadávat pomocí
číselných kláves, operátory pomocí
navigačních kláves.
Poznámka
v Pro smazání libovolné chyby

nebo vymazání displeje použijte
klávesu c.

v Desetinnou čárku lze zadat

stisknutím klávesy *.

v Kulaté závorky lze zadat

stisknutím klávesy #.

2. P ro výsledek stiskněte klávesu OK.
3. P o výpočtu se stisknutím pravé
kontextová klávesy vraťte do
původního stavu.
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Menu 9.3

Toto menu umožňuje záznam
uplynulého času události.
1. Stisknutím levé kontextové klávesy
[Spustit] lze zaznamenat čas, čas
jednotlivého kola stisknutím pravé
kontextové klávesy [Kolo].
2. Stisknutím levé kontextové klávesy
[Zastavit] lze zjistit zaznamenaný
čas kola.
3. Stisknutím pravé kontextové
klávesy [Vynulovat] se lze vrátit do
výchozího stavu.

Převodník jednotek
Menu 9.4

Pomocí této funkce můžete provádět
převody jednotek. Převody lze
provádět v 7 kategoriích: Měna,
Plocha, Délka, Hmotnost, Teplota,
Objem a Rychlost.
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Světový čas

Menu 9.5

Funkce Světový čas poskytuje
informace o času ve velkých městech
po celém světě.

Nástroje

Stopky

Stisknutím levého kontextové
klávesy [Možnosti] lze zvolit
z následujících možností.
vZ
 měnit časové pásmo: volbou

města lze zvolit časové pásmo.
vN
 ové město: lze přidat

požadované město.
vL
 etní čas: lze použít letní čas.

Služby SIM

Menu 9.6

(závisí na SIM)
Díky nabídce služeb SIM váš telefon
s postupem času nezestárne a bude
podporovat nové služby vašeho
operátora. Pro další informace se
obraťte na operátora.
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Nastavení služby WAP
Nastavení služby WAP

Můžete používat různé WAP
(Wireless Application Protocol)
služby, jako bankovnictví, novinky,
zprávy o počasí a letové informace.
Tyto služby jsou speciálně navrženy
pro mobilní telefony a jsou
zajišťovány operátorem WAP.
Zkontrolujte dostupnost služeb WAP,
cen a paušálů u síťového operátora
nebo operátora, jehož služby si
přejete využívat.
Operátoři vám také poskytnou
informace o tom, jak služby používat.
Po připojení se zobrazí domovská
stránka. Její obsah závisí na
operátorovi. Chcete-li kdykoli ukončit
prohlížeč, stiskněte
klávesu e. V telefonu se obnoví
nabídka nečinnosti.
Procházení pomocí prohlížeče
WAP
Internet lze procházet pomocí kláves
telefonu nebo nabídky prohlížeče
WAP.

Použití kláves telefonu
Při procházení Internetu se funkce
kláves mírně odlišují od režimu
telefonu.
Ikona
UD

Popis
Přechod na jednotlivé
řádky plochy oblasti

c

Návrat na předchozí
stránku

O

Volba možnosti
a potvrzení akce

Použití nabídky prohlížeče WAP
Při procházení stránek Mobile Web
jsou k dispozici různé možnosti
nabídek.
Poznámka
Menu prohlížeče WAP se liší
v závislosti na verzi prohlížeče,
který používáte.
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Menu *.1

Připojení k domovské stránce. Jako
domovská stránka se zobrazí web
definovaný v aktivovaném profilu.
Pokud jste jej v aktivovaném profilu
nedefinovali, bude jej definovat
operátor.

Yahoo!

3. P o zadání požadovaného názvu
a adresy URL stiskněte klávesu OK.
Po vybrání požadované záložky jsou
dostupné následující možnosti.
vP
 řipojit: připojení k vybrané

záložce.
vN
 áhled: lze zobrazit vybranou

záložku.
Menu *.2

vU
 pravit: lze upravit vybranou

záložku.

Máte možnost přístupu k mobilní
internetové službě Yahoo.

vS
 mazat: lze smazat vybranou

Záložky

vN
 ová záložka: tuto možnost

záložku.
Menu *.3

Pomocí této nabídky lze uložit
adresu URL oblíbené webové
stránky, abyste k ní v budoucnu měli
snadný přístup.

Vytvoření záložky
1. Stiskněte levou kontextovou
klávesu [Možnosti].
2. Vyberte položku Nová záložka
a stiskněte klávesu OK.
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Nastavení služby WAP

Domů

vyberte, pokud chcete vytvořit
novou záložku.
vN
 ová složka: tuto možnost

vyberte, pokud chcete vytvořit
novou složku.
vP
 řesunout: lze přesunout

vybranou záložku do podsložky.
vK
 opírovat: lze kopírovat vybranou

záložku.
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Nastavení služby WAP
vO
 deslat URL přes: slouží

Nastavení služby WAP

k odeslání vybrané záložky
prostřednictvím možnosti Zpráva
nebo E-mail.
vH
 romadné mazání: umožňuje

vybrat a smazat uložené záložky.
vS
 mazat vše: smazání všech

záložek.

Zadejte adresu

Menu *.4

Můžete se přímo připojit
k požadovanému webu. Po zadání
konkrétní adresy URL stiskněte levou
kontextovou klávesu [Možnosti]
a zvolte možnost Připojit.

Historie

Menu *.5

Menu zobrazuje nedávno navštívené
stránky.

Uložené stránky

Menu *.6

Telefon dokáže uložit stránku na
displeji jako offline soubor.

Nastavení

Menu *.7

Můžete nastavit profil, mezipaměť
a zabezpečení internetových služeb.

Profily sítě (Menu *.7.1)
Profil je soubor síťových informací
používaných pro připojení
k Internetu.
Pro některé operátory existují
výchozí profily uložené v paměti
telefonu. Výchozí profily není možné
přejmenovat.
Každý profil má následující
podmenu:
vA
 ktivovat: aktivuje vybraný profil.
vN
 áhled: zobrazuje vybraný profil.
vU
 pravit: můžete upravit vybraný

profil.
vN
 ový profil: můžete přidat nový

profil.
vS
 mazat: odstraní vybraný profil ze

seznamu.
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Bezpečnostní certifikáty

Pokud je stránka URL větší než displej
telefonu, lze její velikost upravit.

(Menu *.7.5)

Cache (Menu *.7.3)
Informace nebo služby, které jste
používali, jsou uloženy v mezipaměti
telefonu.
Poznámka
Vyrovnávací paměť je zásobníková
paměť, která se používá
k dočasnému uložení dat.

Soubory cookie (Menu *.7.4)
Zapnutím souborů cookie umožníte
ukládání souborů cookie poslaných
ze serveru. Pokud tuto funkci
vypnete, nebudou se ve vašem
telefonu ukládat žádné soubory
cookie.
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Seznam osobních certifikátů, které
byly uloženy ve vašem telefonu.

Zobrazit obrázek (Menu *.7.6)
Během používání prohlížeče WAP si
můžete zvolit, zda chcete zobrazit
obrázek nebo ne.

Nastavení služby WAP

Režim vykreslování (Menu *.7.2)

Skript (Menu *.7.7)
Zvolte, zda se JavaScript zapne nebo
vypne.

Informace

Menu *.8

Zobrazuje informace o verzi
prohlížeče WAP.
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Připojení
Připojení

Bluetooth

Menu 0.1

Technologie Bluetooth umožňuje
přímou vzájemnou komunikaci
kompatibilních mobilních zařízení,
periferních zařízení a počítačů, které
jsou navzájem blízko.
Tento telefon podporuje integrované
připojení pomocí technologie
Bluetooth, které umožňuje
propojení s kompatibilními telefony
vybavenými technologií Bluetooth,
počítačovými aplikacemi atd.

Poznámka
v Použijete-li funkci LG PC Sync

přes Bluetooth, je možné
přenášet data pouze v rámci
telefonního seznamu.

v Při příjmu dat z jiného zařízení

Bluetooth telefon vyžaduje
potvrzení. Po potvrzení přenosu
bude soubor zkopírován do
telefonu.

v Soubory budou v závislosti na

typu uloženy v následujících
složkách:

- Video (.3gp, mp4): složka
Videa
- Obrázek (.bmp, gif, jpg, png):
složka Obrázky
- Zvuk (.amr, wav, aac): složka
Zvuky
- MP3 (.mp3): složka Zvuky/MP3
-O
 statní soubory (.txt, html):
složka Další
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vA
 ktivace

vS
 párovaná zařízení

Můžete zobrazit všechna zařízení,
s nimiž již je spárován váš telefon
KF300. Pokud vstoupíte do
nabídky Párovaná zařízení, zobrazí
se vám tyto možnosti
-P
 řipojit/Odpojit: po spárování
s přístrojem nebo stereozařízením
byste měli s těmito zařízeními
navázat spojení. Poté můžete tato
zařízení začít používat.

F300_Czech_1.0_0722_���.indd 85

-P
 řidat: umožňuje vyhledání
nových zařízení Bluetooth
a jejich přidání do seznamu
spárovaných zařízení v telefonu.
Pokud vyberete možnost Nový,
telefon začne vyhledávat zařízení
Bluetooth, která jsou v dosahu.
Jakmile se v seznamu objeví
zařízení, které chcete spárovat,
stiskněte pravou kontextovou
klávesu [Zastavit]. Přejděte na
požadované zařízení a stiskněte
levou kontextovou klávesu [OK].
Budete vyzváni k zadání kódu.

Připojení

Můžete aktivovat nebo zrušit
funkci Bluetooth.

Může se jednat o jakýkoli kód
(obě zařízení musí používat
stejný kód) nebo o kód, který je
předdefinovaný výrobcem zařízení,
s nímž provádíte párování.
V návodu k obsluze zařízení, s nímž
provádíte párování, zjistíte, zda
je kód již k dispozici.
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Připojení
Připojení

-N
 astavit jako autorizované/
Nastavit jako neautorizované:
umožňuje nastavit
neautorizované připojení
mezi jednotlivými zařízeními
Bluetooth. Pokud například
s telefonem pravidelně používáte
sluchátko Bluetooth, nastavení
připojení jako neautorizovaného
bude znamenat automatické
připojení sluchátka pokaždé, když
je aktivováno.
- Všechny služby: umožňuje
zobrazit všechny služby, které
jsou podporované zařízením
Bluetooth.
- Smazat: umožňuje odstranit
spárované zařízení Bluetooth.
- Přidĕlit název: umožňuje
změnu názvu spárovaného
zařízení Bluetooth a způsob jeho
zobrazení v telefonu.
- Smazat vše: umožňuje smazat
všechna spárovaná zařízení
Bluetooth.

vN
 astavení

-V
 iditelnost mého telefonu:
označuje, zda bude váš přístroj
viditelný pro ostatní zařízení
s technologií Bluetooth.
- Moje jméno: můžete nastavit
název zařízení Bluetooth. Výchozí
název je LG KF300.
- Moje adresa: můžete zobrazit
adresu zařízení Bluetooth.

Síť

Menu 0.2

Síť, která se registruje, můžete vybrat
automaticky nebo ručně.

Výběr sítě (Menu 0.2.1)
Obvykle je výběr sítě nastaven na
možnost Automaticky.
vA
 utomaticky: když vyberete

režim Automaticky, telefon
automaticky vyhledá a vybere síť.
Po vybrání možnosti Automaticky
bude nastavení Automaticky
zachováno i po vypnutí a zapnutí
telefonu.
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vR
 učně: telefon nalezne seznam

vP
 referované: můžete nastavit

seznam preferovaných sítí
a telefon se v nich nejprve pokusí
zaregistrovat a teprve potom
se pokusí o registraci v jiných
sítích. Tento seznam se nastavuje
z předdefinovaného seznamu
známých sítí v telefonu.

Nastavení GPRS (Menu 0.2.2)
V různých situacích můžete nastavit
službu GPRS.
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v Zapnout

Když zvolíte tuto nabídku, bude
telefon při zapnutí automaticky
zaregistrován do sítě GPRS. Je
možné používat službu WAP nebo
vytáčené připojení počítače a je
možný přenos dat. Když aplikaci
ukončíte, ukončí se spojení GPRS,
ale registrace v síti GPRS zůstane.

Připojení

dostupných sítí a zobrazí je. Potom
můžete vybrat síť, kterou chcete
použít, pokud má síť smlouvu
o roamingu s operátorem vaší
domácí sítě. Telefon vám umožní
zvolit jinou síť, jestliže se telefon
nedokáže připojit k vybrané síti.

v Podle potřeby

Jestliže zvolíte toto menu, spojení
GPRS bude navázáno v okamžiku,
kdy se připojíte ke službě WAP
a spojení bude ukončeno, jakmile
ukončíte připojení ke službě WAP.

Přístupový bod (Menu 0.2.3)
vN
 áhled: zobrazuje vybraný profil.
vU
 pravit: můžete upravit vybraný

profil.
vN
 ový přístupový bod

• J méno: můžete zadat síťový
název.
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Připojení
Připojení

•N
 astavení nosiče: můžete zadat
modem nosiče. Data/GPRS
<Nastavení dat>
Zobrazí se pouze v případě, že jako
nosič/službu vyberete Nastavení dat.
- Vytočit číslo: zadejte telefonní číslo
pro přístup k bráně WAP.
- ID uživatele: identita uživatelů pro
vytáčený server (a NIKOLI bránu
WAP).
- Heslo: heslo požadované
vytáčeným serverem (a NE bránou
WAP) s cílem identifikace uživatele.
- Typ hovoru: vyberte typ datového
volání, možnost Analogový nebo
Digitální (ISDN).

- Primární server: zadejte adresu IP
primárního serveru DNS, k němuž
máte přístup.
- Sekundární server: zadejte adresu
IP sekundárního serveru DNS,
k němuž máte přístup.
Nastavení služby je k dispozici pouze
v případě, že je jako služba nosiče
vybrána GPRS.
-A
 PN: zadejte server brány APN
GPRS.
- ID uživatele: identita uživatelů pro
server APN.
- Heslo: heslo požadované serverem
APN.

- Čas prodlevy: je třeba zadat
období časového limitu.

- Primární server: zadejte adresu IP
primárního serveru DNS, k němuž
máte přístup.

Po jeho zadání navigační služba WAP
nebude k dispozici, pokud nebudou
zadána nebo přenášena žádná data.

- Sekundární server: zadejte adresu
IP sekundárního serveru DNS,
k němuž máte přístup.
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Menu 0.3

Můžete si vybrat režim Datové služby
nebo Mass storage USB.
vM
 ass storage

Svůj telefon můžete pomocí kabelu
připojit k počítači jako úložné
zařízení USB třemi způsoby.
1. Připojte telefon k počítači, jestliže
je zobrazena nečinná obrazovka.
2. Připojte telefon během probíhající
operace nebo funkce menu, a poté
se přesuňte do nečinné obrazovky.
3. Připojte telefon během probíhající
operace nebo funkce menu,
a poté zvolte nabídku Mass
storage USB.
Po ukončení používání paměti
microSD klepněte na tlačítko Konec
a postupujte podle následujících
pokynů.
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Upozornění!
Před odpojením kabelu musíte
klepnout na tlačítko Konec.
Jinak nelze zaručit integritu
přenesených dat.

Připojení

Režim připojení USB

1. K lepněte do oznamovací oblasti.
[Odpojit nebo vysunout hardware]
2. Vyberte Velkokapacitní
paměťové zařízení USB a poté
klepněte na možnost Zastavit.
Zobrazí se následující hlášení:
„Velkokapacitní paměťové
zařízení USB lze nyní bezpečně
odebrat ze systému“.
3. Odpojte kabel.
vD
 atové služby

Chcete-li používat program LG
Mobile Sync, zvolte nabídku
Datové služby.
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Nastavení
Nastavení

Datum a čas

Menu #.1

Můžete nastavit funkce související
s datem a časem.

Nastavit datum (Menu #.1.1)

Jazyky

Menu #.2

Můžete změnit jazyk zobrazeného
textu v telefonu. Změna ovlivní také
režim zadávání textu.

Můžete zadat aktuální datum.

Displej

Formát data (Menu #.1.2)

Tapeta (Menu #.3.1)

Formát data lze nastavit jako RRRR/
MM/DD, DD/MM/RRRR, MM/DD/
RRRR. (D: Den / M: Měsíc / R: Rok)

Můžete vybrat obrázky na pozadí
v pohotovostním režimu.

Nastavit čas (Menu #.1.3)
Můžete zadat aktuální čas.

Časový formát (Menu #.1.4)
Formát času lze nastavit jako 24
hodinový nebo 12hodinový.

Automatická aktualizace
(Menu #.1.5)

Pokud vyberete možnost Zapnuto,
provede telefon automatickou
aktualizaci data a času.

Menu #.3

Hodiny (Menu #.3.2)
Lze zvolit formát hodin pro jejich
zobrazení na interním nebo externím
displeji telefonu.

Doba podsvícení (Menu #.3.3)
Můžete nastavit dobu podsvícení
displeje.

Jas (Menu #.3.4)
Lze nastavit jas displeje LCD.
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Vytáčení (Menu #.3.9)

(Menu #.3.5)

Lze nastavit styl a velikost písma
pro číslice zobrazené na výchozí
obrazovce při volání.

Lze nastavit funkce 4 navigačních
kláves pro použití zkratek v režimu
nečinnosti.

Velikost písma (Menu #.3.6)

Uvítání (Menu #.3.0)

Lze změnit velikost písma pro
zobrazení textu v telefonu.

Když vyberete možnost Zapnuto,
můžete upravit text, který bude
zobrazen v pohotovostním režimu.

Téma (Menu #.3.7)

Název sítě (Menu #.3.*)

Můžete nastavit téma obrazovky,
které se zobrazí na hlavní obrazovce.

Pokud je tato funkce zapnuta, bude
se na displeji LCD zobrazovat název
sítě.

Styl menu (Menu #.3.8)
Telefon nabízí témata menu Tabulka
a Seznam. Vyberte styl nabídky
a stiskněte levou kontextovou
klávesu [OK].
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Nastavení

Zobrazit mapu menu

Zkratka

Menu #.4

Když vyberete možnost Zapnuto,
můžete upravit text, který bude
zobrazen v pohotovostním režimu.

Hovory

Menu #.5

Lze nastavit menu odpovídající
hovoru stisknutím levé kontextové
klávesy [Vybrat] v menu Nastavení.
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Nastavení
Přesměrování hovoru
Nastavení

(Menu #.5.1)

Služba Přesměrování hovoru
umožňuje přesměrování příchozích
hlasových hovorů, faxových volání
a datových hovorů na jiné číslo.
Podrobnosti získáte u vašeho
operátora.
vV
 šechny hlasové hovory: provádí

se bezpodmínečné přesměrování
hlasových hovorů.
vP
 okud obsazeno: provádí se

přesměrování hlasových hovorů
v době používání telefonu.
vP
 okud není odpověď: provádí

se přesměrování nepřijatých
hlasových hovorů.
vP
 okud je mimo dosah: provádí se

přesměrování hlasových hovorů,
pokud je telefon vypnut nebo
mimo oblast pokrytí.
vV
 šechna datová volání: provádí

se bezpodmínečné přesměrování
na číslo s připojeným počítačem.

vV
 šechna faxová volání: provádí se

bezpodmínečné přesměrování na
číslo s připojeným faxem.
vZ
 rušit vše: zruší se všechny služby

přesměrování.
Dílčí menu
Menu přesměrování hovorů mají
následující dílčí menu.
-A
 ktivovat: aktivuje odpovídající
službu.
Na číslo hlasové pošty:
přesměrování do střediska zpráv.
Tato funkce se nezobrazuje v menu
Všechna datová volání a Všechna
faxová voláníy.
Na jiné číslo: vkládá se číslo pro
přesměrování.
Na oblíbené číslo: lze zkontrolovat
pět posledních přesměrovaných
čísel.
- Zrušit: deaktivuje odpovídající
službu.
- Zobrazit stav: zobrazí se stav
odpovídající služby.
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Blokování hovoru (Menu #.5.2)

vV
 šechny odchozí

Služba blokování pro všechny
odchozí hovory.
vO
 dchozí mezinárodní

Služba blokování pro všechny
odchozí mezinárodní hovory.
vO
 dchozí mezinárodní kromě

domácích
Blokovací služba pro všechny
mezinárodní odchozí hovory při
roamingu
vV
 šechny příchozí

Služba blokování pro všechny
příchozí hovory.

F300_Czech_1.0_0722_���.indd 93

vP
 říchozí v zahraničí

Služba blokování pro všechny
příchozí mezinárodní hovory při
roamingu.
vZ
 rušit všechna blokování

Nastavení

Služba Blokování hovoru brání
telefonu v realizaci nebo příjmu
určité kategorie hovorů. Tato funkce
vyžaduje heslo pro blokování hovoru.
Můžete zobrazit následující dílčí
nabídky.

