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KS20 Příručka Uživatele
- ČESKY

Tento dokument představuje uživatelskou příručku
ke komunikátoru LG KS20 s operačním systémem
Windows Mobile. Společnost LG Electronics si
vyhrazuje veškerá práva k tomuto dokumentu. Je
zakázáno tento dokument kopírovat, pozměňovat
a distribuovat bez výslovného souhlasu společnosti
LG Electronics.
Likvidace starých spotřebičů
1. Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli,
znamená to, že na výrobek se vztahuje směrnice Evropské unie číslo 2002/96/EC.
2. Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od
běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za
tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit
možným negativním dopadům 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
Blahopřejeme vám ke koupi
pokročilého a kompaktního
komunikátoru KS20
s operačním systémem
Windows Mobile určeného
k provozu s nejnovějšími
technologiemi digitální
mobilní komunikace.
Tato příručka uživatele obsahuje
důležité informace o použití
a obsluze tohoto telefonu. V zájmu
dosažení optimálního výkonu
a zabránění poškození nebo zneužití
telefonu byste si měli všechny
informace obsažené v příručce
pečlivě pročíst. Jakékoli změny nebo
modifikace, jež nejsou výslovně
v této uživatelské příručce schváleny,
by mohly anulovat platnost záruky na
toto zařízení.

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

UPOZORNĚNÍ

• Vypněte telefon v každé oblasti, kde to
vyžadují zvláštní předpisy. Nepoužívejte
například telefon v nemocnicích, protože
může 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 nezpůsobili
poškození svého telefonu.
• Všechny rádiové vysílače způsobují riziko
rušení s elektronikou v bezprostřední
blízkosti. Mírné rušení může ovlivnit
televizory, rádia, počítače atd.
• Baterie by se měly likvidovat v souladu
s platnými právními předpisy.
• Nerozebírejte telefon ani baterii.

PRO VAŠI BEZPEČNOST

• V letadle musí být mobilní telefon
vždy vypnutý.
• Nedržte telefon v ruce, když řídíte.
• Nepoužívejte mobilní telefon v blízkosti
čerpacích stanic, skladů paliv, chemických
výrobních zařízení nebo v prostorech
s nebezpečím výbuchu.
• Z důvodu vlastní bezpečnosti
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 při uvolnění hrozí
riziko udušení.

VÝSTRAHA
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NÁVOD PRO BEZPEČNÉ A EFEKTIVNÍ
POUŽITÍ
Pročtěte si prosím tyto jednoduché
pokyny. Nedodržení těchto pokynů
může být nebezpečné nebo
protiprávní. V této příručce jsou
podány další podrobné informace.
NÁVOD PRO BEZPEČNÉ A EFEKTIVNÍ POUŽITÍ

Informace o
certifikaci (sar)
Toto zařízení splňuje mezinárodní
směrnice pro vystavení osob
rádiovým vlnám
Vaše mobilní zařízení je zároveň
rádiovým vysílačem a přijímačem.
Bylo navrženo a vyrobeno tak, aby
nepřesahovalo omezení kladená na
vystavení osob rádiovým vlnám (RF)
uvedená v mezinárodních směrnicích
(ICNIRP). Tato omezení jsou součástí
komplexních směrnic a stanovují
povolenou hladinu vystavení
veřejnosti radiofrekvenčnímu záření.

Tyto směrnice byly sestaveny
nezávislými vědeckými
organizacemi na základě
pravidelného a důkladného
vyhodnocování vědeckých
studií. Tyto směrnice obsahují
dostatečnou rezervu, která slouží
k zajištění bezpečnosti všech osob,
bez ohledu na věk a zdravotní stav.
v Norma pro vystavení osob
vyzařování mobilních zařízení
používá jednotku, označovanou
jako specifická míra pohlcení
(Specific Absorption Rate), neboli
SAR. Hranice SAR uvedená
v mezinárodních směrnicích je 2,0
W/kg*. Testování SAR se provádí ve
standardních provozních polohách
se zařízením vysílajícím na nejvyšší
výkon ve všech testovaných
frekvenčních pásmech. Ačkoliv
je hodnota SAR stanovena pro
nejvyšší certifikovaný vysílací výkon,

10
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nebo když se nachází alespoň
1,5 cm od těla. Pokud je zařízení
umístěno v obalu, na sponě na
opasek nebo v držáku na těle, nesmí
takový doplněk obsahovat kovové
součásti a měl by být umístěn
alespoň 1,5 cm od těla. Za účelem
přenášení datových souborů
nebo zpráv vyžaduje toto zařízení
kvalitní připojení k síti. V některých
případech může být přenos
datových souborů nebo zpráv
pozdržen až do dosažení takového
připojení. Zajistěte, aby byly
dodrženy výše uvedené hodnoty
vzdálenosti zařízení od těla až do
doby, kdy bude přenos dokončen.
Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou
pro toto zařízení při testování u těla
je 1,24 W/kg.

NÁVOD PRO BEZPEČNÉ A EFEKTIVNÍ POUŽITÍ

skutečná hodnota SAR pro dané
zařízení při běžném provozu může
být výrazně nižší, než je uvedená
maximální hodnota. Důvodem je
to, že zařízení pracuje na několika
úrovních výkonu tak, aby používalo
pouze takový výkon, jaký je potřeba
k dosažení sítě. Obecně řečeno,
čím blíže se nacházíte k základní
stanici, tím nižší je výkon zařízení.
Před uvedením na trh musí být
předloženo prohlášení o shodě
s Evropskou směrnicí R&TTE.
Toto nařízení obsahuje základní
požadavky na ochranu zdraví
a bezpečnosti uživatelů a dalších
osob. Nejvyšší hodnotou SAR
naměřenou pro toto zařízení při
testování u ucha je 1,04 W/kg.
v Toto zařízení splňuje požadavky
směrnic týkajících se vyzařování RF
energie tehdy, když je používáno
v normální provozní poloze u ucha,

11
KS20_Open_Czech_0116_깽.indd
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NÁVOD PRO BEZPEČNÉ A EFEKTIVNÍ POUŽITÍ

NÁVOD PRO BEZPEČNÉ A EFEKTIVNÍ POUŽITÍ

*Limitem SAR pro mobilní zařízení
používaná veřejností jsou 2,0 watty/
kilogram (W/kg) v průměru na deset
gramů tkáně. Směrnice obsahují
dostatečnou rezervu, zajišťující
dodatečnou ochranu veřejnosti
a eliminující případné odchylky při
měření. Hodnoty SAR se mohou lišit
podle státních požadavků na měření
a podle síťového pásma. Informace
o SAR v jiných regionech naleznete
v části s informacemi o produktech
na stránkách www.lgmobile.com.

Péče o přístroj a jeho
údržba
Varování
Používejte pouze baterie, nabíječku
a příslušenství schválené pro tento
konkrétní model telefonu. Použití
jiných typů by mohlo vést nejen ke
zrušení platnosti homologace nebo
záruk, které se na telefon vztahují,
ale i k ohrožení zdraví.
v Přístroj nerozebírejte.

V případě nutnosti
opravy přístroj odneste
kvaliřkovanému
servisnímu technikovi.
v Telefon neponechávejte
a nepoužívejte v blízkosti
elektrických spotřebičů, jako
je televizor, radiopřijímač
nebo osobní počítač.

12
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v Telefon by měl být v bezpečné

v Telefon by neměl být umístěn

v těsné blízkosti platebních karet
a dopravních jízdenek, kde by
mohlo dojít k poškození údajů na
magnetických proužcích.
v Nedotýkejte se displeje ostrými
předměty; mohlo by dojít
k poškození telefonu.
v Telefon by neměl přijít do styku
s tekutinami a vlhkým prostředím.
v Příslušenství jako sluchátka nebo
headsety používejte opatrně.
Ubezpečte se, že jejich kabely
nejsou zohýbané a že se zbytečně
nedotýkají antény.
v Před zapnutím přístroje odpojte
datový kabel.

NÁVOD PRO BEZPEČNÉ A EFEKTIVNÍ POUŽITÍ

vzdálenosti od zdrojů tepla, jako
jsou radiátory a vařiče.
v Nikdy neumísťujte přístroj do
mikrovlnné trouby, baterie telefonu
by mohla explodovat.
v Neupusťte přístroj na zem.
v Přístroj by neměl být
vystaven mechanickým
vibracím nebo nárazům.
v Při zabalení do fólie nebo obalu
z PVC by mohlo dojít k poškození
ochranného nátěru telefonu.
v K čištění přístroje nepoužívejte
agresivní chemické přípravky (jako
jsou například rozpouštědla –
benzen, ředidlo nebo alkohol).
Vzniká riziko požáru.
v Telefon by neměl být vystaven
nadměrnému kouři nebo prachu.

13
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NÁVOD PRO BEZPEČNÉ A EFEKTIVNÍ POUŽITÍ

NÁVOD PRO BEZPEČNÉ A EFEKTIVNÍ POUŽITÍ

Elektronické přístroje

Bezpečnost na silnici

Všechny mobilní telefony mohou
způsobovat rušení s možným
negativním vlivem na normální funkci
elektronických přístrojů.
v Bez povolení není dovoleno
používat mobilní telefon
v blízkosti lékařských přístrojů.
Telefon by neměl být umístěn
těsně u kardiostimulátoru (tzn.
v náprsní kapse).
v Některé mobilní telefony mohou
rušit funkčnost naslouchátek.
v Může dojít ik určitému drobnému
rušení televize, rádia, osobních
počítačů apod.

Při řízení motorových vozidel
se seznamte s místními
zákony a předpisy o používání
mobilních telefonů.
v Pokud řídíte, nedržte při
telefonování telefon v ruce.
v Věnujte plnou pozornost řízení.
v Pokud máte handsfree soupravu,
používejte ji.
v Pokud to podmínky řízení vyžadují,
je třeba před voláním nebo
přijímáním hovoru vozidlo zastavit
a zaparkovat.
v Radiofrekvenční energie by
mohla mít vliv na některé
elektronické systémy ve voze,
například radiopřijímač nebo
bezpečnostní zařízení.

14
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v Pokud máte vozidlo vybavené

Vyhněte se poškození
sluchu
Pokud jste delší dobu vystaveni
hlasitým zvukům, můžete si poškodit
sluch. Proto doporučujeme, abyste
telefon nezapínali ani nevypínali
v blízkosti uší. Také doporučujeme
upravit hlasitost hudby a hovorů na
rozumnou úroveň.

Oblast odstřelovacích
prací
Telefon není dovoleno používat
v oblastech, kde probíhají odstřelovací
práce. Je třeba dodržovat příslušná
nařízení a postupovat podle platných
předpisů a nařízení.

NÁVOD PRO BEZPEČNÉ A EFEKTIVNÍ POUŽITÍ

airbagem, nesmí jeho funkci
narušovat pevně nainstalované
ani přenosné bezdrátové zařízení.
Nefunkčnost airbagu by mohla vést
k vážnému zranění.
Pokud posloucháte hudbu venku,
nezapomeňte si nastavit hlasitost
tak, abyste slyšeli okolní zvuky. Toto
doporučení se vztahuje především na
přecházení ulice.
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NÁVOD PRO BEZPEČNÉ A EFEKTIVNÍ POUŽITÍ
Potenciálně výbušné
prostředí
v Telefon nepoužívejte u čerpacích

NÁVOD PRO BEZPEČNÉ A EFEKTIVNÍ POUŽITÍ

stanic. Nepoužívejte jej v blízkosti
paliv nebo chemikálií.
v Včásti vozidla, ve kterém převážíte
mobilní telefon nebo jeho
příslušenství, nepřevážejte ani
neuchovávejte hořlavé plyny,
kapaliny nebo výbušniny.

V letadle
Bezdrátová zařízení mohou
v letadlech způsobovat rušení.
v Před nástupem do letadla je třeba
vždy mobilní telefon vypnout.
v Bez povolení posádky nepoužívejte
telefon ani na zemi.

Děti
Telefon je třeba uchovávat na
bezpečném místě mimo dosah
malých dětí. Obsahuje totiž malé
součástky, s jejichž uvolněním by
mohlo být spojeno riziko udušení.

16
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Tísňová volání

v Používejte pouze baterie anabíječky

Informace o bateriích
a jejich údržbě
v Před dobíjením nemusí být baterie

úplně vybitá. Na rozdíl od jiných
bateriových systémů zde neexistuje
paměťový efekt, který by snižoval
výkon baterie.

od firmy LG. Nabíječky LG jsou
navrženy tak, aby bateriím zajistily
maximální životnost.
v Ubaterie neprovádějte demontáž
ani je nezkratujte.
v Kontakty na baterii je třeba udržovat
v čistotě.
v Až baterie přestane podávat
přiměřený výkon, vyměňte ji.
Potřeba výměny však nastává až po
stovkách dobití.
v Pokud nebyla baterie dlouho
používána, před použitím ji
znovu nabijte.
v Nabíječka by neměla být vystavena
přímému slunečnímu záření
a neměla by se používat ve vlhkém
prostředí, například v koupelně.

NÁVOD PRO BEZPEČNÉ A EFEKTIVNÍ POUŽITÍ

Tísňová volání nemusí být k dispozici
ve všech mobilních sítích. Z tohoto
důvodu byste se neměli pro případ
tísňového volání spoléhat výhradně na
mobilní telefon. Ověřte si, zda místní
operátor podporuje tísňová volání.

17
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NÁVOD PRO BEZPEČNÉ A EFEKTIVNÍ POUŽITÍ
v Baterii nenechávejte na horkých ani

NÁVOD PRO BEZPEČNÉ A EFEKTIVNÍ POUŽITÍ

na chladných místech, snížila by se
tím její kapacita.
v Pokud bude baterie nahrazena
nesprávným typem baterie, hrozí
nebezpečí výbuchu.
v Proveďte likvidaci použitých baterií
podle pokynů výrobce.
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KS20 - FUNKCE
1

5

Části telefonu
Pohled zepředu
1. Sluchátko
2. Dotyková obrazovka

2

Slouží ke psaní, kreslení a výběru pomocí
dotykového pera.

3. Tlačítko Odeslat
3

6

4

v Slouží k vytáčení telefonního čísla
a přijímání příchozích hovorů

4. Navigační tlačítko
5. Objektiv interního fotoaparátu
6. Tlačítko Konec
v Slouží k ukončení nebo odmítnutí hovoru.

KS20 - FUNKCE
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KS20 - FUNKCE
4. Tlačítko napájení
4
1
5
2
6

7

v Stisknutí dočasně vypne zařízení a přepne
přístroj do režimu spánku. Stisknutí
a podržení (přibližně po dobu 5 sekund)
zcela vypne přístroj.
Jestliže se zařízení nachází v režimu spánku,
můžete stále používat funkci telefonu pro
přijímání hovorů. Pokud je však telefon
zcela vypnutý, tato funkce není dostupná.

5. Slot pro kartu microSD
6. Internet Explorer
v Stiskem tlačítka spustíte aplikaci
Internet Explorer.

3

7. Tlačítko fotoaparátu
v Stiskem tlačítka aktivujete fotoaparát.

Boční pohled
KS20 - FUNKCE

1. Konektor nabíječky/kabelu/handsfree
2. Postranní tlačítka
v Stiskem tlačítka nahoru a dolů
nastavíte hlasitost.

3. Dotykové pero a slot pro dotykové
pero
v Dotykové pero slouží ke psaní, kreslení
a vybírání položek na dotykové obrazovce.

20
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Pohled zezadu

Konektor kabelu/ nabíjecí
konektor baterie

Patice pro SIM kartu

Blesk
Vnější objektiv
fotoaparátu

KS20 - FUNKCE

Baterie

21
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KS20 - FUNKCE
v Klávesy na LCD displeji jsou dotykové klávesy.
v Než začnete tento výrobek používat, prostudujte si oddíl„Upozornění pro

dotykové klávesy“.

Upozornění pro
dotykové klávesy
1. Mějte vždy čisté a suché ruce.
v Ve vlhkém prostředí odstraňte
z rukou a z dotykových kláves
veškerou vlhkost.

Dotyková
klávesnice
Oznámení

Kontakty

Pevná
tlačítka
KS20 - FUNKCE
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5. Dotykové klávesy nemusejí
normálně pracovat, jestliže je
zakrývá pouzdro mobilního telefonu
nebo plastový kryt.
6. Nedotýkejte se kláves kovem
ani jiným vodivým materiálem –
kontakt s takovým materiálem
může vyvolat chybu.
7. Tento telefon umožňuje pro výběr
Nabídky použít pero nebo dotykové
pero. Pro výběr Nabídky můžete
také použít prst. Použití špičky prstu
nemusí stisknout klávesu správně.
8. V horkém a vlhkém prostředí
nemusí být dotykové klávesy
správně aktivovány.
KS20 - FUNKCE

2. Na dotykové klávesy není nutné
příliš silně tlačit.Nevystavujte
produkt silným nárazům, které
by mohly poškodit senzory
dotykových kláves.
3. Konečkem prstů přesně stiskněte
požadovanou dotykovou klávesu
a dbejte přitom, aby se zároveň
nestiskly klávesy pro jiné funkce.
4. Jestliže domovská obrazovka
ani dotykové klávesy nesvítí,
zůstane domovská obrazovka
zhasnutá i po stisknutí dotykové
klávesy. Domovská obrazovka
se znovu rozsvítí stisknutím P
(dotykové klávesy při zhasnutém
podsvícení nefungují).
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ZAČÍNÁME
Instalace paměťové
karty a baterie
1. Instalace karty USIM.
USIM karta obsahuje vaše telefonní
číslo, informace o službách
a kontakty, a proto musí být
vložena do vašeho přístroje.
Pokud USIM kartu vyjmete, stane se
přístroj nepoužitelným (v závislosti na
tom, ve které zemi se zrovna nacházíte,
můžete mít k dispozici tísňová volání)
dokud není vložena platná karta. Před
vložením nebo vyjmutím USIM karty
odpojte zařízení od nabíječky a od
dalších příslušenství. Vložte USIM kartu
na její místo.

Zkontrolujte, jestli je USIM karta řádně
zasunutá a jestli jsou zlaté kontakty
natočeny směrem dolů. USIM kartu
vyjmete tak, že na ni lehce zatlačíte
a vytáhnete ji opačným směrem.

Vložení karty USIM.

ZAČÍNÁME

Vyjmutí karty USIM
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2. Instalace SIM karty.
Zasuňte baterii do přihrádky na
baterie tak, aby se navzájem dotkly
kovové kontakty uprostřed telefonu.
Zatlačte na vrchní část baterie
aby zapadla na své místo. Kryt
baterie nasaďte na telefon tak,
jak vidíte na obrázku.

Poznámka
v Kovové kontakty na kartě
USIM se snadno poškodí
poškrábáním. Věnujte proto
kartě USIM pozornost, pokud s ní
manipulujete. Postupujte podle
instrukcí, které vám byly dodány
spolu s katou USIM.

ZAČÍNÁME
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ZAČÍNÁME
3. Vyjmutí baterie.
Otočte telefon podle obrázku
a zatlačte mírně na kryt baterie,
aby se uvolnil, a sejměte
jej. Potom pomocí prstů
nadzdvihněte a vytáhněte baterii.

Nabíjení baterie
Před připojením nabíječky k telefonu
nejprve zkontrolujte, zda je
nainstalována baterie.

ZAČÍNÁME
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<Režim nabíjení>
1. Když po vypnutí telefonu nabíjíte
zařízení, LED kontrolky telefonu
se rozsvítí červeně a zobrazí se
animace nabíjení.
2. Jakmile je telefon plně nabitý,
kontrolky LED se rozsvítí zeleně
a animace se zastaví.
3. Pokud během nabíjení stisknete
tlačítko napájení a podržíte jej
stisknuté po dobu přibližně dvou
sekund, telefon se zapne.
4. Pokud v režimu nabíjení odpojíte
od telefonu cestovní adaptér,
telefon se vypne.

VÝSTRAHA!
• Pokud nabíjíte plně vybitou baterii,
může trvat více než minutu, než začne
displej odpovídat. Nejedná se o chybu
a je to zcela normální.
(Při použití kabelu USB je tato doba
delší než 10 minut.)
• Na konektor netlačte, mohlo by dojít
k poškození telefonu nebo nabíječky.
• Používáte-li nabíječku v zahraničí,
použijte pro správnou funkčnost
přídavný adaptér. přídavný adaptér.
• Během nabíjení nevyjímejte baterii
a SIM kartu.
• V případě výměny baterie za
nesprávný typ hrozí nebezpečí
výbuchu. Likvidaci použitých baterií
proveďte podle pokynů výrobce.

ZAČÍNÁME
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ZAČÍNÁME
Odpojení nabíječky

UPOZORNĚNÍ
• Během bouřky odpojte nabíječku
a telefon od elektrické sítě. Vyhnete se
tak možnému riziku elektrického šoku
nebo požáru.
• Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu
s žádnými ostrými předměty, např.
zvířecími zuby, nehty apod. Jinak hrozí
nebezpečí požáru.

Cestovní adaptér odpojte od telefonu
dle vyobrazení. Ujistěte se, že táhnete
za koncovku, nikoliv za kabel.

ZAČÍNÁME
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Použití paměťové
karty microSD

<Jak vložit paměťovou kartu
microSD>
1. Sejměte plastový kryt, který zakrývá
slot paměťové karty microSD.

<Paměťová karta microSD>

2. Otočte paměťovou kartu kovovými
kontakty dolů a vložte ji do slotu.
Paměťovou kartu netlačte do slotu
silou. Pokud karta nevklouzne do
slotu lehce, zkontrolujte, zda je
vložena správným koncem nebo zda
se ve slotu nenachází cizí objekt.
ZAČÍNÁME
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ZAČÍNÁME
3. Po vložení zatlačte kartu, až se ozve
klapnutí, které signalizuje správné
vložení karty microSD.
4. Uzavřete plastovou ochranu slotu.
5. Při zápisu/čtení paměťové karty
nevyjímejte paměťovou kartu.

ZAČÍNÁME

Upozornění:
v Paměťovou kartu Flash
nepoužívejte, je-li stav nabití baterie
nízký.
v Jestliže probíhá zápis na kartu,
počkejte, až se zápis dokončí,
a teprve potom kartu vyjměte.
v Díky svému tvaru pasuje karta do
přístroje pouze jedním směrem.
v Kartu neohýbejte, ani ji do slotu
netlačte silou.
v Nevkládejte jiné paměťové karty
než microSD.
Je podporována karta microSD
až do velikosti 2 GB. Další
informace o kartách microSD
naleznete v uživatelské příručce
k paměťové kartě.
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Formátování
paměťové karty

Vypnutí a zapnutí
zařízení

Před použitím je nutné paměťovou
kartu formátovat. Po vložení
paměťové karty je vyvolána zpráva
o formátování a vy můžete kartu
snadno naformátovat.

Zařízení zapnete stisknutím tlačítka
Napájení. Při prvním zapnutí přístroje
jste vyzváni k provedení procesu
kalibrace. Více informací naleznete
v části„Kalibrace zařízení“ na
následující straně.
Zařízení vypnete opětovným
stisknutím P tlačítka.

Poznámka
v Karty microSD jsou již
většinou naformátovány.

Poznámka

ZAČÍNÁME

v Stisknutí tlačítka P dočasně
vypne zařízení a přepne přístroj
do režimu spánku. Během režimu
spánku však stále můžete přijímat
zprávy a hovory.
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ZAČÍNÁME
Resetování zařízení
Občas je třeba zařízení resetovat.
Normální (tzv. měkký) reset zařízení
vyprázdní programovou paměť
a vypne všechny aktivní programy.
To může být užitečné v případě,
že zařízení pracuje pomaleji než
normálně, nebo pokud program
nepracuje správně. Měkký reset
je též také nutný po dokončení
instalace některých programů. Jestliže
dojde k měkkému resetu a jsou
spuštěné programy, dojde ke ztrátě
neuložených dat.

Také můžete provést tvrdý reset (také
známý jako plný reset). Tvrdý reset by
měl být prováděn pouze v případě,
že normální reset neřeší problém
systému. Po tvrdém resetu jsou
obnovena výchozí nastavení zařízení
do stavu, ve kterém se nacházelo po
zakoupení a prvním zapnutí. Veškeré
nainstalované programy, vložená data
a vlastní nastavení budou ztraceny.

Provedení měkkého resetu
• Odpojte a znovu připojte baterii
a stiskněte tlačítko Napájení na pravé
straně zařízení.
Zařízení se restartuje a na displeji se
objeví obrazovka Dnes.

ZAČÍNÁME
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Provedení tvrdého resetu
• Stiskněte a podržte obě tlačítka
(Odeslat a Snížení hlasitosti)
označená kroužkem na obrázku dole.
Držte tlačítka stisknutá a zároveň
stiskněte tlačítko Napájení na pravé
straně zařízení. Podržte tlačítka chvíli
stisknutá (přibližně 10 sekund).

Kalibrace zařízení

ZAČÍNÁME

Kalibrace obrazovky zařízení zahrnuje
poklepání dotykovým perem na
střed křížku, který se pohybuje po
obrazovce. Takto je zajištěno, že
po klepnutí dotykovým perem na
obrazovku bude stisknutá položka
aktivována.
Pokud zařízení nereaguje na doteky
obrazovky přesně, proveďte jeho
opětovnou kalibraci podle návodu:
1. Klepněte na položku Start >
Nastavení > karta Systém > Displej.
2. Na kartě Obecné klepněte
na položku Kalibrovat displej
a postupujte podle instrukcí
na obrazovce.
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ZAČÍNÁME
Nastavení obrazovky

Poznámka
v Zarovnání obrazovky lze provést
i přímo stiskem navigačního
tlačítka a následně klávesy
programu Internet Explorer.

Dotyková obrazovka zařízení má tři
orientační režimy: Na šířku, Na šířku
(pro praváky) a Na šířku (pro leváky).
Režim Na výšku nabízí lepší zobrazení
nebopohodlnější práci v některých
programech na zařízení, zatímco režim
Na šířku bývá vhodnější pro prohlížení
delších textových souborů.
v Změnu orientace obrazovky
provedete klepnutím na Start >
Nastavení > Systém > Displej > karta
Obecné a zde vyberte požadovanou
orientaci.

ZAČÍNÁME
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Režim Na šířku

ZAČÍNÁME

Režim Na výšku
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ZAČÍNÁME
v Pro vyhlazení okrajů písem

obrazovky v mnoha programech
je třeba zapnout volbu Povolit
ClearType na kartě ClearType
(klepněte na položku Start
>Nastavení > Systém > Displej).
v Chcete-li zlepšit čitelnost nebo
zobrazit více obsahu najednou,
přizpůsobte velikost písma tažením
posuvníku na kartě Velikost textu
(klepněte na položku Start >
Nastavení > Systém > Displej).

ZAČÍNÁME
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INFORMACE NA OBRAZOVCE
Obrazovka Dnes
Přizpůsobení obrazovky Dnes

Oznámení

Popis
K přímému vstupu do menu.
Slouží k vytočení hovoru
Slouží k odeslání textových
nebo multimediálních zpráv
a k prohlížení přijatých zpráv.
Podle potřeby lze aktivovat
různé funkce, týkající se zpráv.
Pro přístup k Internetu.