Všechny služby blokování lze
zrušit.
vZ
 měnit heslo

Je možné změnit heslo pro službu
blokování hovorů.
Dílčí menu
- Aktivovat
Umožňuje požadovat po síti
nastavení omezení hovorů.
- Zrušit
Vypněte blokování vybraného
hovoru.
- Zobrazit stav
Zobrazí stav bez ohledu na to, zda
jsou hovory blokovány nebo ne.
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Nastavení
Pevná volba čísla (Menu #.5.3)
Nastavení

(závisí na SIM)
v Odchozí hovory můžete omezit na

vybraná telefonní čísla. Čísla jsou
chráněna vaším kódem PIN2.
vZ
 apnuto

Odchozí hovory můžete omezit na
vybraná telefonní čísla.
vV
 ypnuto

Funkci pevné volby čísla můžete
zrušit.
vS
 eznam čísel

Můžete zobrazit seznam čísel
uložených jako čísla pevné volby.

Přijetí hovoru (Menu #.5.4)
vP
 řijmout otevřením telefonu:

pokud vyberete toto menu,
můžete po otevření krytu přijmout
příchozí hovor.

vL
 ibovolná klávesa: po volbě

tohoto menu lze přijmout hovor
stisknutím libovolné klávesy
s výjimkou klávesy pro ukončení
hovoru a pravé kontextové klávesy.
vP
 ouze klávesa Odeslat: jestliže

zvolíte toto menu, můžete
přijmout hovor stisknutím klávesy
Odeslat.

Odeslat moje číslo (Menu #.5.5)
(závisí na síti a operátorovi)
vN
 astavit podle sítě: pokud

vyberete tuto možnost, můžete
odeslat vlastní telefonní číslo
v závislosti na službě dvou linek,
například lince 1 nebo lince 2.
vZ
 apnuto: své telefonní číslo

můžete odeslat jiné straně. Vaše
telefonní číslo bude přijato do
telefonu příjemce.
vV
 ypnuto: vaše telefonní číslo

nebude zobrazeno.
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Další hovor na lince (Menu #.5.6)

Automatické opakování
vytáčení (Menu #.5.8)

vA
 ktivovat: jestliže vyberete

vZ
 apnuto: když je tato funkce

možnost Aktivovat, můžete
přijmout čekající (příchozí) hovor.
vZ
 rušit: když vyberete možnost

Zrušit, čekající (příchozí) hovor
nelze rozpoznat.
vZ
 obrazit stav: zobrazuje se stav

položky Čekající hovor.

aktivní, telefon bude automaticky
opakovaně vytáčet číslo, když se
hovor nespojí.
vV
 ypnuto: telefon nebude

provádět opakované vytáčení,
když se hovor nespojí.

Vyberte linku (Menu #.5.9)

Upozornění po minutách

(závisí na SIM)

(Menu #.5.7)

V závislosti na dostupnosti podpory
dvou linkových služeb na kartě SIM
lze zvolit požadovanou linku.

Pokud vyberete hodnotu Zapnuto,
můžete zkontrolovat dobu trvání
hovoru podle pípnutí, které se
během hovoru ozývá v minutových
intervalech.
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Nastavení

(závisí na síti)

Odeslat tóny DTMF (Menu #.5.0)
V průběhu hovoru můžete vysílat
tóny kláves za účelem ovládání
hlasové schránky nebo jiných
automatických telefonních služeb.
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Nastavení
Nastavení

Zabezpečení

Menu #.6

Požadavek na kód PIN
(Menu #.6.1)

V tomto menu můžete telefon
nastavit tak, aby vás po zapnutí
telefonu vyzval k zadání kódu
karty SIM.
Je-li tato funkce aktivována, budete
vyzváni k zadání kódu PIN.
1. Požadavek na kód PIN zvolte
v menu nastavení zabezpečení
a stiskněte levou kontextovou
klávesu [OK].
2. Nastavte možnost Zapnout/
vypnout.
3. Chcete-li změnit nastavení, je třeba
při zapnutí telefonu zadat kód PIN.
4. Pokud více než třikrát zadáte
chybný kód PIN, telefon se
uzamkne. V případě zablokování
kódu PIN je třeba zadat kód PUK.

5. K ód PUK je možné zadat až
desetkrát. Pokud kód PUK zadáte
chybně více než desetkrát, telefon
nebude možné odemknout. Bude
nutné kontaktovat operátora.

Zámek telefonu (Menu #.6.2)
Chcete-li zabránit neoprávněným
osobám v používání telefonu,
můžete použít bezpečnostní kód.
Při každém zapnutí telefonu bude
telefon vyžadovat bezpečnostní
kód v případě, že nastavíte zámek
telefonu na hodnotu Při zapnutí.
Když nastavíte zámek telefonu
na možnost Při změně karty
SIM, telefon bude požadovat
bezpečnostní kód pouze při výměně
karty SIM.

Změnit kódy (Menu #.6.3)
PIN je zkratka z anglického Personal
Identification Number (osobní
identifikační číslo) a brání zneužití
neoprávněnou osobou.
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1. Chcete-li změnit možnost
Bezpečnostní kód/kód PIN2,
zadejte původní kód a stiskněte
levou kontextovou klávesu [OK].
2. Zadejte novou možnost
Bezpečnostní kód/kód PIN2
a ověřte ji.

Letový režim

Menu #.7

Tento režim vám umožňuje používat
pouze ty vlastnosti telefonu, které
nevyžadují používání bezdrátové sítě
tehdy, když se nacházíte v letadle
nebo na místech, kde je používání
bezdrátových sítí zakázáno.
Pokud nastavíte letový režim, zobrazí
se příslušná ikona na obrazovce
místo ikony představující sílu signálu.

vV
 ypnuto: letový režim můžete

vypnout a připojit se k síti po
restartování přístroje.

Úspora energie

Menu #.8

Nastavení

Tyto přístupové kódy je možné
změnit: Bezpečnostní kód, PIN2.

Umožňuje zapnout nebo vypnout
nastavení úspory energie od výrobce.

Vynulovat

Menu #.9

Pomocí této funkce můžete
inicializovat veškerá výchozí
nastavení z výroby. Tuto funkci
můžete aktivovat pouze po zadání
položky Bezpečnostní kód.

Stav paměti

Menu #.0

Můžete zkontrolovat volné místo
a využití paměti telefonu, karty SIM
a externí paměti (je-li vložená).

vZ
 apnuto: Nelze uskutečňovat (ani

přijímat) hovory, včetně tísňových
hovorů a také není možné používat
další funkce vyžadující pokrytí
síťovým signálem.
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Příslušenství
Příslušenství

Pro váš mobilní telefon existují různá příslušenství. Tyto možnosti lze vybrat
dle vašich osobních požadavků na komunikaci.

Standardní baterie

Cestovní adaptér
Tato nabíječka
umožňuje dobít
baterii mimo
domov nebo
vaši kancelář.

Sada sluchátek a mikrofonu
pro handsfree

Poznámka
v Vždy používejte originální

příslušenství LG.

v Jinak může dojít ke zrušení

záruky.

v Příslušenství se v různých

regionech můžete lišit. Další
informace vám poskytne
místní servisní společnost nebo
prodejce.
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Technická data
Všeobecné informace
Systém: E-GSM 900/DCS 1800/ PCS 1900

Okolní teploty
Maxi. + 55 °C (vybíjení)
+ 45 °C (nabíjení)

Technická data

Název výrobku: KF300

Min. - 10 °C
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LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon KF300 je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.].
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„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí,
ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním
a návodem k ovládání uvedeným v této příručce.
Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být
provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či
servisní středisko.
Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního
telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv
z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“
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KF300 NÁVOD NA POUŽITIE
- Slovensky
V závislosti od softvéru telefónu alebo
poskytovateľa služby sa niektoré časti
tohto návodu môžu líšiť od vášho telefónu.

Likvidácia starého prístroja
1. Keď sa na produkte nachádza tento
symbol prečiarknutej smetnej nádoby
s kolieskami, znamená to, že daný
produkt vyhovuje európskej smernici
č. 2002/96/ES.
2. Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť likvidované
oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to
určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo
orgánmi miestnej správy.
3. Správnou likvidáciou vášho starého prístroja pomôžete
predchádzať potenciálnym negatívnym následkom na životné
prostredie a ľudské zdravie.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých prístrojov nájdete na
mestskom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu,
u ktorého ste si výrobok zakúpili.
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Úvod
Úvod

Blahoželáme vám k zakúpeniu
moderného kompaktného
mobilného telefónu KF300
navrhnutého na prácu s najnovšími
technológiami v oblasti digitálnej
mobilnej komunikácie.

V závislosti od softvéru telefónu
alebo poskytovateľa služby sa
niektoré časti tohto návodu môžu
líšiť od vášho telefónu.

Tento návod na použitie
obsahuje dôležité informácie
o používaní a prevádzke
telefónu. Prečítajte si, prosím,
pozorne všetky informácie,
aby ste zabezpečili optimálny
výkon a predišli akémukoľvek
poškodeniu alebo nesprávnemu
používaniu telefónu. Akékoľvek
zmeny alebo úpravy, ktoré nie
sú výslovne schválené v tomto
návode na použitie, by mohli
spôsobiť neplatnosť záruky na
tento prístroj.
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Pre vašu bezpečnosť
VÝSTRAHA!

• V lietadlách musia byť mobilné
telefóny po celý čas vypnuté.
• Nedržte telefón v ruke počas
šoférovania.
• Nepoužívajte svoj telefón
v blízkosti čerpacích staníc,
skladov paliva, chemických
tovární alebo na miestach
trhacích prác.
• Pre svoju vlastnú bezpečnosť
používajte LEN určené
ORIGINÁLNE batérie a nabíjačky.
• Nemanipulujte s telefónom
vlhkými rukami počas nabíjania.
Mohlo by to spôsobiť úraz
elektrickým prúdom alebo vážne
poškodenie telefónu.
• Telefón odkladajte na bezpečné
miesto mimo dosahu malých
detí. Obsahuje malé časti, ktoré
pri oddelení môžu spôsobiť
udusenie.
• Nenabíjajte telefón blízko
horľavých materiálov, pretože
sa počas nabíjania zahrieva, čím
vzniká riziko požiaru.
• Telefón nenabíjajte, pokiaľ sa
nachádza na textilnom zariadení
bytu. Telefón nabíjajte v dobre
vetranej miestnosti.

• V priestoroch, kde to určujú
osobitné predpisy, telefón
vypnite. Telefón nepoužívajte
napríklad v nemocniciach,
pretože by mohol ovplyvniť
citlivé zdravotnícke prístroje.
• Tiesňové volania nemusia byť
dostupné vo všetkých mobilných
sieťach. Preto by ste pri
tiesňových volaniach nemali byť
nikdy závislí len od mobilného
telefónu.
• Iba používaním ORIGINÁLNEHO
príslušenstva predídete
poškodeniu telefónu.
• Všetky rádiové vysielače
predstavujú riziko rušenia
elektroniky, ak sú v jej tesnej
blízkosti. Rušenie menšieho
rozsahu môže ovplyvňovať TV
prijímače, rádiá, počítače atď.
• Batérie sa musia likvidovať
v súlade s príslušnou legislatívou.
• Nerozoberajte telefón ani
batériu.
• V prípade výmeny batérie
za nesprávny typ hrozí
nebezpečenstvo výbuchu.
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Pokyny na bezpečné a účinné
používanie
Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si tieto jednoduché pokyny.
Nedodržiavanie tohto návodu môže
byť nebezpečné alebo nezákonné.
Ďalšie podrobné informácie nájdete v
tomto návode.

Vystavenie účinkom
rádiofrekvenčnej
energie
Vystavenie účinkom rádiových
vĺn a špecifická rýchlosť pohltenia
(SAR)
Tento mobilný telefón typu KF300 bol
skonštruovaný tak, aby spĺňal platné
bezpečnostné požiadavky týkajúce
sa účinkov rádiových vĺn. Tieto
požiadavky sú založené na vedeckých
záveroch vrátane bezpečnostných
limitov zabezpečujúcich bezpečnosť
všetkých osôb bez ohľadu na ich vek
a zdravie.

v Expozičné normy pre mobilné

telefóny používajú mernú
jednotku, ktorá je známa ako
špecifický absorbovaný výkon
(Specific Absorption Rate – SAR).
Merania SAR sa vykonávajú v
štandardných prevádzkových
polohách s telefónom, ktorý vysiela
na maximálnom certifikovanom
výkone vo všetkých testovaných
frekvenčných pásmach.
v Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých

modelov telefónov LG môžu
odlišovať, sú všetky v súlade
s príslušnými smernicami na
expozíciu VF žiarením.
v Limit SAR odporúčaný

Medzinárodnou komisiou na
ochranu pred neionizujúcim
žiarením je 2 W/Kg, pričom ide o
priemernú hodnotu na 10 gramov
tkaniva.
v Najvyššia hodnota SAR pre

tento model telefónu na základe
testovania DASY4 je 0.833 W/Kg (10
g) pre použitie pri uchu a 0.594 W/
Kg (10 g) pri nosení na tele.

8

F300_Slovakia_1.0_090326.indd 8

2009.3.26 5:8:34 PM

v Informácie s údajmi SAR pre

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

potrebná oprava, zverte ju
kvalifikovanému servisnému
stredisku.
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v Udržiavajte telefón vo väčšej

vzdialenosti od elektrických
zariadení, ako sú televízor, rádio
alebo osobný počítač.
v Nenechávajte telefón v blízkosti

zdrojov tepla, ako sú radiátory
alebo sporáky.
v Nikdy neumiestňujte telefón do

mikrovlnnej rúry. Jeho batéria by
mohla vybuchnúť.
v Zabráňte pádu telefónu na zem.
v Nevystavujte prístroj mechanickým

vibráciám ani nárazom.
vT
 elefón vypnite na miestach,

kde je to požadavané
špeciálnymi nariadeniami.
Napríklad nepoužívajte telefón
v nemocniciach, pretože môžu
mať vplyv na citlivé zdravotnícke
zariadenia.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

domácnosti v krajinách/oblastiach,
ktoré prijali obmedzenie SAR, ktoré
odporúča Inštitút elektrických a
elektronických inžinierov (IEEE),
čo je priemerne 1,6 W/Kg na jeden
(1) gram tkaniva (napríklad USA,
Kanada, Austrália a Taiwan).

v Nedržte telefón mokrými rukami

počas jeho nabíjania. Môže to
spôsobiť elektrický šok a vážne
poškodenie telefónu.
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Pokyny na bezpečné a účinné
používanie
v Nenabíjajte telefón v blízkosti

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

horľavých materiálov, pretože sa
telefón môže zohriať a spôsobiť
nebezpečenstvo požiaru.

v Na čistenie telefónu nepoužívajte

rozpúšťadlá, ako sú benzén,
riedidlo alebo alkohol. Je tu riziko
spôsobenia požiaru.

v Nenabíjajte telefón, keď je položený

na bytovom textile.

v Telefón by sa mal nabíjať v dobre

vetraných priestoroch.

v Nevystavujte prístroj nadmernému

dymu ani prachu.

v Nenechávajte telefón v blízkosti

kreditných kariet alebo cestovných
lístkov, môže pôsobiť na informáciu
na magnetických pásoch.

v Nedotýkajte sa displeja ostrými

predmetmi, môže to poškodiť
telefón.

v Nevystavujte telefón nadmernej

vlhkosti.

v Príslušenstvo, ako slúchadlá do uší

alebo náhlavné súpravy, používajte
opatrne. Zaistite, aby boli káble
bezpečne schované a nedotýkali sa
antény, ak to nie je nutné.

v Pred zapnutím zariadenia odpojte

dátový kábel.

Elektronické
zariadenia
Všetky mobilné telefóny sa môžu
navzájom rušiť a to môže mať vplyv
na výkon.
v Mobilný telefón nepoužívajte v

blízkosti lekárskych zariadení bez
toho, by ste si vyžiadali povolenie.
Neumiestňujte telefón do blízkosti
kardiostimulátorov (t.j. do
náprsného vrecka).

v Mobilné telefóny môžu rušiť aj

niektoré načúvacie aparáty.

v V menšom rozsahu môže rušenie

ovplyvňovať TV prijímače, rádiá,
počítače atď.

10
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Preštudujte si zákony a pravidlá o
používaní mobilných telefónov v
krajine, v ktorej šoférujete.
v Nepoužívajte pri šoférovaní telefón,

Ak počúvate hudbu, keď ste vonku,
nezabudnite mať hlasitosť nastavenú
na zodpovedajúcu úroveň tak, aby
ste vedeli o okolitých zvukoch. To
je obzvlášť dôležité v prípade, keď
prechádzate cez ulicu.

ktorý sa drží v ruke.

v Venujte šoférovaniu plnú

pozornosť.

v Ak je to možné, použite súpravu

handsfree.

v Pred telefonovaním prerušte

jazdu a zaparkujte, ak to vyžadujú
dopravné predpisy.

v Vysokofrekvenčná energia môže

ovplyvniť niektoré elektronické
systémy v motorovom vozidle,
ako napríklad autorádio či
bezpečnostný systém.

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

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Bezpečnosť na ceste

v Ak máte vozidlo vybavené

airbagom, neobmedzujte ho
nainštalovaným alebo prenosným
bezdrôtovým zariadením. Mohlo
by spôsobiť nesprávnu činnosť
systému a vážne zranenie.

F300_Slovakia_1.0_0722_���.indd11 11
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Pokyny na bezpečné a účinné
používanie
Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Sklenené časti
Niektoré časti vášho mobilného
telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto
sklenené časti sa môžu rozbiť, ak
dôjde k pádu vášho mobilného
telefónu na tvrdý povrch alebo ak je
telefón vystavený silnému nárazu. Ak
sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte
sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú
časť odstrániť. Mobilný telefón
nepoužívajte, až kým poškodenú
sklenenú časť nevymení autorizovaný
poskytovateľ servisných služieb.

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

Potenciálne výbušné
prostredie
v Nepoužívajte telefón na čerpacích

staniciach. Nepoužívajte ho v
blízkosti skladov paliva alebo
chemických látok.

v Neprevážajte a neskladujte horľavé

plyny, kvapaliny alebo výbušné
materiály v rovnakom priestore ako
telefón alebo jeho príslušenstvo.

V lietadlách
Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť
rušenie zariadení v lietadle.
v Pred vstupom do akéhokoľvek

lietadla vypnite svoj mobilný
telefón.

v Bez povolenia posádky ho

nepoužívajte.

12
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Telefón odkladajte na bezpečné
miesto mimo dosahu malých detí.
Obsahuje malé časti, ktoré by pri
oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania
Tiesňové volania nemusia byť
dostupné vo všetkých mobilných
sieťach. Preto by ste nemali byť pri
tiesňových volaniach nikdy závislý len
od mobilného telefónu. Informujte
sa u svojho miestneho poskytovateľa
služieb.

F300_Slovakia_1.0_0722_���.indd13 13

Informácie o batérii a
údržba
v Pred nabíjaním nie je potrebné

batériu úplne vybíjať. Na rozdiel od
iných batériových systémov nemá
batéria pribalená k prístroju žiadny
pamäťový efekt, ktorý by mohol
znížiť jej výkon.

v Používajte len batérie a nabíjačky

značky LG. Nabíjačky LG sú
navrhnuté tak, aby maximalizovali
životnosť batérie.

v Nerozoberajte a neskratujte batérie.
vUdržiavajte kovové kontakty batérie

čisté.

v Vymeňte batériu, ak už neposkytuje

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Deti

prijateľný výkon. Životnosť batérie
je až niekoľko stoviek nabíjacích
cyklov.
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Pokyny na bezpečné a účinné
používanie
v Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali,

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

nabite ju, aby ste maximalizovali jej
použiteľnosť.
v Nevystavujte nabíjačku batérií

priamemu slnečnému žiareniu
ani vysokej vlhkosti (napríklad v
kúpeľni).
v Nenechávajte batériu na horúcich

alebo studených miestach, môže to
zhoršiť jej výkon.
vV
 prípade výmeny batérie

za nesprávny typ hrozí
nebezpečenstvo výbuchu.
v Použité batérie likvidujte podľa

pokynov výrobcu.

v Ak je potrebná výmena batérie,

zaneste ju do najbližšieho
autorizovaného servisu alebo k
predajcovi výrobkov spoločnosti
LG Electronics.
v Po úplnom nabití telefónu vždy

odpojte nabíjačku z elektrickej
zásuvky, aby ste tak predišli
zbytočnej spotrebe energie
nabíjačkou.
v Skutočná výdrž batérie bude

závisieť od konfigurácie siete,
nastavení výrobku, spôsoboch
používania, batérie a okolitých
podmienok.

14
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Funkcie telefónu KF300
7. Mikrofón

Funkcie telefónu KF300

Časti telefónu
1. Slúchadlo
2. Hlavný displej LCD
3. Tlačidlo Odoslať
v Vytáčanie čísel a prijímanie
hovorov.
vV
 pohotovostnom režime:
zobrazenie histórie hovorov.