INFORMACE NA OBRAZOVCE

Ikona

Kontakty

Obrazovka Dnes obsahuje důležité
údaje, například nejbližší schůzky
a indikátory stavu. Po klepnutí na
část obrazovky se spustí přidružený
program.
v Na obrazovku Dnes se dostanete
postupným klepnutím na Start >
Nastavení > Osobní > Dnes > karta
Položky.
Vyberte položku, která se má objevit
na obrazovce Dnes. Změnu její pozice
provedete klepnutím na tlačítka
Nahoru nebo Dolů. Pokud chcete
upravit další informace o úkolech
a schůzkách, klepněte na položku
Možnosti (viz stránka 30).
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INFORMACE NA OBRAZOVCE

INFORMACE NA OBRAZOVCE

Po klepnutí na Časový limit Dnes
vyberte v rozvíracím seznamu počet
hodin. Jestliže po nastavenou dobu
nebudete nijak používat telefon,
zobrazí se automaticky obrazovka
Dnes.
v Synchronizaci obrazovky Dnes
včetně obrázku na pozadí spustíte
postupným klepnutím na Start >
Nastavení > Osobní > Dnes > karta
Vzhled.
Pro pozadí lze vybrat požadovaný
motiv. Jestliže máte svůj obrázek pro
pozadí, klepněte na volbu Použít tento
obrázek jako pozadí a poté po klepnutí
na položku Procházet vyhledejte
požadovaný soubor.

Výchozí obrazovka MS Dnes
Na obrazovce Dnes vidíte důležité
a nejnovější informace pro dnešní den.
1
2

9

3
4
5
6
7
8

Oznámení

Kontakty

10

11

1. Tlačítko Start: Zobrazí nabídku Start,
kterou lze přímo používat.
2. Datum a čas: Zobrazí dnešní datum
a aktuální čas. Klepnutím otevřete
obrazovku Hodiny a připomenutí.
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Indikátory
Dále jsou vyjmenovány některé ze
stavových ikon, které se na zařízení
objevují.
Ikona

Popis
Navázáno Bluetooth připojení
k handsfree.
Otevřen Bluetooth kanál
k handsfree.
Otevřen Bluetooth kanál
HQ Audio.
Udává zbývající kapacitu baterie.
Udává, že baterie je téměř vybitá.
Baterie se nabíjí.
Zvuk zapnut.
Zvuk vypnut.
Vyzvánění ve vibračním režimu.

INFORMACE NA OBRAZOVCE

3. Údaje o telefonu: Správce WiFi a Bluetooth, vypnutý nebo
zapnutý telefon.
4. Nepřečtená zpráva:
Nepřečtenou zprávu si můžete
přečíst ve složce Doručené.
5. Nadcházející úkol: Zobrazuje číslo
aktivní úlohy. Po klepnutí se zobrazí
současný stav všech úkolů.
6. Nadcházející události: Zobrazuje
nejbližší události.
7. Žádné nové zmeškané
hovory: Zobrazuje historii
zmeškaných hovorů.
8. Zámek zařízení: Zařízení se dá
zamknout. Odemknutí se provádí
dotykem levé spodní strany zařízení.
9. Indikátory: Připojení, SIM karta,
Hlasitost a Baterie.
10. Odkaz na kalendář
11. Odkaz na seznam kontaktů
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Ikona

Popis
Připojení je aktivní.

Ikona

Připojení není aktivní.
Probíhá synchronizace.
Chyba synchronizace.
Udává maximální sílu signálu.
Žádný signál.

INFORMACE NA OBRAZOVCE

Telefon je vypnut.
Soubor nápovědy je v okně
nastavení Bluetooth přístupný
přes příkazy Start -> Nápověda.
V nápovědě najdete například
podrobné údaje o profilech
Bluetooth.

Popis
Žádná telefonní služba.
Hledání telefonních služeb.
Probíhá hlasový hovor.
Hovory jsou přesměrovány.
Přidržení hovoru.
Zmeškaný hovor.
Služba GPRS (General Packet
Radio Services) je dostupná
Služba EDGE (Enhanced
Data Rates For Global
Evolution) je dostupná
Služby WCDMA nebo HSDPA
je dostupné
Služba HSDPA (High
Speed Downlink Packet
Access) je dostupné
Nová e-mailová nebo
textová zpráva.
Nová hlasová zpráva
Máte další upozornění. Klepnutím
na ikonu zobrazíte všechny.
Udává, že zařízení je zamčené.
Zařízení je odemčeno.
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Použití nabídky Start
Nabídka Start, umístěná v horním
levém rohu obrazovky Dnes, zobrazí
seznam programů. Umožňuje také
obrazovku zavřít a přepínat se
z jednoho programu do druhého.
Program lze spustit procházením
seznamu a klepnutím na jeho název
dotykovým perem.

1. Klepnutím otevřete obrazovku
Dnes.
2. Klepnutím spusťte program. Položky
zobrazené v nabídce Start lze
synchronizovat příkazem Start >
Nastavení > Osobní > Nabídky.
3. Klepnutím spustíte naposledy
použitý program.
4. Po klepnutí uvidíte a můžete
vybrat další programy, které jsou
instalované na vašem zařízení.
5. Po klepnutí sem můžete změnit
nastavení zařízení.
6. Po klepnutí sem uvidíte hesla
nápovědy pro aktuální obrazovku.

Kontakty

INFORMACE NA OBRAZOVCE

Oznámení

Úprava obrazovky Dnes
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41

2008.1.16

10:51:48 AM

INFORMACE NA OBRAZOVCE
Indikátory programů
Dále jsou vyjmenovány některé ikony
programů, které jsou již na vašem
zařízení nainstalovány.

INFORMACE NA OBRAZOVCE

Ikona Popis
ActiveSync Synchronizuje
informace mezi zařízením
a stolním počítačem.
Kalkulačka Provádí
základní aritmetické
výpočty, například sčítání,
odčítání, násobení a dělení.
Kalendář Sleduje vaše schůzky
a vytváří požadavky na schůzky.
Fotoaparát Pořizuje záběry
nebo snímá videoklipy
s doprovodným zvukem.
Bezdrátově sítě Slouží pro
správu připojení zařízení (včetně
Wi-fi, Bluetooth a telefonu).
Kontakty Slouží k ukládání údajů
o známých a spolupracovnících.

Ikona Popis
Excel Mobile Vytvoří nové sešity
nebo se v něm dají zobrazit
a upravit stávající sešity Excelu.
Průzkumník souborů Slouží
pro organizaci a správu
souborů na zařízení.
Hry Přístup ke dvěma
předinstalovaným hrám: Bubble
Breaker a Solitaire.
Nápověda Zobrazuje hesla
Nápovědy k programu na zařízení.
Internet Explorer Prohlížeč
Internet Explorer prochází
weby a stránky WAP a slouží ke
stahování nových programů
a souborů z Internetu.
Mobile Java Umožňuje
stáhnout a nainstalovat
do zařízení Java aplikace,
například hry a různé nástroje.
Posílání zpráv Odesílá a přijímá
e-mailové a textové zprávy.
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Ikona Popis

Ikona

Poznámky Zde můžete vytvářet
ručně nebo perem psané
poznámky, kresby a nahrávky.

Úkoly Sleduje úkoly.
Windows Media Aktivuje
multimediální funkce zařízení.
Word Mobile Vytváří nové
dokumenty nebo umožní
prohlížet a upravovat stávající
dokumenty Wordu.
Sdílení Internetu Umožní použít
zařízení pro sdílení připojení
k Internetu.
FM Rádio Slouží k poslouchání
FM rádia.

INFORMACE NA OBRAZOVCE

Telefon Vytáčí a přijímá hovory,
přepíná mezi více hovory a zřizuje
konferenční hovory.
Obrázky a videa
Shromažďuje, organizuje a třídí
obrázky a videoklipy ve složce
Moje obrázky v zařízení či na
paměťové kartě.
Messenger Odesílá a přijímá
rychlé zprávy služby Windows
Live Messenger.
PowerPoint Mobile Umožňuje
zobrazit a upravit snímky
a prezentace PowerPointu.
Hledání Slouží k prohledávání
kontaktů, dat a dalších informací
uložených v zařízení.

Popis
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INFORMACÍ

ZADÁVÁNÍ A VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ

Obrazovka zařízení nabízí různé
metody zadávání informací, včetně
Rozpoznávače bloku, Klávesnice,
Rozpoznávače písmen a Přepisovače.
Ikona Vstupní panel v panelu nabídek
udává, jaký režim vstupu je právě
vybrán. Šipka Volič vstupu (je vidět
v pravé části ikony Vstupní panel)
otvírá seznam dostupných metod
zadávání údajů.

Přehled Vstupního panelu

Vstupní
panel
(klávesnice)
Ikona Vstupní
panel

Šipka Volič
vstupu

Práce s klávesnicí
Text, symboly a čísla lze zadávat buď
z klávesnice QWERTY nebo standardní
klávesnice na obrazovce.
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Práce se standardní klávesnicí
na obrazovce

Pomocí Rozpoznávače písmen lze
psát jednotlivá písmena, číslice
a interpunkci, které jsou následně
převedeny na zapsaný text.
Zápis textu pomocí
Rozpoznávače písmen
v Rozpoznávač písmen je dostupný
v případech, kdy je možné
zapisovat text.
v Seznam preferovaných slov
zmizí, pokud uživatel během
6 sekund nezareaguje.

ZADÁVÁNÍ A VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ

Klávesnice na obrazovce je
dostupná v případech, kdy je
možné zapisovat text. Text se
dá zapisovat dotekem kláves na
klávesnici(viditelná na obrazovce).
Zápis textu pomocí klávesnice
na obrazovce
v Klávesnice na obrazovce je
dostupná v případech, kdy je možné
zapisovat text.
v Jsou-li pro vás klávesy příliš malé,
klepněte na šipku Volič vstupu a pak
na Možnosti. V seznamu Metoda
zadávání vyberte Klávesnice a poté
klepněte na položku Velká tlačítka.
v Obecná pravidla pro zadávání textu
jsou stejná jako u stolního počítače
se systémem MS.

Práce
s rozpoznávačem
písmen
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Práce
s rozpoznávačem
bloků
Rozpoznávač bloků umí převést jeden
tah dotykovým perem na zapsaný text.
jedním tahem lze zapisovat písmena,
číslice, symboly a interpunkci.
ZADÁVÁNÍ A VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ

Zápis textu pomocí
Rozpoznávače bloků

v Seznam preferovaných slov

zmizí, pokud uživatel během
6 sekund nezareaguje.
v Písmena se zadávají zápisem do
oblasti abc (levá část pole).
v Čísla se zadávají zápisem do oblasti
123 (pravá část pole).
v Symboly a interpunkci zapisujte
klepnutím do libovolné oblasti
pole a následným zápisem
požadovaného znaku.

v Rozpoznávač bloků je dostupný

v případech, kdy je možné zapisovat
text.
v Rozpoznávač bloků umí převést
jeden tah dotykovým perem na
zapsaný text. Jedním tahem lze
zapisovat písmena, číslice, symboly
a interpunkci.
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Práce s přepisovačem

ZADÁVÁNÍ A VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ

Přepisovač je program pro
rozpoznávání písma umožňující
psát kurzívou, tiskacími písmeny
nebo jejich kombinací. Přepisovač
pracuje transparentně na pozadí
a slova rozpoznává na základě
svého integrovaného adresáře.
Jestliže je Přepisovač zapnut,
interpretuje pohyb dotykového
pera na libovolném místě
obrazovky jako ruční zadávání
písma. Další informace o používání
nástroje Přepisovač najdete
v nápovědě zařízení.
Spuštění Přepisovače
1. Spusťte program, do kterého
lze zadávat znaky, například
Word Mobile.
2. Klepněte na šipku Volič vstupu
a poté na Přepisovač. Objeví se
úvodní obrazovka Přepisovače.

Psaní s pomocí Přepisovače
1. V programu umístěte kurzor na
místo, kde se má objevit text.
2. Dotykovým perem pište
v libovolném místě na obrazovce.
Ručně zapsaný text bude převeden
krátce poté, co zvednete dotykové
pero z obrazovky.
Zápis interpunkce a symbolů
Přepisovač má vlastní klávesnici
na obrazovce, na které lze snadno
přidávat interpunkci nebo speciální
symboly do již existujícího textu.
v Z programu klepněte na
v panelu
tlačítko
Přepisovače. Klávesnice zůstane
viditelná až do dalšího klepnutí
na stejné tlačítko.
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ZADÁVÁNÍ A VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ
Posunky Přepisovače

Poznámka
v Chcete-li změnit umístění
klávesnice, stiskněte perem
její záhlaví a přetáhněte ji do
jiné pozice.
Není-li vybrán žádný text,
můžete klávesnici otevřít také
posunkem .

ZADÁVÁNÍ A VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ

Úprava textu
1. V programu nakreslete čáru kolem
textu, který chcete upravit.
2. Po zvednutí dotykového pera
z obrazovky čára zmizí a vybraný
text bude zvýrazněn.
3. Proveďte jednu z následujících věcí:
v Přepište text.
v Pomocí posunků lze převádět
písmena na velká, vkládat
mezery apod.

Rychlé posunky dotykového pera
používejte pro úpravu textu nebo
vkládání konců řádků, mezer
a tabulátorů.
Posunek Výsledek
Vložení konce odstavce na
místo kurzoru.
Vodorovná část posunku musí
být nejméně dvakrát delší než
svislá část.
Vložení mezery na místo
kurzoru.
Vodorovná část posunku musí
být nejméně dvakrát delší než
svislá část.
Přesun kurzoru o jednu mezeru
zpět a smazání textu před ním.
Nakreslete čáru směrem zprava
doleva.
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48

2008.1.16

10:51:52 AM

Posunek Výsledek
Vložení textu ze schránky.
Nakreslete čáru z levého
dolního rohu obrazovky
úhlopříčně k pravému
hornímu rohu a poté směrem
dolů podél pravého okraje.
Vložit tabulátor.
Vodorovná část posunku musí
být nejméně dvakrát delší než
svislá část.

Poznámka
v Kromě toho je možné použít také
tlačítka Enter, Mezera a Zpět na
panelu nástrojů Přepisovač.

ZADÁVÁNÍ A VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ

Posunek Výsledek
Otevřete nabídku alternativních
slov (je-li slovo vybráno) nebo
klávesnici Přepisovače na
obrazovce (žádný text není
vybrán).
Nakreslete čáru směrem dolů
a zpět nahoru.
Změna velikosti znaků
vybraného písmene, slova nebo
bloku textu.
Nakreslete čáru směrem nahoru.
Odvolání poslední provedené
akce.
Nakreslete čáru směrem nahoru
a zpět dolů.
Kopírování vybraného textu.
Nakreslete čáru směrem zleva
doprava a zpět.
Vyjmutí vybraného textu do
schránky.
Nakreslete čáru směrem zprava
doleva a zpět.
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49

2008.1.16

10:51:52 AM

ZADÁVÁNÍ A VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ
Panel nástrojů Přepisovač
Klepnout Výsledek
Přepisovač má různé volby typu
směr psaní, textu a zkratky.
Nastavit se dá tvar písmen při
ručním psaní.

ZADÁVÁNÍ A VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ

Zapisovat se dají čísla,
interpunkce a symboly.
Můžete měnit metodu
zadávání textu.
• Režim a. Výchozí nastavení
pro optimální rozpoznávání
psaného textu.
• Režim 123. Jsou povolena čísla
a některá písmena, kalkulačka
je aktivní.
• Režim A. Všechna písmena jsou
automaticky převedena na velká.
Je-li aktivní režim A nebo
123, vrátí se rozpoznávání do
výchozího režimu okamžitě poté,
co zvednete dotykové pero.

Klepnout Pro
Na místo kurzoru lze vložit
mezeru.
Na místo kurzoru lze vložit konec
odstavce.
Kurzor bude vložen o jednu
mezeru směrem doleva.
Kurzor bude vložen o jednu
mezeru směrem doprava.
Přesun kurzoru o jednu mezeru
zpět a smazání textu před ním.
Zpět a smazat libovolný text.
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Kreslení a psaní na
obrazovce

ZADÁVÁNÍ A VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ

Kreslit nebo psát je možné přímo na
obrazovku. Poznámky psané vaším
rukopisem si tak můžete uložit. K tomu
je nutné nastavit režim zadávání
v Poznámkách na Psaní rukou.
Jestliže raději zapisujete text ručně
nebo často přidáváte k poznámkám
vlastní kresby, zkuste nastavit režim
zadávání Psaní rukou jako výchozí.
Jestliže naopak text raději vyklepáváte
perem, nastavte jako výchozí režim
zadávání Psaní perem.

Nastavení režimu zadávání pro
Poznámky
1. Klepněte na položku Start >
Programy > Poznámky.
2. V seznamu poznámek klepněte na
položku Nabídka > Možnosti.
3. V rámečku Výchozí režim klepněte
na jednu z následujících možností:
v Psaní rukou, pokud chcete kreslit
nebo psát ručně text poznámky.
v Psaní perem, chcete-li vytvořit
poznámku psanou perem.
4. Klepněte na OK.
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51

2008.1.16

10:51:53 AM

ZADÁVÁNÍ A VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ

ZADÁVÁNÍ A VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ

Zápis poznámky
1. Klepněte na položku Start >
Programy > Poznámky.
2. V seznamu poznámek klepněte na
položku Nový.
3. Na obrazovce zapište text.
4. Až dopíšete, klepněte na tlačítko
OK a tak se vraťte do seznamu
poznámek.

Poznámka
v Ručně psaný text vyberete
klepnutím perem za textem
(pero je třeba chvíli podržet
přitisknuté). Jakmile se objeví
tečky, ale ještě předtím, než se
z nich vytvoří kruh, je třeba rychle
táhnout pero přes kresbu.
Pokud písmeno zasahuje do
řádků za sebou, je považováno za
kresbu, nikoli za text.

Kreslení v poznámce
1. Klepněte na položku Start >
Programy > Poznámky.
2. V seznamu poznámek klepněte na
položku Nový.
3. Pro kreslení na obrazovce používejte
dotykové pero stejným způsobem
jako pero klasické.
4. Kolem kresby se objeví pole
pro výběr.
5. Až dopíšete, klepněte na
tlačítko OK a tak se vraťte
do seznamu poznámek.

Poznámka
v Kresbu vyberete (kvůli jejímu
kopírování nebo smazání) krátkým
stlačením pera na kresbě. Po
zvednutí dotykového pera bude
kresba vybrána.
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Nahrávání poznámky

Poznámka
v Pro rychlé vytvoření nahrávky
je určeno tlačítko ZÁZNAM. Po
zaznění pípnutí začněte nahrávat.
Po dokončení uvolněte tlačítko.

ZADÁVÁNÍ A VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ

Nahrávka se dá vytvořit jako
samostatná (hlasová poznámka) nebo
ji lze přidat k existující poznámce.
Vytvoření hlasové poznámky
1. Klepněte na položku Start >
Programy > Poznámky.
2. Proveďte jednu z následujících věcí:
v Chcete-li vytvořit samostatnou
nahrávku, spusťte nahrávání přímo
ze seznamu.
v Chcete-li přidat nahrávku
k poznámce, vytvořte nebo
otevřete poznámku.
3. Jestliže nevidíte panel nástrojů
Nahrávání, klepněte na položku
Nabídka > Zobrazit panel Záznam.

4. Podržte mikrofon zařízení u úst
nebo jiného zdroje zvuku.
5. Jestliže přidáváte nahrávku
k poznámce, klepněte po
dokončení na OK, abyste se
vrátili do seznamu poznámek.
6. Pokud nahráváte do otevřené
poznámky, objeví se v ní ikona.
7. Jestliže vytváříte samostatnou
nahrávku, objeví se
v seznamu poznámek.
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ZADÁVÁNÍ A VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ

ZADÁVÁNÍ A VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ

Chcete-li změnit formát nahrávky,
1. klepněte na možnost
Start > Nastavení >
Osobní > Zadávání.
2. Klepněte na kartu Možnosti
a v seznamu Formát hlasového
záznamu klepněte na
požadovaný formát.
3. Klepněte na OK.

Poznámka
v Formát nahrávání se dá změnit
také přímo z Poznámek.
V seznamu poznámek klepněte
na položku Nabídka > Možnosti >
odkaz Obecné možnosti zadávání
(ve spodní části stránky).

Vyhledávání informací
Soubory a další položky uložené
v zařízení ve složce Dokumenty nebo
na paměťové kartě se dají v případě
potřeby vyhledat. Hledat se dá
podle názvu souboru nebo podle
slov uvnitř položky. Prohledávat je
možné například e-mailové zprávy,
poznámky, schůzky, kontakty, úkoly,
a také online Nápovědu.
Chcete-li vyhledat soubor nebo
jinou položku:
1. Klepněte na položku Start >
Programy >Hledání.
2. Do pole Hledat zapište název
souboru, slovo nebo jinou informaci,
kterou chcete najít.
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ZADÁVÁNÍ A VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ

3. Pokud jste již tuto položku někdy
hledali, klepněte na šipku Hledat
a vyberte položku v seznamu.
4. V poli Typ vyberte typ dat, který zúží
hledání na určitý druh položek.
5. Klepněte na Hledat.
6. Bude prohledána složka Dokumenty
a její podsložky.
7. V seznamu Výsledky klepněte na
položku, kterou chcete otevřít.
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OBECNÉ FUNKCE
Úprava hlasitosti
zařízení
Hlasitost vyzvánění
Hlasitost systému

Oznámení

Kontakty

OBECNÉ FUNKCE

Hlasitost lze nastavit pro vyzvánění
a systém. Dostupné hodnoty
nastavení jsou: Zapnuto, Vypnuto
nebo Vibrace.
v Hlasitost systému: Zde můžete
nastavit hlasitost pro různé zvuky,
například zvuk po klepnutí na název
programu nebo možnost nabídky.

v Hlasitost vyzvánění: Zde můžete

nastavit hlasitost pro vyzvánění.
pro vyzvánění.

Poznámka
vÚ
 pravu hlasitosti telefonu je nutné
provést během hovoru. Úprava
hlasitosti prováděná v jiné době
má vliv na zvonění, upozornění
a přehrávání MP3.
Jestliže aktivujete režim Vibrace,
zvuk bude automaticky ztlumen
a zařízení začne při příjmu
příchozího hovoru vibrovat.
V záhlaví se objeví ikona Vibrace
(
), která vyjadřuje aktivovaný
režim vibrací.
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Uskutečnění hovoru
Hovor můžete uskutečnit
pomocí položek Telefon,
Kontakty a Rychlá volba.

Poznámka
v Jestliže zadáte špatné číslo,
klepněte na šipku Zpět (<).
Jedno klepnutí smaže jednu číslici.
Jestliže klepnete na položku Zpět
a podržíte ji, dojde k vymazání
celého čísla.

Volání z položky Telefon
v Na obrazovce telefonu zadejte

požadované telefonní číslo
a klepněte na tlačítko Hovor .

Volání z položky Kontakty
v Klepněte na položku

Start > Kontakty.

v Klepněte na požadovaný kontakt

a klepněte na položku Volat.

OBECNÉ FUNKCE
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OBECNÉ FUNKCE
v Také můžete klepnout na

požadovaný kontakt v seznamu
kontaktů a poté klepnout na
telefonní číslo, na které chcete volat.
Nebo klepněte na požadovaný
kontakt, podržte ho, a v nabídce
zkratek klepněte na položku Volat
do zaměstnání, Volat domů nebo
Volat na mobil.

Volání pomocí položky Rychlá
volba
K volání na často používaná čísla
jedním klepnutí použijte položku
Rychlá volba. Pokud si například
přiřadíte kontakt k umístění 2
v Rychlé volbě, jednoduchým
klepnutím a podržením tlačítka 2
na obrazovce telefonu vytočíte číslo
kontaktu. Před vytvořením záznamu
v Rychlé volbě již musí číslo existovat
v kontaktech.

OBECNÉ FUNKCE
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Vytvoření záznamu v Rychlé volbě
1. Na obrazovce telefonu klepněte na
položku Rychlá vol ., nebo klepněte
na položky Nabídka > Zobrazit >
Rychlá volba.
2. Klepněte na položku
Nabídka > Nov ý.
3. Klepněte na kontakt. Klepněte na
telefonní číslo, pro které chcete
vytvořit Rychlou volbu.
4. V poli Umístění vyberte dostupné
místo pro novou Rychlou volbu.

Poznámka

OBECNÉ FUNKCE

vU
 místění 1 je všeobecně
rezervováno pro hlasovou
poštu a Rychlá volba bude ve
výchozím nastavení hledat další
volné umístění. Pokud chcete
umístit číslo na pozici, která je
již obsazena, nové číslo nahradí
stávající číslo.
v Pro vytvoření záznamu
Rychlé volby z Kontaktů
klepněte a podržte jméno
kontaktu, klepněte na
položku Přidat k Rychlé volbě
a vyberte dostupné umístění
pro Rychlou volbu.
Pro vymazání záznamu
Rychlé volby klepněte
v seznamu Rychlé volby
na požadovaný záznam,
podržte ho a klepněte na
položku Smazat.
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OBECNÉ FUNKCE
Přijmutí hovoru
Při přijímání telefonního hovoru se
objeví zpráva, která vám umožňuje
zvolit, zda si přejete příchozí hovor
přijmout, nebo ignorovat.

Přijmutí nebo odmítnutí
příchozího hovoru
v Pro přijetí hovoru klepněte na

položku Odpovědět, nebo stiskněte
tlačítko S na zařízení.
v Pro odmítnutí hovoru klepněte na
položku Ignorovat, nebo stiskněte
tlačítko E na zařízení.
OBECNÉ FUNKCE

Ukončení hovoru
Jakmile probíhá příchozí nebo odchozí
hovor, můžete zavěsit klepnutím
na položku Konec nebo stisknutím
tlačítka E na zařízení.

Volby dostupné
v průběhu hovoru
Přidržení hovoru
Zařízení vás upozorní na další příchozí
hovor a nabídne vám možnost hovor
přijmout nebo odmítnout. Jestliže již
telefonujete a přijmete nový hovor,
máte možnost přepínat mezi dvěma
volajícími, nebo nastavit konferenční
hovor mezi všemi třemi stranami.
1. Klepnutím na položku
Odpovědět přijmete druhý
hovor a první hovor přidržíte.
2. Klepnutím na položku Konec nebo
stisknutím tlačítka END na zařízení
ukončíte druhý hovor a vrátíte se
k prvnímu hovoru.
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60

2008.1.16

10:51:55 AM

Přepínání mezi dvěma hovory
v Klepněte na položku Vyměnit.

Nastavení konferenčního
hovoru
1. Buď přidržte hovor a vytočte druhé
číslo, nebo, jestliže již telefonujete,
přijměte druhý příchozí hovor.
2. Klepněte na položku
Nabídka > Konference.

Poznámka

Zabudovaný reproduktor umožňuje
provoz v režimu hands-free, nebo
umožňuje ostatním osobám
naslouchat konverzaci.
v Během hovoru klepněte na položku
Zapnout hlasitý telefon. V záhlaví
se objeví ikona reproduktoru pro
všeobecné použití ( ).
v Reproduktor vypnete klepnutím na
položku Vypnout hlasitý telefon.

UPOZORNĚNÍ!
• Při zapnutém reproduktoru nepřikládejte
zařízení k uším. Vyhnete se tak možnému
poškození sluchu.

OBECNÉ FUNKCE

v Ne všichni poskytovatelé služeb
podporují konferenční hovory.
Další informace vám poskytne váš
poskytovatel služeb.

Vypnutí a zapnutí
reproduktoru
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OBECNÉ FUNKCE
Ztlumení hovoru
Během hovoru můžete vypnout
mikrofon, takže vy uslyšíte volajícího,
ale volající neuslyší vás.
v Během hovoru klepněte na
položku Ztlumit
v Jestliže je mikrofon vypnutý,
objeví se na obrazovce ikona
ztlumení ( ). Mikrofon znovu
zapnete klepnutím na položku
Zrušit tlumení.

Dodatečné
informace o vytáčení
Uskutečnění tísňového volání
v Zadejte číslo tísňového volání

a klepněte na položku Hovor.

Poznámka
vD
 odatečná tísňová čísla mohou
být zahrnuta na vaší SIM kartě.
Další informace vám poskytne váš
poskytovatel služeb.

OBECNÉ FUNKCE
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Uskutečnění mezinárodního hovoru

SIM Tool Kit (STK)

1. Na klávesnici telefonu klepněte
na položku 0 a podržte, než se
objeví znak +. Znak + nahrazuje
mezinárodní předčíslí státu, do
kterého chcete volat.
2. Zadejte celé telefonní číslo, které
chcete vytočit, a klepněte na
položku Hovor. Celé telefonní číslo je
tvořeno kódem státu, kódem oblasti
(bez úvodní nuly, pokud se v kódu
vyskytuje) a telefonního čísla.

Pro použití této funkce musí být SIM
karta vložena v telefonu. Tato funkce
umožňuje přístup k řadě informačních
služeb, poskytovaných vaším
poskytovatelem služeb.
1. Klepněte na položku Start
> Programy > ikona STK
Service. Objeví se seznam
poskytovaných služeb.
2. Pro přístup ke službě klepněte na
položku v seznamu.

OBECNÉ FUNKCE
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SYNCHRONIZACE ZAŘÍZENÍ
Použití programu
ActiveSync

SYNCHRONIZACE ZAŘÍZENÍ

Program ActiveSync synchronizuje
informace ve vašem zařízení
s informacemi ve vašem počítači,
např. s obsahem programu Outlook.
Program ActiveSync také umožňuje
synchronizaci pomocí bezdrátové
nebo mobilní sítě se serverem
Microsoft Exchange, pokud vaše
společnost nebo poskytovatel
služeb provozuje server Microsoft
Exchange s programem ActiveSync.
Při synchronizaci program ActiveSync
porovnává informace ve vašem
zařízení s informacemi ve vašem
počítači a/nebo na serveru Exchange
a aktualizuje všechna umístění
nejnovějšími informacemi.
Pomocí programu ActiveSync můžete:

v Synchronizovat informace, jako

např. e-maily, kontakty, kalendář
nebo úkoly programu Outlook ve
vašem zařízení s počítačem, stejně
tak jako obrázky, video a hudbu.
v Synchronizovat e-maily, kontakty,
schůzky v kalendáři a úkoly
programu Outlook ve vašem
zařízení přímo se serverem
Exchange, takže budete mít aktuální
informace i v případě, že je váš
počítač vypnutý.
v Vyměňovat soubory mezi vaším
zařízením a vaším počítačem
bez synchronizace.
v Vyberte typ informací a určete, kolik
informací chcete synchronizovat.
Například můžete určit, kolik týdnů
směrem do minulosti si přejete
synchronizovat schůzky v kalendáři.
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Své zařízení budete moci
synchronizovat se serverem Exchange
vaší společnosti nebo poskytovatele
bezdrátových služeb. Pokud tak
chcete učinit, získejte před spuštěním
Průvodce nastavením synchronizace
od svého administrátora název serveru
Exchange, své uživatelské jméno,
heslo a název domény.

Instalace a nastavení
programu ActiveSync
1. Nainstalujte program ActiveSync
na svém počítači tak, jak je to
popsáno na disku Začínáme. Po
dokončení instalace se po připojení
zařízení k počítači automaticky
spustí Průvodce nastavením
synchronizace.

SYNCHRONIZACE ZAŘÍZENÍ

Před zahájením synchronizace
informací s počítačem musíte nejprve
nainstalovat program ActiveSync na
svůj počítač a vytvořit spojení pro
synchronizaci mezi vaším zařízením
a počítačem. Program ActiveSync
můžete nainstalovat z přibaleného
disku Začínáme. Ve vašem zařízení je
program ActiveSync již nainstalován.
Jakmile nainstalujete program
ActiveSync a nastavíte spojení pro
synchronizaci, program ActiveSync
v počítači rozpozná při připojení
vaše zařízení a automaticky přenese
synchronizační nastavení, které jste
určili ve svém zařízení.
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SYNCHRONIZACE ZAŘÍZENÍ
2. Podle pokynů na obrazovce
dokončete průvodce. V Průvodci
nastavením synchronizace
zvolte jednu nebo obě
z následujících možností:
v Vytvořit spojení pro synchronizaci
mezi vaším počítačem a zařízením.
v Nastavit připojení k serveru
Exchange pro přímou synchronizaci
se serverem Exchange.
3. Vyberte typ informací, které si
přejete synchronizovat.
SYNCHRONIZACE ZAŘÍZENÍ

Poznámka
v Po dokončení průvodce program
ActiveSync automaticky
synchronizuje vaše zařízení.
Jakmile je synchronizace
dokončena, můžete odpojit své
zařízení od počítače.

Nastavení
Windows Vista™
V prostředí operačního systému
Windows Vista™ je aplikace
Microsoft® ActiveSync® nahrazena
aplikací Microsoft Windows Mobile®
Device Center.

Poznámka
vN
 ěkteré verze operačního

systému Windows Vista
již mají aplikaci Windows
Mobile Device Center
nainstalovanou. Jestliže váš
operační systém Windows
Vista neobsahuje aplikaci
Windows Mobile Device
Center, můžete ji nainstalovat
z disku Začínáme, který je
přibalen k vašemu zařízení.
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Nastavení synchronizace
v aplikaci Windows Mobile
Device Center

v Jestliže chcete pouze

přenášet soubory
médií, ověřit aktualizace
a prozkoumat zařízení, ale
nechcete synchronizovat
informace aplikace Outlook,
vyberte možnost Připojit bez
nastavení zařízení.

v Zvolte položky, které chcete

synchronizovat, a poté klepněte na
položku Další.

SYNCHRONIZACE ZAŘÍZENÍ

Jakmile připojíte své zařízení ke svému
počítači a spustíte poprvé aplikaci
Windows Mobile Device Center,
jste vyzváni k vytvoření partnerství
Windows Mobile se svým zařízením.
Pro vytvoření partnerství proveďte
níže uvedené kroky.
v Připojte své zařízení k počítači.
Aplikace Windows Mobile
Device Center se sama nastaví
a poté se spustí.
v Na obrazovce licenčního ujednání
klepněte na možnost Přijmout.
v Na domovské obrazovce
aplikace Windows Mobile
Device Center klepněte na
možnost Nastavit vaše zařízení.

Poznámka
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SYNCHRONIZACE ZAŘÍZENÍ
v Zadejte název zařízení a klepněte

na možnost Nastavit. Po dokončení
průvodce nastavením aplikace
Windows Mobile Device Center
automaticky synchronizuje
vaše zařízení. Všimněte si, že po
dokončení synchronizace se ve
vašem zařízení objeví ve vašem
zařízení e-maily aplikace Outlook
a jiné informace.

SYNCHRONIZACE ZAŘÍZENÍ

Použití aplikace Windows
Mobile Device Center
Pro spuštění aplikace Windows
Mobile Device Center klepněte ve
svém počítači s operačním systémem
Windows Vista na položku Start >
Všechny programy > Windows Mobile
Device Center. V aplikaci Windows
Mobile Device Center můžete
provádět následující činnosti:

v Klepnutím na položku Nastavení

mobilního zařízení změňte
nastavení synchronizace.
v Jestliže klepnete na položku
Obrázky, hudba a video > ___
nových obrázků/videoklipů je
dostupných pro import, navede
vás průvodce k označení
a přenosu fotografií z vašeho
zařízení do Galerie fotografií
ve vašem počítači s operačním
systémem Windows Vista.
v Pro synchronizaci hudby
a videosouborů pomocí aplikace
Windows Media™ Player klepněte
na položku Obrázky, hudba a video
> Přidat média do zařízení z aplikace
Windows Media Player. Více
informací viz kapitola 11„Windows
Media® Player Mobile“.
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Synchronizace informací
programu Outlook

v Pro zobrazení dokumentů

a souborů ze zařízení klepněte
na položku Správa souborů >
Procházet obsah zařízení

Synchronizace
informací

SYNCHRONIZACE ZAŘÍZENÍ

Jakmile připojíte své zařízení k počítači
pomocí USB nebo Bluetooth,
program ActiveSync okamžitě zahájí
synchronizaci. Během připojení
program ActiveSync provádí
synchronizaci pokaždé, když učiníte
změnu v počítači nebo v zařízení.

Jestliže jste nastavili spojení pro
synchronizaci mezi zařízením
a počítačem, udržuje synchronizace
aktuální informace programu Outlook
na obou zařízeních. Ve výchozím
nastavení synchronizuje program
ActiveSync omezené množství
informací. Tím se šetří místo ve vašem
zařízení. V položce Nastavení pro typ
informací můžete změnit množství
informací synchronizovaných pro
daný typ informace.
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SYNCHRONIZACE ZAŘÍZENÍ

SYNCHRONIZACE ZAŘÍZENÍ

U svého zařízení můžete nastavit,
aby se synchronizovalo s více než
jedním počítačem, nebo s jedním
a více počítači a serverem Exchange.
Při synchronizaci s více počítači se
synchronizované položky objeví
na všech počítačích, se kterými je
zařízení synchronizováno.
Pokud jste například nastavili
synchronizaci se dvěma počítači (PC1
a PC2), které obsahují odlišné položky,
a synchronizujete Kontakty a Kalendář
na zařízení s oběma počítači, výsledek
bude následující:

Umístění Nový stav
PC1

Všechny kontakty a schůzky
v kalendáři aplikace Outlook,
které byly na počítači PC2, se nyní
nacházejí také na počítači PC1.

PC2

Všechny kontakty a schůzky
v kalendáři aplikace Outlook,
které byly na počítači PC1, se nyní
nacházejí také na počítači PC2.

Všechny kontakty a schůzky
Zařízení v kalendáři aplikace Outlook, které
byly na obou počítačích PC1 a PC2,
se nyní nacházejí na zařízení.
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Zahájení a zastavení
synchronizace
v Chcete-li synchronizovat

SYNCHRONIZACE ZAŘÍZENÍ

informace aplikace Outlook
a jiné lokální informace v počítači
včetně souborů médií, připojte
zařízení k počítači pomocí rozhraní
Bluetooth nebo kabelu.
v Pokud synchronizujete přímo
se serverem Exchange, můžete
použít toto připojení k počítači
jako„průchod“ k síti, nebo
můžete synchronizovat bez
připojování k počítači pomocí
mobilní nebo Wi-Fi sítě.
v V programu ActiveSync, klepněte na
položku Sync. Synchronizaci před
dokončením zastavíte klepnutím
na položku Stop. Chcete-li změnit
synchronizované informace,
postupujte následovně:

1. V programu ActiveSync na
zařízení klepněte na položku
Nabídka > Možnosti.
2. Proveďte jednu nebo obě
z následujících možností:
v Vyberte zaškrtávací políčko pro
každou položku, kterou si přejete
synchronizovat. Jestliže nemůžete
vybrat zaškrtávací políčko, možná
budete muset jinde v seznamu
vymazat zaškrtávací políčko se
stejným typem informace.
v Vymažte zaškrtávací
políčko u položek, které si
nepřejete synchronizovat.
3. Pokud si vůbec nepřejete
synchronizovat s počítačem,
klepněte na položku PC a klepněte
na možnost Smazat.
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SYNCHRONIZACE ZAŘÍZENÍ
Poznámka
v E-mail aplikace Outlook
lze synchronizovat pouze
s jedním počítačem. Chcete-li
změnit dostupná nastavení
synchronizace, vyberte typ
informace a klepněte na položku
Nastavení.

Přímá synchronizace se
serverem Exchange
SYNCHRONIZACE ZAŘÍZENÍ

Ve svém zařízení můžete nastavit
synchronizaci se serverem Exchange,
pokud ji umožňuje vaše společnost
nebo poskytovatel bezdrátových
služeb. Nejprve však požádejte
svého administrátora o následující
informace a poté postupujte po
jednotlivých krocích: název serveru
Exchange, vaše uživatelské jméno,
heslo a název domény.

1. V programu ActiveSync na zařízení
klepněte na položku Nabídka >
Konfigurovat server. Jestliže zatím
nemáte nastavenou synchronizaci
se serverem Exchange, objeví se
možnost Přidat zdroj serveru.
2. Do položky Adresa serveru
zadejte název serveru, na kterém
je provozován server Exchange
a klepněte na položku Další.
3. Zadejte uživatelské jméno,
heslo a doménu a klepněte
na položku Další. Klepnutím
na položku Upřesnit můžete
změnit pravidla pro řešení
konfliktů při synchronizaci.
4. Vyberte zaškrtávací políčka
pro typy informací, které
chcete synchronizovat se
serverem Exchange.
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5. Chcete-li změnit dostupná
nastavení synchronizace, vyberte
typ informace a klepněte na
položku Nastavení.
6. Klepněte na položku Dokončit.

Synchronizace
pomocí rozhraní
Bluetooth

1. Nejprve zkontrolujte položku
„Umožnit připojení k jednomu
z následujících“ v nabídce nastavení
připojení programu ActiveSync ve
svém počítači.
Vyberte správný port COM.
Jestliže nejsou dostupná žádná
připojení, měli byste nejprve vytvořit
párování rozhraní Bluetooth.
2. V Průvodci nastavením Bluetooth
vyberte položku ActiveSync pomocí
Bluetooth (Nastavení Bluetooth ->
Správce Bluetooth -> ActiveSync
pomocí Bluetooth).

SYNCHRONIZACE ZAŘÍZENÍ

Své zařízení můžete
synchronizovat s počítačem
pomocí rozhraní Bluetooth.

Synchronizace s počítačem
pomocí rozhraní Bluetooth
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SYNCHRONIZACE ZAŘÍZENÍ
Synchronizace hudby,
videa a obrázků

SYNCHRONIZACE ZAŘÍZENÍ

Jestliže si s sebou na cestách přejete
přenášet svou hudbu nebo jiná
digitální média, program ActiveSync
ve spolupráci s přehrávačem Windows
Media Player synchronizuje hudbu,
video a obrázky.
Kromě výběru typu informací pro
synchronizaci v programu ActiveSync
musí být všechna nastavení
synchronizace médií nastavena
v přehrávači Windows Media Player.
Než bude možné synchronizovat
média, musíte provést následující:
v Nainstalovat na počítač přehrávač
Windows Media Player verze 10.

v Připojit zařízení k počítači pomocí

kabelu USB. Je-li zařízení aktuálně
připojené pomocí rozhraní
Bluetooth, musíte před zahájením
synchronizace připojení ukončit.
v Připojte ke svému zařízení
paměťovou kartu (doporučuje se
velikost 32 MB nebo vyšší).
v Nastavte partnerství pro
synchronizaci mezi paměťovou
kartou a přehrávačem Windows
Media Player.

74
KS20_Open_Czech_0116_깽.indd
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Změna nastavení
synchronizace médií

SYNCHRONIZACE ZAŘÍZENÍ

Jakmile v programu ActiveSync
vyberete typ informací pro
synchronizaci, mohou být
synchronizovány všechny vaše
oblíbené soubory hudby, videa
a obrázků, které se nacházejí
seznamech přehrávače Windows
Media Player. Vše, co musíte udělat,
je nastavit pro tyto soubory médií
synchronizaci v přehrávači Windows
Media Player.

Nastavení partnerství pro
synchronizaci s paměťovou kartou:
1. Otevřete přehrávač Windows
Media Player.
2. Klepněte na kartu Sync.
3. Vyberte paměťovou kartu.
4. Klepněte na položku
Nastavit synchronizaci.
Informace o použití přehrávače
Windows Media Player najdete
v kapitole 8.
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KOMUNIKACE
Posílání zpráv

v Klepněte na položku Start > Zprávy.

Tato nabídka zahrnuje funkce,
které se vztahují k textovým a
multimediálním zprávám, emailovým
protokolům IMAP a POP3 a také
novému emailovému účtu. Můžete
přijímat a odesílat e-maily aplikace
Outlook, internetové e-maily pomocí
poskytovatele internetových služeb
(ISP) a textové zprávy. Můžete též
přistupovat k e-mailu ze zaměstnání
pomocí připojení VPN.

Nový e-mailový účet
KOMUNIKACE

Než budete moci přijímat a odesílat
poštu, je třeba si nejprve nastavit
e-mailový účet, který máte u svého
poskytovatele internetových
služeb (ISP), nebo účet, ke kterému
přistupujete pomocí připojení
k serveru VPN (typický pracovní účet).

v Klepněte na položku Nový

e-mailový účet.

v Zadejte svou e-mailovou adresu

a klepněte na položku Další.
Automatická konfigurace se pokusí
stáhnout potřebná nastavení
e-mailového serveru, takže je
nebudete muset zadávat manuálně.
v Jakmile bude Automatická
konfigurace dokončena, klepněte
na položku Další.
v Zadejte své jméno (jméno, které
se bude zobrazovat při odesílání
e-mailu), uživatelské jméno a heslo.
Klepněte na položku Další.
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Nové textové zprávy
Můžete psát a upravovat textové
zprávy a mít přehled o počtu stránek,
které zpráva zabere.
v Klepněte na položky Start >
Zprávy > Zprávy SMS >
Nabídka > Nová

KOMUNIKACE

Pokud si.přejete uložit heslo, abyste
jej nemuseli znovu zadávat, vyberte
zaškrtávací políčko Uložit heslo.
Jestliže proběhla Automatická
konfigurace úspěšně, automaticky se
vyvolají pole Vaše jméno a Uživatelské
jméno . Klepnutím na položku Další
a Dokončit dokončíte nastavování
svého účtu, nebo klepnutím na
položku Možnosti přistoupíte na
dodatečná nastavení.
Jestliže byla Automatická
konfigurace neúspěšná, nebo
pokud máte účet, ke kterému
přistupujete pomocí připojení
k serveru VPN, požádejte svého
poskytovatele internetových
služeb nebo síťového
administrátora o následující
informace a zadejte je manuálně:
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KOMUNIKACE
v Zadejte e-mailovou adresu nebo

adresu textové zprávy jednoho
nebo více příjemců. Tyto adresy
oddělujte středníkem. Pro přístup
k adresám a telefonním číslům
z položky Kontakty klepněte na
položku Komu.
v Napište zprávu. Pro rychlé přidání
běžných zpráv klepněte na položku
Nabídka > Můj text a klepněte na
požadovanou zprávu.
v Pro kontrolu pravopisu
klepněte na položku Nabídka >
Kontrola pravopisu.
v Klepněte na položku Odeslat.

Nové zprávy MMS
Při vytváření zpráv MMS můžete
používat fotoaparát pro zachycení
fotografií a video klipů. Tyto fotografie
a videoklipy můžete posílat společně
se zprávou.

KOMUNIKACE
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Vytvoření zprávy MMS

Poznámka
Zprávy MMS můžete také posílat
přímo z programů Obrázky
a videa nebo Fotoaparát.
v Vyberte obrázek z nabídky
Moje obrázky a klepněte na
položku Nabídka > Odeslat.
V položce Vyberte účet
klepněte na možnost MMS.
v Pomocí fotoaparátu
vytvořte fotografii nebo
video klip MMS a klepněte
na možnost Odeslat.
V nabídce Vyberte účet
klepněte na položku MMS.

KOMUNIKACE

Zprávu MMS můžete složit
z kombinace různých snímků,
přičemž každý snímek může
obsahovat fotografii, audio nebo
video klip a/nebo text.
v Klepněte na položku Start >
Zprávy > MMS > Nabídka > Nová.
v Na obrazovce Vytvořit zprávu
vyberte šablonu ze seznamu
předdefinovaných šablon.
v V položce Komu zadejte přímo
telefonní číslo příjemce nebo
e-mailovou adresu nebo klepněte
na položky Komu, Kopie nebo
Skrytá kopie a vyberte telefonní
číslo nebo e-mailovou adresu
z nabídky Kontakty.
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79

2008.1.16

10:51:58 AM

KOMUNIKACE
v Zadejte předmět své zprávy.
v Klepnutím vyberete a odešlete

fotografii nebo video klip.

v Klepnutím do příslušných oblastí

zadejte text a vložte audioklipy.

v Klepnutím na položku Odeslat

odešlete zprávu.

Organizace zpráv
v Klepněte na položku Start > Zprávy

a Vyberte si účet.

v Klepněte na volbu Doručené

KOMUNIKACE

a uvidíte složky MMS, e-mailů
programu Outlook, textové zprávy
a složky IMAP a POP3 emailů.

v Klepněte na složku a můžete zvolit

jednu ze složek.
1. O
 dstraněné: můžete prohlížet
odstraněné položky.
2. Koncepty: můžete prohlížet
uložené zprávy. Vyberte zprávu. Tuto
zprávu můžete upravit.
3. Doručené: můžete prohlížet
přijaté zprávy. Vyberte zprávu pro
prohlížení.
4. K odeslání: složka K odeslání je
dočasným úložištěm pro zprávy,
které čekají na odeslání. Zprávy,
jejichž odesílání selže, se také uloží
do složky Odeslané zprávy.
5. Odeslané: Zobrazí zprávy, které jste
odeslali (zprávy / e-maily).
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Poznámka
V pravé horní liště můžete klepnout
na položku Seřadit podle a poté
třídit zprávy podle těchto kritérií: Typ
zprávy, Od, Přijato a Předmět.

Poznámka ke stahování zpráv
Způsob stahování zpráv závisí na typu
vašeho účtu:
• Pro odesílání a přijímání
e-mailů z účtu aplikace Outlook
začněte synchronizovat pomocí
programu ActiveSync.

• Pro odesílání a přijímání e-mailových
zpráv z e-mailového účtu, který
máte u poskytovatele internetových
služeb (ISP), nebo ke kterému
přistupujete pomocí připojení
k serveru VPN (typický pracovní
účet), si stáhněte zprávy pomocí
vzdáleného e-mailového serveru.
• K přijetí textových zpráv dojde
automaticky po zapnutí telefonu.
Jestliže je váš telefon vypnutý,
jsou zprávy uchovány vaším
poskytovatelem služeb do dalšího
zapnutí telefonu.

KOMUNIKACE
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KOMUNIKACE
Odpovídání na zprávy
a přeposílání zpráv

KOMUNIKACE

1. Otevřete zprávu a klepněte na
položku Odpovědět, nebo klepněte
na položku Nabídka > Odpovědět
všem, nebo Nabídka > Předat dál.
2. Vložte svoji odpověď. Pro rychlé
přidání běžných zpráv klepněte
na položku Nabídka > Můj text
a klepněte na požadovanou zprávu.
3. Pro kontrolu pravopisu
klepněte na položku Nabídka >
Kontrola pravopisu.
4. Klepněte na položku Odeslat.
Tipy Zobrazení více informací
v záhlaví.

Poznámka
Na příchozí zprávy budete
upozorněni. Tyto budou uloženy
ve složce Doručené.
Ve složce Doručené můžete
identifikovat jednotlivé zprávy
pomocí ikon.
Jestliže telefon zobrazuje zprávu
‚Není místo pro zprávu na SIM
kartě‘, musíte ze složky Doručené
vymazat některé zprávy. Zobrazíli se nápis Není místo pro zprávu,
můžete prostor jednotlivých
úložišť uvolnit smazáním zpráv,
médií a aplikací.

82
KS20_Open_Czech_0116_깽.indd
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Telefon

* Zpráva SIM
Zpráva SIM znamená, že byla
zpráva výjimečně uložena na
kartu SIM. Tuto zprávu můžete
přesunout do telefonu.

Můžete snadno použít funkci Chytrý
volič. Jestliže stisknete číslo na
klávesnici, na obrazovce se objeví
telefonní číslo ve složce Historie volání,
začínající zadaným číslem. Také se
vám zobrazí jména ze složek Kontakty
a Historie volání, které začínají
zadanými znaky..
Můžete vybrat volání čísla.
Můžete též provést mezinárodní nebo
tísňové volání.

Poznámka
KOMUNIKACE

Telefonní číslo můžete vyhledat
klepnutím na položku Start >
Nastavení > Telefon.
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KOMUNIKACE
Volání

Volání z nabídky Historie

Zadejte telefonní číslo klepnutím na
klávesnici obrazovky Voliče, nebo
stisknutím čísla na klávesnici.
Klepnutím na položku Hovor
nebo stisknutím tlačítka S
zahájíte hovor.
Jakmile je hovor spojen, zobrazí se
doba trvání hovoru.

Klepněte na položku Historie volání,
vyberte zde číslo a volejte.
Klepnete-li na hovor, který
chcete zobrazit, na obrazovce
se objeví čas a datum přijatého
nebo uskutečněného hovoru
a jeho délka trvání.
Nastavení telefonu, služeb a sítě si
můžete přizpůsobit.

Ukončení hovoru
Klepnutím na položku Konec
nebo stisknutím tlačítka E
hovor ukončíte.
KOMUNIKACE

84
KS20_Open_Czech_0116_깽.indd

84

2008.1.16

10:51:58 AM

Záznamy hovorů

Volání pomocí položky
Rychlá volba
Můžete si vytvořit seznam pro
rychlou volbu.
Klepněte na položku Rychlá volba >
Nabídka > Nový a klepnutím vyberte
seznam kontaktů.

Můžete zobrazit poslední zmeškané,
přijaté a uskutečněné hovory.
Můžete volat, odesílat
textové a multimediální
zprávy a ukládat do kontaktů.
Můžete smazat vybrané číslo, nebo
všechna najednou.

Uložot do kontaktů
Můžete přidat informaci
o kontaktu z komunikační
události do svých Kontaktů.

Zobrazit poznámku
KOMUNIKACE

Zobrazení detailních informací
o komunikační události.
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KOMUNIKACE
Odstranit

Filtr

Mazání všech záznamů.

v Všechny hovory: Umožňuje

Odeslat zprávu SMS
Po nalezení požadovaného čísla
můžete odeslat textovou zprávu.

Odeslat zprávu MMS
Po nalezení požadovaného čísla
můžete odeslat multimediální zprávu.
[Nabídka s možnostmi]

KOMUNIKACE

zobrazit záznamy o zmeškaných,
přijatých a uskutečněných
hovorech. Na číslo, které si v tomto
seznamu vyberete, můžete zavolat
nebo poslat zprávu. Toto číslo si také
můžete uložit do seznamu kontaktů.
v Zmeškané: Umožňuje zobrazit
posledních 20 telefonních čísel,
ze kterých se vás někdo zkoušel
neúspěšně zastihnout.
v Odchozí: Umožňuje zobrazit
posledních 20 telefonních čísel, na
která jste volali, nebo na která jste
zkoušeli volat.
v Příchozí: Umožňuje zobrazit
posledních 20 telefonních čísel,
která jste přijali.
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Seznam kontaktů umožňuje rychlou
komunikaci s lidmi. Souhrn informací
o kontaktu zobrazíte klepnutím na
kontakt v seznamu. Odtud můžete
volat, nebo odeslat zprávu.
Jestliže ve svém počítači používáte
aplikaci Outlook, můžete
synchronizovat kontakty mezi vaším
zařízením a počítačem.

Odstranit všechny hovory
Můžete smazat všechny hovory.

Délka hovorů...
Můžete zobrazit délku trvání
příchozích a odchozích hovorů.

Kontakty

Přehled kontaktů
Kontakty jsou váš adresář a úložiště
informací o lidech a firmách, se
kterými komunikujete. Zde ukládejte
telefonní čísla, e-mailové adresy,
adresy bydliště a další informace
o kontaktu, například datum narození
nebo data různých výročí. Ke kontaktu
lze také přidat obrázek nebo mu
přiřadit vyzváněcí tón.

KOMUNIKACE

Složka Kontakty slouží jako adresář
a úložiště informací o lidech
a společnostech, se kterými
komunikujete. Umožňuje ukládat
telefonní čísla, e-mailové adresy,
adresy bydliště nebo jiné informace
vztahující se ke kontaktu, jako např.
datum narození nebo výročí. Ke
kontaktu také můžete přidat obrázek
nebo vyzváněcí tón.
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KOMUNIKACE
Tip
v Pokud vám zavolá nebo pošle
zprávu někdo, koho nemáte
v seznamu kontaktů, můžete
pro něj kontakt vytvořit v Historii
volání nebo v doručené zprávě,
a to příkazem Nabídka > Uložit
do kontaktů.
V seznamu údajů o kontaktu
uvidíte, kam lze přidat obrázek
nebo kde se dá kontaktu přiřadit
vyzváněcí tón.