1

2

4. Alfanumerické tlačidlá
vV
 pohotovostnom režime:
vkladanie čísiel na vytáčanie
ak podržíte stlačené
0 – medzinárodné volania
1 – aktivácia menu centra
hlasovej pošty
2 až 9 – rýchle voľby
vV
 režime úprav:
zadávanie číslic a znakov
5. Tlačidlo Vymazať
v Každým stlačením vymažete
jeden znak. Podržaním tlačidla
vymažete všetky znaky.
6. Tlačidlo Ukončiť
v Zapnutie/vypnutie
(pri podržaní)
v Ukončenie alebo odmietnutie
hovoru.
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Funkcie telefónu KF300
1

2

3

4

Funkcie telefónu KF300

1. Tlačidlo rýchleho prístupu
k položke Budík
v prejdete do menu Budík
2. Tlačidlo rýchleho prístupu
k položke Rozvrh
v prejdete do menu Rozvrh
3. Tlačidlo rýchleho prístupu
k položke Obrázok
v prejdete do menu Obrázok
4. Tlačidlo rýchleho prístupu
k položke Obľúbené
v prejdete do menu Obľúbené
6

5. Navigačné tlačidlo
vV
 pohotovostnom režime:
U	krátko: písanie textových
SMS
D	krátko: prejdete do
zoznamu kontaktov
L 	krátko: prejdete do
menu Profily
R 	krátko: prejdete do
menu MP3 prehrávač
vV
 menu: posúvanie nahor
a nadol
6. Kontextové tlačidlá

(ľavé kontextové tlačidlo / pravé
kontextové tlačidlo)
v Tieto tlačidlá vykonávajú

funkciu zobrazenú v dolnej časti
displeja.

7. Tlačidlo rýchleho prístupu
k položke Fotoaparát
v prejdete do náhľadu
fotoaparátu.
8. Tlačidlo potvrdenia / Tlačidlo OK
v výber položiek menu
a potvrdzovanie akcií.

5

7

8

16
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vV
 pohotovostnom režime
1

(zatvorený telefón):
zobrazí striedavo Dátum a Čas

vP
 očas hovoru: nastavenie

hlasitosti slúchadla

2

vP
 očas prehrávania hudby MP3:

Funkcie telefónu KF300
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1. Postranné tlačidlá
vV
 pohotovostnom režime
(otvorený telefón): nastavenie
hlasitosti tónov klávesnice

nastavenie hlasitosti zvuku

2. K
 onektor pre handsfree,
nabíjačku a USB kábel
Poznámka
3

4

Pred pripojením USB kábla sa
prosím ubezpečte, že je telefón
zapnutý a v režime nečinnosti.

3. Objektív fotoaparátu
4. Vedľajší LCD

17
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Funkcie telefónu KF300
Funkcie telefónu KF300

Súprava
batérie

Kryt batérie

Zásuvka pre
SIM kartu

Kontakty SIM karty

Zásuvka na pamäťovú
kartu microSD
Terminály batérií

18
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Oblasť ikon

Searching

Textová
a grafická oblasť

Menu

Kontakty

Označenia
kontextových
tlačidiel

Oblasť

Popis

Prvý riadok

Zobrazuje rôzne ikony.

Stredné riadky Zobrazujú správy,
pokyny a informácie,
ktoré ste zadali, ako
napríklad číslo, ktoré
sa má vytočiť.
Posledný
riadok

Zobrazuje funkcie
práve priradené
k dvom kontextovým
tlačidlám.
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Ikony na obrazovke
Na obrazovke sa zobrazuje niekoľko
ikon. Popísané sú nižšie.
Ikona

Popis
Signalizuje intenzitu
signálu siete.*

Poznámka

* Kvalita konverzácie sa môže
v závislosti od pokrytia siete
zmeniť. Keď je sila signálu nižšia
ako 2 paličky, môžete sa stretnúť
so stíšením zvuku, stratou
spojenia a zlým zvukom.
Paličky siete považujte za
indikátor pre vaše volania. Ak
nie sú zobrazené žiadne paličky,
znamená to, že nie je pokrytie
signálom: v tomto prípade
nebudete môcť získať prístup
k sieti pre žiadnu službu (hovor,
správy atď.).

Funkcie telefónu KF300

ka pre
rtu

Informácie o displeji

19

2008.7.22 5:54:26 PM

Funkcie telefónu KF300
Funkcie telefónu KF300

Ikona

Popis
Signalizuje, že služba
GPRS je dostupná.
Signalizuje, že bol
aktivovaný režim Počas
letu.

Ikona

Popis
Signalizuje, že je
nainštalovaná externá
pamäť.
Dostali ste správu.

Signalizuje, že prebieha
hovor.

Dostali ste hlasovú poštu.

Všetky volania sú
presmerované.

Menu Normálny v profile.

Signalizuje, že telefón
otvára službu WAP.

Menu Tichý v profile.

Signalizuje, že používate
GPRS.

Menu Len vibrovanie
v profile.

Zobrazuje, že používate
službu roaming.

Menu Hlasný v profile.

Budík je nastavený
a zapnutý.

Menu Handsfree v profile.

Naznačuje, že máte
rozvrh.

Ukazuje stav batérie.
Signalizuje, že
externá pamäť nie je
naformátovaná alebo ju
telefón nepodporuje.

20
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Začíname
Začíname

Inštalácia SIM karty
a batérie telefónu
Pred vybratím batérie skontrolujte, či
je napájanie vypnuté.
1. Odstránenie krytu batérie.
Stlačte západku na uvoľnenie
batérie a posuňte kryt batérie
smerom k dolnej časti telefónu.
Odstráňte kryt batérie.

Poznámka

3. Inštalácia SIM karty
Vložte SIM kartu do držiaka.
Zasuňte SIM kartu do jej držiaka.
Skontrolujte, či je SIM karta
riadne zasunutá a či je pozlátená
kontaktná plocha karty obrátená
smerom dovnútra prístroja. Ak
chcete SIM kartu vybrať, zatlačte
ju nadol a jemne ju potiahnite
opačným smerom.

Vytiahnutie batérie z telefónu pri
zapnutom napájaní môže spôsobiť
jeho poruchu.

2. Vytiahnutie batérie
Podržte horný okraj batérie
a nadvihnite ju z priestoru pre
batériu.
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Inštalácia SIM karty

Vybratie karty SIM
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Začíname
Výstraha!
Začíname

Kovové kontakty SIM karty
sa môžu ľahko poškodiť
poškrabaním. Pri manipulácii so
SIM kartou dávajte veľký pozor.
Riaďte sa pokynmi priloženými
k SIM karte.
4. Inštalácia batérie
Do spodnej okrajovej časti
priestoru pre batériu najskôr
vložte spodnú časť batérie.
Zatlačte na hornú časť batérie, až
kým nezapadne na svoje miesto.

5. Opäť nasaďte kryt batérie.
Kryt batérie položte na svoje
miesto na telefóne a posuňte ho,
až kým nezapadne západka.

Nabíjanie batérie
Aby ste mohli k telefónu pripojiť
cestovný adaptér, musíte mať
nainštalovanú batériu.

1. A
 k je už batéria na svojom
mieste v telefóne, pripojte
kábel cestovného adaptéra do
zásuvky na ľavej strane telefónu.
Skontrolujte, či šípka na konektore
kábla smeruje k prednej časti
telefónu.
2. O
 pačný koniec sieťového adaptéra
pripojte do sieťovej zásuvky.
Použite iba nabíjačku, ktorá je
súčasťou balenia.

22
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Výstraha!

• Netlačte konektor nasilu, mohli
by ste poškodiť telefón alebo
cestovný adaptér.
• Zapojte súpravu nabíjačky batérie
zvislo do sieťovej zásuvky.
• Ak používate súpravu nabíjačky
batérie mimo vašej vlastnej krajiny,
používajte adaptér pripájacieho
konektora pre správnu
konfiguráciu.
• Počas nabíjania nevyberajte
batériu ani SIM kartu.

Odpájanie adaptéra
1. P o ukončení nabíjania sa paličky
ikony batérie prestanú pohybovať
a na obrazovke sa zobrazí hlásenie
„Batéria plne nabitá, odpojte
nabíjačku“.

Začíname

3. Pohybujúce paličky ikony batérie
sa po dokončení nabíjania zastavia.

2. O
 dpojte adaptér zo sieťovej
zásuvky. Adaptér odpojíte od
telefónu stlačením výstupkov na
oboch stranách konektoru
a vytiahnutím konektora.

VAROVANIE!
• Odpojte napájací kábel a nabíjačku
počas búrok, aby ste predišli úrazu
elektrickým prúdom alebo požiaru.
• Zabezpečte, aby sa do kontaktu
s batériou nedostali žiadne
predmety s ostrou hranou, ako
napríklad zvieracie zuby a nechty.
Je tu riziko spôsobenia požiaru.
• Netelefonujte alebo neprijímajte
hovory počas nabíjania telefónu,
pretože to môže skratovať telefón
a/alebo spôsobiť úraz elektrickým
prúdom alebo požiar.
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Začíname
Začíname

Poznámka
v Pred prvým použitím telefónu

sa presvedčte, že batéria je plne
nabitá.

v Počas nabíjania nevyberajte

batériu ani SIM kartu.

v Ak nie je batéria správne

nabitá, vypnite a zapnite
telefón pomocou tlačidla na
zapnutie/vypnutie a potom ju
opätovne nabite. Po odpojení
a opätovnom pripojení batériu
znova nabite.

Ako používať
pamäťovú kartu
microSD

<Pamäťová karta microSD>

< Ako vložiť pamäťovú kartu
microSD>
1. Vypnite telefón. Pri vkladaní alebo
vyberaní pamäťovej karty pri
zapnutom telefóne môže dôjsť
k poškodeniu na nej uložených
súborov.
2. O
 tvorte kryt zásuvky.

3. Vložte pamäťovú kartu do
zásuvky. Pozlátené kontakty sa
musia nachádzať na zadnej strane
pamäťovej karty microSD. Ak sa
pamäťová karta nedá do zásuvky
zasunúť ľahko, možno ju vkladáte
nesprávnym spôsobom alebo sa
v zásuvke nachádza cudzí
predmet.

24
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v Do zásuvky nevkladajte

pamäťové karty iného typu
než microSD.

v Ak ste kartu microSD

Začíname

Poznámka

naformátovali systémom FAT32,
naformátujte ju opäť systémom
FAT16.

v Po vložení karty microSD

4. Zatvorte kryt zásuvky.
5. Ak chcete pamäťovú kartu
odstrániť, vypnite telefón. Otvorte
kryt zásuvky a opatrne vyberte
pamäťovú kartu.
Poznámka
v Vyhnite sa používaniu pamäťovej

karty v čase, keď je batéria
takmer vybitá.
v Pri zápise na pamäťovú kartu
najprv počkajte na dokončenie
zápisu, až potom môžete kartu
vybrať.
v Karta je navrhnutá tak, aby sa do
systému dala ľahko založiť iba
jedným spôsobom.
v Kartu neohýbajte, ani ju netlačte
do zásuvky nasilu.
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do telefónu skontrolujte na
obrazovke oblasť ikon.

v Ak sa zobrazí ikona chyby

pamäte
, pamäťová karta nie
je naformátovaná alebo ju váš
telefón nepodporuje.

v V takomto prípade sa musíte

pokúsiť pamäťovú kartu
naformátovať.

v Ak je ikona chyby pamäte

v oblasti ikon stále zobrazená,
kontaktujte servisné stredisko.

Viac informácií o pamäťovej karte
microSD nájdete v návode na
používanie pamäťovej karty.
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Začíname
Začíname

Formátovanie pamäťovej
karty
Kým začnete kartu používať, treba ju
naformátovať. Po vložení pamäťovej
karty zvoľte Menu o
Nastavenia o Stav pamäte o
Externá pamäť a potom stlačte
tlačidlo OK.
Túto operáciu treba vykonať len pri
prvom vložení pamäťovej karty. Pri
formátovaní sa pre jednotlivé typy
dát vytvoria príslušné zložky.

Zapnutie telefónu
Uistite sa, že máte v telefóne SIM
kartu a že je batéria nabitá. Stlačte
tlačidlo a držte ho stlačené, až
kým sa telefón nezapne. Ak je
požiadavka na PIN kód nastavená
na Zapnutá, zadajte PIN kód, ktorý
ste obdržali spolu so SIM kartou. Po
niekoľkých sekundách bude telefón
zaregistrovaný v sieti.

Vypnutie telefónu
Stlačte tlačidlo a držte ho stlačené,
až kým sa telefón nevypne. Vypnutie
telefónu môže trvať niekoľko sekúnd.
Počas tejto doby telefón nezapínajte.

Prístupové kódy
Prístupové kódy popísané v tejto
časti môžete použiť na to, aby ste sa
vyhli neoprávnenému používaniu
vášho telefónu. Prístupové kódy
(okrem kódov PUK a PUK2) je možné
zmeniť pomocou funkcie Zmeniť
kódy v menu Nastavenia.

Kód PIN (4 až 8 číslic)
Kód PIN (Osobné identifikačné
číslo) chráni vašu SIM kartu pred
neoprávneným používaním. PIN kód
sa zvyčajne dodáva s kartou SIM. Keď
je požiadavka na kód PIN nastavená
na možnosť Povoliť, telefón bude
pri každom zapnutí požadovať kód
PIN. Keď je požiadavka na kód PIN
nastavená na možnosť Zakázať, telefón
sa pripojí na sieť priamo bez kódu PIN.

26
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Kód PUK2 (4 až 8 číslic)

Kód PIN2 dodávaný s niektorými SIM
kartami sa vyžaduje na prístup
k funkciám, ako napríklad oznámenie
o cenách hovorov a Pevné
vytáčané číslo. Tieto funkcie sú
dostupné len vtedy, ak ich vaša SIM
karta podporuje. Ďalšie informácie
nájdete u svojho sieťového
operátora.

Kód PUK2 dodávaný s niektorými
SIM kartami je potrebný na zmenu
zablokovaného kódu PIN2. Ak kód
stratíte, taktiež kontaktujte sieťového
operátora.

Kód PUK (4 až 8 číslic)
Kód PUK (PIN Unblocking Key
– odblokovací kód PIN) je potrebný
na zmenu zablokovaného kódu
PIN. PUK kód môže byť dodávaný
so SIM kartou. V opačnom prípade
kontaktujte svojho sieťového
operátora, aby vám kód poskytol.
Ak kód stratíte, taktiež kontaktujte
sieťového operátora.
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Začíname

Kód PIN2 (4 až 8 číslic)

Bezpečnostný kód
(4 až 8 číslic)
Bezpečnostný kód chráni telefón
pred neoprávneným používaním.
Predvolený bezpečnostný kód je
nastavený na „0000“ a je potrebný
na vymazanie všetkých záznamov
z telefónu a na aktiváciu menu
Obnoviť nastavenia.
Bezpečnostný kód je tiež potrebný
na zapnutie alebo vypnutie
funkcie uzamknutia telefónu, čím
sa zabráni jeho neoprávnenému
používaniu. Predvolené nastavenie
bezpečnostného kódu je možné
zmeniť v menu Zabezpečenie.
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Všeobecné funkcie
Všeobecné funkcie

Volanie a prijímanie
hovorov
Uskutočnenie hovoru
1. Uistite sa, že je telefón zapnutý.
2. Zadajte telefónne číslo vrátane
predvoľby.
v Ak chcete zmazať celé číslo,

stlačte a podržte tlačidlo c.

3. Stlačením tlačidla s
uskutočníte hovor.
4. Ak chcete hovor ukončiť, stlačte
tlačidlo e.

Uskutočnenie hovoru zo
zoznamu histórie hovorov
1. V pohotovostnom režime
stlačte tlačidlo s a zobrazia
sa posledné prichádzajúce,
odchádzajúce a neprijaté hovory.
2. Požadované číslo zvolíte pomocou
navigačného tlačidla nahor/nadol.

Uskutočnenie
medzinárodného hovoru
1. P ri zadávaní medzinárodnej
predvoľby stlačte tlačidlo 0
a podržte ho stlačené. Znak ‘+’
automaticky zvolí medzinárodný
prístupový kód.
2. Z adajte predvoľbu krajiny, miestnu
predvoľbu a telefónne číslo.
3. Stlačte tlačidlo s.

Ukončenie hovoru
Po ukončení hovoru stlačte
tlačidlo e.

Uskutočnenie hovoru
z Kontaktov
Často volané mená a telefónne čísla
môžete uložiť na SIM kartu alebo
do pamäte telefónu nazývanej
zoznam kontaktov. Číslo môžete
vytočiť jednoducho tak, že vyhľadáte
požadované meno v kontaktoch.

3. Stlačte tlačidlo s.

28
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Prijatie hovoru

1. Prichádzajúci hovor môžete prijať
otvorením telefónu, pokiaľ je
režim odpovedania nastavený na
možnosť Otvoriť telefón. Režim
odpovedania môžete podľa
vlastného želania zmeniť pomocou
funkcie Režim odpovedania.
Poznámka
Ak ste nastavili v režime
odpovedania možnosť Ľubovoľné
tlačidlo, hovor prijmete stlačením
ľubovoľného tlačidla, okrem
tlačidla e alebo pravého
kontextového tlačidla.
v Ak chcete prichádzajúci hovor

v Tichom režime odmietnuť, stlačte
a podržte postranné tlačidlo
telefónu bez toho, aby ste museli
telefón otvoriť.
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Ale ak chcete odmietnuť
prichádzajúci hovor v iných
režimoch, budete musieť vykonať
dva kroky.
Po stlačení a podržaní postranného
tlačidla pri prichádzajúcom hovore sa
aktuálny profil zmení na Tichý režim.
Opätovným stlačením a podržaním
postranného tlačidla prichádzajúci
hovor odmietnete.

Všeobecné funkcie

Ak sa vám niekto snaží dovolať,
telefón vyzváňa a na displeji sa
zobrazí blikajúci symbol telefónu.
Ak volajúceho možno identifikovať,
zobrazí sa jeho číslo (prípadne meno,
ak sa nachádza v Kontaktoch).

v Odpovedať na hovor môžete aj

počas používania funkcie Kontakty
alebo iných funkcií menu.

2. H
 ovor ukončíte zatvorením
telefónu alebo stlačením
tlačidla e.

Intenzita signálu
Intenzitu signálu môžete kontrolovať
prostredníctvom indikátora intenzity
signálu (
) na displeji telefónu.
Intenzita signálu sa môže meniť,
hlavne vo vnútri budovy. Lepší
príjem môžete získať, ak sa
premiestnite k oknu.
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Všeobecné funkcie
Všeobecné funkcie

Zadávanie textu
Pomocou klávesnice môžete zadávať
alfanumerické znaky.
Napríklad pri ukladaní mien do
kontaktov, písaní správ alebo
vytváraní osobného pozdravu.
V telefóne sú dostupné nasledovné
metódy zadávania textu.

Režim T9 (T9 Abc)
Tento režim umožňuje zadávanie
slov iba jedným stlačením klávesy
pre každé písmeno. Každé tlačidlo
na klávesnici obsahuje viac
ako jedno písmeno. Režim T9
automaticky porovnáva stlačené
klávesy s vnútorným slovníkom
a určuje správne slovo, čím si
vyžaduje menej stlačení tlačidiel
ako tradičný režim ABC. Tento
spôsob sa niekedy označuje ako
prediktívny text.

Režim ABC
Tento režim umožňuje stláčanie
tlačidla označeného požadovaným
písmenom raz, dvakrát, trikrát
alebo štyrikrát, až kým sa písmeno
nezobrazí.

Režim 123 (Číselný režim)
Čísla píšte jedným stlačením
klávesy pre každé číslo. Ak chcete
v poli na vkladanie textu zmeniť
režim na 123 režim, stláčajte
tlačidlo # až kým sa nezobrazí
režim 123.

30

F300_Slovakia_1.0_0722_���.indd30 30

2008.7.22 5:54:35 PM

1. Keď sa nachádzate v poli, ktoré
umožňuje vkladanie znakov,
uvidíte v pravom hornom
rohu displeja indikátor režimu
zadávania textu.
2. Režim zadávania textu zmeníte
stlačením tlačidla #. Aktuálny
režim zadávania textu si môžete
skontrolovať v pravom dolnom
rohu obrazovky.

Používanie režimu T9
Prediktívny režim T9 umožňuje
jednoduchšie písanie textu s
minimálnym počtom stláčaných
tlačidiel. Postupne so stláčaním
jednotlivých tlačidiel telefón
zobrazuje znaky, o ktorých
predpokladá, že ich chcete napísať.
Do slovníka môžete pridávať
nové slová. S pridávaním nových
slov sa zobrazené slovo mení na
najpravdepodobnejšie slovo podľa
slovníka.
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1. K eď píšete pomocou
prediktívneho režimu zadávania
textu T9, začnite zadávať slovo
stláčaním tlačidiel 2 až 9.
Stlačte jedno tlačidlo za každé
písmeno.
v Slovo sa mení so zadávaním

písmen. Ignorujte, čo sa zobrazuje
na obrazovke, až kým nenapíšete
celé slovo.