Vybrat typ kontaktu

KOMUNIKACE

1. Klepněte na položku
Start > Kontakty.
2. Klepněte na možnost Nový a zapište
údaje o kontaktu.
3. Po dokončení klepněte na OK.
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Změna kontaktní informace
1. Klepněte na položku
Start > Kontakty.
2. Klepněte na kontakt.
3. Klepněte na položku Nabídka >
Upravit a zadejte změny.
4. Po dokončení klepněte na OK.

Práce se seznamem kontaktů
Seznam kontaktů se dá použít
a synchronizovat několika způsoby.
Zde je několik tipů:
1. Klepněte na položku
Start > Kontakty.

2. V seznamu kontaktů proveďte jednu
z následujících akcí:
v V zobrazení jmen lze kontakt
vyhledat podle jména nebo
abecedního indexu. Do zobrazení
jmen se přepnete stiskem příkazů
Nabídka > Zobrazit podle > Jméno.
v Chcete-li vidět souhrn údajů
o daném kontaktu, dotkněte se ho.
Následně můžete danému kontaktu
také zavolat nebo poslat zprávu.
v Chcete-li vidět seznam dostupných
akcí pro kontakt, dotkněte se ho
a podržte ho.

KOMUNIKACE
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KOMUNIKACE
v Chcete-li vidět seznam kontaktů,

zaměstnaných u určité firmy,
klepněte na položku Nabídka >
Zobrazit podle > Společnost. Poté se
dotkněte jména dané společnosti.

Kopírování kontaktu z karty
SIM do Kontaktů

KOMUNIKACE

Máte-li kontakty uložené na SIM
kartě, můžete je postupně po
jednom zkopírovat do Kontaktů
ve svém zařízení.
1. Klepněte na položku
Start > Kontakty.
2. Klepněte na kontakt, který
bude kopírován.
3. Klepněte na položku Nabídka >
Uložit do kontaktů.
Obdobně lze po jednom kopírovat
Kontakty v zařízení na SIM kartu
(pomocí příkazu Uložit na kartu SIM ).

Vyhledání kontaktu
V dlouhém seznamu kontaktů se dá
vyhledávat několika způsoby.
1. Klepněte na položku
Start > Kontakty.
2. Nemáte-li nastaveno zobrazení
jmen, klepněte na položku
Nabídka > Zobrazit podle > Jméno.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:
v Začněte zapisovat jméno do
nabídnutého textového pole, dokud
se nezobrazí kontakt, který hledáte.
Chcete-li znovu zobrazit všechny
kontakty, klepněte do textového
pole a smažte v něm zapsaný text.
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v Použijte abecední index

KOMUNIKACE

zobrazený nad seznamem
kontaktů. Když se dotknete
písmene v abecedním
indexu, posune se zvýraznění
na první položku začínající
tímto písmenem.
v Filtrování seznamu podle
kategorií. V seznamu kontaktů
klepněte na položku Nabídka >
Filtr. Poté klepněte na kategorii,
kterou jste přiřadili hledanému
kontaktu. Chcete-li znovu
zobrazit všechny položky, vyberte
možnost Všechny kontakty.
v Kontakt je také možné
vyhledat příkazem Start >
Programy > Hledání.
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91

2008.1.16

10:51:59 AM

MULTIMÉDIA
Po doteku ikony Multimédia lze
pracovat s nabídkou vztahující
se k multimédiím, například
k fotoaparátu, videokameře,
hlasovému záznamníku, MP3, rádiu
a hrám v jazyce Java.

Poznámka
vN
 eměňte výchozí názvy složek,
jinak nebudou fungovat správně.

Fotoaparát
Obrazovku režimu fotoaparátu
zobrazíte jednou z následujících akcí:
1. Stiskem klávesy c vstoupíte přímo
do režimu fotoaparátu. Můžete
také klepnout na ikonu Multimédia
a zvolit režim Fotoaparát.
2. Zaostřete na fotografovaný
předmět a stiskněte tlačítko e
nebo OK/ Potvrdit.
Klepnutím na ikonu Přepnutí
fotoaparátu v levém dolním
rohu vyberete buď interní nebo
externí fotoaparát.

MULTIMÉDIA
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v Režim série snímků: 1, 3, 6, 9
v Světlo: Umožňuje zapnutí blesku

při fotografování na tmavých
místech. (Vypnuto/Vždy zapnuto/
Při snímání)
v Vyvážení bílé:
Automaticky, Denní světlo,
Zataženo, Osvětlit, Interiér
v Filtr: Žádné/Černobílý/
Negativ/Sépie

MULTIMÉDIA

3. Obrázek lze uložit automaticky.
4. Fotografie je uložena do složky Mé
obrázky. Najít ji můžete dotekem
ikony Obrázky a videa.
Před pořízením záběru lze pracovat
v následující nabídce:
v Režim: Fotoaparát/Video
kamera/Záběr
v Přepínač: Interní/Externí
v Obrázky a videa: Přejít na Obrázky
a videa
v Rozlišení: 320×240,
640×480,1024×768, 1600×1200
v Časovač:: Umožňuje vybrat
dobu zpoždění (Vypnuto,
5 sekund, 10 sekund, 15
sekund). Telefon poté pořídí
záběr po uplynutí zadané doby.
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MULTIMÉDIA
Nastavení režimu fotoaparátu

v Kvalita: Nastavte kvalitu

V obrazovce náhledu fotoaparátu
klepněte na položku Menu > Možnosti
fotoaparátu.
v Uložit soubor: Zde lze nastavit
automatické uložení snímku
nebo ruční ukládání po pořízení.
(Automaticky/Ručně)
v Typ videa: Zvolit můžete typ
Normální nebo MMS. (Normální/
MMS). Jestliže zvolíte typ MMS,
bude nahrávání videa zastaveno
automaticky po dosažení maximální
velikosti zprávy MMS.
v Uložení: Vyberte místo pro uložení.
Telefonní nebo paměťová karta.

Video kamera

fotoaparátu. Maximální kvalita/
Vysoká kvalita/Standard
v Automatické zaostření:
nastavení automatického
zaostření (Zapnuto/Vypnuto)

MULTIMÉDIA

1. Vyberte nabídku Videokamera.
Jakmile se nastavení objeví na
obrazovce, můžete je procházet
postupným dotekem jednotlivých
ikon. Posouvejte obsah obrazovky
až k volbě, kterou chcete změnit,
a dotykem obrazovky vyvolejte
seznam možných voleb. Posunem
dojděte k vaší přednostní volbě.
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2. Nahrávání zahájíte stiskem
klávesy c nebo OK/ Potvrdit.
Ihned po zahájení nahrávání
se objeví časovač.

Stejné jako nastavení fotoaparátu
s výjimkou voleb Rozlišení a Zvuk.
Další informace získáte v sekci
Multimédia > Fotoaparát
v Rozlišení: 128×96, 176×144,
320×240
v Zvuk: S/Bez
3. Stiskem klávesy c nebo OK/
Potvrdit ukončíte nahrávání a vaše
nahrávka bude uložena.

MULTIMÉDIA
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MULTIMÉDIA
Záběr

Windows Media

Při pořizování snímku můžete použít
až 19 efektů rámečku.
Dotekem navigačního tlačítka po
pravé či levé straně změníte rámeček.

Pro přehrávání digitálních audioa videosouborů, uložených na zařízení
nebo na síti (například na určitém
webu) lze použít aplikaci Microsoft
Windows Media Player 10 Mobile for
Pocket PC.
V aplikaci Windows Media Player lze
přehrávat audio- i videosoubory.
Tato verze přehrávače Windows
Media Player podporuje následující
formáty souborů: WAV, WMA, WMV,
MP3, MIDI, SP-MIDI, SMAF, AAC,
AMR, 3GP, MP4 apod.).

MULTIMÉDIA

Stejné jako nastavení fotoaparátu.
Další informace získáte v sekci
Multimédia > Fotoaparát
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Ikona

Popis
Přehraje/Pozastaví
přehrávání souboru.
Zvýší úroveň hlasitosti.
Sníží úroveň hlasitosti.
Přejde na začátek
aktuálního souboru
nebo předchozí soubor.
Přejde na následující soubor.
Upraví postup přehrávání
vybraného souboru.
Zapne nebo vypne zvuk.

MULTIMÉDIA

Zobrazí video přes
celou obrazovku.
Zobrazí web ovou stránku
s vyhledávačem hudby
a videosnímků, které si
můžete přehrát.
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MULTIMÉDIA
Windows Media Player má tři
základní obrazovky:

Obrazovka přehrávání

MULTIMÉDIA

Výchozí obrazovka s ovládacími prvky
pro přehrávání (například Přehrát,
Pozastavit, Další, Předchozí a Hlasitost),
oknem s obrázkem alba a oknem
pro přehrávání videa. Podobu této
obrazovky lze změnit výběrem jiného
volitelného vzhledu.
Máte-.li zobrazenu obrazovku
Přehrávání, objeví se v nabídce
tyto příkazy.
v Knihovna…: Zobrazí rozhraní
Knihovny médií, ve které lze vybrat
soubor k přehrávání.
v Přehrát či Pozastavit: Spustí nebo
pozastaví přehrávání.

v Zastavit: Zastaví přehrávání.
v Náhodně/opakovat: Přehrává

položky zařazené do seznamu
přehrávaných stop v náhodném
pořadí nebo opakovaně za sebou.
v Na celou obrazovku: Při přehrávání
videa je obraz zvětšen na celou
plochu obrazovky.
v Možnosti…: Umožňuje
přizpůsobit různé předvolby
aplikace Windows Media Player,
včetně voleb pro síť a hardware
nebo volitelných vzhledů.
v Vlastnosti: Zobrazí informace
o právě přehrávaném souboru.
v O produktu: Zobrazí informace
o programu Windows Media
Player, například číslo verze. Popis
obrazovek a nabídek.
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Obrazovka Přehrává se

v Uvolnit nyní: Odebere všechny

položky ze seznamu Přehrává se.
v Podrobnosti o chybě: Zobrazí
chybové údaje o vybrané položce
(před názvem položky se v případě
dostupnosti těchto údajů objeví
vykřičník).
v Vlastnosti: Zobrazí informace
o vybraném souboru.

Obrazovka Knihovna médií
NA této obrazovce lze rychle najít
audio a video soubory a seznamy
skladeb. Obsahuje různé kategorie
(například Moje hudba, Moje video,
Moje TV a Moje seznamy stop).
MULTIMÉDIA

Obrazovka se seznamem stop
Přehrává se. Na tomto speciálním
seznamu stop je zvýrazněn aktuálně
přehrávaný soubor a všechny
soubory, které jsou zařazeny do
fronty dalšího přehrávání.
Jestliže je vidět obrazovka Přehrává se,
objeví se v nabídce Následující příkazy.
v Knihovna…: Zobrazí rozhraní
Knihovny médií, ve které lze vybrat
soubor k přehrávání.
v Nahoru/ Dolů: Přesune vybranou
položku v seznamu stop směrem
nahoru či dolů.
v Odstranit z: Smazání vybrané
skladby ze seznamu stop.
v Náhodně opakovat: Přehrává
položky zařazené do seznamu
přehrávaných stop v náhodném
pořadí nebo opakovaně za sebou.
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MULTIMÉDIA

MULTIMÉDIA

Máte-li zobrazenu obrazovku
Knihovny médií, objeví se v nabídce
tyto příkazy.
v Přidat do fronty: Přidá vybranou
položku na konec aktuálního
seznamu stop (Přehrává se).
v Odstranit zknihovny: Odstraní
vybranou položku z knihovny.
v Přehrává se: Otevře obrazovku
Přehrává se.
v Knihovna: Otevře obrazovku
Knihovny médií, ve které lze vybrat
soubor k přehrávání.
v Aktualizovat Knihovnu: Přidá nové
položky do knihovny na základě
prohledání pevného disku nebo
paměťové karty.

v Otevřít soubor: Umožní

vyhledat a přehrát soubory
uložené na pevném disku nebo
paměťové kartě, které nejsou
zařazeny do knihovny.
v Otevřít URL: Umožní přehrát
soubor umístěný na síti, například
na Internetu.
v Vlastnosti: Zobrazí informace
o vybraném souboru.
U spodní hrany každé obrazovky je
nabídka s názvem Nabídka. Příkazy
této nabídky se mění v závislosti na
tom, jaká obrazovka je právě vidět.
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FM Rádio
Můžete procházet rádiové stanice
a vychutnat si poslech rozhlasu.

Poznámka
v Chcete-li zlepšit příjem rádia,
povytáhněte šňůru sluchátek.
Bude fungovat jako anténa FM.
v FM rádio nelze používat bez
náhlavní soupravy.

MULTIMÉDIA

1. Stiskněte klávesu s číslem
odpovídajícím kanálu. Tím
uložíte aktuálně zvolenou
rozhlasovou stanici.
2. Po výběru předvolených
rozhlasových kanálů lze
poslouchat libovolný z nich.
3. U vybraného kanálu můžete upravit
frekvenci a změnit rozhlasovou
stanici. Další stanici lze vyhledat
dotykem obrazovky po dobu
nejméně dvou sekund.
4. Klepnutím na oblast nabídky
vyvoláte následující položky.
v Vyhledat: Po stisku položky
Vyhledat jsou automaticky
nastaveny rozhlasové kanály.
Pokud chcete aktuální kanál uložit,
stiskněte postupně Zastavit ->
Nabídka -> Uložit přednastavené.
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MULTIMÉDIA
v Uložit předvolbu: Často používaný

kanál lze uložit. Poté ho najdete
v seznamu přednastavených kanálů.
v Možnosti: Zde je možné povolit
RDS a alternativní přepínání
frekvencí. Jestliže je otevřen
hands-free Bluetooth kanál,
můžete zvuk rádia pouštět i do
náhlavní soupravy Bluetooth.

Poznámka
vP
 ovolit RDS: Na obrazovce se
objeví přijaté datové zprávy,
vysílané rozhlasovou stanicí.

Obrázky a videa
Program Obrázky a videa
shromažďuje, sestavuje a třídí
v zařízení obrázky a videoklipy
v následujících formátech.
Typ souboru Přípony souborů
Obrázek

*.bmp, *.jpg

Video

*.avi, *.wmv, *.mp4, *.3gp

Obrázky lze prohlížet formou
prezentace, odeslat je přes
infračervený port nebo e-mailem,
upravit a také nastavit jako pozadí
obrazovky Dnes.

MULTIMÉDIA

102
KS20_Open_Czech_0116_깽.indd
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Kopírování obrázku nebo
videoklipu do zařízení

Prohlížení obrázků

Obrázky lze kopírovat z PC na vaše
zařízení, kde je pak lze prohlížet.
v Kopírujte obrázky z PC nebo úložné
karty do složky Moje obrázky na
vašem zařízení.

Poznámka
v Obrázky lze také kopírovat z PC do
vašeho zařízení pomocí paměťové
karty. Vložte paměťovou kartu do
slotu pro karty na vašem zařízení,
poté zkopírujte obrázky z PC do
složky, kterou jste si na paměťové
kartě vytvořili.

1. Klepněte na položku Start >
Programy > Obrázky a videa.
Obrázky ve složce Moje obrázky
se standardně zobrazují ve
formě miniatur.
2. Vyberte obrázek dotkněte
se nabídky Zobrazení. Pokud
nemůžete najít obrázek ve výchozí
složce Moje obrázky, přejděte do
jiné složky dotykem šipky Dolů.

MULTIMÉDIA
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MULTIMÉDIA
v Lupa: Umožňuje pomocí tlačítek na

panelu zvětšit nebo zmenšit oblast
ohraničenou červeným rámečkem.

Přehrávání videa se zvukem
1. Klepněte na položku Start >
Programy > Obrázky a videa. Video
soubory ve složce Moje obrázky
se standardně zobrazují ve formě
miniatur spolu s ikonou multimédia.
2. Zvolte video soubor a klepnutím
na miniaturu spusťte přehrávání
ve vestavěné aplikaci Windows
Media Player.

MULTIMÉDIA
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Třídění obrázků a videoklipů
Pokud na svém zařízení ukládáte velké
množství obrázků nebo videoklipů,
bývá vhodné je seřadit a tak zrychlit
vyhledávání určitého obrázku nebo
klipu. Řadit lze podle názvu, data
a velikosti.
1. Klepněte na položku Start >
Programy > Obrázky a videa.
2. Klepněte na seznam řazení
(s výchozím popiskem Datum)
a vyberte způsob řazení.

Odstranění obrázku nebo
videoklipu
Obrázek nebo videoklip
se dá odstranit jedním
z následujících postupů:
v V obrazovce programu Obrázky
a videa vyberte obrázek nebo
videoklip a poté klepněte na
položku Nabídka > Odstranit.
Smazání potvrďte klepnutím
na Ano.
v Stiskněte na chvíli miniaturu
obrázku, který chcete smazat, a poté
klepněte na možnost Odstranit.

MULTIMÉDIA
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MULTIMÉDIA
Úprava obrázku
nebo videoklipu

v Pro oříznutí obrázku klepněte na

Obrázky lze otáčet, oříznout a upravit
jejich jas či barevný kontrast.
1. Klepněte na položku Start >
Programy > Obrázky a videa.
2. Klepněte na obrázek, který
chcete upravit.
3. Klepněte na položku Menu >
Upravit a poté proveďte jednu
z následujících akcí:
v Pro otočení obrázku o 90 stupňů
proti směru hodinových ručiček
klepněte na možnost Otočit.

položku Nabídka > Oříznout. Poté
klepněte a tažením prstu vyberte
oblast, která má zůstat po oříznutí
zachována. Klepnutím mimo oblast
oříznutí ukončíte.
v Pro úpravu úrovní jasu a kontrastu
obrázku klepněte na položku
Nabídka > Automatické opravy.

Poznámka
v Provedené úpravy zrušíte
klepnutím na Nabídka > Zpět. Pro
zrušení všech neuložených změn
obrázku slouží příkaz Vrátit se k
uloženému.

MULTIMÉDIA

106
KS20_Open_Czech_0116_깽.indd
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Odeslání obrázků
a videoklipů e-mailem

Obrázek lze také použít jako pozadí na
obrazovce Dnes.
1. Klepněte na položku Start >
Programy > Obrázky a videa.
2. Vyberte obrázek, který chcete
nastavit jako pozadí.
3. Klepněte na položku Nabídka >
Nastavit jako pozadí Dnes..
4. V poli Úroveň průhlednosti vyberte
vyšší procento, chcete-li zvýšit
transparenci obrázku, nebo naopak
procento snižte, abyste dostali méně
průsvitný obrázek.
5. Klepněte na OK.

Obrázky a videoklipy se dají
prostřednictvím e-mailu odeslat
na jiná zařízení.
1. Nejprve je nutné nastavit Odesílání
zpráv, aby bylo možné odesílat
a přijímat zprávy.
2. V programu vyberte položku, kterou
chcete odeslat.
3. Klepněte na položku
Nabídka > Odeslat a vyberte
jeden účet (například Outlook
E-mail nebo MMS), přes který
bude zpráva odeslána.
MULTIMÉDIA

Obrázek jako pozadí pro
obrazovku Dnes
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107

2008.1.16

10:52:3 AM

MULTIMÉDIA
4. Zařízení poté vytvoří novou
zprávu a vloží do ni vybranou
položku jako přílohu.
5. Zadejte jméno příjemce a předmět.
Poté klepněte na možnost Odeslat.
Zpráva bude odeslána při příští
synchronizaci zařízení.

Poznámka
vO
 brázky a videoklipy jsou
před odesláním zprávy
automaticky uloženy.

Odeslat přes
Bluetooth
Obrázek lze známým nebo
členům rodiny odeslat také
přes infračervený port.
1. Klepněte na položku Start >
Programy > Obrázky a videa.
2. Vyberte obrázek, který
chcete odeslat.
3. Klepněte na položku Nabídka >
Odeslat přes Bluetooth.
4. Vyberte zařízení, kam
obrázek odešlete.
5. Klepněte na OK.

MULTIMÉDIA
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Přiřazení obrázků
ke kontaktům

Použití pokročilých funkcí

K určitému kontaktu lze
přiřadit obrázek a tak
usnadnit jeho identifikaci.
1. Klepněte na položku Start >
Programy > Obrázky a videa.
2. Vyberte obrázek, který chcete
přiřadit ke kontaktu.
3. Klepněte na položku Nabídka >
Uložit do kontaktů.
4. Klepněte na kontakt nebo použijte
navigaci a po klepnutí na Vybrat
zvolte kontakt ze seznamu.

MULTIMÉDIA

1. Klepněte na položku Start >
Programy > Obrázky a videa.
2. Vyberte obrázek, pro který chcete
zadat další volby.
3. Klepněte na položku Nabídka >
Možnosti. Objeví se obrazovka
Možnosti, ve které můžete:
v Změnit velikost obrázku, aby se dal
rychleji odeslat e-mailem.
v Konfigurovat volby zobrazení
během prezentací a aktivovat volby
šetřiče obrazovky.
v Konfigurovat volby fotoaparátu a
videokamery v zařízení.
v Odeslat: Vybraný obrázek lze
odeslat zprávou, e-mailem nebo
odeslat přes rozhraní Bluetooth.
Soubory chráněné systémem
správy digitálních práv (DRM)
odesílat nelze.
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MULTIMÉDIA
v Uložit do kontaktů: v kontaktech

můžete nastavit obrázek vybrané
položky. Při příchozím hovoru se
zobrazí obrázek uložený u kontaktu.
v Uložit jako: Uložit lze jako soubor se
zadaným názvem.
v Smazat: Smaže vybrané obrázky.
v Upravit: Obrázek je možné oříznout
nebo otočit.
v Vlastnosti: Obrázek lze uchovat.
v Prezentace: Obrázky lze zobrazit
formou prezentace.

v Nastavit jako pozadí Dnes:

Obrázek lze nastavit jako pozadí
obrazovky.
v Možnosti: Velikost obrázku
odesílaného e-mailem lze změnit,
aby byl přenos rychlejší. Použít
velikosti obrázků: Velký (640×480)/
Střední (320×240)/Malý (160×120)
v Odeslat na MySpace
Odešle vybraný soubor na web
MySpace. Službu Spaces můžete
používat po přihlášení do
Windows Live.

MULTIMÉDIA
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Mobile Java

Hry

KS20 podporuje Javu a díky tomu
můžete snadno stahovat z Internetu
hry a jiné aplikace v Javě..
Mobile Java má 2 podsložky:
Hry a Aplikace. Každá složka má
zabudovaný odkaz pro stahování her
nebo aplikací z Internetu.
Pamatujte si, že používání těchto
služeb může být zpoplatněno.

Ve složce Hry najdete demoverze dvou
her v Javě (Bejeweled a Block Breaker).
Plné verze těchto her si můžete
stáhnout z Internetu.
Chcete-li si zahrát, dotkněte se ikony
hry a dalším dotekem hru spusťte.

MULTIMÉDIA
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PROGRAMY
Internet Explorer
Internet Explorer Mobile je plně
vybavený prohlížeč Internetu,
optimalizovaný pro mobilní zařízení.
V panelu Adresa zadejte adresu webu,
který chcete otevřít, a klepnutím na
něj přejděte. Po klepnutí na šipku dolů
v panelu Adresa si lze vybrat jednu
z dříve zapsaných adres.
v Domov. stránka:
Můžete spustit prohlížeč
webu a přejít na
domovskou stránku.
v Panel Adresa: Můžete manuálně
zadat adresu URL a přejít na
příslušnou webovou stránku.

v Oblíbené položky: Vaše oblíbené

PROGRAMY

nebo často navštěvované adresy
URL nebo webové stránky si
můžete uložit. Se záložkami lze
provádět operace Odeslat, Přidat
novou, Upravit, Označit/Zrušit
označení nebo Odstranit. Několik
přednastavených adres je již
uloženo v podobě záložek.
v Přidat k oblíbeným položkám:
1. Stiskněte levou kontextovou
klávesu [Možnosti] a vyberte.
2. Přidat nový z nabídky Možnosti.
2. Zadejte název a odpovídající
informace o adrese URL.
3. Stiskem tlačítka Přidat
záznam uložit.
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112

2008.1.16

10:52:3 AM

v Aktualizovat: Znovu načte

-P
 locha: Automaticky
vyhrazením webové stránky,
která bude zobrazena na
stolním počítači.
- Celý displej: Prohlížet lze i přes
celou obrazovku.
- Zobrazit obrázky
v Upravit: Upravte název
a přidruženou adresu URL.
- Vyjmout: Text se dá
vyjmout do schránky.
- Kopírovat: Text se dá
kopírovat do schránky.
- Vložit: Text se dá vložit ze schránky.
- Vybrat veškerý text: Vybrat
můžete celý text.
PROGRAMY

aktuální stránku.
v Historie: Můžete zobrazit přehled
stránek, ke kterým jste se již připojili.
v Zobrazit
-V
 elikost textu: Největší/Velké/
Střední/Malé/Nejmenší
- Sloupec: Přizpůsobí šířku na celou
dostupnou šířku obrazovky nebo
až do dosažení minimální možné
šířky pro každý sloupec.
- Přizpůsobit displeji:
Dynamicky změní velikost
webových stránek tak, aby
zabraly celou obrazovku
přenosných zařízení a uživatel
přitom nemusel posouvat
obsah stránky.
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PROGRAMY
v Nástroje

PROGRAMY

-O
 deslat odkaz: Odkaz lze odeslat
v textové zprávě.
- Vlastnosti: Můžete prohlížet
informace o stránce.
- Možnosti
Obecné: Zde se dá nastavit výchozí
stránka a znaková sada.
Paměť: Můžete nastavit počet
dříve navštívených uložených
stránek a vymazat webový obsah,
který jste dříve prohlíželi nebo
synchronizovali se zařízením.
Zabezpečení: Klepněte na
pole vlastností zabezpečení,
chcete-li vidět upozornění
pro aktuální stránku.

Word Mobile
Word Mobile je zjednodušená verze
aplikace Microsoft Word. Dokumenty
Wordu vytvořené na stolním počítači
lze otevřít a upravit na zařízení. Kromě
toho je možné v aplikaci Word Mobile
vytvářet a upravovat dokumenty
a šablony a ukládat je jako soubory
*.doc, *.rtf, *.txt a *.dot.
Najednou lze mít otevřen pouze
jeden soubor. Při otevření druhého
dokumentu je první automaticky
uložen a zavřen.
Když zavřete nově vytvořený
dokument, je jeho název automaticky
určen na základě několika prvních slov
v dokumentu a soubor je zařazen do
seznamu dokumentů aplikace Word
Mobile. Dokumentu lze jednoduše
dát smysluplnější název a přesunout
ho do jiné složky nebo na paměťovou
kartu.
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Vytvoření souboru

PROGRAMY

1. V aplikaci Word Mobile klepněte na
možnost Nový.
2. Poté uvidíte prázdný dokument
nebo obsah šablony (podle toho, co
jste vybrali jako výchozí šablonu).
3. Zapište požadovaný text.
4. Až dopíšete, klepněte na tlačítko OK.
Soubor se uloží.
Aplikace Word Mobile Word
Mobile neumí některé funkce
aplikace Microsoft Word,
například revize nebo ochranu
souboru heslem. Při uložení
souboru na zařízení může dojít
ke ztrátě některých dat nebo
formátování.
V aplikaci Word Mobile nejsou
k dispozici následující funkce.