Všeobecné funkcie

Zmena režimu
zadávania textu

v Ak je zobrazené slovo stále

nesprávne aj po jeho úplnom
napísaní, stlačte raz alebo viackrát
tlačidlo, ktorým môžete cyklicky
prechádzať cez ďalšie možné slová.

Príklad
Stlačte tlačidlá 36279, čím napíšete
slovo Dobrý
v Ak sa požadované slovo

nenachádza v zozname možných
slov, pridajte ho pomocou režimu
ABC.
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Všeobecné funkcie
v Režim zadávania T9 môžete

Všeobecné funkcie

tiež vypnúť pomocou možnosti
Vypnúť T9. V predvolenom
nastavení telefónu je režim T9
zapnutý.

2. Ak chcete upraviť alebo odstrániť
nejaké stlačenia tlačidiel, musíte
najprv zadať celé slovo.
3. Každé slovo ukončite medzerou
tak, že stlačíte tlačidlo. Ak chcete
zmazať písmená, stlačte
tlačidlo c. Ak chcete zmazať celé
slová, stlačte a podržte tlačidlo c.

Používanie režimu ABC
Na zadávanie textu používajte
tlačidlá 2 až 9.
1. Stlačte tlačidlo označené
príslušným tlačidlom:
v Raz, ak chcete napísať prvé

písmeno

v Dvakrát, ak chcete napísať druhé

písmeno

v A tak ďalej

2. A
 k chcete vložiť medzeru, stlačte
raz pravé navigačné tlačidlo R.
Ak chcete zmazať písmená,
stlačte tlačidlo c.
Ak chcete vymazať celý text,
stlačte a podržte tlačidlo c.
Poznámka
Ďalšie znaky dostupné
prostredníctvom alfanumerických
tlačidiel nájdete v nasledujúcej
tabuľke.

Tlačidlo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Znaky v poradí, ako sa zobrazujú
Veľké písmená Malé písmená
.,?!’”1-()@/:_

.,?!’”1-()@/:_

ABC2Á Č Ä

abc2áčä

DEF3ĎÉ

def3ďé

GHI4Í

ghI4í

JKL5ĹĽ

jkl5íľ

MNO6ŇÓÔÖŐ

mno6ňóôöő

PQRS7ŔŠ

pqrs7ŕš

TUV8ŤÚÜŰ

tuv8ťúüű

WXYZ9ÝŽ

wxyz9ýž

Medzera, 0

Medzera, 0
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Priradenie znakov k jednotlivým
tlačidlám a poradie, v akom sa
zobrazujú, závisia od nastaveného
jazyka v ponuke Spôsob zadávania.
Vyššie uvedená tabuľka podáva
prehľad znakov pre anglický jazyk.

Používanie režimu 123
(Číslice)

Používanie režimu
symbolov
Režim symbolov umožňuje zadať
rôzne symboly alebo špeciálne
znaky. Ak chcete zadať symbol,
vyberte Možnosti o Vložiť o
Symbol. Pomocou navigačných
a numerických tlačidiel vyberte
požadovaný symbol a stlačte
tlačidlo OK.

Všeobecné funkcie

Poznámka

Režim 123 umožňuje vkladať
do textových správ číslice
(napr. telefónne číslo).
Stláčajte tlačidlá zodpovedajúce
požadovaným čísliciam, potom
sa manuálne prepnite späť do
príslušného režimu zadávania textu.
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Výber funkcií a možností
Výber funkcií a možností

Telefón ponúka súbor funkcií, ktoré
umožňujú jeho prispôsobenie. Tieto
funkcie sa nachádzajú v rôznych
menu a podmenu a sú dostupné
pomocou dvoch označených
kontextových tlačidiel. Každé menu
a podmenu umožňuje zobraziť
a upraviť nastavenia jednotlivých
funkcií.

Menu

Kontakty

Úloha kontextových tlačidiel závisí
od aktuálneho kontextu. Štítok
zobrazený v spodnom riadku
obrazovky nad týmito tlačidlami
signalizuje ich aktuálnu úlohu.
Stlačením ľavého
kontextového
tlačidla sa získa
prístup do
menu, ktoré je
k dispozícii.

Stlačením
pravého
kontextového
tlačidla sa získa
prístup k položke
Kontakty.

34
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Menu Počas hovoru

Počas hovoru
Menu zobrazené na obrazovke
telefónu počas hovoru sa líši od
predvoleného hlavného menu
zobrazeného počas nečinnosti
obrazovky. Možnosti sú popísané
nižšie.

Uskutočnenie
druhého hovoru
(závisí od siete)
Ak chcete uskutočniť druhý hovor,
číslo môžete vyhľadať a vytočiť
v položke Kontakty.
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Prepínanie medzi
dvoma hovormi
Ak chcete prepínať medzi dvoma
hovormi, stlačte tlačidlo s alebo
ľavé kontextové tlačidlo a vyberte
možnosť Prepnúť hovor.

Prijatie prichádzajúceho
hovoru

Menu Počas hovoru

Váš telefón poskytuje množstvo
ovládacích funkcií, ktoré môžete
využiť počas hovoru. Ak chcete
aktivovať tieto funkcie počas hovoru,
stlačte ľavé kontextové tlačidlo
[Možnosti].

Ak chcete prijať prichádzajúci
hovor počas vyzváňania telefónu,
jednoducho stlačte tlačidlo s.
Telefón je tiež schopný upozorniť vás
na ďalší prichádzajúci hovor počas už
prebiehajúceho hovoru.
Zvuk tónu v slúchadle a displej
poukážu na druhý čakajúci hovor.
Táto funkcia nazývaná Čakajúci
hovor je dostupná iba ak ju vaša sieť
podporuje. Ďalšie informácie
o aktivácii a deaktivácii tejto funkcie
nájdete v časti Funkcia Čakajúci
hovor.
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Menu Počas hovoru
Menu Počas hovoru

Ak je funkcia Čakajúci hovor
zapnutá, môžete prvého volajúceho
podržať na linke a prijať druhého tak,
že stlačíte ľavé kontextové tlačidlo
alebo tlačidlo Odoslať.

Odmietnutie
prichádzajúceho hovoru
Prichádzajúci hovor môžete
odmietnuť bez toho, aby ste ho
museli prijať jednoduchým stlačením
tlačidla e.
Počas hovoru môžete odmietnuť
prichádzajúci hovor stlačením
tlačidla e.

Stíšenie mikrofónu
Mikrofón počas hovoru môžete stíšiť
pomocou pravého kontextového
tlačidla [Stlmiť]. Stlmenie telefónu
môžete zrušiť pomocou pravého
kontextového tlačidla [Zrušiť
stlmenie]. Keď je telefón stlmený,
volajúci vás nepočuje, ale vy stále
môžete počuť jeho.

Tóny DTMF počas volania
Ak chcete aktivovať tóny DTMF
počas hovoru (napr. pri použití
telefónu s ovládaním automatickej
ústredne), stlačte ľavé kontextové
tlačidlo [Možnosti] a potom vyberte
možnosť Aktivovať DTMF. Tóny
DTMF vypnete výberom možnosti
Deaktivovať DTMF. Tóny DTMF sú
štandardne zapnuté.

Konferenčné hovory
Konferenčná služba vám poskytuje
možnosť súbežnej konverzácie
s viacerými volajúcimi za
predpokladu, že váš poskytovateľ
služieb siete túto funkciu podporuje.
Konferenčný hovor sa môže
uskutočniť, ak máte jeden aktívny
hovor a jeden podržaný hovor,
a obidva boli prijaté.

36
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Uskutočnenie druhého
hovoru
Počas aktuálneho hovoru môžete
uskutočniť druhý hovor. Zadajte
druhé číslo a stlačte tlačidlo s.
Keď sa spojí druhý hovor, prvý hovor
sa automaticky nastaví ako podržaný.
Medzi hovormi môžete prepínať
stlačením tlačidla s.
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Nastavenie konferenčného
hovoru
Ak chcete vytvoriť konferenčný
hovor, nastavte jeden hovor ako
podržaný a pri zapnutom aktívnom
hovore stlačte ľavé kontextové
tlačidlo a vyberte menu Spojiť
v položke Konferenčný hovor.

Menu Počas hovoru

Po nadviazaní konferenčného hovoru
môže osoba, ktorá ho nadviazala,
pridávať ďalšie hovory, odpájať alebo
oddeľovať (t.j. odstrániť
z konferenčného hovoru ale
ponechať pripojený hovor na vás).
Tieto možnosti sú dostupné v menu
Počas hovoru. Maximálny počet
je päť volajúcich v konferenčnom
hovore. Po spustení konferenčného
hovoru ho kontrolujete iba vy a iba
vy môžete pridávať ďalšie hovory.

Aktivácia podržania
konferenčného hovoru
Ak chcete aktivovať podržanie
konferenčného hovoru, stlačte
tlačidlo s. Takisto môžete stlačiť
ľavé kontextové tlačidlo [Možnosti]
a vybrať položku Spojiť všetky/
Podržať všetky hovory. Ostatní
používatelia, ktorých hovory sú
podržané, zostanú pripojení.
Ak sa chcete vrátiť do režimu
konferenčného hovoru, stlačte ľavé
kontextové tlačidlo [Možnosti]
a vyberte položku Konferenčný
hovor.
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Menu Počas hovoru
Menu Počas hovoru

Pridávanie hovorov do
konferenčného hovoru

Ukončenie konferenčného
hovoru

Ak chcete pridať hovor do súčasného
konferenčného hovoru, stlačte ľavé
kontextové tlačidlo a potom vyberte
menu Spojiť v položke Konferenčný
hovor.

Aktuálne zobrazeného volajúceho
môžete z konferenčného hovoru
odpojiť stlačením tlačidla e.

Súkromný hovor v rámci
konferenčného hovoru
Ak chcete mať súkromný hovor
s jedným volajúcim z konferenčného
hovoru, zobrazte si jeho číslo na
obrazovke a stlačte ľavé kontextové
tlačidlo. Zvolením menu Súkromný
v položke Konferenčný hovor
nastavíte všetkých ostatných
volajúcich na podržanie.

38
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Štruktúra menu

1. Hry a aplikácie

2. História hovorov

3. Organizér

1.1 Hry

2.1 Všetky hovory

3.1 Kalendár

1.2 Aplikácie

2.2 Neprijaté hovory

3.2 Poznámky

1.3 Sieťové profily

2.3 Volané čísla

3.3 Úlohy

2.4 Prijaté hovory

4. Multimédiá

2.5 Trvanie hovoru

4.1 MP3 prehrávač

2.6 Cena hovoru

4.2 Fotoaparát

2.7 Informácie o dátach

4.3 Videokamera
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Štruktúra menu

Menu tohto telefónu môže byť zobrazené 2 spôsobmi. Jeden je zobrazenie
podľa mriežky a druhý podľa zoznamu. Upozorňujeme vás, že možnosti
číslovania menu sú v každom zobrazení odlišné. Predvolené nastavenie
telefónu zobrazuje menu v mriežkovom zobrazení, preto sú všetky číslovania
menu v ukážkach v návode na používanie zobrazené podľa tohto nastavenia.
Do požadovaného menu môžete prejsť pomocou ľavého kontextového
tlačidla [Menu], navigačných tlačidiel a tlačidla OK. A môžete tiež využiť skratku
tak, že po stlačení ľavého kontextového tlačidla [Menu] stlačíte zodpovedajúce
tlačidlo s číslom, ktoré má požadované menu.

4.4 FM rádio
4.5 Hlasový záznamník
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Štruktúra menu
Štruktúra menu

8. Telefónny
zoznam

*. WAP

5.1 Nová správa
5.2 Prijaté

8.1 Hľadať

*.2 Yahoo!

5.3 E-mailová schránka

8.2 Nový kontakt

*.3 Záložky

5.4 Koncepty

8.3 Rýchla voľba

*.4 Vložiť adresu

5.5 Na odoslanie

8.4 Skupina

*.5 História

5.6 Odoslané

8.5 Kopírovať všetko

*.6 Uložené stránky

5.7 Vypočuť hlasovú
poštu

8.6 Zmazať všetko

*.7 Nastavenia

5.8 Informačnésprávy

8.8 Informácie

5.9 Šablóny

9. Nástroje

5.0 Nastavenia

9.1 Budík

6. Moje súbory

9.2 Kalkulačka

6.1 Obrázky

9.3 Stopky

6.2 Zvuky

9.4 Konvertor

6.3 Videá

9.5 Svetový čas

6.4 Iné

9.6 Služby SIM

5. Správy

7. Profily

40

8.7 Nastavenia

*.1 Domov

*.8 Informácie

0. Pripojenie
0.1 Bluetooth
0.2 Sieť
0.3 R ežim pripájania USB

#. Nastavenia
#.1 Dátum a čas
#.2 Jazyk
#.3 Displej
#.4 Skratky
#.5 Hovory

7.1 Normálny

#.6 Zabezpečenie

7.2 Tichý

#.7 Režim Počas letu

7.3 Len vibrovanie

#.8 Úspora energie

7.4 Hlasný

#.9 Obnoviť

7.5 Handsfree

#.0 Stav pamäte
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Hry a aplikácie
Menu 1.1

Vo vašom telefóne máte možnosť
skvelého výberu hier.
Poznámka
Java™ je technológia vyvinutá
spoločnosťou Sun Microsystems.
Aplikáciu Java Applet si môžete
nainštalovať dvoma spôsobmi.
Prvý spôsob, podobne ako pri
preberaní JavaApplet použitím
bežného prehliadača MS Internet
Explorer, môžete prevziať Java
MIDlet pomocou telefónu
s aktivovanou službou WAP.
V závislosti od poskytovateľa
služieb môžete do telefónu prevziať
a spustiť všetky programy založené
na Java, ako napríklad Java hry. Po
prevzatí môžete zobraziť program
Java v menu Hry alebo Aplikácie,
kde môžete vyberať, spúšťať alebo
odstraňovať. Súbory programu Java
uloženého v telefóne sú vo formáte
.JAD alebo .JAR.
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Poznámka
Súbor JAR je skomprimovaný
formát programu Java a súbor JAD
je popisný súbor, ktorý obsahuje
všetky podrobné informácie.
Pred prevzatím si môžete zo siete
prezrieť všetky podrobné popisy
súborov zo súboru JAD.

Hr y a aplikácie

Hry

Druhý spôsob, môžete používať
Java Applet nachádzajúci sa
v externej pamäti.
Prejdite na Moje súbory -> Externá
pamäť -> Iné a potom vyberte
súbor typu .jad alebo .jar aplikácie
Java Applet, ktorý chcete do
telefónu nainštalovať.

Upozornenie
V telefóne budú fungovať len
programy založené na J2ME (Java 2
Micro Edition). Programy založené
na J2SE (Java 2 Standard Edition)
budú fungovať len v počítači.
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Hry a aplikácie
Hr y a aplikácie

Aplikácie

Menu 1.2

Keď vyberiete menu Aplikácie,
zobrazí sa obrazovka načítavajúca
aplikáciu Java.
V tomto menu si môžete jednoducho
vybrať a otvoriť ďalšie aplikácie.
Ďalšie podrobnosti vám poskytne váš
poskytovateľ služieb.

Sieťové profily

Menu 1.3

Menu Sieťové profily vám umožní
prezrieť si informácie o sieti použitej
na pripojenie sa na internet. Môžete
aktivovať alebo pridať nové profily.

42
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História hovorov

Číslo a meno (ak je k dispozícii)
je zobrazené spolu s dátumom
a časom, kedy bol hovor
uskutočnený. Tiež sa dá zobraziť
počet, koľkokrát ste volali.

Všetky hovory

Menu 2.1

Môžete zobraziť všetky
zoznamy odchádzajúcich alebo
prichádzajúcich hovorov.

Neprijaté hovory
Menu 2.2

Volané čísla

Menu 2.3

Umožňuje zobraziť záznamy
o uskutočnených hovoroch, vytáčať
čísla, odosielať na ne správy a ukladať
ich do kontaktov.

Prijaté hovory

Menu 2.4

História hovorov

Register neprijatých, prijatých
a posledných uskutočnených
hovorov môžete skontrolovať iba
v prípade, že sieť podporuje funkciu
Identifikácia volanej linky (Calling
Line Identification – CLI) v oblasti
poskytovania služby.

Umožňuje zobraziť záznamy
o prijatých hovoroch, vytáčať čísla,
odosielať na ne správy a ukladať ich
do kontaktov.

Trvanie hovoru

Menu 2.5

Umožňuje zobraziť trvanie
prichádzajúcich a odchádzajúcich
hovorov.
Taktiež môžete vynulovať časovače
hovorov.
K dispozícii sú nasledujúce časovače:

Umožňuje zobraziť záznamy
o neprijatých hovoroch, vytáčať čísla,
odosielať na ne správy a ukladať ich
do kontaktov.
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História hovorov
vP
 osledný hovor: dĺžka

História hovorov

posledného hovoru.

vV
 šetky hovory: celková dĺžka

odchádzajúcich a prichádzajúcich
hovorov od posledného
vynulovania časovača.

vV
 olané čísla: dĺžka odchádzajúcich

hovorov.

vP
 rijaté hovory: dĺžka

prichádzajúcich hovorov.

Cena hovoru

Menu 2.6

Umožňuje kontrolu ceny posledného
hovoru a všetkých hovorov.

Informácie o dátach
Menu 2.7

Môžete skontrolovať množstvo dát
prenesených sieťou prostredníctvom
služby GPRS.
Okrem toho možno zobraziť, ako
dlho trvalo pripojenie.

44
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Organizér
Menu 3.1

Na úlohy sa môžete odvolávať podľa
mesiacov. Kurzor je na aktuálnom
dátume a registrovaný dátum je
označený.
1 skočí o rok späť.
3 skočí o rok dopredu.
Každé
stlačenie 5 presunie sa na dnes.

* skočí o mesiac späť.
# skočí o mesiac dopredu.

Stlačením tlačidla OK môžete
zobraziť záznam rozvrhu alebo
poznámku pre vybraný deň.

vN
 ový

plán: vyberte túto možnosť,
ak chcete zadať novú úlohu alebo
poznámku.

vT
 ón plánovača: môžete nastaviť

tón plánovača.

Organizér

Kalendár

vV
 šetky plány: môžete zobraziť

všetky rozvrhy.

vP
 rejsť na dátum: môžete priamo

prejsť na zvolený dátum.

vO
 dstrániť staré: zvolením tejto

možnosti odstránite záznamy
rozvrhu, ktorým už vypršala
platnosť a na ktoré ste už boli
upozornený.

vZ
 mazať všetko: zvolením tejto

možnosti odstránite všetky
záznamy rozvrhu a poznámky.

vZ
 obraziť: môžete zobraziť záznam

rozvrhu alebo poznámku pre
vybraný deň.
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Organizér
Organizér

Poznámky

Menu 3.2

Môžete pridávať nové poznámky,
zobrazovať a usporiadať uložené
poznámky.
1. Ak je záznam prázdny, stlačte
ľavé kontextové tlačidlo [Nový]
a zadajte obsah poznámky.
Poznámku môžete uložiť do
zoznamu ľavým kontextovým
tlačidlom [Možnosti] a zvolením
[Uložiť].
2. Ak máte uložené nejaké
poznámky, ľavým kontextovým
tlačidlom [Možnosti] môžete
otvoriť nasledovné možnosti:
Zobraziť, Odstrániť, Nová
poznámka, Odoslať cez, Upraviť,
Hromadné zmazanie, Zmazať
všetko.

Úlohy

Menu 3.3

Môžete zobraziť, upraviť a pridať
úlohu do zoznamu. Úlohy sú
zobrazované v časovom poradí.
Dokončené úlohy a nedokončené
úlohy sa zobrazujú odlišne.
1. A
 k je záznam prázdny, stlačte ľavé
kontextové tlačidlo [Nová].
2. Vložte Termín úlohy, Poznámka,
Priorita a Stav.
3. P o ukončení zadávania údajov
stlačte ľavé kontextové tlačidlo
[Uložiť].
4. U
 ložené poznámky úloh môžete
usporiadať stlačením ľavého
kontextového tlačidla [Možnosti].

Poznámka
Ak chcete zmeniť režim vkladania
textu, stláčajte postupne
tlačidlo #.

46
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Multimédiá
Menu 4.1

Telefón KF300 má zabudovaný
integrovaný MP3 prehrávač.
Počúvanie hudobných súborov
mp3 vo vašom telefóne si
môžete vychutnávať pomocou
kompatibilnej súpravy handsfree
alebo prostredníctvom vnútorného
reproduktora.
Poznámka
Z dôvodu malých rozmerov
reproduktora môže byť zvuk
v niektorých prípadoch skreslený,
hlavne pri maximálnej hlasitosti
a množstve basových zvukov.
Preto, ak si chcete vychutnať
vysokú kvalitu svojej hudby,
odporúčame používať stereofónnu
súpravu handsfree.

Hudobný prehrávač podporuje:

•A
 AC: formáty ADIF, ADTS (snímacia
frekvencia od 8 KHz až do 48 KHz)
•A
 AC+: V1: (prenosová rýchlosť
16~128 Kb/s)
V2 : (prenosová rýchlosť
16~48 Kb/s)
(snímacia frekvencia od
8 KHz až do 48 KHz)

Multimédiá

MP3 prehrávač

Poznámka
Model KF300 nepodporuje
variabilnú bitovú rýchlosť pre
všetky uvedené typy súborov.
Nemôžete preto zmeniť formát
súborov z formátu MP3 na formát
AAC.

Súbory MP3 môžete
z kompatibilného počítača do
telefónu preniesť pomocou
Veľkokapacitného úložného
zariadenia.

•M
 PEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer
III: snímacia frekvencia od 8 KHz až
do 48 KHz. Prenosová rýchlosť až
320 Kb/s, stereo.
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Multimédiá
Multimédiá

Po pripojení telefónu k počítaču
pomocou kábla USB sa potom bude
v programe prieskumník systému
Windows (Windows Explorer)
zobrazovať ako vymeniteľný disk. Po
skopírovaní skladieb na vymeniteľný
disk by ste mali vykonať jeho
bezpečné odobratie zo systému.
Poznámka
v Súbory MP3 by ste mali kopírovať

do zložky Zvuky/MP3. Ak
kopírujete inú zložku , nebudete
môcť zobraziť súbory MP3.

v V počítači by mal byť

nainštalovaný operačný systém
Windows 98 SE, Windows ME,
Windows 2000, Windows XP.

Môj zoznam skladieb
(Menu 4.1.2)

Môžete nastaviť hudobné súbory
podľa svojej chuti.

Nastavenia (Menu 4.1.3)
vN
 áhodný výber: ak zvolíte

možnosť Zap., môžete počúvať
hudbu v náhodnom poradí.

vO
 pakovať: toto menu vám umožní

nastaviť režim prehrávania na
nasledujúce možnosti: Vyp.,
Jedna, Všetky.

vE
 kvalizér: toto menu vám pomôže

nastaviť rôzne prostredia pre
počúvanie hudby.

vV
 zhÍad prehrávača: toto menu

Všetky skladby (Menu 4.1.1)
Môžete vidieť všetky hudobné
súbory.

umožňuje zmenu pozadia hlavnej
obrazovky LCD pri prehrávaní
súboru MP3.

48
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Poznámka

Hudba je chránená autorskými
právami podľa medzinárodných
zmlúv a zákonov jednotlivých
krajín. Na reprodukciu alebo
kopírovanie hudby môže byť
potrebné získať povolenie alebo
licenciu. V niektorých krajinách
zákony zakazujú súkromné
kopírovanie materiálu chráneného
autorským právom. Overte si
legislatívu týkajúcu sa takéhoto
materiálu, ktorá je platná v danej
krajine.

Pri používaní fotoaparátu sa
zvyšuje spotreba energie. Ak je
batéria skoro vybitá, je možné, že
nebudete môcť využívať funkciu
Fotoaparát, preto, prosím, nabite
batériu pred jej použitím.

Fotoaparát

Menu 4.2

Pomocou fotoaparátu
zabudovaného v telefóne môžete
snímať obrázky. Obrázky môžete
poslať aj iným ľuďom alebo nastaviť
fotografie ako tapetu.
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Multimédiá

Poznámka

• Snímanie fotografií
- Snímané obrázky budú jasné,
ak stlačíte tlačidlo C, kým je
fotoaparát nehybný.
- Patrične upravte vzdialenosť
od objektu, ktorý chcete nasnímať
(viac ako 50 cm).
- S fotoaparátom manipulujte
opatrne, pretože je citlivý
na nárazy. Na čistenie objektívu
fotoaparátu používajte mäkkú
tkaninu.
- Fotoaparát nerozoberajte ani ho
neupravujte, pretože môže dôjsť
k požiaru alebo chybnej funkcii.
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Multimédiá
Multimédiá

1. V pohotovostnom režime stlačte
tlačidlo fotoaparátu C.
2. Zaostrite na osobu, ktorú chcete
nasnímať, a potom stlačte tlačidlo
fotoaparátu C alebo tlačidlo OK.

vČ
 asovač: umožňuje nastaviť

čas omeškania (Vyp./3 sekundy/
5 sekúnd/10 sekúnd). V takom
prípade telefón fotografiu nasníma
až po uplynutí určeného času.

3. Nasnímaná fotografia sa
automaticky ukladá do zložky
Obrázky v položke Moje súbory.
Po nasnímaní fotografie môžete
zvoliť podmenu stlačením ľavého
kontextového tlačidla [Možnosti].

vR
 ežim zobrazenia: môžete

Pred nasnímaním fotografie
môžete nastaviť pomocou ľavého
kontextového tlačidla [Možnosti]
nasledovné možnosti.

vV
 iac záberov: umožňuje súvisle

vR
 ozlíšenie: umožňuje nastaviť

vV
 yváženie bielej: umožňuje

veľkosť obrázka. (320*240/640*480
/1280*1024/1600*1200)

vK
 valita: umožňuje nastaviť kvalitu

obrázka: Normálna, Jemná
a Veľmi jemná.

nastaviť režim zobrazenia. (Celý
obrázok/Celá obrazovka)

vU
 ložiť do: môžete nastaviť

možnosť ukladania obrázka.
(Telefón/Externá pamäť)
nasnímať viac fotografií.

vE
 fekt: dostupné sú 4 nastavenia.

(Vyp./Sépia/Mono/Negatív)

zmeniť nastavenie v závislosti
od okolitého prostredia.
(Automaticky/Denné svetlo/Svetlo
žiarovky/Zamračené/Žiarivkové
svetlo/ Nočný režim)
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vN
 ová fotografia: môžete

vO
 bnoviť pôv. nastavenie:

vN
 astaviť ako: nasnímanú

ktorý sa ozve pri snímaní obrázka.
umožňuje obnoviť pôvodné
nastavenie.

Poznámka
v Jas môžete nastaviť pomocou

L , R.

v Funkcia priblíženie sa mení

v závislosti od rozlíšenia, ktoré
je na fotoaparáte nastavené.
Napríklad, ak je rozlíšenie
fotoaparátu nastavené na
najvyššiu hodnotu, funkcia zoom
sa nedá použiť.

3. Nasnímaná fotografia sa
automaticky ukladá do zložky
Obrázky v položke Moje veci.
Po nasnímaní fotografie môžete
zvoliť podmenu stlačením ľavého
kontextového tlačidla [Možnosti].
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nasnímať novú fotografiu.
fotografiu môžete nastaviť ako
Tapetu/ID obrázka.

vO
 doslať cez: fotografiu môžete

Multimédiá

vT
 ón spúšte: môžete nastaviť zvuk,

odoslať prostredníctvom Správa/
Bluetooth/E-mail.

vA
 lbum: môžete otvoriť zložku

Obrázky v položke Moje súbory.

Videokamera

Menu 4.3

Môžete nahrávať a ukladať
videoklipy.
1. S tlačením tlačidla OK začnete
nahrávať. Hneď ako sa spustí
nahrávanie, zobrazí sa časovač.
Pred nahraním videoklipu
môžete nastaviť pomocou ľavého
kontextového tlačidla [Možnosti]
nasledovné možnosti.
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Multimédiá
vR
 ežim Video: umožňuje odoslať

Multimédiá

videosúbor prostredníctvom MMS
alebo zvoliť možnosť Normálny.

vR
 ozlíšenie: umožňuje nastaviť

veľkosť. (176x144/320x240)

vK
 valita: umožňuje nastaviť kvalitu

obrázka: Normálna, Jemná
a Veľmi jemná.

vU
 ložiť do: môžete nastaviť

možnosť ukladania videoklipu.
(Telefón/Externá pamäť)

vE
 fekt: dostupné sú 4 nastavenia.

(Vyp./Sépia/Mono/Negatív)

vV
 yváženie bielej: umožňuje

zmeniť nastavenie v závislosti
od okolitého prostredia.
(Automaticky/Denné svetlo/Svetlo
žiarovky/Zamračené/Žiarivkové
svetlo)

vO
 bnoviť pôv. nastavenie:

2. S tlačením ľavého kontextového
tlačidla [Zastaviť]/tlačidla
potvrdenia/ tlačidla rýchleho
prístupu k fotoaparátu nahrávanie
zastavíte.
3. N
 ahraný videoklip sa automaticky
uloží do zložky Videá v položke
Moje súbory. Po nahraní videa
môžete zvoliť podmenu stlačením
ľavého kontextového tlačidla
[Možnosti].
v Nové video: môžete nahrať

nové video.

vP
 rehrať: môžete prehrať nahraný

videoklip.

vO
 doslať cez: fotografiu môžete

odoslať prostredníctvom Správa/
Bluetooth/E-mail.

vA
 lbum: môžete otvoriť zložku

Videá v položke Moje súbory.

umožňuje obnoviť pôvodné
nastavenie.
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Menu 4.4

1. Pripojte k telefónu súpravu
handsfree.
2. Po nastavení predvolieb kanálov
rádia môžete počúvať iný kanál
tak, že stlačíte príslušné tlačidlo
s číslom (krátke stlačenie).

vO
 bnoviť kanály: môžete odstrániť

všetky uložené kanály.

vP
 očúvať cez Bluetooth: zvolením

tejto možnosti si budeme môcť
v položke [Možnosti] vybrať,
ako chcete rádio počúvať: cez
Reproduktor/súpravu handsfree
s káblom/Bluetooth.

3. Stlačením ľavého kontextového
tlačidla [Možnosti] máte
k dispozícii nasledujúce
možnosti menu.

Hlasový záznamník

vU
 praviť kanál: môžete nastaviť

Môžete nahrať hlasovú poznámku.

frekvenciu a zmeniť rozhlasovú
stanicu na vybranom kanáli.
Frekvenciu môžete meniť
pomocou ľavého a pravého
navigačného tlačidla a tlačidiel
s číslami.

vA
 utom. snímanie: ak vyberiete pri

otázke „Začať autom. snímanie?“
možnosť Zapnuté, automaticky
nastavíte rozhlasový kanál. Ak
v prípade, keď sa zobrazí správa
„Uložiť túto stanicu?“, vyberiete
možnosť Áno, vybraná frekvencia
sa uloží.
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Multimédiá

FM rádio

Menu 4.5

1. S tlačením OK spustíte nahrávanie.
Po spustení nahrávania sa na
obrazovke zobrazí nápis „REC“
a nahrávací čas a vy môžete
rozprávať do mikrofónu.
2. A
 k chcete ukončiť nahrávanie,
stlačte pravé kontextové tlačidlo
[Zastaviť]. Nahraný súbor sa
automaticky uloží do zložky Zvuky
v položke Moje súbory.
3. S tlačením ľavého kontextového
tlačidla [Možnosti] si budete môcť
vybrať z nasledovných podmenu:
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Multimédiá
vN
 ová hlas. nahrávka: môžete

Multimédiá

začať nové hlasové nahrávanie.

vP
 rehrať: môžete prehrať nahranú

hlasovú poznámku.

vO
 doslať cez: fotografiu môžete

odoslať prostredníctvom Správa/
Bluetooth/E-mailu

vA
 lbum: môžete otvoriť zložku

Zvuky v položke Moje súbory.
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Správy
Menu 5.1

Možnosti
vO
 doslať: slúži na odosielanie

Toto menu zahŕňa funkcie spojené
s SMS (Služba krátkych správ), MMS
(Služba MMS)
a E-mailom, ako aj servisnými
správami siete.

1. Z adajte číslo príjemcu.

Správa (Menu 5.1.1)

3. D
 o kontaktov môžete pridať
telefónne čísla.

Môžete písať a upravovať textové
správy.
1. Do menu Nová správa vstúpite
stlačením ľavého kontextového
tlačidla [OK].
2. Ak chcete napísať novú správu,
vyberte možnosť Správa.
3. Zadávanie textu bude
jednoduchšie, ak použijete
funkciu T9.
4. Stlačením ľavého kontextového
tlačidla [Možnosti] pripojíte
nasledovné.
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správ.

Správy

Nová správa

2. Z atlačením navigačného tlačidla
pridáte viacerých príjemcov.

4. P o zadaní čísiel stlačte ľavé
kontextové tlačidlo [Možnosti]
a zvoľte možnosť Odoslať. Správa
sa automaticky uloží do zložky
Odoslané. Ak správa nebola
odoslaná, zostane v priečinku
Na odoslanie označená ako
nesplnená úloha.
vV
 ložiť: k správe môžete pridať

Obrázok, Zvuk, Video, Symbol,
Textovú šablónu, Emotikon,
Novú Meno a číslo, Novú snímku,
Predmet, Viac (kontakt, moja
vizitka, Plan, poznámka).

55

2008.7.22 5:54:39 PM

Správy
vU
 ložiť medzi koncepty: slúži

Správy

na ukladanie správ do priečinka
Koncepty.

vN
 astaviť T9: zvolením možnosti

ZAP./VYP. aktivujete/deaktivujete
zadávací režim T9.

v J azyk zápisu: zvoľte jazyk pre

Poznámka
Ak zvolíte pri písaní MMS obrázok
(200 K), načítanie môže trvať
najmenej 3 sekundy. Počas
načítania nemôžete aktivovať
žiadne tlačidlá. Po 3 sekundách
budete môcť MMS napísať.

zadávací režim T9.

vN
 ové slovo T9: túto možnosť

E-mail (Menu 5.1.2)

vZ
 mazať text: počas písania správy

Ak chcete odosielať/prijímať e-maily,
mali by ste si nastaviť e-mailové
konto.

vU
 končiť: ak zvolíte tlačidlo

1. Z adajte predmet e-mailu a stlačte
tlačidlo OK.

vyberte, ak chcete vložiť
do slovníka T9 nové slovo.
SMS môžete vymazať text.

Ukončiť počas písania správy,
môžete ukončiť písanie správy
a vrátiť sa späť do menu Nová
správa. Správa, ktorú ste písali,
sa neuloží.

2. P o napísaní e-mailovej správy
stlačte ľavé kontextové tlačidlo
[Možnosti]. K dispozícii sú
nasledujúce možnosti menu.
vO
 doslať: zadajte e-mailovú adresu

alebo ju vyberte z kontaktov.

vV
 ložiť: môžete pridať Symbol/

SMS šablóna/Meno a číslo.

vP
 rílohy: k e-mailu môžete pridať

Obrázok/Video/Zvuk/Viac/Iné.
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vU
 ložiť medzi koncepty: slúži

vU
 praviť predmet: úprava

predmetu.

vZ
 obraziť: môžete si prezrieť e-mail,

ktorý ste napísali.

vN
 astaviť T9: zvolením možnosti

ZAP./VYP. aktivujete/deaktivujete
zadávací režim T9.

v J azyk zápisu: zvoľte jazyk pre

zadávací režim T9.

vN
 ové slovo T9: túto možnosť

vyberte, ak chcete vložiť
do slovníka T9 nové slovo.

vZ
 mazať text: umožní zmazať celý

text e-mailu.

vU
 končiť: ak zvolíte tlačidlo

Ukončiť počas písania správy,
môžete ukončiť písanie správy
a vrátiť sa späť do menu Prenos
správ. Správa, ktorú ste písali, sa
neuloží.

3. Po skončení písania e-mailu stlačte
ľavé kontextové tlačidlo a zvoľte
Odoslať príjemcovi.
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4. D
 o políčok Komu, Kópia a Skrytá
kópia zadajte e-mailové adresy
príjemcov. Kontakty môžete
vyhľadať pomocou ľavého
kontextového tlačidla [Možnosti].

Správy

na uloženie správy do priečinka
Koncepty.

5. S tlačte ľavé kontextové tlačidlo
[Možnosti] a zvolením možnosti
Odoslať e-mail odošlete.
Poznámka
v Do poľa Kópia zadajte referenčnú

e-mailovú adresu, na ktorú sa má
e-mail poslať ďalej.

v Do poľa Skrytá kópia zadajte

skrytú referenčnú adresu, na
ktorú sa má e-mail poslať ďalej
bez zobrazenia informácie o jeho
poslaní ďalej.

v Ako adresu príjemcu (Komu),

referenčnú adresu (Kópia)
a skrytú referenčnú adresu
(Skrytá kópia) možno použiť
iba platné e-mailové adresy.
Po zadaní e-mailovej adresy sa
zobrazí ďalšie pole, do ktorého
možno zadať ďalšiu e-mailovú
adresu. Do polí Komu, Kópia,
skrytá kópia môžete zadať až 20
príjemcov.
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Správy
Správy

Prijaté

Menu 5.2

Keď dostanete novú správu, objaví
sa upozornenie. Správa sa uloží
do Schránky prijatých správ.
Ak sa na telefóne objaví hlásenie
„Nie je priestor pre správu SIM“,
zo schránky prijatých správ treba
odstrániť správy ukladané na
kartu SIM.
❈ Správa SIM
Správa SIM znamená správu, ktorá
sa výnimočne ukladá na SIM kartu.

vO
 dstrániť: môžete odstrániť

aktuálnu správu.

vP
 redať: vybranú správu môžete

poslať ďalej druhej strane.

vV
 olať

naspäť: môžete naspäť
zavolať odosielateľovi.

vU
 ložiť číslo: môžete uložiť

odosielateľovo telefónne číslo do
kontaktov.

v I nformácie: zobrazíte informácie

o prijatých správach.

vH
 romadné zmazanie: vyberte

správy, ktoré chcete odstrániť,
potom môžete vybrané správy
odstrániť.

Pri signalizovaných MMS je potrebné
počkať, kým sa správa prevezme
a spracuje.

vO
 dstrániť všetky prečítané:

Ak si chcete správu prečítať, ľavým
kontextovým tlačidlom [Možnosti]
vyberte niektorú zo správ.

vZ
 mazať všetko: môžete odstrániť

Dostupné sú nasledujúce možnosti.

môžete odstrániť všetky prečítané
správy.
všetky správy.

vZ
 obraziť: zobrazíte prijaté správy.
vO
 dpovedať: môžete odpovedať

odosielateľovi.
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Menu 5.3

Keď otvoríte toto menu, môžete
sa buď pripojiť k svojej vzdialenej
poštovej schránke a prijať nové
e-mailové správy, alebo môžete
zobraziť predtým prijaté e-mailové
správy bez prihlasovania sa
k e-mailovému serveru.

Koncepty

Menu 5.4

Pomocou tohto menu možno
nastaviť predvolené MMS, ktoré
používate najčastejšie. Toto menu
zobrazuje zoznam predvolených
MMS.

v I nformácie: môžete zobraziť

informácie o vybranej správe.

vH
 romadné zmazanie: vyberte

správy, ktoré chcete odstrániť,
potom stlačte tlačidlo OK a môžete
odstrániť vybrané správy.

vZ
 mazať všetko: odstráni zo zložky

všetky správy.

Na odoslanie

Menu 5.5

V tomto menu sa zobrazí zoznam
a obsah odosielaných správ/
opätovne odosielaných správ/
čakajúcich správ/neúspešne
odoslaných správ a tiež si tu môžete
overiť, či bol prenos úspešný.

vZ
 obraziť: môžete prezerať MMS.

Po úspešnom odoslaní správy
sa správa presunie do schránky
odoslaných správ.

vU
 praviť: upravte požadovanú

Dostupné sú nasledujúce možnosti.

Dostupné sú nasledujúce možnosti:

správu.

vO
 dstrániť: odstráni požadovanú

správu.
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Správy

E-mailová schránka

vZ
 obraziť: môžete zobraziť správu.
vO
 dstrániť: môžete odstrániť

správu.
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Správy
vZ
 novu odoslať: vybranú správu

Správy

môžete opakovane odoslať.

vU
 praviť: upravte požadovanú

správu.

v I nformácie: môžete skontrolovať

informácie o každej správe.

vH
 romadné zmazanie: vyberte

a odstráňte vybrané správy.

vZ
 mazať všetko: môžete odstrániť

všetky správy zo zložky.

Odoslané

Menu 5.6

Pomocou tohto menu možno
zobraziť správy, ktoré boli odoslané.
Môžete skontrolovať čas a obsah
týchto správ.