• Pozadí
• Tvary a textová pole
• Ohraničení stránky
• Inteligentní značky
• Metasoubory
v Obousměrný text. Aplikace Word
Mobile sice umí otevřít soubory
obsahující obousměrný text,
odsazení a zarovnání však může být
zobrazeno a uloženo nesprávně.
v Soubory chráněné heslem.
Aplikace Word Mobile nedovoluje
otevřít soubory chráněné heslem.
Pokud chcete zobrazit chráněný
dokument na zařízení, musíte
nejdříve v aplikaci Word na stolním
počítači ochranu heslem zrušit.

115
KS20_Open_Czech_0116_깽.indd
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PROGRAMY
v Ochranu dokumentu. Aplikace

PROGRAMY

Word Mobile neumí zobrazit
soubory, u kterých byla ve stolním
počítači zapnuta ochrana.
Následující funkce jsou v aplikaci Word
Mobile k dispozici jen částečně.
v Obrázkové odrážky
v Značky revizí: když otevřete
v aplikaci Word Mobile dokument se
značkami revizí, vypadá dokument
tak, jako by všechny revize byly
přijaty. Po uložení souboru v aplikaci
Word Mobile jsou značky revizí
ztraceny.
v Styly tabulek: Po uložení souboru
v aplikaci Word Mobile jsou ztraceny
některé nebo všechny součásti
formátu, definované ve stylu
tabulky.

v Styly podtržení. Nepodporované

styly podtržení jsou mapovány na
jeden ze čtyřech povolených typů:
normální, tečkované, vlnité, nebo
silné/tučné/široké.
v Soubory staršího formátu Pocket
Word. V aplikaci Word Mobile lze
otevřít soubory *.psw; pokud však
takový soubor upravíte, musíte ho
uložit ve formátu *.doc, *.rtf, *.txt
nebo *.dot.
Dále vyjmenované vlastnosti
nejsou na zařízení k dispozici, jsou
však v souboru zachovány, takže
po opětovném otevření souboru
ve stolním počítači vypadají dle
očekávání.
v Poznámky pod čarou, vysvětlivky,
záhlaví, zápatí
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v Konce stránek: aplikace Word

Mobile nezobrazuje konce
stránek. V dokumentu však
zůstanou zachovány všechny
konce stránek, s výjimkou zlomů
na konci dokumentu.
v Seznamy: Když dokument otevřete
znovu ve stolním počítači, budou
odsazené seznamy zobrazeny
v původním tvaru.
v Fonty a velikosti písma. Fonty
nepodporované zařízením jsou
mapovány na nejbližší dostupný
font, název původního fontu ale
bude nadále zobrazen.

Excel Mobile
V aplikaci Excel Mobile lze snadno
otevřít a upravit sešity a šablony
Excelu, vytvořené na stolním počítači.
Na zařízení lze také vytvářet nové
sešity i šablony.

Poznámka
v Pracujte v režimu celé
obrazovky, abyste viděli co
největší část sešitu.
Klepněte na položku Zobrazit >
Lupa a zvolte procento
přiblížení tak, abyste snadno
přečetli data v sešitu.

PROGRAMY

Získání další nápovědy
k aplikaci Word Mobile
• Pokud jste v aplikaci Word
Mobile, klepněte na položku
Start > Nápověda.
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PROGRAMY
Nepodporované funkce
v aplikaci Excel Mobile

PROGRAMY

Excel Mobile nepodporuje
některé funkce, například vzorce
a komentáře v buňkách. Při uložení
sešitu na zařízení může dojít ke ztrátě
některých dat nebo formátování.
Dále jsou vyjmenovány některé
odchylky aplikace Excel Mobile
v oblasti formátování:
v Zarovnání. Vodorovné a svislé
zarovnání a zalomení textu
zůstává stejné, svislý text je ale
zobrazen vodorovně.
v Ohraničení. Je vykresleno jako
jednoduchá čára.
v Vzorky buňky. Vzorky buněk
jsou odstraněny.

v Fonty a velikosti písma. Fonty

nepodporované zařízením jsou
mapovány na nejbližší dostupný
font. Název původního fontu bude
v zařízení zobrazen. Po opětovném
otevření sešitu v Excelu na stolním
počítači budou data zobrazena
původním fontem.
v Formáty čísel. Čísla formátovaná
pomocí funkce Podmíněné
formátování aplikace Microsoft
Excel 2007 verze 6.1 jsou zobrazena
ve formátu Číslo.
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v Vzorce a funkce. Jestliže soubor

Excelu obsahuje funkci, kterou
aplikace Excel Mobile nepodporuje,
je tato funkce odstraněna a do
buňky je zapsána výsledná hodnota
této funkce. Na hodnoty jsou také
převedeny následující vzorce:
maticové vzorce nebo vzorce
obsahující argument ve formě
matice, například =SUMA({1;2;3;4});
vzorce obsahující externí odkaz
nebo průnik dvou oblastí; vzorce
obsahující odkazy na řádky s vyššími
číslem jak 16384 jsou nahrazeny
chybou #REF!

v Nastavení ochrany. Většina

ochranných prvků listů i sešitu je
deaktivována, ale neodstraněna.
Podpora ochrany heslem je však
odebrána. Sešity chráněné heslem
nebo sešity obsahující jeden či
více listů chráněných heslem
nelze otevřít. Pokud chcete otevřít
chráněný sešit na zařízení, musíte
nejdříve v aplikaci Excel na stolním
počítači ochranu heslem zrušit
a poté soubor synchronizovat.
v Nastavení lupy. Není uchováno.
V Excelu je možné lupu nastavit na
úrovni jednotlivých listů, v aplikaci
Excel Mobile je nastavení lupy
použito na celý sešit.
PROGRAMY
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PROGRAMY
v Názvy listů. Názvy odkazující na

jiné listy v rámci stejného sešitu
jsou zobrazeny správně, ale názvy
odkazující do jiných sešitů, pole
– například ={1;2;3;4} – maticové
vzorce nebo průniky oblastí jsou
z názvů listů. odstraněny. Je-li
název z listu odebrán, je ponechán
ve vzorcích a funkcích, takže tyto
vzorce budou vyhodnoceny jako
chyba„#NÁZEV?“ Všechny skryté
názvy nebudou skryté.

v Nastavení aut. filtru. Jsou

PROGRAMY

odstraněna. V aplikaci Excel Mobile
je ale k dispozici příkaz Automatický
filtr s podobnou funkčností jako ve
stolním Excelu.
Jestliže pomocí automatického
filtru skryjete některé řádky na
listu, zůstanou tyto řádky skryté
i po otevření sešitu v aplikaci Excel
Mobile. Skryté řádky lze opět
zobrazit příkazem Zobrazit.
v Formátování grafů. Všechny grafy
budou uloženy přesně tak, jak byly
v aplikaci Excel Mobile zobrazeny.
Nepodporované typy grafů jsou
změněny na jeden z následujících
povolených typů: sloupcový,
pruhový, spojnicový, výsečový,
XY bodový a plošný. Vypnuty jsou
barvy pozadí, mřížky, popisky
dat, spojnice trendu, stínování,
prostorové efekty, vedlejší osy
a logaritmická měřítka.
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v Vlastnosti pracovního listu.

V aplikaci Excel Mobile nejsou
podporovány následující vlastnosti,
které jsou při otevření sešitu na
zařízení odstraněny nebo změněny:
skryté listy nejsou skryté; moduly
VBA, listy maker a listy typu
dialog jsou odebrány a nahrazeny
zástupným listem; textová pole,
nakreslené objekty, obrázky,
seznamy, podmíněné formátování
a ovládací prvky jsou odebrány;
data kontingenčních tabulek jsou
převedena na hodnoty.

PowerPoint Mobile
V aplikaci PowerPoint Mobile můžete
otevírat a prohlížet prezentace
vytvořené na stolním počítači
v aplikaci PowerPoint '97 nebo
novějších verzích a uložené ve formátu
*.ppt nebo *.pps.
Na zařízení budou přehrány mnohé
efekty, které jsou součástí prezentace,
například přechody snímků nebo
animace. Jestliže je v prezentaci
nastaveno časování snímků, budou
snímky střídány automaticky.
Podporovány jsou také hypertextové
odkazy (URL).

PROGRAMY
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Mezi funkce PowerPoint, které nejsou
na tomto zařízení podporovány, patří:
v Poznámky. Psané poznámky ke
snímkům nebudou zobrazeny.
v Změna uspořádání nebo úprava
snímků. Aplikace PowerPoint Mobile
je pouhým prohlížečem prezentace.
v Formáty souborů. Není možné
otvírat soubory *.ppt, vytvořené
ve starých verzích PowerPointu
('95 a starší) a soubory HTML ve
formátech *.htm a *.mht.

Spuštění prezentace
1. Klepněte na položku Start >
Programy > PowerPoint Mobile.
2. V seznamu prezentací klepněte na
tu, kterou si chcete přehrát.
3. Klepnutím na aktuální snímek
přejdete na snímek další.
Jestliže je v prezentaci nastaveno
časování snímků, budou snímky
střídány automaticky.

PROGRAMY
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Zastavení prezentace
• V prezentaci PowerPoint Mobile
klepněte na > Ukončit prezentaci.

Přechod mezi snímky

v Na další snímek lze přejít

i prostým klepnutím do
snímku aktuálního.

Poznámka

v Pokud jste si snímek zvětšili,

nelze přejít na jiný snímek.
Nejdříve je nutné vrátit
lupu na výchozí hodnotu.
Po klepnutí na tlačítka Další
nebo Předchozí nemusí
dojít k přechodu, ale
k přehrání animace.

PROGRAMY

Nemá-li prezentace nastaveno
časování snímků, lze přejít na další
snímek, vrátit se na snímek předchozí
nebo přejít na libovolný snímek
prezentace mimo pořadí.
1. Klepněte na položku Start >
Programy > PowerPoint Mobile.
2. Otevřete požadovanou prezentaci.
3. Klepněte na Další nebo Předchozí,
nebo klepněte na tlačítko Přejít
na snímek a poté na snímek, který
chcete zobrazit.

Tip
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PROGRAMY
Průzkumník souborů

PROGRAMY

Aplikace Průzkumník souborů
umožňuje otevřít okno Průzkumníka
podobné tomu, které je na systému
Windows pro stolní počítače. V okně
Průzkumníka lze procházet telefonem
a najít požadované složky a soubory.
Dále tu lze rychle odstranit, kopírovat
nebo upravit libovolný soubor
či složku v telefonu. Můžete také
vytvářet také nové složky.
Pokud chcete vidět soubory či složky
v bezpečném úložišti SafeStore nebo
složce paměťové karty, klepněte na .
Soubory nebo složky v paměti
telefonu zobrazíte klepnutím na .
Chcete-li otevřít soubor na síti,
klepněte na . Zadejte cestu k souboru
a klepněte na OK.

Klepněte na kategorii složky (jako
výchozí je tu popisek Dokumenty)
a poté na složku, kterou chcete
zobrazit.

Messenger
Chcete-li používat aplikaci Windows
Live Messenger, musíte mít účet
Microsoft Passport™, účet Hotmail
nebo e-mailový účet na serveru
Microsoft Exchange. Jestliže vlastníte
účet Hotmail® nebo MSN, máte
zároveň zřízen účet služby Passport.
Jakmile si pořídíte účet Microsoft
Passport nebo Microsoft Exchange,
můžete se pustit do jeho nastavení.
Aplikace Windows Live Messenger
poskytuje služby Windows Live
Messenger na vašem zařízení.
V aplikaci Windows Live Messenger lze
provádět tyto činnosti:
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v Odesílat a přijímat zprávy.
v Sledovat, které kontakty jsou online

a které offline.

Poznámka
v Chcete-li používat aplikaci

v Přihlásit si odběr aktualizací stavu

vybraných kontaktů, abyste byli
informováni o jejich připojení k síti.
v Zakázat kontaktům sledování
vašeho stavu nebo zasílat vám
zprávy.
Než začnete pracovat s aplikací
Windows Live Messenger, musí být
vaše zařízení připojeno k Internetu.
Další informace o nastavení připojení
k Internetu.

Windows Live Messenger,
musíte mít účet Microsoft
NET Passport nebo účet
Hotmail. Jestliže vlastníte emailovou adresu na serveru
Hotmail.com nebo MSN.
com, máte již zřízen účet
služby Passport. Účet služby
Passport si vytvoříte na
webu http://www.passport.
com. Poštovní účet Hotmail
si vytvoříte na webu http://
www. hotmail.com.
PROGRAMY
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PROGRAMY
Spuštění aplikace Windows
Live Messenger

Přidání a smazání kontaktů

1. Klepněte na položku Start >
Programy > Messenger.

kontakt, klepněte na položku
Nabídka > Přidat nový
kontakt a poté postupujte
podle instrukcí na obrazovce.
v Chcete-li kontakt smazat, klepněte
na jeho jméno a poté na položku
Nabídka > Možnosti kontaktu >
Odebrat kontakt.

Přihlášení a odhlášení
v Chcete-li se přihlásit, klepněte na

položku Přihlásit. Zapište svou
e-mailovou adresu a heslo k účtu
Passport nebo Hotmail a klepněte
na položku Další. Přihlašování
může trvat i několik minut (závisí na
rychlosti vašeho připojení).
v Chcete-li se odhlásit, klepněte na
položku Nabídka > Odhlásit. Váš stav
se změní na Offline.

v Chcete-li přidat nový

Odeslání rychlé zprávy

PROGRAMY

1. Klepněte na kontakt, kterému
chcete poslat zprávu.
2. Zapište zprávu do textového pole
u dolního okraje obrazovky a poté
klepněte na možnost Odeslat.
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Blokování a odblokování
kontaktů

Změna zobrazeného jména
v Klepněte na své jméno u horního

v Jestliže chcete některému

kontaktu zakázat sledování vašeho
stavu a zasílání zpráv na váš účet,
klepněte na kontakt a poté na
Nabídka > Možnosti kontaktu >
Blokovat kontakt.
v Zrušení blokace kontaktu provedete
klepnutím na jméno daného
kontaktu a poté klepnutím na
Nabídka > Odblokovat kontakt.

Kontrola vlastního stavu
v aplikaci Messenger

okraje stránky a poté na možnost
Změna vzhledu. Zapište údaj do
řádku Osobní zpráva a klepněte na
možnost Hotovo.

Získání další nápovědy
k aplikaci Windows Live
Messenger
v V aplikaci Windows Live Messenger

klepněte na položku Start >
Nápověda.

v Klepněte na své jméno u horního

PROGRAMY

okraje stránky. Váš aktuální stav
bude vyjádřen v zobrazeném
seznamu odrážkou.
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PROGRAMY
Poznámky
Poznámky pomáhají rychle zachytit
myšlenky, otázky, upomínky, seznamy
úkolů či poznámky ze schůzek.
Vytvářet můžete ručně nebo perem
psané poznámky, nahrávat hlasové
poznámky či převádět ručně psané
poznámky na čitelnější text. Poznámky
lze také zasílat jiným lidem.

Zápis informací do aplikace
Poznámky

PROGRAMY

Text vyklepávaný perem lze zapisovat
pomocí klávesnice na obrazovce nebo
softwaru pro rozpoznávání psaného
písma. Dotykovým perem se dá psát
nebo kreslit přímo na obrazovku. Na
zařízeních s podporou nahrávání lze
vytvářet samostatné nahrávky nebo
vkládat nahrávku do poznámky.

Nastavení výchozího režimu
zadávání pro aplikaci
Poznámky
Jestliže často přidáváte k poznámkám
vlastní kresby, zkuste nastavit režim
zadávání Psaní rukou jako výchozí.
Jestliže naopak text raději vyklepáváte
perem, nastavte Psaní perem.
1. Klepněte na položku Start >
Programy > Poznámky.
2. V seznamu poznámek klepněte na
položku Nabídka > Možnosti.
3. V rámečku Výchozí režim klepněte
na jednu z následujících možností:
v Psaní rukou, pokud chcete kreslit
nebo psát ručně text poznámky.
v Zadávání, chcete-li vytvořit
poznámku psanou na klávesnici.
4. Klepněte na OK.
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Vytvoření poznámky
1. Klepněte na položku Start
> Programy > Poznámky.
V seznamu poznámek
klepněte na možnost Nový.
2. Klepněte v panelu nástrojů
na šipku Volič vstupu vedle
ikony Způsob zadání, poté na
požadovanou metodu zadávání
a nakonec zapište text.
3. Jestliže šipku Volič vstupu nevidíte,
klepněte na ikonu Způsob zadání.
4. Až dopíšete, klepněte na tlačítko
OK a tak se vraťte do seznamu
poznámek.

Úkoly
Úkoly slouží ke sledování činností,
které je třeba udělat. Úkol může
proběhnout jednou nebo opakovaně
(periodicky). Pro úkoly lze nastavit
připomenutí a uspořádat je do
různých kategorií.
Úkoly se zobrazují v seznamu úkolů.
Včas nesplněné úkoly jsou zobrazeny
červenou barvou.

Vytvoření úkolu

PROGRAMY

1. Klepněte na položku Start >
Programy > Úkoly.
2. Klepněte na položku Nabídka >
Nový úkol
3. Zapište předmět úkolu a vyplňte
další údaje (datum zahájení
a ukončení, priorita apod).
4. Po dokončení klepněte na OK.
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PROGRAMY
Poznámka
v Krátkodobý úkol se dá

vytvořit i rychleji. Jednoduše
klepněte na odkaz Klepn.
sem přidáte nový úkol, do
textového pole nového úkolu
zapište předmět a stiskněte
ENTER. Pokud se textové pole
úkolu nezobrazí, klepněte na
položku Nabídka > Možnosti
a zapněte políčko Zobrazit
vstupní řádek Úkolů.

1. Klepněte na položku Start >
Programy > Úkoly.
2. Klepněte na úkol, kterému chcete
změnit prioritu.
3. Klepněte na možnost Upravit
a v poli Priorita klepněte na
požadovanou úroveň.
4. Klepnutím na OK se vrátíte do
seznamu úkolů.

Poznámka
v V šem novým úkolům je
standardně přiřazena
priorita Normální.

Změna priority úkolu
PROGRAMY

Úkoly lze řadit podle jejich priority
až poté, co zadáte úroveň priority
všem úkolům.
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Nastavení výchozího
připomenutí pro všechny
nové úkoly

Zobrazení dat zahájení
a ukončení v seznamu úkolů

U všech nově vytvářených úkolů
můžete mít automaticky nastavené
připomenutí.
1. Klepněte na položku Start >
Programy > Úkoly.
2. Klepněte na položku
Nabídka > Možnosti.
3. Zapněte volbu Nastavit připomenutí
pro nové položky.
4. Klepnutím na OK se vrátíte do
seznamu úkolů.

1. Klepněte na položku Start >
Programy > Úkoly.
2. Klepněte na položku
Nabídka > Možnosti.
3. Zapněte volbu Zobrazit datum
zahájení a ukončení.
4. Klepněte na OK.

Poznámka
PROGRAMY

v Nové úkoly musí mít nastavení
datum ukončení, jinak
připomenutí nemůže fungovat.
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PROGRAMY
Vyhledání úkolu
Pokud je váš seznam úkolů příliš
dlouhý, můžete zobrazit jen některé
úkoly nebo seznam seřadit tak, abyste
rychle našli určitou úlohu.
1. Klepněte na položku Start >
Programy > Úkoly.
2. V seznamu úkolů proveďte jednu
z následujících akcí:
v Seřazení seznamu. Klepněte na
položku Nabídka > Seřadit podle
a poté na volbu řazení.
v Filtrování seznamu podle
kategorie. Klepněte na položku
Nabídka > Filtr a poté na
kategorii, kterou chcete zobrazit.

PSNote
PSNote je multimediální editor
s rozpoznáváním psaného písma
pro Pocket PC. V editoru lze ručně
zapisovat text (anglicky, francouzsky,
německy, italsky nebo španělsky
podle konkrétní instalace) s různými
styly (poté je okamžitě převeden na
digitální text), dále kreslit, vkládat
obrázky, video nebo zvuky a výsledek
odeslat e-mailem nebo ve zprávách
SMS a MMS. Standardní nástroje
provádějící jen jednu akci.

PROGRAMY

Poznámka
vD
 alší filtrování úkolů provedete
příkazem Nabídka > Filtr > Aktivní
úkoly nebo Dokončené úkoly..
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• Obsah panelu nástrojů se mění
v závislosti na tom, zda pracujete
na:
- textovém dokumentu:
nabídka nástroje
šířka pera
odeslat
barva pera

uložit

zoom

styl
režim zadávání

- kresbě:
šířka pera
nabídka nástroje
odeslat
barva pera

uložit

Lupa

styl
režim zadávání

- nebo multimediální položce:
nabídka nástroje
odeslat

klepnutím na Nabídka >
Soubor > Nový.
v Po zapsání textu poznámky
klepněte na položku Nabídka >
Soubor > Uložit nebo Soubor
> Uložit jako (vybrat lze formát
Microsoft Word nebo RTF), aby byl
dokument uložen.
Další informace získáte v případě
potřeby klepnutím na příkaz
Nabídka > Nápověda, který zobrazí
další tipy.

Psaní textu

nahradit
přehrát

zoom

v Nový dokument vytvoříte

režim zadávání

Celkem existuje 6 různých režimů
zadávání pro různé styly ručního psaní.
v Klepněte na položku Nabídka >
Vložte > Text > a v panelu nástrojů
zvolte typ zadávání.

PROGRAMY

uložit

Nový dokument
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PROGRAMY
Změna fontu

Vkládání obrázků

v Klepněte na položku Nabídka >

Chcete-li vložit obrázek určený jako
pozadí pro kresbu, klepněte na
položku Nabídka > Vložte > Obrázek.

Možnosti > a poté na kartu Pokročilý.
v Chcete-li použít jiný font,
otevřete rozvírací seznam
a vyberte si nový font.
v Pro vložení aktuálního data a času
do dokumentu slouží příkaz
Nabídka >Vložte Čas/Datum.

Vytváření kreseb

PROGRAMY

Kreslit se dá do psací zóny nebo na
vložený obrázek.
v Klepněte na položku Nabídka >
Vložit > Krelení.
v Pro výběr barvy kresby klepněte na
nástroj Tvar v panelu nástrojů.

Vkládání multimédií
Pro vložení multimediální položky ze
souboru otevřete možnosti nástroje
vstupního typu a klepněte na položku
Menu > Vložte > Filmy.

Poznámka
vM
 ultimediální položky lze

odeslat e-mailem nebo ve
zprávě MMS.
Chcete-li vložit zvukový
soubor, klepněte na položku
Nabídka > Vložte > Audio.
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Vyjmutí/kopírování celé
oblasti
v Pro vyjmutí/zkopírování části textu

nebo kresby je třeba tuto část vybrat
(poklepáním nebo tažením u textu
i kreseb).

Změna úrovně zmenšení
nebo zvětšení
v Klepněte na položku Nabídka >

Zoom nebo na nástroj zoom. Poté
můžete nastavit úroveň zoomu
(v rozmezí 25 % až 200 %).

Práce s osobním slovníkem
v Klepněte na položku Nabídka >

Poznámka
v Jakmile je váš zápis rozpoznán
a převeden, je psací zóna
automaticky vymazána. Je třeba
psát zřetelně. Mezi písmeny
a slovy ponechávejte vhodně
volené mezery, aby slova nebyla
příliš stísněna nebo naopak
oddělena velkými mezerami.

PROGRAMY

Možnosti a poté na kartu Slovník.
v Zapište požadované slovo do
textového pole Slovo.

Chcete-li slovo napsat ručně, otevřete
seznam SIP a vyberte volbu klávesnice.
Chcete-li slovo napsat perem,
otevřete seznam SIP a vyberte volbu
dotykového pera.
v Klepnutím na tlačítko Přidat vložíte
toto slovo do osobního slovníku.
Slovo se poté objeví
v seznamu Slovník.
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PROGRAMY
Automatický profil
Umožňuje automaticky nastavit
síťový profil pro Internet, zprávy MMS,
aplikace Java a E-mail.
Pro nastavení síťového profilu
v Klepněte na možnost Spustit >
Programy > Automatický profil.
v V seznamu operátorů vyberte
správného operátora a klepněte na
možnost Ano.
v Restartujte zařízení.

Poznámka
vS
 puštění funkce Automatický

profil odstraní aktuální síťový
profil kromě záložek vytvořených
uživatelem, e-mailu vytvořeného
uživatelem a dalších zpráv.

Sdílení internetu
Poznámka
v K e sdílení je nutný
program ActiveSync ve
verzi 4.5 nebo novější.

PROGRAMY
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v Klepněte na položku Připojit a levou

kontextovou klávesu v dolní části.
v Pokud aktivace PDP proběhne
úspěšně, objeví se indikátor
datového připojení (G/ E/ 3G/ H).

Poznámka
vN
 a PC musí být nainstalován
operační systém Windows XP SP2
nebo novější.
v Připojte USB kabel ke

PROGRAMY

stolnímu počítači.
v Klepněte na položku Start >
Programy > Sdílení Internetu.
v Nastavte PC připojení na USB nebo
Bluetooth.
v Nastavte Síťové připojení na správný
přístupový bod APN.

137
KS20_Open_Czech_0116_깽.indd
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NASTAVENÍ
Nastavení telefonu
Zařízení má obecné volby týkající
se příjmu a vytáčení hovorů, které
můžete měnit.

Telefon

v Klávesnice: Můžete nastavit tón

kláves, který se přehraje při stisku
jednotlivých kláves. (Dlouhé tóny/
Krátké tóny/Vypnuto)

Zabezpečení
Je-li funkce zapnutá, budete při
každém zapnutí telefonu vyzváni
k zadání kódu PIN.

Zvuky
v Typ vyzv: Tato volba určuje režim

NASTAVENÍ

upozornění na příchozí hovor.
Vybrat si můžete z možností
Vyzvánění, Zesilující vyzv, Zazvonit
jednou, Vibrace, Vibrace a vyzvánění,
Vibrace, pak vyzvánění, Žádné.
v Vyzv. Tón: Můžete vybrat
vyzváněcí tón pro příchozí
hlasové hovory.

Služby
Chcete-li získat přístup k nastavení
služby, vyberte ji z následujícího
seznamu a zvolte„Načíst nastavení“
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Blokování hovoru

ID volajícího

Možnosti volání lze omezit: Všechny
odchozí hovory/Mezinárodní odchozí
hovory/Mezinárodní odchozí hovory
s výjimkou země bydliště/Všechny
příchozí hovory/Příchozí hovory
během roamingu.
Pro úpravu nastavení blokování
hovorů musíte znát heslo. Toto heslo
vám sdělí poskytovatel služeb po
objednání této síťové služby.
Blokování se týká všech hlasových
i datových hovorů s výjimkou
tísňových volání.

Vyberte volbu‚Každý‘ (pokud chcete
svou identitu ukázat všem lidem,
kterým voláte), volbu‚Nikdo‘ (bude
skryta) nebo‚Jen kontaktům‘ (identita
bude zobrazena jen při vytáčení
hovorů z kontaktů).

Přesměrování hovorů
Umožňuje přesměrovat příchozí
hovory na jiné telefonní číslo.

Čekající hovor
Výběrem možnosti Upozornit
budete upozorněni na příchozí hovor
v průběhu jiného hovoru.
NASTAVENÍ
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NASTAVENÍ
Hlasová schránka a zprávy SMS

Výběr sítě

Po vložení karty SIM do telefonu
budou servery služeb hlasové pošty
a SMS automaticky detekovány
a nastaveny jako výchozí. I přesto
bude možné nastavení zobrazit.
Čísla hlasové pošty lze také zobrazit
klepnutím na položku Hlasová
schránka na obrazovce Rychlá volba.

Zvolte způsob výběru
různých dostupných sítí,
například při cestování.
v Ručně: Zvolte síť sami. Přejděte
na požadovanou síť a klepněte na
možnost OK.

Tip
vR
 uční výběr je vhodný, pokud

Síť
Můžete vybrat typ sítě, způsob výběru
sítě a signalizaci v případě, je-li telefon
používán v síti Micro Cellular Network.