Vypočuť hlasovú
poštu
Menu 5.7
Toto menu vám umožňuje rýchly
prístup k vašej schránke hlasovej
pošty (ak je poskytovaná vašou
sieťou). Pred použitím tejto funkcie
musíte zadať číslo hlasového
servera, ktoré ste obdržali od svojho
sieťového operátora.
Ak ste si vybrali toto menu,
jednoduchým stlačením ľavého
kontextového tlačidla [OK] si
vypočujete hlasovú poštu. Taktiež
môžete podržať stlačené
tlačidlo 1, ak si chcete vypočuť
hlasovú poštu v pohotovostnom
režime.
Poznámka
Keď dostanete hlasovú poštu,
na telefóne sa zobrazí ikona
a budete počuť tón upozornenia.
Ak chcete správne nakonfigurovať
telefón, overte u svojho
poskytovateľa sieťových služieb
podrobnosti týkajúce sa jeho
služby.
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Menu 5.8

(V závislosti od siete
a predplatených služieb)
Správy informačných služieb sú
textové správy, ktoré odosiela
sieť do telefónu GSM. Poskytujú
všeobecné informácie, ako napríklad
správy o počasí, novinky o cestnej
premávke, taxíkoch, lekárňach
a cenách na burze.
Každý z daných typov informácií
má číslo, preto sa môžete obrátiť
na poskytovateľa služieb, pokiaľ
zadáte číslo určitej informácie.
Keď prijmete informačnú správu,
zobrazí sa vysúvacia správa, ktorá
vám oznámi, že ste prijali správu,
alebo sa informačná správa priamo
zobrazí.
Ak chcete opätovne zobraziť správu,
alebo nie ste v pohotovostnom
režime, postupujte podľa ďalej
uvedeného poradia.
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Čítať (Menu 5.8.1)
1. P o prijatí informačnej správy
a výbere položky Čítať správu
zobrazíte na obrazovke. Ďalšiu
správu si môžete prečítať
posúvaním ľavého alebo pravého
navigačného tlačidla.

Správy

Informačnésprávy

2. S práva bude zobrazená, dokým
nedosiahnete ďalšiu správu.

Téma (Menu 5.8.2)
(V závislosti od siete
a predplatených služieb)
Môžete zobraziť čísla informačných
správ, ktoré ste pridali. Ak stlačíte
ľavé kontextové tlačidlo [Možnosti],
môžete upravovať a odstraňovať
vami pridané kategórie informačných
správ.
V aktívnom zozname môžete vybrať
čísla služieb informačných správ. Ak
aktivujete informačné číslo služby,
môžete prijímať správy odoslané
z daného čísla.
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Správy
Správy

Šablóny

Menu 5.9

SMS Šablóny (Menu 5.9.1)
Máte 6 nasledujúcich textových
šablón:
• Súrne! Ozvite sa,prosím.

vO
 doslať cez

- S práva: slúži na odoslanie
vybranej šablóny správy
prostredníctvom Správa.
- E -mail: slúži na odoslanie
vybranej šablóny správy
prostredníctvom E-mailu.

• Meškám. Budem tam o

vO
 dstrániť: odstráni šablónu.

• Kde si teraz?

vN
 ová šablóna: pomocou tejto

• Som na ceste
• Súrne. Prosím, zavolaj mi.
• Milujem ťa.
Dostupné sú nasledujúce možnosti.
vZ
 obraziť: môžete prezerať vybrané

šablóny.

vU
 praviť: slúži na písanie novej

správy alebo úpravu vybranej
šablóny správy zo zoznamu
textových šablón.

možnosti vytvoríte novú šablónu.

vZ
 mazať všetko: umožňuje

odstrániť všetky šablóny správ.

MMS Šablóny (Menu 5.9.2)
Môžete ukladať nové multimediálne
šablóny a upravovať uložené
multimediálne šablóny.
Po uložení novej šablóny máte
k dispozícii nasledujúce možnosti.
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Nastavenia

vU
 praviť: slúži na písanie novej

SMS (Menu 5.0.1)

multimediálne šablóny.

správy alebo úpravu vybranej
multimediálnej šablóny správy
zo zoznamu multimediálnych
šablón.

vO
 doslať: slúži na odosielanie

multimediálnych šablón správ
prostredníctvom MMS.

vO
 dstrániť: odstráni multimediálnu

šablónu.

vN
 ová šablóna: pomocou tejto

možnosti vytvoríte novú šablónu.

vZ
 mazať všetko: umožňuje

odstrániť všetky MMS.
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Menu 5.0

vT
 yp správy:

Správy

vZ
 obraziť: môžete prezerať

Text, Hlas, Fax, Číslovanie strán,
X.400, E-mail, ERMES
Zvyčajne je typ správy nastavený
na možnosť Text. Svoj text
môžete previesť do alternatívnych
formátov. Dostupnosť tejto funkcie
overte u svojho operátora.

vL
 ehota platnosti: táto sieťová

služba umožňuje nastaviť, ako dlho
má byť správa uložená v centre
správ.

vS
 práva o doručení: ak nastavíte

možnosť ZAP., môžete tak
kontrolovať, či bola správa úspešne
odoslaná.

vÚ
 čtovanie za odpovedanie/

odpoveď: keď je správa odoslaná,
umožňuje príjemcom odpovedať
s účtovaním poplatku na váš
telefónny účet.
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Správy
vČ
 íslo centra správ: ak chcete

Správy

odosielať a prijímať textové
správy, mali by ste zadať adresu
centra SMS. Bežne sa táto adresa
automaticky načíta zo SIM karty.

vK
 ódovanie znakov: úplná

podpora/obmedzená podpora

- Úplná podpora: správy
s jednobajtovými znakmi sú
bežne kódované v predvolenej
abecede (GSM7). Správy
s dvojbajtovými znakmi sú
automaticky kódované vo
formáte Unicode (UCS2).
- Obmedzená podpora: aj
správy s dvojbajtovými znakmi
sú kódované ako jednobajtové.
Nezabudnite, že pri prevode
dvojbajtových znakov
s diakritikou na jednobajtové
môže dôjsť k strate diakritiky.

MMS (Menu 5.0.2)
vT
 rvanie snímky: zobrazí trvanie

jednotlivých stránok pri písaní
správy.

vČ
 as doručenia: doručenie správy

v určitom čase.

vP
 riorita: môžete nastaviť prioritu

vybranej správy.

vL
 ehota platnosti: táto sieťová

služba umožňuje nastaviť, ako dlho
má byť správa uložená v centre
správ.

vS
 práva o doručení: v týchto

menu môžete nastaviť možnosti
ZAP./VYP.

- Správa o požiadavkách:
vyžiadate správu o tom, či bola
vaša správa úspešne doručená.
- Povoliť správu: keď odosielatelia
požadujú správy o doručení,
môžete sa rozhodnúť, či sa má
správa odoslať alebo nie.
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vČ
 ítať správu: v týchto menu

- Správa o požiadavkách:
vyžiadate správu o tom, či
príjemca vašu správu prečítal.
- Povoliť správu: keď odosielatelia
požadujú správy o prečítaní,
môžete sa rozhodnúť, či sa má
správa odoslať alebo nie.
vA
 utomatické preberanie: ak

v tomto menu zvolíte možnosť
„Automaticky“, môžete
automaticky prijímať MMS
z Domovskej siete / Roamingovej
siete.

Ak však zvolíte možnosť „Manuálne“,
do schránky prijatých správ vám
bude doručené iba oznámenie
o prichádzajúcich správach a
následne sa budete môcť rozhodnúť,
či chcete MMS prijať v menu
s možnosťami položky Oznámenia.
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vS
 ieťové profily: ak vyberiete

server MMS, môžete nastaviť jeho
adresu URL.

vP
 ovolený typ správy

Správy

môžete nastaviť možnosti
ZAP./VYP.

-O
 sobné: osobná správa.
- Reklama: komerčné správy.
- I nformácie: dôležité informácie.

E-mail (Menu 5.0.3)
Tu môžete konfigurovať nastavenia
pre prijímanie a odosielanie e-mailov.

E-mailový účet (Menu 5.0.3.1)
1. V možnostiach ponuky E-mailové
konto vyberte Nové.
2. Musíte nakonfigurovať nasledovné
položky.
-N
 ázov účtu: môžete upraviť
názov e-mailového konta.
- E-mailová adresa: zadajte
e-mailovú adresu, ktorú ste
dostali od poskytovateľa služieb.
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Správy
Správy

-M
 oje meno: zadajte meno
používateľa.
- Server prich. pošty: zadajte
adresu POP3 alebo IMAP4, ktorá
prijíma vaše e-maily.
- Meno používateľa: umožní vám
zadať ID používateľa servera
POP3 alebo IMAP4.
- Heslo: umožní vám zadať heslo
používateľa servera POP3 alebo
IMAP4.
- Server odch. pošty: umožní vám
zadať adresu SMTP.
- Overenie odch. pošty: môžete
nastaviť, či sa pri odosielaní
e-mailov má používať overovanie.
- ID odch. servera: umožní vám
zadať ID používateľa servera
SMTP.
- Heslo odch. servera: umožní
vám zadať heslo používateľa
servera SMTP.

Pomocou ľavého kontextového
tlačidla [Možnosti] môžete vykonať
pokročilé nastavenia.
- E -mailová adresa odpovede:
môžete nastaviť e-mailovú adresu
odpovede.
- Číslo portu prich. pošty: zadajte
číslo portu POP3 alebo IMAP4, na
ktorý prichádzajú vaše e-maily.
- Číslo portu odch. pošty: zadajte
číslo portu počítača, ktorý vaše
e-maily odosiela.
- Typ protokolu: vyberte typ
protokolu.(POP3/IMAP4)
- Zabezpečené prihl. APOP:
vyberte, či chcete aktivovať
zabezpečené prihlásenie APOP. Ak
je typ e-mailovej schránky IMAP4,
zabezpečené prihlásenie APOP je
vždy nastavené na možnosť VYP.
- Maximálna veľkosť prijímania:
nastavte veľkosť súborov, ktoré
prijmete. (50 KB/100 KB/200 KB/
300 KB)
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- Vložiť podpis: vyberte možnosť
Zap., ak chcete do e-mailových
správ vkladať svoj podpis.
- Vykonať preberanie: môžete si
vybrať možnosť preberania.(Všetko/
Len hlavičky)
- Automatické získavanie: môžete
nastaviť nastavenia automatického
preberania.

Prístupový bod (Menu 5.0.3.2)
Môžete si vybrať nakonfigurovaný
prístupový bod pre pripojenie sa na
internet.

Interval načítania (Menu 5.0.3.3)
Môžete si vybrať automatický
interval načítania.

Podpis (Menu 5.0.3.4)
Môžete si vytvoriť svoj podpis.
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Číslo hlasovej pošty (Menu 5.0.4)
Ak poskytovateľ sieťových služieb
túto funkciu podporuje, môžete
prijímať správy hlasovej pošty.
Po prijatí novej hlasovej pošty sa
na obrazovke objaví symbol. Ak
chcete správne nakonfigurovať
telefón, poraďte sa so svojim
poskytovateľom sieťových služieb
o podrobnostiach jeho služby.

Správy

-U
 ložiť na server: vyberte možnosť
Zap., ak chcete, aby sa vaše e-maily
ukladali na server.

Servisná správa (Menu 5.0.5)
K dispozícii máte možnosť nastaviť, či
chcete správu prijať.

Informačné správy (Menu 5.0.6)
vP
 rijať

-Z
 ap.: ak vyberiete toto menu,
telefón bude prijímať správy
informačných služieb.
- Vyp.: ak vyberiete toto menu,
telefón už nebude prijímať
správy informačných služieb.

67

2008.7.22 5:54:40 PM

Správy
vU
 pozornenie

Správy

-Z
 ap.: telefón zapípa, keď bude
prijatá informačná správa.
- Vyp.: telefón nebude pri prijatí
informačných správ pípať.
v J azyk

Stlačením tlačidla OK môžete
vybrať požadovaný jazyk. Potom
sa zobrazí informačná servisná
správa v jazyku, ktorý ste vybrali.
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Moje súbory
Menu 6.1

V tejto zložke sa nachádzajú odkazy
na sťahovanie obrázkov z internetu
a Predvolené obrázky. Ak chcete
zobraziť obrázok s podrobnosťami,
stlačte tlačidlo OK.
Keď vyberiete súbor, po stlačení
ľavého kontextového tlačidla
[Možnosti] sa zobrazia nasledujúce
možnosti.
vZ
 obraziť: môžete zobraziť

vybraný súbor.

vO
 dstrániť: odstránite vybraný

súbor.

vN
 astaviť ako

- T apeta: aktuálne zvolený
obrázok môžete nastaviť
jako Tapetu.
- ID Obrázka: aktuálne zvolený
obrázok môžete nastaviť ako
Obrázkovú identifikáciu.
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vO
 doslať cez: odoslať vybraný

súbor na iné zariadenie
prostredníctvom Správa,
Bluetooth alebo E-mail.

vS
 úbor

-P
 riradiť názov: zmena názvu
zvoleného súboru. Príponu
súboru nie je možné zmeniť.

Moje súbor y

Obrázky

- Presunúť do zložky: presun
vybraného súboru do zložky.
- Premiestniť do externej
pamäte / Premiestniť do
pamäte telefónu: presun
vybraného súboru do externej
pamäte (ak je vložená) alebo do
multimediálnej pamäte vášho
telefónu.
- Kopírovať do externej pamäte /
Kopírovať do pamäte telefónu:
kopírovanie vybraného súboru
do externej pamäte alebo
multimediálnej pamäte
v telefóne.
- Informácie: zobrazí informácie
o súbore.
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Moje súbory
vT
 lačiť pomocou bluetooth:

Moje súbor y

väčšinu obrázkov nasnímaných
v režime fotoaparátu
alebo prevzatých cez WAP
možno odoslať do tlačiarne
prostredníctvom rozhrania
Bluetooth.

vP
 rezentácia: umožňuje zobraziť

prezentáciu z uložených súborov.

vN
 ová zložka: umožňuje vytvoriť

novú zložku.

vH
 romadné zmazanie: umožňuje

odstrániť viacero vybraných
súborov.

vZ
 mazať všetko: odstráni všetky

súbory zo zoznamu.

vT
 riediť podľa: môžete usporiadať

súbory podľa Dátum, Typ
a Názov.

vZ
 obrazenie miniatúr/Zobrazenie

zoznamu : umožňuje vybrať si typ
zobrazenia.

Zvuky

Menu 6.2

V tejto zložke sa nachádzajú
predvolené zvuky, hlasové záznamy
a tiež odkazy na sťahovanie
vyzváňacích melódií a hudby.
Keď vyberiete súbor, po stlačení
ľavého kontextového tlačidla
[Možnosti] sa zobrazia nasledujúce
možnosti.
vP
 rehrať: môžete prehrať vybraný

súbor.

vO
 dstrániť: odstránite vybraný

súbor.

vN
 astaviť ako: aktuálne vybraný

zvuk môžete nastaviť ako
Vyzváňací tón/Tón kontaktu/
Tóny správ.

vO
 doslať cez: odoslať vybraný

súbor na iné zariadenie
prostredníctvom Správa,
Bluetooth alebo E-mail.
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vS
 úbor

- Presunúť do zložky: presun
vybraného súboru do zložky.
- Premiestniť do externej
pamäte / Premiestniť do
pamäte telefónu: presun
vybraného súboru do externej
pamäte (ak je vložená) alebo do
multimediálnej pamäte vášho
telefónu.
- Kopírovať do externej pamäte /
Kopírovať do pamäte telefónu:
kopírovanie vybraného súboru
do externej pamäte (ak je
vložená) alebo do multimediálnej
pamäte vášho telefónu.
- Informácie: zobrazí informácie
o vybranom súbore.
vN
 ová zložka: umožňuje vytvoriť

novú zložku.

vH
 romadné zmazanie: umožňuje

vZ
 mazať všetko: odstráni všetky

súbory zo zoznamu.

vT
 riediť podľa: môžete usporiadať

súbory podľa Dátum, Typ
a Názov.

Videá

Moje súbory

-P
 riradiť názov: zmena názvu
vybraného súboru.

Menu 6.3

Zobrazí zoznam súborov 3GP
a 3G2 v priečinku Moje médiá/Videá
v pamäti pre multimédiá. Medzi
podporované typy patria iba súbory
.3gp kódované pomocou obrazových
kodekov MPEG4 a h.263 a zvukového
kodeku AMR.
Tu môžete usporiadať alebo
odosielať uložené videoklipy. Keď
vyberiete súbor, po stlačení ľavého
kontextového tlačidla [Možnosti] sa
zobrazia nasledujúce možnosti.
vO
 tvoriť: môžete otvoriť vybraný

súbor.

vO
 dstrániť: odstránite vybraný

súbor.

odstrániť viacero vybraných
súborov.
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Moje súbory
vO
 doslať cez: odoslať vybraný

Moje súbory

súbor na iné zariadenie
prostredníctvom Správa,
Bluetooth alebo E-mail.

vS
 úbor

-P
 riradiť názov: zmena názvu
zvoleného súboru. Maximálna
dĺžka je 59 znakov.

Varovanie!
Nasledovné znaky nesmiete
používať: \ / : * ? < > |
-P
 resunúť do zložky: presun
vybraného súboru do zložky.
- Premiestniť do externej
pamäte / Premiestniť do
pamäte telefónu: presun
vybraného súboru do externej
pamäte (ak je vložená) alebo do
multimediálnej pamäte vášho
telefónu.

- I nformácie: zobrazí informácie
o súbore.
vN
 ová zložka: umožňuje vytvoriť

novú zložku.

vH
 romadné zmazanie: umožňuje

odstrániť viacero vybraných
súborov.

vZ
 mazať všetko: odstráni všetky

súbory zo zoznamu.

vT
 riediť podľa: môžete usporiadať

súbory podľa Dátum, Typ
a Názov.

Iné

Menu 6.4

V tejto zložke sú uložené všetky
súbory okrem obrázkov, zvukov
a videí.

- Kopírovať do externej pamäte /
Kopírovať do pamäte telefónu:
kopírovanie vybraného súboru
do externej pamäte (ak je
vložená) alebo do multimediálnej
pamäte vášho telefónu.
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Profily

K dispozícii je päť predvolených
profilov: Normálny, Tichý, Len
vibrovanie, Hlasný a Handsfree.
Každý profil si môžete prispôsobiť.
Stlačte ľavé kontextové tlačidlo
[Ponuka] a pomocou navigačných
tlačidiel nahor/nadol zvoľte položku
Profily.

Aktivovať (Menu 7.X.1)
1. Zobrazí sa zoznam profilov.
2. V zozname profilov sa presuňte
na profil, ktorý chcete aktivovať,
a stlačte ľavé kontextové tlačidlo
[OK] alebo tlačidlo OK.
3. Potom vyberte možnosť
Aktivovať.
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Prispôsobiť (Menu 7.X.2)
V zozname profilov nalistujte
požadovaný profil. Po stlačení ľavého
kontextového tlačidla alebo tlačidla
OK, zvoľte možnosť Prispôsobiť.

Profily

V položke Profily môžete upraviť
a prispôsobiť zvuky telefónu pre
rôzne udalosti, prostredia alebo
skupiny volajúcich.

Otvorí sa nastavenie profilu. Nastavte
možnosti podľa svojej potreby.
vT
 yp vyzváňacej výstrahy:

nastavte typ upozornenia
na prichádzajúce hovory.

vT
 óny zvonení: vyberte

zo zoznamu požadovaný
vyzváňací tón.

vH
 lasitosť zvonenia: nastaviť

hlasitosť tónu zvonenia.

vT
 yp hlásenia správy: nastavte typ

upozornenia na správy.

vT
 óny správ: vyberte tón

upozornenia na správy.

vH
 lasitosť správy: nastavenie

hlasitosti tónu správy.
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Profily
vT
 óny klávesnice: zvoľte

Profily

požadovaný tón klávesnice.

vH
 lasitosť tlačidiel: nastavte

hlasitosť tónu klávesnice.

vT
 óny pri otvorení: umožňuje

nastaviť tón pri otvorení telefónu
pre prispôsobenie prostrediu.

vH
 lasitosť efektu: nastavte

hlasitosť zvukového efektu.

vH
 lasitosť zap/vyp: nastavte

hlasitosť vyzváňacieho tónu
pri zapínaní a vypínaní telefónu.

Poznámka
Všetky profily nemožno
premenovať.
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Telefónny zoznam
Menu 8.1

1. Zvoľte možnosť Hľadať a zadajte
meno, ktoré chcete vyhľadať.
Poznámka
v V pohotovostnom režime môžete

telefónny zoznam otvoriť priamo
pomocou pravého kontextového
tlačidla [Telefónny zoznam].

v Okamžité hľadanie je dostupné

tak, že zadáte prvý znak mena.

2. Keď požadovaný kontakt nájdete,
môžete na jeho číslo zavolať
pomocou tlačidla Odoslať.
3. Ak chcete upraviť, vymazať alebo
kopírovať záznam alebo pridať
k záznamu hlas, vyberte ľavé
kontextové tlačidlo [Možnosti].
Zobrazí sa nasledovné menu.
vZ
 obraziť: každú položku môžete

zobraziť s podrobnosťami.

vU
 praviť: môžete upraviť zvolený

kontakt.
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vN
 ová správa: po nájdení

požadovaného čísla môžete
na vybrané číslo odoslať Nová
správa.

vO
 doslať cez: údaje o kontaktoch

môžete odoslať prostredníctvom
Správy/Bluetooth/E-mail.

vO
 dstrániť: môžete odstrániť

Telefónny zoznam

Hľadať

záznam.

vN
 ový kontakt: po výbere

požadovaného miesta uloženia
(SIM/telefón) môžete pridávať
kontakty.

vP
 riradiť rýchlu voľbu: umožní

pridať vybrané číslo do zoznamu
rýchlych volieb.

vH
 romadné zmazanie: umožňuje

odstrániť viacero vybraných
súborov.

vS
 kopírovať na kartu SIM/

Kopírovať do pamäte telefónu:
môžete kopírovať záznam z
telefónu na SIM kartu
a zo SIM karty do telefónu.
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Telefónny zoznam
vH
 lavné číslo: ak je pri kontakte

Telefónny zoznam

uložené viac ako jedno číslo,
vyberte to, ktoré používate
najčastejšie. Toto hlavné číslo sa
zobrazí ako prvé.

Nový kontakt

Menu 8.2

Môžete uložiť novú kontaktnú
adresu. K novému kontaktu môžete
priradiť meno, rôzne telefónne čísla
a e-mailové adresy. Tiež môžete nový
kontakt priradiť do skupiny, prideliť
mu obrázok a špeciálny vyzváňací
tón a zadať preň výročie. Pridávať
a spravovať adresy ku kontaktom
môžete v závislosti od využitia
pamäte.
Poznámka
v Zadávacie polia kontaktu sa

môžu líšiť, ak zapíšete adresu
kontaktu na kartu SIM.

v Maximálna dĺžka uložených mien

a čísel závisí od typu SIM karty.

Rýchla voľba

Menu 8.3

Táto ponuka slúži na správu rýchlych
volieb.
Ľubovoľnej položke v zozname mien
môžete priradiť tlačidlo 2 až 9.
Hovor môžete uskutočniť priamo
stlačením tohto tlačidla.
1. V pohotovostnom režime najprv
otvorte Telefónny zoznam
stlačením pravého kontextového
tlačidla [Telefónny zoznam].
2. N
 alistujte na možnosť Rýchla
voľba a stlačte ľavé kontextové
tlačidlo [OK].
3. A
 k chcete pridať rýchlu voľbu,
vyberte <Prázdne> stlačením
ľavého kontextového tlačidla
[Priradiť]. Potom môžete vyhľadať
meno v kontaktoch.
4. P o priradení čísla ako rýchlej voľby
môžete položku zmeniť alebo
odstrániť. Týmto číslom môžete
uskutočniť hovor alebo odoslať
správu.
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Menu 8.4

Môžete vytvoriť zoznamy k členom
pre každú skupinu. V pamäti telefónu
je 7 predvolených skupín: Rodina,
Priatelia, Kolegovia, VIP, Skupina 1,
Skupina 2 a Skupina 3.
Stlačením ľavého kontextového
tlačidla [Možnosti] vyberte názov
skupiny, ktorú chcete usporiadať.
Zobrazia sa nasledovné podmenu.
vZ
 obraziť členov: zobrazuje členov

vybranej skupiny.

vV
 yzváňací tón skupiny: umožňuje

definovať vyzváňací tón pre hovory
členov skupiny.

vS
 kupinová ikona: umožňuje

vybrať pre skupinu ikonu.

vP
 ridať člena: môžete do skupiny

pridávať ďalších členov.

vO
 dstrániť člena: môžete odstrániť

člena zo zoznamu členov skupiny.
Meno a telefónne číslo však ostane
v položke Kontakty.
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vP
 riradiť názov: môžete zmeniť

názov skupiny.

vV
 ymazať všetko: umožňuje

vynulovať všetky kontakty.

Kopírovať všetko
Menu 8.5

Telefónny zoznam

Skupina

Môžete kopírovať záznamy z pamäte
SIM karty do pamäte telefónu alebo
opačne.
vZ
 o SIM karty do telefónu: môžete

kopírovať záznam zo SIM karty
do pamäte telefónu.

vZ
 telefónu na SIM kartu: môžete

kopírovať záznam z pamäte
telefónu na SIM kartu.

Zmazať všetko

Menu 8.6

Môžete vymazať všetky záznamy
uložené na SIM karte alebo v pamäti
telefónu. Táto funkcia si vyžaduje
bezpečnostný kód.
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Telefónny zoznam
Telefónny zoznam

Nastavenia

Menu 8.7

Zobraziť možnosti (Menu 8.7.1)
Môžete nastaviť Voľbu zobrazovania
kontaktov.
v I ba meno: nastavte informácie

kontaktu, aby sa zobrazovalo iba
meno.

vM
 eno a číslo: nastavte informácie

kontaktu, aby sa zobrazovalo
meno a číslo.

vS
 obrázkom: nastavte informácie

kontaktu, aby sa zobrazoval
s obrázkom.

Obnoviť kontakty (Menu 8.7.3)
(Závisí od externej pamäte)
Do Telefónneho zoznamu môžete
ukladať kontakty vo formáte vizitky
(*.vcf) nachádzajúce sa v Moje súbory
->Externá pamäť -> Iné.

Informácie

Menu 8.8

Číslo služby (Menu 8.8.1)
Môžete si zobraziť čísla rôznych
služieb, ako ich vopred nastavil
operátor (ak SIM karta podporuje
túto službu).

Zálohovať kontakty (Menu 8.7.2)

Moje číslo (Menu 8.8.2)

(Závisí od externej pamäte)

(závisí od karty SIM)

Údaje Telefónneho zoznamu môžete
uložiť do zložky Iné v externej
pamäti.

Môžete uložiť a skontrolovať svoje
vlastné číslo na SIM karte.
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Moja vizitka (Menu 8.8.3)
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Telefónny zoznam

Táto možnosť vám umožní vytvoriť
vlastné vizitky obsahujúce meno,
ľubovoľné čísla a e-mail. Ak chcete
vytvoriť novú vizitku, stlačte ľavé
kontextové tlačidlo [Nová] a zadajte
do polí údaje. Ak chcete upraviť,
odstrániť alebo odoslať vizitku,
vyberte ľavé kontextové tlačidlo
[Možnosti].
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Nástroje
Nástroje

Budík

Menu 9.1

Môžete nastaviť budík tak, aby sa
spustil v zadaný čas.
1. Ak sa v zozname žiaden budík
nenachádza, môžete ho pridať
ľavým kontextovým tlačidlom
[Nový].
2. Budík nastavíte alebo zrušíte
pomocou možností určujúcich, či
je budík zapnutý alebo zvolením
času budíka.
3. Zvoľte interval opakovania: Raz,
Denne, Po - Pi, Po - So, So - Ne..
4. Vyberte tón budíka pomocou
Možnosti o Zvuky. Stláčaním
navigačných tlačidiel nahor/nadol
môžete vybrať požadovaný zvuk
a potom stlačte ľavé kontextové
tlačidlo [OK].
5. Upravte názov a stlačte ľavé
kontextové tlačidlo [Uložiť].

Kalkulačka

Menu 9.2

Modul kalkulačky umožňuje
vykonávať základné aritmetické
operácie, ako sú sčítanie, odčítanie,
násobenie a delenie, a tiež niektoré
odborné funkcie.
1. Č
 íslice môžete zadávať pomocou
numerických tlačidiel a operátory
pomocou navigačných tlačidiel.
Poznámka
v Akúkoľvek chybu alebo displej

môžete vymazať pomocou
tlačidla c.

v Desatinnú čiarku vložíte

pomocou tlačidla *.

v Zátvorky vložíte pomocou

tlačidla #.

2. Výsledok sa vypočíta stlačením
tlačidla OK.
3. P o výpočte stlačte pravé
kontextové tlačidlo a vrátite sa do
pôvodného stavu.
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Menu 9.3

Toto menu umožňuje zaznamenať
čas trvania udalosti.
1. Stlačením ľavého kontextového
tlačidla [Štart] odmeriate čas
a stlačením pravého kontextového
tlačidla [Kolo] zaznamenáte čas
kola.
2. Stlačením ľavého kontextového
tlačidla [Zastaviť] zistíte
zaznamenaný čas kola.
3. Stlačením pravého kontextového
tlačidla [Obnoviť] vynulujete stav.

Konvertor

Menu 9.5

Funkcia Svetový čas poskytuje
informácie o aktuálnom čase
v najväčších mestách sveta.
Stlačením ľavého kontextového
tlačidla [Možnosti] máte k dispozícii
nasledujúce možnosti.
vZ
 meniť časové pásmo: časové

pásmo môžete zmeniť výberom
mesta.

vN
 ové mesto: môžete pridať

požadované mesto.

vL
 etný čas: môžete aktivovať

používanie letného času.

Menu 9.4

Funkcia slúži na prevod medzi
požadovanými jednotkami.
K dispozícii je 7 oblastí, v ktorých
možno prevádzať jednotky: Mena,
Plocha, Dĺžka, Hmotnosť, Teplota,
Objem a Rýchlosť.

F300_Slovakia_1.0_0722_���.indd81 81

Svetový čas

Nástraoje

Stopky

Služby SIM

Menu 9.6

(závisí od SIM karty)
Pomocou menu služieb SIM karty
je váš telefón zabezpečený do
budúcnosti a bude podporovať
ďalšie položky služieb operátora.
Ďalšie informácie vám poskytne
operátor.
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WAP
WAP

Môžete získať prístup k rôznym
službám WAP (Wireless Application
Protocol), ako napríklad bankové
služby, novinky, správy o počasí
a informácie o letoch. Tieto
služby sú špeciálne navrhnuté
pre mobilné telefóny a spravujú ich
poskytovatelia služieb WAP.
Overte si dostupnosť služieb WAP,
ceny a tarify u prevádzkovateľa siete
alebo poskytovateľa služby, ktorého
služby chcete používať.
Poskytovatelia služieb vám tiež
poskytnú pokyny k tomu, ako
používať ich služby.
Po pripojení sa zobrazí
domovská stránka. Jej obsah
závisí od poskytovateľa služby.
Prehľadávanie ukončíte kedykoľvek
stlačením tlačidla e. Telefón sa
vráti do menu v stave nečinnosti.
Navigácia v prehľadávači WAP
Surfovať na internete môžete
pomocou tlačidiel telefónu alebo
menu prehľadávača WAP.

Pomocou tlačidiel telefónu
Pri surfovaní na internete majú
tlačidlá telefónu funkciu závislú
od režimu telefónu.
Ikona

Popis

UD

Rolovanie obsahom
o jeden riadok

c

Návrat
na predchádzajúcu
stránku

O

Výber možností
a potvrdzovanie akcií

Pomocou menu prehľadávača
WAP
Pri surfovaní na mobilnom webe
sú k dispozícii rôzne možnosti menu.
Poznámka
Jednotlivé menu prehliadača WAP
sa môžu odlišovať v závislosti
od jeho verzie.
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Menu *.1

Slúži na pripojenie k domovskej
stránke. Domovskou stránkou bude
stránka definovaná v aktivovanom
profile. Ak nie je v aktivovanom
profile definovaná, bude nastavená
podľa poskytovateľa služby.

Yahoo!

vP
 ripojiť: pripojí sa k zvolenej

záložke.

vZ
 obraziť: môžete zobraziť vybranú

záložku.

vU
 praviť: môžete upraviť zvolenú

záložku.

Menu *.2

Mžete využ?ať službu mobilneho
internetu Yahoo Mobile Internet
Service.

Záložky

Po výbere požadovanej záložky budú
dostupné nasledujúce možnosti.

vO
 dstrániť: môžete odstrániť

zvolenú záložku.

vN
 ová záložka: vyberte, ak chcete

vytvoriť novú záložku.

vN
 ová zložka: vyberte, ak chcete

Menu *.3

Toto menu vám umožní uložiť URL
obľúbených webových stránok na
neskorší jednoduchý prístup.

Vytvorenie záložky
1. Stlačte ľavé kontextové tlačidlo
[Možnosti].

vytvoriť novú zložku.

vP
 resunúť: môžete presunúť

vybranú záložku do zložky.

vK
 opírovať: môžete kopírovať

vybranú záložku.

vO
 doslať URL prostredníctvom:

odošle vybranú záložku
prostredníctvom Správa/Email.

2. Zvoľte možnosť Nová záložka
a stlačte tlačidlo OK.

vH
 romadné zmazanie: umožní

3. Po zadaní požadovaného názvu
a adresy URL stlačte tlačidlo OK.

vZ
 mazať všetko: odstráni všetky
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WAP

Domov

vybrať a odstrániť uložené záložky.
záložky.

83

2008.7.22 5:54:42 PM

WAP
WAP

Vložiť adresu

Menu *.4

Sieťové profily (Menu *.7.1)

Priamo sa môžete pripojiť
k požadovanej stránke. Po zadaní
konkrétnej URL stlačte ľavé
kontextové tlačidlo [Možnosti]
a zvoľte Pripojiť.

Profil je sieťová informácia používaná
na pripojenie k internetu.

História

Každý profil má nasledujúce
podmenu:

Menu *.5

Toto menu zobrazuje posledné
prezerané stránky.

Uložené stránky

vA
 ktivovať: aktivuje vybraný profil.
vZ
 obraziť: môžete zobraziť vybraný

Menu *.6

Telefón dokáže uložiť stránku
zobrazenú na displeji ako súbor
pre režim offline.

Nastavenia

V pamäti telefónu sú uložené
predvolené profily pre niektorých
operátorov. Predvolené profily
nemožno premenovať.

Menu *.7

Môžete nastaviť profil, vyrovnávaciu
pamäť a zabezpečenie týkajúce sa
internetovej služby.

profil.

vU
 praviť: môžete upraviť vybraný

profil.

vN
 ový profil: môžete pridať nový

profil.

vO
 dstrániť: odstráni vybraný profil

zo zoznamu.

Režim vykresľovania
(Menu *.7.2)

Môžete upraviť veľkosť stránky URL,
ak je väčšia ako obrazovka telefónu.

84
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Zobraziť obrázok (Menu *.7.6)

(Menu *.7.3)

Môžete vybrať, či sa počas
prehliadania cez WAP majú alebo
nemajú zobrazovať obrázky.

Údaje alebo služby, ktoré ste
použili, sa ukladajú v telefóne
do vyrovnávacej pamäti.
Poznámka
Vyrovnávacia pamäť je pamäť,
ktorá slúži na dočasné uloženie
údajov.

Súbory cookies (Menu *.7.4)
Povolením súborov cookies
umožníte ukladanie súborov cookies
prijatých zo servera. Zakázaním tejto
funkcie zakážete ukladanie súborov
cookies v telefóne.

WAP

Vyrovnávacia pamäť

Skript (Menu *.7.7)
Zvoľte, či sa má zapnúť alebo vypnúť
skript Java.

Informácie

Menu *.8

Môžete zobraziť informácie o verzii
prehľadávača WAP.

Certifikáty zabezpečenia
(Menu *.7.5)

Môžete vidieť zoznam osobných
certifikátov, ktoré sa uložili vo vašom
telefóne.
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Pripojenie
Pripojenie

Bluetooth

Menu 0.1

Rozhranie Bluetooth umožňuje
vzájomnú bezdrôtovú komunikáciu
kompatibilných mobilných zariadení,
periférnych zariadení a počítačov,
ktoré sa nachádzajú v blízkosti.
Toto zariadenie podporuje
zabudované pripojenie
cez Bluetooth, čím poskytuje
možnosť pripojenia kompatibilných
súprav handsfree Bluetooth,
počítačových aplikácií atď.

Poznámka
v Ak použijete funkciu

synchronizácie LG s počítačom
cez Bluetooth, môžete prenášať
len údaje telefónneho zoznamu.

v Keď prijímate údaje z iného

zariadenia cez Bluetooth,
telefón vyžaduje potvrdenie.
Po potvrdení prenosu sa súbor
skopíruje do telefónu.

v Súbory budú ukladané

v závislosti od typu súboru
do nasledujúcich zložiek:

- Video (.3gp, mp4): zložka
Videá
- Obrázok (.bmp, gif, jpg, png):
zložka Obrázky
- Zvuk (.amr, wav, aac): zložka
Zvuky
- MP3 (.mp3): zložka Zvuky/MP3
- I né súbory (.txt, html): zložka
Iné

86
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vN
 astaviť Bluetooth

vS
 párované zariadenia

Môžete zobraziť všetky zariadenia,
s ktorými už je telefón KF300
spárovaný. Ak vstúpite do položky
Spárované zariadenia, máte
k dispozícii nasledujúce možnosti.

-P
 ripojiť/Odpojiť: po spárovaní
so súpravou handsfree alebo
stereofónnou súpravou handsfree
by ste sa mali pripojiť k týmto
zariadeniam. Potom ich môžete
používať.
- Pridať: umožňuje vyhľadávať
nové zariadenia s funkciou
Bluetooth a pridávať ich
do zoznamu spárovaných
zariadení. Keď vyberiete položku
Nové, telefón začne hľadať
zariadenia s funkciou Bluetooth
nachádzajúce sa v dosahu. Keď
sa v zozname zobrazí zariadenie,
ktoré chcete spárovať, stlačte
pravé kontextové tlačidlo
[Zastaviť].
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Prejdite na požadované zariadenie
a stlačte ľavé kontextové tlačidlo
[ok]. Objaví sa výzva na zadanie
vstupného kódu.
Vstupný kód môže byť ľubovoľný
kód, ktorý chcete použiť (rovnaký
vstupný kód musia použiť obidve
zariadenia) alebo jeden z kódov
predvolených zariadením, s ktorým
chcete párovať. Ak už má párované
zariadenie zadaný predvolený kód
vstupný kód, pozrite návod na
používanie tohto zariadenia.

Pripojenie

Funkciu Bluetooth môžete
aktivovať alebo vypnúť.

-N
 astaviť ako overené/Nastaviť
ako neoverené: umožňuje
nastaviť neoverené pripojenie
medzi zariadeniami s funkciou
Bluetooth. Ak napríklad
pravidelne používate s telefónom
súpravu handsfree, nastavte
pripojenie ako neoverené, čo
znamená, že súprava handsfree
sa bude k telefónu pripájať
automaticky pri každom zapnutí
telefónu.
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Pripojenie
Pripojenie

-V
 šetky služby: umožňuje
zobraziť všetky služby, ktoré
zariadenie s funkciou Bluetooth
podporuje.
- Odstrániť: umožňuje odstrániť
spárované zariadenie s funkciou
Bluetooth.
- Priradiť názov: umožňuje zmeniť
názov párovaného zariadenia
s funkciou Bluetooth a spôsob,
akým je zobrazený na telefóne.
- Zmazať všetko: umožňuje
odstrániť všetky spárované
zariadenia s funkciou Bluetooth.
vN
 astavenia

-V
 iditeÍnosť môjho telefónu: tým
sa nastaví, či je telefón viditeľný
pre ostatné zariadenia s funkciou
Bluetooth.
- Moje meno: môžete nastaviť
názov zariadenia s funkciou
Bluetooth. Predvolený názov je
LG KF300.
- Moja adresa: môžete zobraziť
adresu svojho zariadenia
Bluetooth.

Sieť

Menu 0.2

Môžete vybrať sieť, ktorá sa
automaticky alebo manuálne
zaregistruje.

Výber siete (Menu 0.2.1)
Zvyčajne je výber siete nastavený
na možnosť Automaticky.
vA
 utomaticky: ak vyberiete režim

Automaticky, telefón pre vás
automaticky vyhľadá a vyberie
sieť. Ak ste vybrali možnosť
Automaticky, telefón sa nastaví na
automatický režim aj potom, ak
ho vypnete a zapnete.

vM
 anuálne: telefón nájde zoznam

dostupných sietí a zobrazí vám ich.
Potom budete môcť vybrať sieť,
ktorú chcete použiť, ak má táto
sieť roamingovú dohodu s vaším
domovským operátorom. Telefón
vám umožní vybrať inú sieť, ak
telefón stratí prístup k vybranej
sieti.

88
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vP
 referované: môžete nastaviť

Nastavenie GPRS (Menu 0.2.2)
Služby GPRS môžete nastaviť
v závislosti od rôznych situácií.
v Zapnúť

Ak vyberiete toto menu, telefón
je pri zapnutí automaticky
registrovaný v sieti GPRS.
Pri službe WAP alebo pri vytáčaní
pomocou PC je možné vytvorenie
spojenia medzi telefónom
a sieťou a prenos dát. Po ukončení
aplikácie sa spojenie GPRS
ukončí, ale registrácia v sieti GPRS
pretrváva.
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v V prípade potreby

Ak vyberiete toto menu, vytvorí
sa v prípade potreby po pripojení
služby WAP pripojenie cez GPRS
a zatvorí sa, keď ukončíte
pripojenie WAP alebo aplikácie.

Pripojenie

zoznam uprednostňovaných
sietí a určiť tak, aby sa telefón
pokúsil pripojiť najprv k nim,
pred pokusom o zaregistrovanie
sa do iných sietí. Ide o zoznam
známych sietí uložený v telefóne.