Aktuální síť
NASTAVENÍ

Aktuální síť je zobrazena v poli
Aktuální síť.

víte, že jedna síť poskytuje
služby levněji než síť jiná nebo
umožňuje rychlejší datové
přenosy.

v Automaticky: Síť bude

vybrána automaticky.
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Upřednostňovaně sitě

Nastavení času a data

Klepněte na kartu Síť > Nastavit sítě
(obnovování nastavení může trvat
několik minut). Vyberte síť a nastavte
nové pořadí preferovaných sítí
poklepáním na možnosti Nahoru
nebo Dolů.

Čas lze nastavit klepnutím na možnost
Nastavení > Systém > Hodiny
a připomenutí > Čas.
Při změně nastavení času vyberte své
umístění, hodinu, minuty a sekundy.
Klepnutím na šipku dolů v poli Datum
budete moci zobrazit kalendář a zvolit
aktuální datum. Jste-li někde jen na
návštěvě, lze nastavit jiné datum a čas
aktuální pro místo vaší návštěvy.

Pásmo
Automaticky, UMTS, GSM 900 / 1800,
GSM 1900
V tomto menu můžete nastavit telefon
tak, aby si po zapnutí vyžádal kód PIN
karty SIM. Když je tato funkce aktivní,
musíte zadat kód.

Nastavení připomenutí

NASTAVENÍ

Alarmy lze nastavit klepnutím na
možnost Nastavení > Systém >
Hodiny a připomenutí > Připomenutí.
Můžete nastavit až 3 připomenutí.
Klepněte na položku Popis, zadejte
popis a klepněte na požadovaný den
v týdnu. Rovněž můžete nastavit
i zvuk alarmu.
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NASTAVENÍ
Zvuky a upozornění
Nastavení zvuku a upozornění
na události

NASTAVENÍ

1. Klepněte na položku Start >
Nastavení > Osobní > Zvuky
a upozornění.
2. Na kartě Zvuky zvolte způsob
oznámení výběrem příslušných
zaškrtávacích políček.
3. Na kartě Upozornění v části Událost
klepněte na název události a zvolte
způsob oznámení výběrem
příslušných zaškrtávacích políček.
Lze vybrat z několika možností
včetně zvláštního zvuku, zprávy či
blikajícího světla.

Zámek
Toto zařízení disponuje dvěma druhy
zabezpečení. Neoprávněnému použití
telefonu lze zabránit zadáním kódu
zvaného PIN (personal identification
number – osobní identifikační číslo).
Navíc můžete neoprávněnému použití
předejít ochranou heslem, které lze
použít v libovolné části zařízení.
Svůj první kód PIN obdržíte od
poskytovatele bezdrátových služeb;
kód si později můžete změnit.
Své heslo si vytvoříte, když zařízení
začněte používat.
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Ochrana zařízení
pomocí hesla

1. Z klávesnice telefonu klepněte na
možnost Nabídka > Nastavení >
Zámek.
2. Pokud je telefon zapnutý, klepněte
na položku Vyžadovat PIN.
3. Kód PIN lze kdykoli změnit
klepnutím na položku Změnit kód
PIN.

Svá data můžete zabezpečit povinným
zadáním hesla po každém zapnutí
zařízení.
1. Klepněte na položku Start >
Nastavení > Osobní > Zámek.
2. Vyberte možnost Dotázat se,
není-li zařízení použito po dobu
a v poli napravo vyberte dobu, po
níž musí být zařízení vypnuto, než
bude vyžadováno heslo. V poli
Typ hesla zvolte požadovaný typ
hesla, který chcete použít. Zadejte
heslo, a budete-li vyzváni, potvrďte
jeho zadání. Je-li vaše zařízení
nakonfigurováno pro připojení k síti,
použijte silné heslo, které pomůže
zvýšit bezpečnost sítě.

Tip
v Tísňové volání lze uskutečnit

kdykoli i bez použití kódu PIN.

NASTAVENÍ

Ochrana telefonu pomocí
kódu PIN
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NASTAVENÍ
3. Na kartě Nápověda zadejte frázi,
která vám pomůže vzpomenout
si, pokud heslo zapomenete,
ale zároveň neumožní ostatním
vaše heslo uhodnout. Nápověda
se zobrazí poté, co heslo zadáte
čtyřikrát nesprávně.
4. Klepněte na možnost OK. Při příštím
zapnutí zařízení budete vyzváni
k zadání hesla.

Poznámka
vK
 aždým zadáním

nesprávného heslo se
prodlužuje délka odezvy
telefonu, až se bude zdát, že
telefon vůbec nereaguje.
Pokud své heslo zapomenete,
řiďte se pokyny v příručce,
abyste mohli vyčistit paměť
předtím, než vám bude
umožněn přístup.

NASTAVENÍ
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Změna hesla
1. Klepněte na položku Start >
Nastavení > Osobní > Zámek.
Budete vyzváni zadat své stávající
heslo.
2. V poli Heslo zadejte své
nové heslo.
3. Na kartě Nápověda zadejte frázi,
která vám pomůže vzpomenout si,
pokud své nové heslo zapomenete,
ale zároveň neumožní ostatním
vaše heslo uhodnout. Nápověda
se zobrazí poté, co heslo zadáte
čtyřikrát nesprávně.
4. Klepněte na možnost OK.

Zobrazení informací
o vlastníkovi na
obrazovce Dnes

NASTAVENÍ

Jsou-li vaše kontaktní údaje zobrazeny
po zapnutí na obrazovce Dnes,
umožní to snadnou identifikaci
zařízení v případě ztráty.
1. Klepněte na položku Start >
Nastavení > Osobní > Informace
o vlastníkovi.
2. Na kartě Možnosti
vyberte zaškrtávací pole
Identifikační informace.
3. Na kartě Možnosti vyberte
zaškrtnutím pole Poznámky,
zda chcete, aby se zobrazil
dodatečný text, například:
Nálezce bude odměněn.
4. Na kartě Poznámky zadejte
dodatečný text.
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NASTAVENÍ
Dnes

Tip
v Informace o vlastníkovi na

obrazovce Dnes lze zobrazit
klepnutím na položku
Start > Nastavení > Osobní >
Dnes. Na kartě Položky
vyberte zaškrtávací pole Inf.
o vlastníkovi.

Nastavení obrazovky Dnes
Na obrazovce Dnes se zobrazují
nadcházející schůzky, aktivní úkoly
a informace o e-mailových zprávách.

Synchronizace obrazovky
Dnes

NASTAVENÍ

1. Klepněte na položku Start >
Nastavení > Osobní > Dnes.
2. Na kartě Vzhled vyberte
požadované téma pozadí
obrazovky Dnes.
3. Na kartě Položky vyberte ty položky,
které chcete mít zobrazeny na
obrazovce Dnes.
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146

2008.1.16

10:52:9 AM

Nastavení možností zobrazení
schůzek na obrazovce Dnes

Tip
v Pořadí položek zobrazených
na obrazovce Dnes lze změnit
klepnutím na požadovanou
položku a poté klepnutím na
možnost Nahoru či Dolů.

Přidání vlastního obrázku na
pozadí

NASTAVENÍ

Jako pozadí obrazovky Dnes lze použít
i některý z vašich vlastních obrázků.
1. Klepněte na položku Start >
Nastavení > Osobní > Dnes.
2. Vyberte možnost Použít obrázek
jako pozadí a klepnutím na možnost
Prohlížet zobrazíte seznam vašich
souborů obrázků.
3. Klepněte na název souboru obrázku,
který chcete použít.
4. Klepněte na možnost OK.

Pokud máte mnoho schůzek, můžete
specifikovat, který druh schůzek
chcete na obrazovce Dnes zobrazit.
1. Klepněte na položku Start >
Nastavení > Osobní > Dnes.
2. Klepněte na kartu Položky.
3. Vyberte možnost Kalendář
a klepněte na položku Možnosti.
v Výběrem možnosti Další
schůzka se zobrazí pouze příští
naplánovaná schůzka, zatímco
výběrem možnosti Nadcházející
schůzky se zobrazí více schůzek.
v Vyčistěte pole Zobrazit zaškrtnuté
události dne.
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NASTAVENÍ

NASTAVENÍ

Nastavení možností zobrazení
úkolů na obrazovce Dnes

Alarmy

Pokud máte mnoho úkolů, můžete
specifikovat, který druh úkolů chcete
na obrazovce Dnes zobrazit.
1. Klepněte na položku Start >
Nastavení > Osobní > Dnes.
2. Klepněte na kartu Položky.
3. Vyberte možnost Úkoly a klepněte
na položku Možnosti.
v Zvolte typ úkolů, které chcete
zobrazit na obrazovce Dnes.
v V seznamu Kategorie vyberte,
zda chcete zobrazit pouze
úkoly přiřazené ke konkrétní
kategorii, nebo zda chcete
zobrazit všechny úkoly.

Čas
Je možné zobrazit čas, den v týdnu
a datum.
V menu Start klepněte na položku
Nastavení > Systém > Hodiny
a připomenutí > Čas.
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Klepněte na hodinu, minuty a sekundy
a poté proveďte změnu nastavení času
klepnutím na šipku nahoru či dolů.
Kalendář lze zobrazit klepnutím na
šipku dolů v poli Datum.
Aktuální datum vyberte klepnutím na
příslušný den v kalendáři.
V kalendáři se lze pohybovat dopředu
a zpět pomocí šipek vlevo a vpravo
umístěných v horní části kalendáře.

Budík

NASTAVENÍ

Klepněte na okno Hodiny >
Připomenutí.
Budík aktivujete klepnutím na
zaškrtávací pole nalevo a nastavením
požadovaného dne v týdnu a hodiny.

Klepněte na položku <Popis>,
zadejte popis alarmu a klepněte na
požadovaný den (dny) v týdnu.
Klepnutím nastavíte možnosti
alarmu, například Přehrát zvuk nebo
Zobrazení zprávy, a klepněte na pole
pro čas, čímž nastavíte čas vyzvánění
alarmu.
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NASTAVENÍ
Další

Na kartě Hlavní je zobrazeno
množství paměti přidělené pro
ukládání souborů a dat i paměť
daného programu a také množství
paměti momentálně využívano proti
množství paměti celkově k dispozici.

Zobrazit hodiny v záhlaví
všech programů.

Paměť
Pokud je nějaký program nestabilní
nebo nemá dostatek paměti, bude
třeba ho ukončit.

Hlavní
Můžete zjistit, jaká je
velikost dostupné paměti.
v Klepněte na položku Start >
Nastavení > Systém > Paměť.

Paměťová karta
Můžete zjistit, kolik paměti je
k dispozici na paměťové kartě vložené
do zařízení.
1. Klepněte na položku Start >
Nastavení > Systém > Paměť.
2. Klepněte na kartu Paměťová karta.

NASTAVENÍ
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Napájení

Tip
v Pokud jste již v minulosti do
zařízení vložili více než jednu
paměťovou kartu, klepněte
na pole seznamu a poté na
paměťovou kartu, jejíž údaje
chcete zobrazit.

Spuštěné programy

Baterie
Zařízení je vybaveno dobíjecí baterií
Li-ion polymer. Se zařízením lze
používat pouze originální a výrobcem
specifikované baterie a doplňky.
Můžete zjistit zbývající
kapacitu baterie.

NASTAVENÍ

Programy se většinou ukončí
automaticky, aby se uvolnila potřebná
paměť. Lze je ale také ukončit ručně.
1. Klepněte na položku Start >
Nastavení > Systém > Paměť >
Spuštěné programy.
2. V seznamu Spuštěné programy
klepněte na programy, které
chcete ukončit a poté klepněte
na možnost Zastavit.
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NASTAVENÍ
Kontrola stavu baterie

Podsvícení

v Klepněte na ikonu stavu baterie

Odběr energie lze snížit vypnutím
podsvícení obrazovky a tlačítek.
Krátkým stisknutím tlačítka Napájení
lze přepínat mezi režimem spánku
a režimem obnovení. V režimu spánku
je podsvícení zcela vypnuto.

( ) na obrazovce Dnes.
v Klepněte na položku Start
> Nastavení > Systém >
Napájení.
Můžete nastavit, zda chcete, aby se
telefon přepnul do režimu spánku po
uplynutí určité doby, kdy byl neaktivní
a kdy hlavní baterie byla zdrojem
napájení nebo když je připojen
k externímu zdroji napájení.

Pokročilý
v Zapnuté napájení zbaterie:

Poznámka
v Stisknutím a uvolněním tlačítka
Napájení lze přepínat mezi režimy
spánku a obnovení.

Dobu svícení a jas podsvícení je
možné přizpůsobit.

NASTAVENÍ

vypnout zařízení po 1, 2, 3, 4, 5
minutách nečinnosti.
v Zapnuté externí napájení:
vypnout zařízení po 1, 2, 5, 10, 15, 30
minutách nečinnosti.
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Na kartě Externí napájení nastavte,
zda chcete, aby se podsvícení
vypínalo automaticky po určité době
nečinnosti, když je zařízení připojeno
k externímu zdroji napájení.
Na kartě Jas zvolte úroveň jasu.
Na kartě Tlačítko nastavte, zda se má
podsvícení automaticky vypnout po
určité době nečinnosti.

NASTAVENÍ

Nastavení podsvícení:
1. V nabídce Start klepněte na
položku Nastavení.
2. Na kartě Systém klepněte na
možnost Podsvícení. Na kartě
Napájení z baterie nastavte,
zda chcete, aby se podsvícení
vypínalo automaticky po určité
době nečinnosti.
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NASTAVENÍ
Bluetooth

Poznámka

Nastavení konfigurace
rozhraní Bluetooth

NASTAVENÍ

Klepněte na položku Start
> Nastavení > Připojení >
Bluetooth
Technologie Bluetooth umožňuje
přímou bezdrátovou komunikaci mezi
kompatibilními mobilními zařízeními,
periferními zařízeními a počítači, které
jsou v bezprostřední blízkosti. Tento
přístroj podporuje propojitelnost
pomocí technologie Bluetooth,
takže umožňuje spojit se s jinými
kompatibilními přístroji vybavenými
technologií Bluetooth, počítačovými
aplikacemi a podobně.

v Používáte-li přes Bluetooth funkci
pcsync, bude možná pouze
výměna dat v rámci telefonního
seznamu.
v Při přijímání dat z jiného zařízení
Bluetooth telefon vyžaduje
potvrzení. Poté, co je přenos
potvrzen, bude daný soubor
zkopírován do telefonu.
v Sdílenou složku lze nastavit
výběrem možnosti Nastavení
Bluetooth -> Služby -> Přenos
souborů -> Upřesnit.
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Obecné

Dostupnost

v Aktuální profil: Různá nastavení

v Povolit připojeni dalšich zařizeni

zařízení Bluetooth lze uložit pod
různými názvy profilů.
v Stav Bluetooth: Zapnout/
vypnout Bluetooth.

Dostupnost
Identifikace zařízení
v Název: Název je zobrazen na displeji

vzdáleného zařízení v průběhu
procesu párování.
v Adresa: Je zobrazena
Bluetooth adresa.

Všechna zařízení pouze spárovaná
zařízení: Můžete zvolit, zda se jiné
zařízení smí s vaším přístrojem
spárovat či nikoli. Všemi zařízeními
se myslí ta vzdálená zařízení,
která se mohou po úspěšném
ověření/autorizaci s vaším zařízením
spárovat. Spárovaná zařízení mohou
vaše zařízení pouze vyhledat, ale
nemohou přistupovat ke službám.
v Zjistitelné pro ostatní zařízení:
Pokud si nepřejete, aby vás jiná
zařízení mohla vyhledat, odznačte
příslušné pole.
NASTAVENÍ
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NASTAVENÍ
Služby
Můžete nastavit konfiguraci každého
profilu Bluetooth (FTP, výměna
informací, sériový port, server osobní
sítě, hands-free, server telefonního
seznamu, server telefonického
připojení sítě, synchronizace PIM)

Režimy rozhraní Bluetooth

NASTAVENÍ

Na tomto zařízení funguje technologie
Bluetooth ve třech různých režimech:
v Zapnuto: Bluetooth je zapnuto a lze
používat související funkce.
v Vypnuto: Bluetooth je vypnuto.
V tomto režimu nelze odesílat
ani přijímat informace pomocí
Bluetooth. V některých situacích
je vhodné deaktivovat veškerou
radiokomunikaci za účelem šetření

kapacity baterie nebo tehdy, kdy
je používání radiokomunikace
zakázáno, například v letadle či
v nemocnicích.
v Rozpoznatelný: Bluetooth je
zapnuto a všechna další zařízení
Bluetooth v okruhu 10 metrů
mohou vaše zařízení detekovat.

Poznámka
v V ýchozí nastavení režimu
Bluetooth je vypnuto. Pokud
po zapnutí Bluetooth zařízení
vypnete, bude vypnuto i vysílání
Bluetooth. JJakmile zařízení
znovuzapnete, automaticky se
zapne i vysílání Bluetooth.
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Způsob, jak umožnit
rozpoznání zařízení

Správce Bluetooth

Poznámka
v Zaškrtnutím pole Umožnit
rozpoznání tohoto zařízení se
zapne vysílání Bluetooth.

NASTAVENÍ

Partnerství Bluetooth je vztah, který
vytvoříte mezi vaším zařízením a jiným
zařízením podporujícím technologii
Bluetooth za účelem bezpečné
výměny informací. Vytvoření
partnerství mezi dvěma zařízeními
vyžaduje zadání téhož kódu PIN nebo
klíče na obou zařízeních. Vytvoření
partnerství mezi dvěma zařízeními
je jednorázový proces. Jakmile
je partnerství vytvořeno, zařízení
dokáží tento vztah rozpoznat, čímž
je umožněna výměna informací i bez
opětovného zadání kódu PIN. Ujistěte
se, že jsou takováto dvě zařízení od
sebe maximálně 10 metrů, že vysílání
Bluetooth je zapnuto a že je nastaven
režim Rozpoznatelný.

1. Ve svém zařízení klepněte na
položku Start > Nastavení >
Připojení > Bluetooth.
2. Zaškrtněte pole Zapnout
Bluetooth a Umožnit
rozpoznání tohoto zařízení.
3. Klepněte na možnost OK.
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NASTAVENÍ
Vytvoření partnerství Bluetooth
1. Ve svém zařízení klepněte na
položku Start > Nastavení >
Připojení > Bluetooth.
2. Klepněte na možnost Správce
Bluetooth -> Nový
3. Zde naleznete aplikace
Bluetooth, z nichž vyberte
tu, kterou chcete použít.

3. Bezpečné připojení založíte
zadáním klíče (téhož klíče, který
jste zadali do zařízení požadující
připojení). Klíč musí obsahovat 1 až
16 znaků.
4. Klepněte na možnost Další.
5. Klepněte na možnost Dokončit.
Nyní je možná výměna informací
s příslušným druhým zařízením.

NASTAVENÍ

Přijetí Bluetooth partnerství r

Poznámka

1. Ujistěte se, že vysílání
Bluetooth je zapnuto a že je
nastaven režim Rozpoznatelný.
2. Po vyzvání, zda chcete založit
partnerství s jiným zařízením,
klepněte na možnost Ano.

v K lepnete-li na položku Start >
možnost Nápověda pro nastavení
Bluetooth, budete moci použít
Nápovědu pro zobrazení detailů
profilů Bluetooth.
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USB do PC
Můžete vybrat příslušné připojení USB
ke stolnímu počítači.
USB Active Sync nebo hromadné
úložiště USB.

Použití Hromadné úložiště
USB

1. Klepněte na položku Start >
Nastavení > Připojení > USB do PC.
2. Zvolte hromadné úložiště USB.
3. Klepněte na možnost OK.

Připojení

NASTAVENÍ

Toto zařízení je vybaveno výkonnými
síťovými funkcemi, které umožňují
připojení k Internetu prostřednictvím
HSDPA (High Speed Downlink Packet
Access), EDGE (Enhanced Data rates
for Global Evolution), sítě GPRS
(General Packet Radio Service) nebo
modemu Bluetooth či sítě WLAN.
Můžete nastavit připojení k Internetu
nebo podnikové síti za účelem
prohlížení Internetu, e-mailové
komunikace či výměny rychlých zpráv.
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NASTAVENÍ
Připojení k Internetu
prostřednictvím
přednastavených připojení.

Poznámka

NASTAVENÍ

v Váš telefon již disponuje
výchozími nastaveními
příslušných položek pro připojení
k Internetu.
Je tedy možné, že nebude nutné
tato nastavení připojení měnit.

1. Klepněte na položku Start >
Nastavení > Připojení > Připojení >
Upřesnit.
2. Klepněte na položku Vybrat sítě.
3. V seznamu položek Programy, které
se automaticky připojují k internetu,
by se měly připojovat pomocí:
vyberte příslušnou položku.
4. Klepněte na možnost OK.
5. Klepnutím na možnost OK ukončíte
průvodce připojením.
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Připojení k Internetu
prostřednictvím možnosti
vlastního poskytovatele
internetového připojení (ISP)

NASTAVENÍ

1. Získejte následující informace od
vlastního ISP:
v Telefonní číslo serveru ISP
v Uživatelské jméno
v Heslo
v Název přístupového bodu
(požadováno pro připojení GPRS)
2. Klepněte na položku
Start > Nastavení > karta
Připojení > Připojení.
3. Klepněte na položku Přidat nové
připojení přes modem.
4. Zadejte název připojení.

5. Vyberte modem ze seznamu.
Pokud chcete například použít
síť poskytující paketové služby,
vyberte možnost Cellular Line
(GPRS, 3G, HSDPA).
6. Klepněte na možnost Další.
7. Dokončete průvodce připojením
zadáním požadovaných informací
a klepnutím na možnost Dokončit.
8. Klepněte na kartu Upřesnit >
Vybrat sítě.
9. V seznamu položek Programy, které
se automaticky připojují k privátní
síti, by se měly připojovat pomocí:
vyberte položku My ISP a klepněte
na možnost OK.
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NASTAVENÍ
Poznámka

NASTAVENÍ

v K lepnutím na položku
Nápověda zobrazíte dodatečné
informace o kterékoli
obrazovce. Nastavení připojení
lze změnit klepnutím na
možnost Spravovat existující
připojení na obrazovce
Připojení a dokončete
průvodce připojením.
v Je-li v seznamu My ISP 2 či
více připojení, bude možnost
Automatický výběr
zvolena automaticky.
Pokud chcete změnit nastavení
z možnosti Automatický výběr
na jiné preferované připojení,
klepněte na možnost Spravovat
existující připojení na kartě My
ISP, vyberte požadované připojení
a klepněte na možnost OK.

Změna nebo obnova
nastavení síťové karty zařízení
1. Klepněte na položku Start
> Nastavení > Připojení >
Připojení.
2. Vyberte kartu Síťové adaptéry.
3. V seznamu Moje síťová
karta se připojuje k zvolte
příslušnou položku:
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v Chcete-li se připojit kInternetu

6. Na kartě DNS servery
nakonfigurujte nastavení DNS
a WINS. Servery, které vyžadují
přidělenou IP adresu, mohou
rovněž vyžadovat způsob
přidělování názvů počítačů
k adresám IP. Toto zařízení
podporuje možnost rozlišení
DNS a WINS.

Poznámka
vA
 by bylo možné připojit
k Internetu pomocí sítě WLAN, je
nezbytné, aby mezi možnostmi
nastavení připojení existovala
položka ‚ My ISP‘.

NASTAVENÍ

pomocí ISP nebo sítě WLAN, abyste
mohli prohlížet webové stránky
prostřednictvím aplikace Internet
Explorer, vyberte možnost Internet.
v Chcete-li se připojit kprivátní síti
a prohlížet sdílenou složku na síti
pomocí Průzkumníku souborů,
vyberte možnost Práce.
4. V poli Klepnout na adaptér pro
změnu nastavení vyberte příslušný
adaptér.
5. Poté, co vyberete síťovou kartu
a přejdete na obrazovku nastavení,
bude nezbytné nakonfigurovat
požadovaná nastavení. Na kartě
Adresa IP vyberte možnost Použít
konkrétní adresu IP a zadejte
požadované informace. Adresu
IP, masku podsítě a výchozí
bránu získáte od poskytovatele
internetového připojení (ISP).

163
KS20_Open_Czech_0116_깽.indd
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NASTAVENÍ
Bezdrátové sítě

v Klepněte na možnost Bezdrátové

Možnost bezdrátové sítě umožňuje
na tomto zařízení správu připojení
Wi-Fi a Bluetooth. Umožňuje připojení
telefonu k místním bezdrátovým
sítím nebo bezdrátový přístup na
Internet. Technologie Wi-Fi je rychlejší
a poskytuje širší škálu možností než
bezdrátová technologie Bluetooth.

NASTAVENÍ

Oznámení

sítě na obrazovce Dnes nebo
klepněte na položku Start >
Nastavení > Připojení.
v Funkce Wi-Fi se zapíná
klepnutím na možnost Wi-Fi
v nabídce Bezdrátové sítě.

Kontakty
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Poznámka
Pokud poskytovatel služeb Wi-Fi
nebo správce sítě nastaví v zájmu
bezpečnosti sítě šifrování WEP, měli
byste do vyskakovacího okna zadat
klíč WEP. Pokud není šifrování WEP
nastaveno, toto okno se nezobrazí.
Pokud klíč neznáte, bude nezbytné
obrátit se na poskytovatele služeb
Wi-Fi nebo správce sítě.

Po skončení připojení Wi-Fi se název
připojení (SSID) zobrazí v části
Bezdrátové sítě.
Funkce Wi-Fi se vypíná
klepnutím na možnost Wi-Fi
v nabídce Bezdrátové sítě.
NASTAVENÍ

Objeví se hlášení zobrazující příslušné
prozkoumané Přístupové body
v blízkosti uživatele.
v Můžete zvolit ten Přístupový bod,
k němuž máte přístup, a klepnout
na možnost OK.
v Pro internetovou službu poté
vyberte možnost Internet
a klepněte na možnost Připojit.
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NASTAVENÍ
Konfigurace Wi-Fi připojení
Poznámka
Předtím, než nastavíte
konfiguraci sítě WLAN, bude
nezbytné zjistit nastavení IP od
poskytovatele služeb WLAN
nebo správce sítě.
vK
 lepněte na položku Start >

Nastavení > Připojení > klepněte na
možnost Bezdrátové sítě > Síťové
adaptéry klepněte na možnost WiFi
adaptéry Samsung 2700S

v Pokud klepnete na možnost

Použít IP adresu přidělenou
serverem, můžete získat
nastavení IP adresy automaticky.

NASTAVENÍ
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Poznámka
Pokud klesne stav baterie pod dvě
procenta, dojde k ukončení všech
bezdrátových služeb, jako například
telefon, WLAN a Bluetooth, aby se
předešlo případné ztrátě dat.

v Pokud klepnete na možnost Použít

NASTAVENÍ

konkrétní adresu IP, bude nezbytné
nastavit adresu IP přiřazenou
poskytovatelem služeb WLAN nebo
správcem sítě.
v Vyplňte pole adresy IP, masky
podsítě a výchozí brány.
v Klepněte na možnost DNS servery.
v V případě nutnosti vyplňte pole DNS
a Altern. DNS, WINS a Altern. WINS.

167
KS20_Open_Czech_0116_깽.indd
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
K vašemu mobilnímu telefonu je k dispozici řada příslušenství. Můžete si vybrat
podle svých vlastních komunikačních potřeb.

Cestovní adaptér

Sada handsfree s
integrovaným mikrofonem

Tato nabíječka
umožňuje dobíjení
baterie, pokud
zrovna nejste doma
či v kanceláři.

v Stereofonní sluchátka

Standardní
baterie

Poznámka
v Vždy používejte originální
příslušenství LG.
v Jinak může dojít k porušení
vaší záruky.
v Příslušenství se může lišit
v závislosti na regionu. Další
informace vám poskytne naše
místní servisní společnost
nebo prodejce.

Datový kabel CD
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Telefon lze
připojit k počítači
a vyměňovat tak
data mezi těmito
zařízeními.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Obecné
Název produktu: KS20
Systém: GSM900 / DCS1800 / PCS 1900, WCDMA 2100
Čistá hmotnost: 92,5 g (bez baterie), 65 g (baterie samotná)

Provozní teplota
Maximálně: +55°C (vybíjení)/+45°C (nabíjení)
Mininimálně: -10 °C

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.“

TECHNICKÉ ÚDAJE

„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.
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LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon KS20 je ve shodě se základními požadavky
a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.].
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KS20 User Guide
- English

This document is the user guide for the LG KS20
Windows Mobile Pocket PC. All rights for this document
are reserved by LG Electronics. Copying, modifying and
distributing this document without the consent of LG
Electronics are prohibited.

Disposal of your old appliance
1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product
is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal
waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local
authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative
consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your
city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
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For Your Safety
Please read these simple
guidelines. Not following these
guidelines may be dangerous
or illegal. Further detailed
information is given in this
manual.

WARNING

For Your Safety

• Mobile Phones must be
switched off at all times in an
aircraft.
• Do not hold the phone in your
hand while driving.
• Do not use your phone near
petrol stations, fuel depots,
chemical plants or blasting
operations.
• For your safety, use ONLY
specified ORIGINAL batteries
and chargers.
• Do not handle the phone
with wet hands while it is
being charged. It may cause
an electric shock or seriously
damage your phone.
• Keep the phone in a safe place
out of small children’s reach.
It includes small parts which
if detached may cause a
choking hazard.

CAUTION
• Switch off the phone in any
area where required by special
regulations. For example,
do not use your phone in
hospitals or it may affect
sensitive medical equipment.
• Emergency calls may not be
available under all mobile
networks. Therefore, you
should never depend solely
on your mobile phone for
emergency calls.
• Only use ORIGINAL
accessories to avoid damage
to your phone.
• All radio transmitters carry
risks of interference with
electronics in close proximity.
Minor interference may affect
TVs, radios, PCs, etc.
• Batteries should be disposed
of in accordance with relevant
legislation.
• Do not dismantle the phone
or battery.
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Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple
guidelines. Not following these
guidelines may be dangerous
or illegal. Further detailed
information is given in this
manual.

Certification
information (SAR)

device. Before a phone model
is available for sale to the
public, compliance with the
European R&TTE directive
must be shown. This directive
includes as one essential
requirement the protection
of the health and the safety
for the user and any other
person. The highest SAR
value for this device when
tested for use at the ear is
1.04 W/kg.
v This device meets RF
exposure guidelines when
used either in the normal
use position against the ear
or when positioned at least
1.5 cm away from the body.
When a carry case, belt clip or
holder is used for bodyworn
operation, it should not
contain metal and should
position the product at least
1.5 cm away from your body.

Guidelines for safe and efficient use

This device meets
international guidelines for
exposure to radio waves
Your mobile device is a radio
transmitter and receiver. It is
designed and manufactured
not to exceed the limits for
exposure to radio frequency
(RF) recommended by
international guidelines
(ICNIRP). These limits are part
of comprehensive guidelines
and establish permitted
levels of RF energy for the
general population. The
guidelines were developed
by independent scientific
organisations through periodic
and thorough evaluation of

scientific studies. The guidelines
include a substantial safety
margin designed to assure the
safety of all persons, regardless
of age and health.
v The exposure standard for
mobile devices employs a
unit of measurement known
as the Specific Absorption
Rate, or SAR. The SAR limit
stated in the international
guidelines is 2.0 W/kg*. Tests
for SAR are conducted using
standard operating positions
with the device transmitting
at its highest certified power
level in all tested frequency
bands. Although the SAR is
determined at the highest
certified power level, the
actual SAR of the device
while operating can be well
below the maximum value.
This is because the device
is designed to operate at
multiple power levels so as to
use only the power required
to reach the network. In
general, the closer you are
to a base station, the lower
the power output of the
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Guidelines for safe and efficient use

Guidelines for safe and efficient use

In order to transmit data
files or messages, this device
requires a quality connection
to the network. In some cases,
transmission of data files or
messages may be delayed until
such a connection is available.
Ensure the above separation
distance instructions are
followed until the transmission
is completed. The highest SAR
value for this device when
tested for use at the body is
1.24 W/kg.
*The SAR limit for mobile
devices used by the public
is 2.0 watts/kilogram (W/kg)
averaged over ten grams of
body tissue. The guidelines
incorporate a substantial
margin of safety to give
additional protection for the
public and to account for any
variations in measurements.
SAR values may vary
depending on national
reporting requirements and
the network band. For SAR
information in other regions
please look under product
information at www.lgmobile.
com.

Product care and
maintenance
WARNING
Only use batteries, chargers
and accessories approved
for use with this particular
phone model. The use
of any other types may
invalidate any approval
or warranty applying to
the phone, and may be
dangerous.
v Do not disassemble this unit.

Take it to a qualified service
technician when repair work
is required.
v Keep away from electrical
appliances such as a TV's,
radios or personal computers.
v The unit should be kept away
from heat sources such as
radiators or cookers.
v Never place your phone in
a microwave oven as it will
cause the battery to explode.
v Do not drop.

v Do not subject this unit to

mechanical vibration or
shock.
v The coating of the phone
may be damaged if covered
with wrap or vinyl wrapper.
v Do not use harsh chemicals
(such as alcohol, benzene,
thinners, etc.) or detergents
to clean your phone. There is
a risk of this causing a fire.
v Do not subject this unit to
excessive smoke or dust.
v Do not keep the phone next
to credit cards or transport
tickets; it can affect the
information on the magnetic
strips.
v Do not tap the screen with
a sharp object as it may
damage the phone.
v Do not expose the phone to
liquid or moisture.
v Use accessories, such as
earphones and headsets,
with caution. Ensure that
cables are tucked away
safely and do not touch the
antenna unnecessarily.
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v Please remove the data cable

before powering on the
handset.

Electronic devices

Road safety
Check the laws and regulations
on the use of mobile phones in
the areas when you drive.

phone while driving.
v Give full attention to driving.
v Use a hands-free kit, if
available.
v Pull off the road and park
before making or answering
a call if driving conditions so
require.
v RF energy may affect some
electronic systems in your
motor vehicle such as a car
stereo or safety equipment.
v If your vehicle is equipped
with an air bag, do not
obstruct it with installed or
portable wireless equipment.
It can cause serious
injury due to improper
performance.
If you are listening to music
whilst out and about, please
ensure that the volume is at a
reasonable level so that you are
aware of your surroundings.
This is particularly imperative
when attempting to cross the
street.

Avoid damage to
your hearing
Damage to your hearing can
occur if you are exposed to loud
sound for long periods of time.
We therefore recommend that
you do not turn on or off the
handset close to your ear. We
also recommend that music
and call volumes are set to a
reasonable level.

Blasting area
Do not use the phone where
blasting is in progress. Observe
restrictions, and follow any
regulations or rules.

Potentially
explosive
atmospheres
v Do not use the phone at a

refueIling point. Don’t use
near fuel or chemicals.

Guidelines for safe and efficient use

All mobile phones may get
interference, which could affect
performance.
v Do not use your mobile
phone near medical
equipment without
requesting permission.
Avoid placing the phone
over pacemakers (i.e. in your
breast pocket.)
v Some hearing aids might be
disturbed by mobile phones.
v Minor interference may affect
TVs, radios, PCs, etc.

v Do not use a hand-held


KS20 Open UK_축(합본용)_01169
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Guidelines for safe and efficient use
v Do not transport or store

flammable gas, liquid,
or explosives in the
compartment of your vehicle,
which contains your mobile
phone and accessories.

In aircraft
Guidelines for safe and efficient use

Wireless devices can cause
interference in aircraft.
v Turn off your mobile phone
before boarding any aircraft.
v Do not use it on the ground
without crew permission.

Children
Keep the phone in a safe place
out of small children’s reach.
It includes small parts which if
detached may cause a choking
hazard.

Emergency calls

v Do not disassemble or short-

Emergency calls may not be
available under all mobile
networks. Therefore, you
should never depend solely
on your mobile phone for
emergency calls. Check with
your local service provider.

v Keep the metal contacts of

Battery
information and
care
v You do not need to

completely discharge the
battery before recharging.
Unlike other battery systems,
there is no memory effect
that could compromise the
battery’s performance.
v Use only LG batteries and
chargers. LG chargers are
designed to maximize the
battery life.

circuit the battery pack.
the battery pack clean.

v Replace the battery when

it no longer provides
acceptable performance.
The battery pack may be
recharged hundreds of times
until it needs replacing.
v Recharge the battery if it has
not been used for a long time
to maximize usability.
v Do not expose the battery
charger to direct sunlight or
use it in high humidity, such
as the bathroom.
v Do not leave the battery
in hot or cold places, this
may deteriorate the battery
performance.
v Risk of explosion if battery is
replaced by an incorrect type.
v Dispose of used batteries
according to the
manufacturer’s instructions.
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KS20 features
1

5

3. Send Key

Side view

v Dials a phone number and
answers incoming calls.

1. Charger/Cable/Handsfree
connector

4. Navigation KEY

2. Side Keys

5. Internal camera lens

2

6. End Key

v Press up or down to adjust the
volume.

v Ends or rejects a call.

3. Stylus and Stylus Slot
v Use the stylus to write, draw, or
select items on the touch screen.

3

6

4. Power key
4

4
1

Part of the phone

5

2
6

Front view
1. Earpiece

7

5. MicroSD Card Slot

3

6. Internet Explorer

Use to write, draw, or make a selection with the stylus.

v Press to access Internet Explorer.

7. Camera key
v Press this key to activate camera.
Cautions for touch keys

KS20 features

2. Touch Screen

v Press to turn off your device
temporarily and switches the
device to sleep mode; press and
hold (about five seconds) to turn
off your device completely.
When your device is in sleep
mode, you can still use the phone
function to receive calls; however,
the phone function is off when
you turn off the device completely.
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KS20 features

Cautions for touch
keys
1. Make sure your hands are
clean and dry.
v Remove all moisture from
the surface of your hands or
the touch keys in a humid
environment.

Touch
keypad

KS20 features

Hard
keys

2. You do not need to press hard
on the touch keys to make
them work. Do not subject
the product to severe impact,
as this may damage the
touch key sensors.
3. Use the tip of your finger to
press exactly on the touch
key you want, being careful
not to touch the keys for
other functions.
4. When both the home screen
and touch key lights are off,
pressing a touch key will not
turn on the home screen
light. Press P and the home
screen light will turn back
on(touch keys do not work
when the touch key lights
are off).
5. Touch keys may not work
normally if a mobile phone
case or plastic cover is
covering them.
6. Keep metal and other
conductive materials away
from the surface of the touch
keys, as contact with them
may result in an error.

7. This phone allows to use
a pen or a stylus to select
Menu. Also you can use your
finger to select Menu.
Use the tip of your finger may
not press the key correctly.
8. Touch key cannot be
activated properly in hot and
humid environment.
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Getting Started
Installing the USIM
card and battery

v The metal contact of the USIM

card can easily be damaged by
scratches. Pay special attention
to the USIM card while handling.
Follow the instructions supplied
with the USIM card.

To insert the USIM card

2. Installing the battery.
Insert the battery into the
battery compartment as the
metal contacts meet in the
middle of the phone.
Push down the top of the
battery until it snaps into place.
Place the battery cover to the
phone as shown.

To remove the USIM cad

3. To remove the battery.
Turn the phone up-side down,
as shown, gently push down
the battery cover to release and
lift off. Then lift up the battery
with your fingers and pull-out
the battery.

Getting Started

1. Installing the USIM card.
Your USIM card contains
your phone number, service
details and contacts and
must be inserted into your
handset. If your USIM card is
removed then your handset
becomes unusable (except for
emergency calls depending
on which Country you are in
at the time) until a valid one is
inserted. Always disconnect the
charger and other accessories
from your handset before
inserting and removing your
USIM card. Slide the USIM card
into the USIM card holder.
Make sure that the USIM card
is properly inserted and the
gold contact area on the card is
facing downwards.
To remove the USIM card, press
down lightly and pull it in the
reverse direction.

Note

13
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Getting Started

Charging
the battery
Before connecting the charger
to the phone you must first
check the battery is installed.

<Charging mode>

CAUTION!

1.When you recharge your
phone after device switch
off, the phone’s LED lights up
red and displays a charging
animation.
2. When the phone is fully
charged, the LED lights up
green and the animation
stops.
3. If you press and hold the
power button for approx. 2
seconds in charging mode,
the phone is turned on.
4. If you disconnect the travel
adapter from the phone in
charging mode, the phone is
turned off.

• Do not force the connector
as this may damage the
phone and/or the charger.
• If you use the charger
out of your own country,
use an attachment plug
adaptor for the proper
configuration.
• Do not remove your battery
or the SIM card while
charging.
• There is risk of explosion if
battery is replaced by an
incorrect type. Dispose of
used batteries according to
the maker's instructions.

CAUTION!

Getting Started

• When you charge a fully
discharged battery, it may
take over a minute for the
display to respond. This
is not a malfunction but
completely normal.
(If using a USB cable, it may
take over 10 minutes.)

WARNNING
• Unplug the charger from
the mains and phone
during lightning storms to
avoid electric shock or fire.
• Make sure that no sharpedged items such as animal
teeth or nails come into
contact with the battery. There
is a risk of this causing a fire.

14
KS20 Open UK_축(합본용)_011614
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Disconnecting
the charger
Disconnect the travel adapter
from the phone as shown in the
diagram. Make sure you pull by
the plug, not the cord.

How to use a
microSD
memory card

<MicroSD memory card>

2. Insert the memory card
into the slot with the metal
contacts facing down. Do not
force the memory card into
the slot, if the card does not
slide in easily, please check
that the card is being inserted
the correct way or if there is a
foreign object in the slot.
3. Once inserted, push the
memory card until you hear
a Click, meaning that the
microSD has been correctly
engaged.
4. Close the plastic slot
protection.
5. Do not remove the memory
card when reading/writing
the memory card.

Attention:
v Avoid using the Flash
Memory Card when the
battery is low.

wait for the operation to
complete before removing
the card.
v The card is designed to fit
easily into the system one
way only.
v Do not bend the card or force
it into the slot.
v Do not insert any memory
cards other than microSD.
Support up to 2GB microSD.
For more information on the
microSD, please refer to the
memory card instruction manual.

Memory card
formatting
Before you start to use the
memory card you have to
format it. After you insert the
memory card, the message
for format pop up and you can
format easily.

Note
v MicroSD has been already

Getting Started

<How to insert a microSD
memory card>
1. Lift the plastic cover which
protects the microSD slot.

v When writing to the card,

formatted usually.
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Getting Started

Turn the device on
and off
To turn on the device, press the
POWER button. When you turn
on the device for the first time,
you are asked to complete a
calibration process. For more
information, see “Calibrate the
device” on next page.
To turn off the device, press
P again.

Note
v Pressing P turns off your device

temporarily and switches the
device to sleep mode. However,
you can still receive messages and
calls while your device is in the
sleep mode.

Reset the device

Getting Started

Occasionally you may need to
reset your device. A normal (or
soft) reset of your device clears
all active program memory and
shuts down all active programs.
This can be useful when the
device is running slower than
normal, or a program is not
performing properly. A soft
reset is also necessary after the
installation of some programs.
If a soft reset is performed when
programs are running, unsaved
work will be lost.
You can also perform a hard
reset (also known as a full
reset). A hard reset should be
performed only if a normal
reset does not solve a system
problem. After a hard reset, the
device is restored to its default
settings—the way it was when
you first purchased it and
turned it on. Any programs you
installed, data you entered, and
settings you customized on the
device will be lost.

To perform a soft reset
• Re-attach the battery and
press the POWER button on
the right side of your device.
The device restarts and
displays the Today screen.

To perform a hard reset
• Press and hold both
buttons(Send+Volume Down)
shown enclosed by circles in
the picture below. Keep these
keys pressed, and at the same
time, press the POWER button
on the right side of your
device. And hold both buttons
for a while (about 10 seconds).
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Calibrate the
Device
Calibrating the device screen
involves tapping with the stylus
the center of a cross as it moves
around the screen. This process
ensures that when you tap the
screen with your stylus, the
tapped item is activated.
If your device does not
accurately respond to screen
taps, follow these steps to recalibrate it:
1. Tap Start > Settings >
System tab > Screen.
2. On the General tab, tap
Align Screen, and follow the
instructions on the screen.

Note
alignment with the Navigation
Key pressed and then the Internet
Explorer Key pressed in turn.

Manage screen
settings
The device touch screen has
three orientation modes:
Portrait, Landscape (righthanded), and Landscape
(left-handed). Portrait mode
allows you to get a better view
or a better operation of certain
programs on your device,
while Landscape mode may
be optimal for viewing longer
text files.

tap Start > Settings
> System tab >
Screen>General tab, and
select the orientation you
want.
v To smooth the edges
of screen fonts for
many programs, on
the ClearType tab(tap
Start>Settings>System
tab>Screen), select the
Enable ClearType check box.
v To increase the readability
or to see more content
on the screen, on
the Text Size tab(tap
Start>Settings>System
tab>Screen), adjust the text
size by moving the slider.
Getting Started

v You can execute directly the screen

v To change the orientation,
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Screen information
The Today Screen
Customising the Today screen

Oznámení

Icon

The Today screen displays important
information, such as upcoming appointments
and status indicators. You can tap a section on
the screen to open the associated program.
v To access the Today screen, tap Start
>Settings>Personal tab>Today>Items tab.
You can select the item you want to appear
on the Today screen. To change its position,
tap Move up or Move Down. If you want to
customise the further task and appointment
information by tapping Options(refer to (30)
page).
Tap the Today timeout select the number of
hours from the drop down list. If you don't use
your phone after the specified length of time has
elapsed, the screen switches to the Today screen.
v To synchronise the Today screen display,
including the background image, tap
Start > Settings > Personal tab >Today
>Appearance tab.
You can select the desired theme for the
background. If you use your own background
image, tap the Use this picture as the
background and tap Browse to locate the file
you want.

Kontakty

Description
Used to enter menu directly.
Used to make a call

Screen information

Used to send the text/ multimedia
message and to view the messages
in the inbox. You can activate various
functions related to messages.
Used to access Internet.
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Default MS Today Screen
On the Today screen, you can see important and
recent information for the day.
1

9

2
3
4
5
6
7
8
Oznámení

10

Kontakty

11

Indicators
Following are some of the status icons that you
may see on your device.
Icon

Description
Bluetooth Hands-Free connectin
established
Bluetooth Hands-Free channel opened
Bluetooth High Quality Audio channel
opened
Indicates the remained battery power .
Indicates the battery is very low.

Screen information

1. Start button: Shows the Start menu that you
can use directly.
2. Date and time: Shows today's date and
current time. Tap to open the Clock & Alarm
screen.
3. Phone information: Wireless Manager /
Bluetooth phone on or off.
4. Unread message: You can see the unread
message from Inbox account.

5. Upcoming task: You can see the number of
active task. Tap to see the present status of all
the tasks.
6. Upcoming schedule: You can see the
upcoming schedule.
7. No new missed calls: You can see the missed
call history.
8. Device lock: You can lock the device. To unlock
tab the left down side.
9. Indicators: Connectivity, SIM card, Volume
and Battery indicator.
10. Link to Calendar
11. Link for Contacts list

Battery charging.
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Screen information
Icon

Description

Icon

Description
GPRS (General Packet Radio Services)
available
EDGE (Enhanced Data Rates For Global
Evolution) available
WCDMA or HSDPA available

Sound on.
Sound off.
Ringer in vibration mode.
Connection is active.

HSDPA (High Speed Downlink Packet
Access) available
New e-mail or text messages.

Connection is not active.
Synchronization in progress.

New voice mail

Synchronization error.

There are more notifications. Tap the icon
to view all.
Indicates the device is locked.

Indicates maximum signal strength.
No signal.

Device unlocked.

Phone is turned off.
Help file is available if you go start->Help
in bluetooth settings window.

Screen information

You can use the Help to see the details of
Bluetooth profiles
No phone service.
Searching for phone service.
Voice call in progress.
Calls are forwarded.
Call on hold.
Missed call.
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Using the Start Menu
The Start menu, located at the top left corner
of the Today screen, displays a list of programs.
It lets you close a screen and switch from one
program to another. You can start a program by
scrolling through the programs list and tap a
program with the stylus.

3. Tap to start a recently-used program.
4. Tap to view and select more programs that are
installed in your device.
5. Tap to change device settings.
6. Tap to see a Help topic for the current screen.

Program Indicators
Following are some of the icons for the programs
that are already installed on your device.
Icon

Description
ActiveSync Synchronises information
between your device and a PC.
Calculator Performs basic arithmetic and
calculations, such as addition, subtraction,
multiplication, and division.

Kontakty

Camera Snaps photos or shoots video
clips with accompanying audio.

Editing Today screen

Wireless Manager Allows you to manage
the device's connection(including Wi-fi,
Blutooth, and Phone).

1. Tap to open the Today screen.
2. Tap to start a program. The items displayed in
Start menu can be synchronised by tapping
Start > Settings > Personal tab > Menus.

Contacts Keeps track of your friends and
colleagues.

Screen information

Oznámení

Calendar Keeps track of your
appointments and creates meeting
requests.
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Screen information
Icon

Icon

Description

Description
Pictures & Videos Collects, organizes,
and sorts picture and video files in the
My Pictures folder of your device or on a
storage card.

Excel Mobile Creates new workbooks or
lets you view and edit Excel workbooks.
File Explorer Enables you to organize and
manage files on your device.

Messenger contacts Sends and receives
instant messages with your Windows Live
Messenger contacts.

Games Lets you play two
pre-installed games: Bubble Breaker and
Solitaire.

PowerPoint Mobile Lets you view
Powerpoint slides and presentation .

Help Enables you to see Help topics for a
program on your device.

Search Enables you to search contacts,
data, and other information on your
device.

Internet Explorer Internet Explorer
browses Web and WAP sites, and
downloads new programs and files from
the Internet.

Tasks Keeps track of your tasks.

Mobile Java Enables you to download
and install Java applications, such as
games and tools, on your device.

Windows Media Enables the multimedia
function on your device.

Screen information

Word Mobile Creates new documents or
lets you view and edit Word documents

Messaging Sends and receives e-mail and
text messages.

Internet Share Allows you to use your
device as a internet sharing device.

Notes Creates handwritten or typed
notes, drawings, and recordings.

FM Radio Enables you to hear FM Radio.

Phone Makes and receives calls, switches
between calls and sets up conference
calling.

PSNote Enables a multimedia to user
input editor handwriting recognition.
Autoprofile Enables to configure the
network profile for Internet, MMS, Java,
Email automatically.
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Entering and Searching Information
You are available to the various input methods
on the screen, including Block Recognizer,
Keyboard, Letter Recognizer, and Transcriber.

Overview of Input Panel

Using the Keyboard
To enter text, symbols, and numbers, you can
either type using the QWERTY Keyboard or the
standard on-screen Keyboard.

Using the standard on-screen
Keyboard

Entering and Searching Information

Input Panel icon

The on-screen Keyboard is available when text
entry is possible. You can enter text by tapping
keys on the keyboard that are displayed on the
screen.
Enter text using the on-screen keyboard
v The on-screen keyboard is available when text
Input Panel
entry is possible.
(Keyboard)
v To make the keys larger, tap the Input Selector
arrow, and then Options. In the Input method
Input Selector arrow
list, select Keyboard, and then tap Large Keys.
v General rule for entering text is same as MS
based PC.
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Entering and Searching Information

Using Letter Recognizer

Enter text using Block
Recognizer

With Letter Recognizer, you can write individual
letters, numbers, and punctuation, which are
then converted into typed text.
Enter text using Letter Recognizer
v Letter Recognizer is available when text entry
is possible.
v Preferred word list will be disappeared if there
is no user reaction for 6 seconds.

v Block Recognizer is available when text entry

is possible.

v With Block Recognizer, you use a single

Entering and Searching Information

stroke to write letters, numbers, symbols, and
punctuation, which are then converted into
typed text.
v Preferred word list will be disappeared if there
is no user reaction for 6 seconds.
v Enter letters by writing in the abc (left) area
of the box.
v Enter numbers by writing in the 123 (right)
area of the box.
v Enter symbols and punctuation by tapping
in either area of the box and then writing the
desired character.

Using Block Recognizer
With Block Recognizer, you use a single
stroke to write letters, numbers, symbols, and
punctuation, which are then converted into
typed text.
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Using Transcriber

Note
v To reposition the keyboard, tap and hold the title bar,

then drag to the desired location.
When no text is selected, you can also open the
keyboard by doing the gesture.

To edit text
1. In a program, draw a line across the text you
want to edit.
2. After you lift the stylus from the screen, the
line will disappear and the selected text will be
highlighted.
3. Do either of the following:
v Rewrite the text.
v Use gestures to capitalize letters, insert a
space, and so on.

Entering and Searching Information

Transcriber is a handwriting recognition
program that allows you to write in cursive, print,
or a combination of both. Transcriber works
transparently in the background of programs,
recognizing words with its integrated dictionary.
When Transcriber is turned on, it interprets
stylus movement anywhere on the screen as
handwriting input. For more information about
using Transcriber, see Help on your device.
To start Transcriber
1. Start a program that accepts user input, such
as Word Mobile.
2. Tap the Input Selector arrow, and tap
Transcriber. The Transcriber introductory
screen appears.
To write using Transcriber
1. In a program, position the cursor where you
want text to appear.
2. Use the stylus to write anywhere on the screen.
The handwriting will be converted to text
shortly after you lift the stylus from the screen.

To enter punctuation and symbols
Transcriber comes with an on-screen keyboard
that provides an easy way to add punctuation or
a special symbol to existing text.
v From a program, tap
on the Transcriber
toolbar. The keyboard remains visible until you
tap the button again.
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Entering and Searching Information
Transcriber Gestures

Do

Use quick strokes of the stylus to edit your text or
to insert returns, spaces, or tabs.
Do

To
Undo the last action.

To

Do the gesture by drawing a line straight
up and back down.

Insert a paragraph return at the cursor.

Copy the selected text.

The horizontal portion of the gesture
must be at least two times longer than the
vertical portion.

Do the gesture by drawing a line from left
to right and back.

Insert a space at the cursor.

Do the gesture by drawing a line from
right to left and back.

Cut the selected text.

Entering and Searching Information

The horizontal portion of the gesture
must be at least two times longer than the
vertical portion.

Paste copied or cut text.
Do the gesture by drawing a line from
the lower left of the screen diagonally
up toward the right and back down to
the right.

Move the cursor one space back and erase
any text.
Do the gesture by drawing a line from
right to left.

Insert a tab.

Open the menu of alternate words
if a word is selected or the onscreen
Transcriber keyboard if no text is selected.

The horizontal portion of the gesture
must be at least two times longer than the
vertical portion.

Do the gesture by drawing a line straight
down and back up.

Note

Change the capitalization of a selected
letter, word, or block of text.

v You can also use the Enter, Space, and Backspace

buttons on the Transcriber toolbar.

Do the gesture by drawing a line straight
up.
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Drawing and Writing on the
Screen

v To select handwritten text, tap and hold next to the

writing. As soon as dots appear, and before they form
a complete circle, quickly drag across the writing.
If a letter crosses three ruled lines, it is treated as a
drawing rather than text.

To draw in a note
1. Tap Start > Programs > Notes.
2. In the note list, tap New.
3. To draw on the screen, use the stylus like a pen.
4. A selection box appears around your drawing.
5. When finished, tap OK to return to the note list.