Prístupový bod (Menu 0.2.3)
vZ
 obraziť: môžete zobraziť vybraný

profil.

vU
 praviť: môžete upraviť vybraný

profil.

vN
 ový prístupový bod

•M
 eno: môžete zadať názov siete.
•N
 osič: môžete nastaviť službu
nosiča dát. Dáta/GPRS.
<Nastavenia dát>
Objaví sa len v prípade, že vyberiete
ako nosič/službu možnosť
Nastavenia dát.
- Vytočiť číslo: zadajte telefónne
číslo používané na voľbu brány
WAP.
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Pripojenie
Pripojenie

- UžívateÍské ID: identifikácia
používateľa pre server
telefonického pripojenia (NIE
pre bránu WAP).
- Heslo: heslo vyžadované serverom
telefonického pripojenia (NIE
pre bránu WAP), ktorým sa
identifikujete.
- Typ hovoru: vyberte typ hovoru
– Analógový alebo Digitálny (ISDN).
- Čas nečinnosti: je potrebné zadať
časový limit.
Po jeho zadaní bude navigačná
služba WAP nedostupná, ak nebudú
zadávané ani prenášané žiadne dáta.
- Primárny server: zadajte adresu
IP primárneho servera DNS,
ku ktorému pristupujete.

Nastavenia služby sú k dispozícii
len v prípade, že je ako nosič služby
vybraná možnosť GPRS.
– APN: zadajte názov prístupového
bodu GPRS.
-U
 žívateÍské ID: identifikácia
používateľa pre server APN.
- Heslo: heslo vyžadované serverom
APN.
- Primárny server: zadajte adresu
IP primárneho servera DNS,
ku ktorému pristupujete.
- Sekundárny: zadajte adresu
IP sekundárneho servera DNS,
ku ktorému pristupujete.

- Sekundárny server: zadajte adresu
IP sekundárneho servera DNS,
ku ktorému pristupujete.
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Menu 0.3

Môžete vybrať jeden režim
pre položku Dátová služba
a Veľkokapacitné úložné zariadenie
USB.
vV
 eľkokapacitné úložné

zariadenie

Svoj telefón môžete pripojiť
k PC ako úložné zariadenie USB
pomocou kábla tromi spôsobmi.
1. Pripojte telefón k PC, keď je
zobrazená nečinná obrazovka.
2. Pripojte telefón počas vykonávania
nejakej operácie alebo funkcie
niektorého menu a potom prejdite
na nečinnú obrazovku.
3. Pripojte telefón počas vykonávania
nejakej operácie alebo funkcie
niektorého menu a potom vyberte
menu Veľkokapacitné úložné
zariadenie USB.
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Po skončení práce s pamäťovou
kartou microSD kliknite na položku
Ukončiť a vykonajte nasledujúce
kroky.

Výstraha!

Pripojenie

Režim pripájania USB

Pred odpojením kábla je
potrebné kliknúť na položku
Ukončiť. V opačnom prípade by
mohlo dôjsť k porušeniu integrity
prenášaných údajov.
1. K liknite na oznamovaciu oblasť.
[Odpojiť alebo vysunúť hardvér]
2. Vyberte Veľkokapacitné
zariadenie USB a kliknite
na položku Zastaviť. Zobrazí sa
nasledujúca správa: „USB Mass
Storage Device device can
now be safely removed from
the system“ (Veľkokapacitné
zariadenie USB možno teraz
bezpečne odobrať zo systému).
3. Potom môžete odpojiť kábel.
vD
 átová služba

Zvolením menu Dátová služba
môžete využívať program LG
Mobile Sync.
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Nastavenia
Nastavenia

Dátum a čas

Menu #.1

Môžete nastaviť funkcie týkajúce sa
dátumu a času.

Nastaviť dátum (Menu #.1.1)

Jazyky

Menu #.2

Môžete zmeniť jazyk textov displeja
na telefóne. Táto zmena tiež ovplyvní
jazyk režimu zadávania.

Môžete zadať aktuálny dátum.

Displej

Formát dátumu (Menu #.1.2)

Tapeta (Menu #.3.1)

Môžete nastaviť formát dátumu,
napríklad RRRR/MM/DD, DD/MM/
RRRR, MM/DD/RRRR. (D: deň/M:
mesiac/R: rok)

Môžete nastaviť obrázok pozadia
v pohotovostnom režime.

Nastaviť čas (Menu #.1.3)

Formát hodín môžete nastaviť
tak, aby sa hodiny zobrazovali na
Vnútornej/Vonkajšej obrazovke
telefónu.

Môžete zadať aktuálny čas.

Formát času (Menu #.1.4)

Menu #.3

Hodiny (Menu #.3.2)

Môžete nastaviť formát času:
24 hodín alebo 12 hodín.

Podsvietenie

Automatická aktualizácia

Môžete nastaviť trvanie podsvietenia
displeja.

(Menu #.3.3)

(Menu #.1.5)

Ak vyberiete možnosť Zap., telefón
bude automaticky aktualizovať
dátum a čas.

92
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Vytáčanie (Menu #.3.9)

Môžete nastaviť jas obrazovky.

Môžete nastaviť štýl písma/veľkosť
písma čísel, ktoré sa zobrazujú na
východiskovej obrazovke počas
hovoru.

Zobraziť mapu menu
(Menu #.3.5)

Môžete nastaviť funkcie 4
navigačných tlačidiel, aby sa v režime
nečinnosti používali ako skratky.

Pohotovostný text (Menu #.3.0)

Veľkosť písma (Menu #.3.6)

Ak vyberiete možnosť Zap., môžete
upravovať text, ktorý sa zobrazí
v pohotovostnom režime.

Môžete zmeniť veľkosť písma textu
zobrazenom na displeji telefónu.

Názov siete (Menu #.3.*)

Motív (Menu #.3.7)
Tu môžete nastaviť motív obrazovky,
ktorý sa bude zobrazovať na hlavnej
obrazovke.

Štýl ponúk (Menu #.3.8)
Telefón umožňuje nastaviť motívy
pre menu Mriežkové zobrazenie
a Zobrazenie zoznamov. Štýl menu
nastavte posúvaním a stlačením
ľavého kontextového tlačidla [OK].
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Nastavenia

Jas (Menu #.3.4)

Ak je táto funkcia aktivovaná,
na displeji LCD sa bude zobrazovať
názov siete.

Skratky

Menu #.4

Ak vyberiete možnosť Zap., môžete
upravovať text, ktorý sa zobrazí
v pohotovostnom režime.
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Nastavenia
Nastavenia

Hovory

Menu #.5

vM
 imo dosahu: presmeruje

hlasové volania, ak je telefón
vypnutý alebo mimo pokrytia.

Menu týkajúce sa hovoru môžete
nastaviť pomocou ľavého
kontextového tlačidla [Vybrať]
v menu Nastavenia.

vV
 šetky dátové volania:

Presmerovanie hovoru

vV
 šetky faxové hovory:

(Menu #.5.1)

Služba Presmerovanie hovorov
vám umožní presmerovať
prichádzajúce hlasové hovory,
faxové hovory a dátové hovory
na iné číslo. Ďalšie informácie vám
poskytne operátor.
vV
 šetky hlasové volania:

presmeruje všetky hlasové volania
bez výnimky.

vZ
 aneprázdnený: presmeruje

hlasové volania v prípade, že je
obsadené.

vN
 eodpovedať: presmeruje

hlasové volania, ktoré neprijmete.

presmeruje na iné číslo v prípade,
že je telefón pripojený k počítaču.
presmeruje na iné číslo, ak je
nadviazané faxové pripojenie.

vZ
 rušiť všetky: zruší všetky

presmerovania hovorov.

Podmenu
Menu presmerovania hovorov má
nasledujúce podmenu.
-A
 ktivovať: aktivuje príslušnú
službu.
Na číslo hlasovej pošty:
presmeruje do centra správ. Táto
funkcia sa nezobrazuje v menu
Všetky dátové volania a Všetky
faxové volania.
Na iné číslo: zadajte číslo, na ktoré
sa majú hovory presmerovať.

94

F300_Slovakia_1.0_0722_���.indd94 94

2008.7.22 5:54:43 PM

- Zrušiť: vypne príslušnú službu.
- Zobraziť stav: zobrazí stav
príslušnej služby.

Blokovanie hovorov
(Menu #.5.2)

Služba blokovania hovorov zabraňuje,
aby váš telefón uskutočňoval alebo
prijímal hovory určitej kategórie. Táto
funkcia vyžaduje heslo blokovania
hovorov. Zobraziť môžete nasledujúce
podmenu.
vV
 šetky odchádzajúce volania

vO
 dch. medzinár. okrem

domovskej krajiny
Služba blokovania pre všetky
odchádzajúce medzinárodné
hovory pri roamingu.

vV
 šetky prichádzajúce

Služba blokovania pre všetky
prichádzajúce hovory.

vP
 richádzajúce v zahraničí

Služba blokovania pre všetky
prichádzajúce hovory v roamingu.

vZ
 rušiť všetky blokovania

Môžete zrušiť všetky služby
blokovania hovorov.

vZ
 meniť heslo

Môžete zmeniť heslo služby
blokovania hovorov.

Služba blokovania pre všetky
odchádzajúce hovory.

Podmenu:

vO
 dchádzajúce medzinárodné

– Aktivovať

Služba blokovania pre všetky
odchádzajúce medzinárodné
hovory.
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Nastavenia

Na obľúbené číslo: Môžete
skontrolovať 5 naposledy použitých
čísel.

Umožní požadovať, aby sieť zapla
obmedzenia hovorov.
– Zrušiť
Vypne vybrané obmedzenie
hovorov.
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Nastavenia
– Zobraziť stav

Nastavenia

Zobrazí stav, či sú hovory
blokované alebo nie.

Pevne vytáčané číslo
(Menu #.5.3)

(závisí od karty SIM)
v Môžete obmedziť svoje

odchádzajúce hovory na vybrané
telefónne čísla. Čísla sú chránené
kódom PIN2.

vZ
 apnúť

Môžete obmedziť svoje
odchádzajúce hovory na vybrané
telefónne čísla.
vV
 ypnúť

Môžete zrušiť funkciu pevne
stanoveného vytáčania.
vZ
 oznam čísel

Môžete zobraziť zoznam čísel
uložených ako pevne stanovené
čísla vytáčania

Režim odpovedania (Menu #.5.4)
vO
 tvoriť telefón: ak vyberiete

toto menu, budete môcť prijímať
prichádzajúci hovor otvorením
telefónu.

vK
 torékoÍvek tlačidlo: ak zvolíte

toto menu, hovory budete môcť
prijímať stlačením ľubovoľného
tlačidla okrem tlačidla Ukončiť
a pravého kontextového tlačidla.

vL
 en tlačidlo Odoslať: ak zvolíte

toto menu, hovory budete môcť
prijímať iba stlačením tlačidla
Odoslať.

Odoslať moje číslo (Menu #.5.5)
(v závislosti od siete
a predplatených služieb)
vN
 astaviť podľa siete: ak vyberiete

túto možnosť, môžete odosielať
svoje telefónne číslo v závislosti
od dvojlinkovej služby ako linka 1
a linka 2.
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vZ
 ap.: môžete odoslať svoje

vV
 yp.: vaše telefónne číslo sa

nezobrazí.

Čakajúci hovor (Menu #.5.6)
(závisí od siete)
vA
 ktivovať: ak vyberiete možnosť

Aktivovať, budete môcť prijať
čakajúci (prichádzajúci) hovor.

vZ
 rušiť: ak vyberiete možnosť

Zrušiť, nebudete môcť rozpoznať
čakajúci (prichádzajúci) hovor.

vZ
 obraziť stav: zobrazí stav

Čakajúceho hovoru.

Tón po minúte (Menu #.5.7)
Ak vyberiete možnosť Zap., budete
môcť sledovať trvanie hovoru
pípnutím po každej minúte hovoru.
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Automatické opakované
vytáčanie (Menu #.5.8)
vZ
 ap.: keď sa táto funkcia aktivuje,

telefón sa automaticky pokúsi
opätovne vytočiť číslo v prípade
zlyhania pripojenia hovoru.

Nastavenia

telefónne číslo druhej strane.
Vaše telefónne číslo sa zobrazí na
telefóne príjemcu.

vV
 yp.: váš telefón nevykoná žiadne

pokusy na opätovné vytočenie,
keď sa pôvodný hovor nespojí.

Zvoliť linku (Menu #.5.9)
(závisí od karty SIM)
V závislosti od podpory dvojlinkovej
služby na vašej SIM karte si môžete
vybrať linku, ktorú chcete.

DTMF tóny (Menu #.5.0)
Počas aktívneho hovoru môžete
odoslať tóny tlačidiel na ovládanie
schránky hlasovej pošty alebo iných
automatizovaných telefónnych
služieb.
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Nastavenia
Nastavenia

Zabezpečenie

Menu #.6

Vyžadovať kód PIN (Menu #.6.1)
V tejto ponuke môžete nastaviť
telefón, aby požadoval PIN kód vašej
SIM karty, keď sa telefón zapne.
Ak je táto funkcia aktivovaná, objaví
sa žiadosť o zadanie kódu PIN.
1. V menu nastavení zabezpečenia
zvoľte možnosť Vyžadovať kód PIN
a stlačte ľavé kontextové tlačidlo
[OK].
2. Nastavte jednu z možností
Zap./Vyp.
3. Ak chcete nastavenie zmeniť, je
potrebné pri zapnutí telefónu
zadať kód PIN.
4. Ak zadáte kód PIN viac ako trikrát
nesprávne, telefón sa zablokuje.
Ak je kód PIN zablokovaný,
potrebujete kód PUK.

5. K ód PUK možno zadať najviac
10-krát. Ak zadáte kód PUK viac
ako 10-krát, telefón nebude možné
odblokovať. Je potrebné obrátiť sa
na poskytovateľa služby.

Uzamknutie telefónu
(Menu #.6.2)

Môžete použiť kód zabezpečenia,
aby ste zabránili nepovolenému
používaniu telefónu. Kedykoľvek pri
zapnutí telefónu bude požadovať
kód zabezpečenia, ak je uzamknutie
telefónu nastavené na možnosť Zap.
Ak nastavíte uzamknutie telefónu
na možnosť Pri zmene SIM, telefón
bude požadovať kód zabezpečenia
iba v prípade, že zmeníte SIM kartu.

Zmeniť kódy (Menu #.6.3)
PIN je skratka osobného
identifikačného čísla (Personal
Identification Number), ktoré
zabraňuje používanie neoprávnenou
osobou.
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1. Ak chcete zmeniť kód
zabezpečenia alebo kód PIN2,
zadajte pôvodný kód a potom
stlačte ľavé kontextové tlačidlo
[OK].
2. Zadajte nový kód zabezpečenia
alebo kód PIN2 a overte ich.

Režim Počas letu
Menu #.7

Umožňuje využívať len tie funkcie
telefónu, ktoré nevyžadujú použitie
bezdrôtovej siete, keď sa nachádzate
v lietadle alebo na miestach, kde
použitie bezdrôtovej siete nie je
povolené.
Ak zapnete režim Počas letu,
na obrazovke sa namiesto ikony
intenzity sieťového signálu zobrazí
príslušná ikona.
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vZ
 ap.: nemôžete uskutočniť (ani

prijať) žiadne hovory vrátane
núdzových hovorov ani využívať
iné funkcie, ktoré vyžadujú sieťové
pokrytie.

vV
 yp.: umožňuje vypnúť režim

Nastavenia

Môžete zmeniť prístupové kódy: kód
zabezpečenia, kód PIN2.

počas letu a obnoviť prístup
telefónu k sieti.

Úspora energie

Menu #.8

Vyberte, či chcete výrobné
nastavenie úspory energie nastaviť
na možnosť Zap. alebo Vyp.

Obnoviť

Menu #.9

Môžete aktivovať všetky výrobné
nastavenia. Aby ste aktivovali túto
funkciu, budete potrebovať kód
zabezpečenia.

Stav pamäte

Menu #.0

Môžete skontrolovať voľný priestor
a využitie pamäte telefónu, SIM karty
a externej pamäte (ak je vložená).
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Príslušenstvo
Príslušenstvo

K mobilnému telefónu je k dispozícii rozličné príslušenstvo. Tieto doplnky
možno vybrať podľa svojich osobných komunikačných potrieb.

Bežná batéria

Cestovný adaptér
Táto nabíjačka
umožňuje
nabíjať batériu,
keď ste mimo
domu alebo
kancelárie.

Kombinovaná súprava
handsfree

Poznámka
v Používajte vždy originálne

príslušenstvo LG.

v V opačnom prípade riskujete

stratu záruky.

v Príslušenstvo sa môže líšiť

v závislosti od oblasti, kde sa
nachádzate. Ďalšie informácie
vám poskytne miestna servisná
spoločnosť alebo zástupca
výrobcu.
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Technické údaje
Všeobecné
Systém: E-GSM 900/DCS 1800/ PCS 1900

Teploty okolia
Max: +55 °C (vybíjanie)
+45 °C (nabíjanie)

Technické údaje

Názov výrobku: KF300

Min: -10 °C
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„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií,
ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho
ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke. Tieto prípadné
rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie
vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto
prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu,
ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv
zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“
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HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE
Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and
fold as illustrated below.

How to cut

How to fold

Cut out Quick Reference Guide
along the cutout line. You can place
a scale on the cutoff line and cut as
illustrated below.
• Be careful not to cut yourself
when using scissors.

Fold Quick Reference Guide along
the perforated line so that the cover
faces upwards as illustrated below.
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Parts of the phone
1

2

KF300
QUICK REFERENCE GUIDE
8

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

3
4
5

For more details, please refer to the User Guide.

9
0
a

1. Earpiece
2. Main LCD
3. Soft keys
(Left soft key /
Right soft key)
4. Camera hot key
5. Send key
6. Alpha numeric keys
7. Microphone
8. Confirm key /
OK key
9. Navigation key
10. Clear key
11. End key

6

7

MP3 player
The KF300 has an integrated MP3 player built-in.
You can enjoy listening to MP3 music files on your
phone
using a compatible headset or via the internal
loudspeaker.
You can transfer MP3 files from a compatible PC to
the memory in your phone using the Mass Storage.
When you connect the phone to a PC using the
USB cable and then you can show removable disk
through
windows explorer. After you copy songs in
removable disk, you should execute safe remove
from your system.

F300 QRG_E_0715.indd 3

All songs
You can see the all of music files.
My playlist
You can set the music files of your taste.
Settings
vS
 huffle: If you select On, you can listen to the
music randomly.
vR
 epeat: This menu allows to set the play mode:
Off, One, All.
vE
 qualizer: This menu helps you to adjust various
of environment on listening to the music.
vP
 layer skin: This menu allows to change the
background of main LCD on playing MP3 file.
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Note
Music is copyright protected in international treaties and
national copyright laws. It may be necessary to obtain
permission or a license to reproduce or copy music. In
some countries national law prohibits private copying
of copyrighted material. Please check the national
legislation of the applicable country concerning the use
of such material.

Camera
Using the camera module built in your phone, you
can take pictures of people. Additionally, you can
send photos to other people and select photos as
wallpaper.
Note
When using the camera, power consumption increases.
If the battery is too low, you may not be able to use the
Camera feature, please recharge the battery before use.

FM Radio
1. Connect the headset with your phone.
2. After presetting radio channels, you can listen
to other channel by pressing the corresponding
number key (short press).
3. You can access the following option menus by
pressing the left soft key [Options].
vE
 dit channel: You can adjust frequency and
change the radio station in the selected channel.
You can change the frequency with Left/Right
navigation keys and number keys.
vA
 uto scan: If you select "Auto scan Now?" On,
automatically set the radio channel. And When
"Save this station" message will be popped up,
if you select Yes, the selected frequency will be
stored.
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• To take a picture
- To take clear pictures, press the camera C key
while holding the camera without any movement.
- Appropriately adjust distance to the object that
you want take a picture of (more than 50 cm).
1. Press the camera C key in standby mode.
2. Focus on the subject to capture the image, and
then press the camera C key or the OK key.
Note
v You can adjust the brightness by using the L , R.

Video camera
1. To start recording press the OK key. As soon as it
starts to record a timer will be displayed.
2. Press the left soft key[Stop]/confirm key/ camera
hot key to end the recording.

vR
 eset all channels: You can delete all channels

you saved.
vL
isten via: Select this to listen to the radio

through Speaker/Wired headset/Bluetooth in the
[Options].

Voice recorder
You can record a voice memo.
1. Press the OK key to start recording. Once
recording is started, the message “REC” and
the recording time are displayed, talk into the
microphone.
2. If you want to finish recording, press the
right soft key [Stop]. The recorded file is
automatically saved in Sounds folder of My
stuff.
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Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

ZÁRUČNÍ LIST
MOBILNÍ TELEFONY

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

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

Razítko a podpis:

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

Razítko a podpis:

UKONČENÍ OPRAVY:
SERVISNÍ ÚKON:
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:

Razítko a podpis:

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

Razítko a podpis:

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

ZÁRUČNÝ LIST
MOBILNÉ TELEFÓNY

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

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

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

Pečiatka a podpis

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

Pečiatka a podpis

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

Pečiatka a podpis

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

Pečiatka a podpis

DÁTUM PRÍJMU:
UKONČENIE OPRAVY:
SERVISNÝ ÚKON:
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