Note
v To select a drawing (for example, to copy or delete it),

tap and hold the drawing briefly. When you lift the
stylus, the drawing is selected.

Recording a Note
You can create a stand-alone recording (voice
note) or you can add a recording to a note.
To create a voice note
1. Tap Start > Programs > Notes.
2. Do one of the following:
v To create a stand-alone recording, record from
the note list.

Entering and Searching Information

You can draw directly on the screen, or write
on the screen and save notes in your own
handwriting. To do this, you must set the input
mode in Notes to Writing.
If you prefer to use handwriting or frequently
add drawings to your notes, you may find it
helpful to set Writing as the default input mode.
If you prefer typed text, set Typing as the default
input mode.
To set the input mode for Notes
1. Tap Start > Programs > Notes.
2. In the note list, tap Menu > Options.
3. In the Default mode box, tap one of the
following:
v Writing if you want to draw or enter
handwritten text in a note.
v Typing if you want to create a typed note.
4. Tap OK.
To write a note
1. Tap Start > Programs > Notes.
2. In the note list, tap New.
3. Write your text on the screen.
4. When finished, tap OK to return to the note list.

Note
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Entering and Searching Information

Searching Information

v To add a recording to a note, create or open

Entering and Searching Information

a note.
3. If you do not see the Recording toolbar, tap
Menu > View Recording Toolbar.
4. Hold your device’s microphone near your
mouth or other source of sound.
5. If you adding a recording to a note, tap OK to
return to the note list when finished.
6. If you are recording in an open note, an icon
will appear in the note.
7. If you are creating a stand-alone recording, the
recording will appear in the note list.
To change recording formats
1. Tap Start > Settings > Personal tab > Input.
2. Tap the Options tab, and in the Voice
recording format list, tap the format you
want.
3. Tap OK.

You can search for files and other items stored on
your device in the My Documents folder or on a
storage card. You can search by file name or by
words located in the item. For example, you can
search in e-mail messages, notes, appointments,
contacts, and tasks, as well as in online Help.
To search for a file or an item
1. Tap Start > Programs > Search.
2. In Search for, enter the file name, word, or
other information you want to search for.
3. If you have looked for this item before, tap
the Search for arrow and select the item from
the list.
4. In Type, select a data type to help narrow your
search.
5. Tap Search.
6. The My Documents folder and subfolders are
searched.
7. In the Results list, tap the item you want to
open.

Note
v You can also change recording formats from within

Notes. In the note list, tap Menu > Options > Global
Input Options link (at the bottom of the page).
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General functions
Adjust the device volume
Ringer volume
System volume

Note
v To adjust the conversation phone volume, you must

do it during a call. Adjusting the volume at another
time will affect the ring, notification, and MP3 sound
levels.
When you activate Vibrate mode, sound will
automatically be muted and the device will vibrate
when an incoming call is received. The Vibrate icon
(
) will appear in the title bar to indicate that
Vibrate mode is activated.

Making a Call
Oznámení

Kontakty

Make a call from Phone
v On the Phone screen, tap the desired phone

number, and tap the t button.

Note
v If you tap a wrong number, tap the Back arrow (

< ) to erase individual numbers one at a time. To
delete all the numbers, tap and hold the Back arrow.

General functions

You can set the volume of System and Ringtone,
which can be set the volume On or Vibrate state
or Off.
v System volume : You can change the volume
for sounds, such as the sound you hear when
you tap program names and menu options.
v Ringer volume : You can set the volume of
Ringtone.

You can make a call from Phone, Contacts, and
Speed Dial.
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General functions

Receiving a Call

Make a call from Contacts
v Tap Start > Contacts.

When you receive a phone call, a message will
appear, giving you the option to either answer or
ignore the incoming call.

v Tap the desired contact, and tap Call.
v You can also tap the desired contact in the

contacts list, and tap the phone number that
you want to call. Or, tap and hold the desired
contact, and on the shortcut menu, tap Call
Work, Call Home, or Call Mobile.

To answer or reject an
incoming call
v To answer the call, tap Answer, or press

S on the device.

Make a call from Speed Dial

v To reject the call, tap Ignore, or press E

Use Speed Dial to call frequently-used numbers
with a single tap. For example, if you assign a
contact to the location 2 in Speed Dial, you can
simply tap and hold 2 on the Phone screen to
dial the contact’s number. Before you can create
a Speed Dial entry, the number must already
exist in Contacts.

on the device.

To end a call
Once an incoming or outgoing call is in progress,
you can tap End or press E on the device
to hang up.

General functions

To create a Speed Dial entry
1. On the Phone screen, tap Speed Dial or tap
Menu > View > Speed Dial.
2. Tap Menu > New.
3.Tap a contact. Tap the phone number for which
you want to create a Speed Dial.
4. In the Location box, select an available
location for the new Speed Dial.
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In-call Options

To turn on and off the
Speakerphone

To put a call on hold

The built-in Speakerphone on your device allows
you to talk hands-free or lets other people listen
to the conversation.
v During a call, tap Speaker On. The General
functions speakerphone icon (
) appears
in the title bar.
v To turn off the speakerphone, tap Speaker Off.

Your device notifies you when you have another
incoming call, and gives you the choice of
rejecting or accepting the call. If you are already
on a call and accept the new call, you can choose
to switch between the two callers, or set up a
conference call between all three parties.
1. Tap Answer to take the second call, and put the
first one on hold.
2. To end the second call and return to the first
call, tap End or press END on your device.

WARNING
• To avoid damage to your hearing, do not
hold your device against your ear when the
Speakerphone is turned on.

To switch between two calls
To mute a call

To set up a conference call

You can turn off the microphone during a call, so
that you can hear the caller but the caller cannot
hear you.
v During a call, tap Mute.
v When the microphone is turned off, the
mute icon (
) appears on the screen. Tap
Unmute to turn on the microphone again.

1. Either put a call on hold, and dial a second
number; or, accept a second incoming call
when you already have one in progress.
2. Tap Menu > Conference.

Note
v Not all service providers support conference calling.

Contact your service provider for details.

General functions

v Tap Swap.
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General functions

Additional Dialing
Information

SIM Tool Kit (STK)
A SIM card must be inserted in your device in
order to use this feature, which allows you to
access a range of information services provided
by your service provider.
1. Tap Start > Programs > STK Service icon. A
list of provided services appears.
2. To access a service, tap the item in the list.

Make an emergency call
v Enter the international emergency number for

your locale, and tap Talk.

Note
vA
 dditional emergency numbers may be included

in your SIM card. Contact your service provider for
details.

Make an international call

General functions

1. Tap and hold 0 on the Phone keypad
until the + sign appears. The + replaces the
international prefix of the country that you
are calling.
2. Enter the full phone number you want to dial,
and tap Talk. The full phone number includes
country code, area code (without the leading
zero, if any) and phone number.
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Synchronizing Your Device
Using ActiveSync

To install and set up ActiveSync
1. Install ActiveSync on your PC, as described
on the Getting Started disc. After Setup
completes, the Sync Setup Wizard
automatically starts when you connect your
device to the PC.
2. Follow the instructions on the screen to
complete the wizard. In the Sync Setup Wizard,
do one or both of the following:
v Create a synchronization relationship between
your PC and the device.
v Configure an Exchange Server connection to
synchronise directly with Exchange Server.
3. Choose information types to synchronise.

Note
vW
 hen you finish the wizard, ActiveSync synchronises

your device automatically. Once synchronization
completes, you can disconnect your device from
your PC.

Synchronizing Your Device

ActiveSync synchronises information on your
device with information on your PC, such as
Outlook content.
v Synchronise information, such as Outlook Email, Contacts, Calendar, or Tasks information
on your device with your PC, as well as
pictures, video, and music.
v Synchronise Outlook E-mail, Contacts,
Calendar appointments, and Tasks on your
device directly with Exchange Server so that
you can stay up to date even when your PC is
turned off.
v Exchange files between your device and your
PC without synchronizing.
v Select which types of information are
synchronised and specify how much
information is synchronised. For example, you
can choose how many weeks of past Calendar
appointments to synchronise.
Before you can synchronise information with
a PC, you must first install ActiveSync on your
PC and create a synchronization relationship
between your device and the PC. You can install
ActiveSync from the Getting Started disc that
comes. ActiveSync is already installed on your
device.

Once you have installed ActiveSync and set up a
synchronization relationship, ActiveSync on the
PC recognizes your device when you connect it,
and automatically transfers the synchronization
settings you specified on your device.
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Synchronizing Your Device

Setting Up Windows Vista™

Note
v Choose Connect without setting up your device

Microsoft Windows Mobile® Device Center is
the replacement for Microsoft® ActiveSync® on
Windows Vista™.

if you only want to transfer media files, check for
updates, and explore your device but not sync
Outlook information.

Note

v Select the items you want to synchronize, then

click Next.

v Some versions of Windows Vista come with Windows

Mobile Device Center already installed. If Windows
Mobile Device Center is not available on your
Windows Vista, you can install it from the Getting
Started Disc that came with your device.

v Enter a device name and click Set Up. When

you finish the setup wizard, Windows Mobile
Device Center synchronizes your device
automatically. Notice that Outlook e-mails and
other information will appear on your device
after synchronization.

Set up synchronization in Windows
Mobile Device Center

Use Windows Mobile Device Center

Synchronizing Your Device

When you connect your device to your PC and
start Windows Mobile Device Center for the first
time, you are asked to create a Windows Mobile
partnership with your device. Follow the steps
below to create a partnership.
v Connect your device to your PC. Windows
Mobile Device Center configures itself and
then opens.
v On the license agreement screen, click Accept.
v On the Windows Mobile Device Center’s Home
screen, click Set up your device.

To open Windows Mobile Device Center, click
Start > All Programs > Windows Mobile
Device Center on your Windows Vista computer.
On Windows Mobile Device Center, you can do
the following:
v Click Mobile Device Settings to change
synchronization settings.
v When you click Pictures, Music and Video >
___ new pictures/video clips are available
for import, a wizard guides you to tag and
transfer photos from your device to the Photo
Gallery on your Windows Vista PC.

34
KS20 Open UK_축(합본용)_011634
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v Click Pictures, Music and Video > Add

media to your device from Windows Media
Player to synchronize music and video files
using Windows Media™ Player. For more
information, see “Windows Media® Player
Mobile” in Chapter 11.
v Click File Management > Browse the
contents of your device to view documents
and files from your device.

Synchronizing Information

Location

New state

PC1

All Outlook contacts and calendar
appointments that were on PC2 are now
also on PC1.

PC2

All Outlook contacts and calendar
appointments that were on PC1 are now
also on PC2.

Device

All Outlook contacts and calendar appointments from both PC1 and PC2 are on
the device.

Synchronizing Outlook information
If you have set up a synchronization
relationship between your device and the PC,
synchronization keeps Outlook information
up-to-date on both computers. ActiveSync
synchronises a limited amount of information by
default to save storage space on your device.

To start and stop synchronization
v To synchronise Outlook information and other

local information on the PC, including media
files, connect your device to the PC using
Bluetooth or a cable.

Synchronizing Your Device

When you connect your device to the PC using
a USB or a Bluetooth connection, ActiveSync
will immediately synchronise. While the device
is connected, ActiveSync synchronises every
time you make a change on either the PC or the
device.

You can change the amount of information
synchronised for a given information type in
Settings for the information type.
For example, if you have set up synchronization
with two PCs (PC1 and PC2), which have different
items, and you synchronise Contacts and
Calendar on the device with both computers, the
result is as follows:
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Synchronizing Your Device
To synchronise directly with
Exchange Server

v If you are synchronizing directly with

Synchronizing Your Device

Exchange Server, you can use this connection
to the PC to "pass though" to the network, or
you can synchronise without connecting to
the PC over a cellular or Wi-Fi network.
v In ActiveSync, tap Sync. To end
synchronization before it completes, tap Stop.
To change which information is synchronised
1. In ActiveSync on the device, tap Menu >
Options.
2. Do one or both of the following:
v Select the check box for any items you want to
synchronise. If you cannot select a check box,
you might have to clear the check box for the
same information type elsewhere in the list.
v Clear the check box for any items you want to
stop synchronizing.
3. To stop synchronizing with one PC completely,
tap the PC and tap Delete.

1. In ActiveSync on the device, tap Menu >
Configure Server. If you have not yet set up
synchronization with Exchange Server, this will
say Add Server Source.
2. In Server address, enter the name of the
server running Exchange Server, and tap Next.
3. Enter your user name, password, and domain,
and tap Next. To change the rules for resolving
synchronization conflicts, tap Advanced.
4. Select the check boxes for the types
of information items that you want to
synchronise with Exchange Server.
5. To change available synchronization settings,
select the type of information, and tap
Settings.
6. Tap Finish.

Note
vO
 utlook e-mail can be synchronised with only one

computer. To change available synchronization
settings, select the type of information and tap
Settings.

36
KS20 Open UK_축(합본용)_011636
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Synchronizing via Bluetooth
You can connect your device to the PC to
synchronize using Bluetooth.

To synchronise with a PC via
Bluetooth

Synchronizing Your Device

1. Firstly, check "Allow connections to one of
the following" of the ActiveSync connections
Settings menu on your PC.
Select the proper COM port.
If there is not available connections, then you
should first make a Bluetooth pairing.
2. Select the ActiveSync via Bluetooth item
in Bluetooth connection wizard(Bluetooth
Settings->Bluetooth Manager->new>ActiveSync via Bluetooth).

37
KS20 Open UK_축(합본용)_011637
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Communications
Messages

Select the Save Password check box if you want
to save your password so that you do not need
to enter it again.
If Auto configuration was successful, the Your
name and User name fields automatically
get populated. Tap Next, and then Finish
to complete setting up your account, or tap
Options to access additional settings.
If Auto configuration is unsuccessful or you
have an account you access using a VPN server
connection, contact your ISP or network
administrator for the following information and
enter it manually:

This menu includes functions related to Text
Messages, MMS, Email IMAP, Email POP3 as
well as New E-mail Account. You can send and
receive Outlook e-mail, Internet e-mail through
an Internet service provider (ISP), and text
messages. You can also access e-mail from work
using a VPN connection.

To set up an e-mail account

Communications

You need to set up an e-mail account that you
have with an Internet service provider (ISP) or
an account that you access using a VPN server
connection (typically a work account) before you
can send and receive mail.
v Tap Start > Messaging.
v Tap New E-mail Account.
v Enter your e-mail address, and tap Next.
Auto configuration attempts to download
necessary e-mail server settings so that you do
not need to enter them manually.
v Once Auto configuration has finished, tap
Next.
v Enter your name (the name you want
displayed when you send e-mail), user name,
and password; tap Next.

New Text Messages
You can write and edit text message, checking
the number of message pages.
v Tap Start>Messaging>Text
Message>Menu>New

Note
Account Name “Text Message” can be changed by “SMS”
according to country.
v Enter the e-mail address or text message

address of one or more recipients, separating
them with a semicolon. To access addresses
and phone numbers from Contacts, tap To.
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v Enter your message. To quickly add common

messages, tap Menu > My Text and tap a
desired message.
v To check the spelling, tap Menu > Spell Check.
v Tap Send.

New MMS Messages
You can configure Multimedia message using
the device camera to capture photos and video
clips while composing a new MMS message, and
send them along with your message.

Note
You can also send an MMS message directly from the
Pictures & Videos or Camera programs.
v Select a picture from My Pictures, and tap Menu >

Send. In Select an account, tap MMS.

camera, and tap Send. In Select an account, tap
MMS.

To start MMS message
You can compose MMS messages in a
combination of various slides, where each
slide can consist of a photo, audio or video clip,
and/or text.

New.

v On the Choose a Media Message screen,

select a template from the list of predefined
templates.
v In To, enter the recipient’s phone number or
e-mail address directly, or tap To, Cc, or Bcc to
choose a phone number or an e-mail address
from Contacts.
v Enter a subject for your message.
v Tap to select and send a photo or video clip.
v Enter text and insert audio clips by tapping the
respective areas.
v Tap Send to send the message.

Managing messages
v Tap Start>Messaging, select an Account.
v Tap INBOX, you can view MMS, Outlook E-

mail, Text Messages, Email IMAP and Email
POP3 folders.
v Tap the folder and you can select message box.
1. Deleted Items: You can view the deleted
items.
2. Drafts: You can view saved messages. Select a
message and you can edit the message.

Communications

v Capture a photo or an MMS video clip using the

v Tap Start > Messaging > MMS > Menu >
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Communications
Note

3. Inbox: You can view received messaged.
Select a message and view.
4. Outbox: The Outbox is temporary storage
place for messages waiting to be sent. Failed
messages are also placed in Outbox.
5. S ent Items: Show the messages you sent
(Message/Email).

You will be alerted when you have received messages.
They will be stored in the Inbox.
In the Inbox, you can identify each message by icons.
If the phone shows ‘No space for SIM message’, you have
to delete some messages from the Inbox. If the phone
displays ‘No space for message’, you can make space
of each repository by deleting messages, media and
applications.

Note
You tap Sort by on the upper right bar and then you can
sort messages by Message Type, From, Reveived, Subject.

Phone

To reply to or forward a message

Communications

You can use easily with SmartDialler feature If
you press a number on the keypad, the screen
displays the phone number in Call History,
Starting with the number you enter, and the
names in Contacts or Call History, starting with
the characters you enter.
You can select you want to call number.
You can also make an international call or
emergency call.

1. Open the message and tap Reply, or Menu >
Reply All, or Menu > Forward.
2. Enter your response. To quickly add common
messages, tap Menu > My Text and tap a
desired message.
3. To check the spelling, tap Menu > Spell Check.
4. Tap Send.
Tips To see more header information.

Note
You can find your phone number by tapping Start >
Settings > Phone.
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Make a call
Enter a phone number by tapping the Dialler
screen keypad or by pressing the number on
the keypad.
Tap Talk or press S to make a call.
When a call is connected, the call duration time
displays.

Ending a call
You can tap End or press E to end the call.

Make a call from History

Call logs
You can view the recently missed, received and
dialed calls.
You can make a call, send text message,
multimedia message and save to contacts.
You can delete the number selected or all at
once.

Save to Contacts
You can add the contact info from a
communication event to your Contacts.

Tap Call History, you can choose and call.
When you tap the call you want to view, the
screen shows the time and date you received of
made a call and the duration of a call.
You can personalize the settings of your phone,
the services you have, and the network to which
you are connected.

View Note

Make a call using Speed dial

Send Text Message...

You can create a speed dial list.
Tap Speed Dial>Menu>New, you can select the
contact list with tapping.

After you have found the number you want, you
can send a text message.

To view detailed information about the
communication event.

Delete
Communications

Delete all log contents.
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Communications

Contacts

Send Multimedia Message
After you have found the number you want, you
can send multimedia message.
[Option menu]

Contacts is your address book and information
storage for the people and business you
communicate with. Store phone numbers, email addresses, home addresses, and any other
information that relates to a contact, such as a
birthday or an anniversary date. You can also add
a picture or assign a ring tone to a contact.
From the contact list, you can quickly
communicate with people. Tap a contact in the
list for a summary of contact information. From
there, you can call or send a message.
If you use Outlook on your PC, you can
synchronise contacts between your device
and PC.

Filter
v All Calls: Allows you to view the missed,

received, and dialled call records. You can
make a call, or send a message to the number
you have selected from the records. You can
also save the number in Contacts.
v Missed: Allows you to view the last 20 phone
numbers from which someone unsuccessfully
tried to reach you.
v Outgoing: Allows you to view the last 20
phone numbers that you have called or tried
to call.
v Incoming: Allows you to view the last 20
phone numbers that you have answered.

Overview of contacts

Communications

Contacts is your address book and information
storage for the people and business you
communicate with. Store phone numbers, email addresses, home addresses, and any other
information that relates to a contact, such as a
birthday or an anniversary date. You can also add
a picture or assign a ring tone to a contact.

Delete All Calls
You can delete all calls.

Call Timers...
You can view the duration of calls to and from
your phone.
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To create a contact
1. Tap Start > Contacts.
2. Tap New and enter the contact information.
3. When finished, tap OK.

Tip
v If someone who is not in your list of contacts calls you

or sends you a message, you can create a contact
from Call History, or from the message by tapping
Menu > Save to Contacts.
In the list of contact information, you’ll see where you
can add a picture or assign a ring tone to a contact.

v In Name view, you can search for a contact by

entering a name or by using the alphabetical
index. To switch to Name view, tap Menu >
View By > Name.
v To see a summary of information about a
contact, tap the contact. From there you can
also make a call or send a message.
v To see a list of available actions for a contact,
tap and hold the contact.
v To see a list of contacts employed by a specific
company, tap Menu > View By > Company.
Then, tap the company name.

To copy SIM contact to Contacts

1. Tap Start > Contacts.
2. Tap the contact.
3. Tap Menu > Edit and enter the changes.
4. When finished, tap OK.

If you have saved contacts on your SIM card, you
can copy them into Contacts on your device
one by one.
1. Tap Start > Contacts.
2. Tap the contact to copy.
3. Tap Menu > Save to Contacts.
Or similarly you can copy Contacts on your
device to your SIM card one by one, by
selecting Save to SIM menu.

To work with the contact list
There are several ways to use and synchronise
the contact list. Here are a few tips:
1. Tap Start > Contacts.
2.In the contact list, do any of the following:

Communications

To change contact information

43
KS20 Open UK_축(합본용)_011643
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Communications
To find a contact

Communications

There are several ways to find a contact when
your contact list is long.
1. Tap Start > Contacts.
2. If you are not in Name view, tap Menu > View
By > Name.
3. Do one of the following:
v Begin entering a name in the provided text
box until the contact you want is displayed. To
show all contacts again, tap the text box and
clear the text.
v Use the alphabetical index displayed at the
top of the contact list. When you tap the
alphabetical index, the selection highlight
moves to the first item beginning with that
alphabet.
v Filter the list by categories. In the contact list,
tap Menu > Filter. Then, tap a category you’ve
assigned to a contact. To show all contacts
again, select All Contacts.
v You can also find a contact tap Start >
Programs > Search.
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Multimedia
If you tap the Multimedia icon, you can enter
the menu related to Multimedia such as camera,
video camera, voice recorder, MP3, Radio, and
Java games.

Note
v Do not change the default folder names, or it will not

work properly.

Camera

v Camera Switch: Internal/External
v Pictures & Videos : Go to Pictures & Videos

program

v Resolution: 320X240, 640X480, 1024X768,

1600X1200

v Timer: Allows you to select the delay time (Off,

5 Seconds, 10 Seconds, 15 seconds). Then the
phone takes a photo after the specified time.
v Burst Mode: 1, 3, 6, 9
v Flash: Allow you to set the flash when you take
a photo in dark place. (Off/Always on/When
taking)
v White Balance: Auto, Daylight, Cloudy,
Illuminate, Indoors
v Filter: None/Black and White/Negative/Sepia

Multimedia

Do one of the following to display the camera
capture screen:
1. Press the c key to enter camera capture mode
directly. Or, tap the Multimedia icon, and then
select Camera menu.
2. Focus on the subject to capture the image, and
then press e or OK/Confirm key.
You can select the Internal camera or External
camera with tapping Camera Switch on the left
down side.
3. You can save the picture automatically.
4. The photo is saved in the My Pictures folder.
You can find with tapping Pictures & Videos.
Before taking a picture, you can view the menu
as follows:

v Mode: Camera/Video Camera/Frame Shot
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45

2008.1.16

11:52:23 AM

Multimedia
Configuring Camera mode

2. To start recording press c or OK/Confirm key.
As soon as it starts to record a timer will be
displayed.

From the Camera preview screen, tap
Menu>Camera Options to access camera
options.
v File save: You can set the photo to
automatically save or manually save after
taking.(Automatic/Manual)
v Video type: You can choose the type with
Normal or MMS.(Normal/MMS). If you choose
MMS type, video recoding will be stoped
automatically when it reach MMS maximum
size.
v Storage: You can select a storage space.
Phone or Memory card.(Internal/External)
v Quality: You can set the camera quality. (Super
fine/ Fine/ Standard)
v Auto focus: You can set auto focus(On/ Off)

Same as Camera settings except of Resolution,
Sound. For details, refer to Multimedia > Camera
v Resolution: 128x96, 176x144, 320x240
v Sound: With/Without
3. Press the c or OK/Confirm key to end the
recording and this will now be saved.

Video Camera
Multimedia

1. Select Video Camera menu. Once the settings
are displayed on the screen, you can scroll
through them touching the icons. Scroll to the
setting you wish to change, tap the screen and
it will bring up the setting values. Scroll to your
preferred choice.

Frame shot
You can apply one of 19 frame effects when
taking a picture .
Tap the navigation button right or left, to change
the frame.
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Same as Camera settings. For details, refer to
Multimedia > Camera

Icon

Adjusts the playback progress of a
selected file.

Windows Media
You can use Microsoft Windows Media Player 10
Mobile for Pocket PC to play digital audio and
video files that are stored on your device or on a
network, such as on a Web site.
Using Windows Media Player, you can play both
audio and video files. These are the following
file formats that are supported by this version of
Windows Media Player (WAV, WMA, WMV, MP3,
MIDI,SP-MIDI, SMAF, AAC,AMR,3GP,MP4 etc).
Icon

Description
Plays/Pauses a file.
Increases the volume level.
Decreases the volume level.

Skips to the next file.

Turns the sound on or off.
Displays a video by using the entire
screen (full screen).
Displays a Web site where you can find
music and videos to play.

Windows Media Player has three primary
screens:

Playback screen
The default screen that displays the playback
controls (such as Play, Pause, Next, Previous, and
Volume), the album art window, and the video
window. You can change the appearance of this
screen by choosing a different skin.
When you are viewing the Playback screen, the
following commands appear on Menu.
v Library: Displays the Library screen so you can
choose a file to play.
v Play/Pause: Starts or pauses playback.
v Stop: Stops playback.

Multimedia

Skips to the beginning of the current
file or to the previous file.

Description
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Multimedia
v Shuffle /Repeat: Plays the items in the Now

v Shuffle/Repeat: Plays the items in the Now

Playing playlist randomly/ repeatedly.
v Full Screen: When a video is playing, displays
it by using the entire screen.
v Options: Lets you adjust various Windows
Media Player options, including network, skin,
and hardware button options.
v Properties: Displays information about the
currently playing file.
v About: Displays information about Windows
Media Player, such as the version number.
About the screens and menus

Playing playlist randomly/ repeatedly.

v Clear Now: Playing Deletes all items from the

Now Playing playlist.

v Error Details: Displays error information

about the selected item (an exclamation mark
appears before the item name if error details
are available).
v Properties: Displays information about the
selected file.

Library screen
The screen that lets you quickly find your
audio files, video files, and playlists. It contains
categories such as My Music, My Video, My TV,
and My Playlists.
When you are viewing the Library screen, the
following commands appear on Menu.
v Queue Up: Adds the selected item to the end
of the current (Now Playing) playlist.
v Delete from Library: Deletes the selected
item from the library.
v Now Playing: Displays the Now Playing
screen.
v Library: Displays the Library screen so you can
choose a file to play.

Now Playing screen

Multimedia

The screen that displays the Now Playing playlist.
This special playlist indicates the currently
playing file and any files that are “queued up” to
play next.
When you are viewing the Now Playing screen,
the following commands appear on Menu.
v Library: Displays the Library screen so you can
choose a file to play.
v Move Up/ Down: Moves the selected item
up/down in the playlist order.
v Remove from: Playlist Deletes the selected
item from the playlist.
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v Update Library: Adds new items to the library

by searching your device or storage card.
v Open File: Lets you find and play files that are
stored on your device or storage card but that
are not in the library..
v Open URL: Lets you play a file on a network,
such as the Internet.
v Properties: Displays information about the
selected file.
At the bottom of each screen is a menu called
Menu. The commands on this menu change
depending upon which screen you are viewing.

FM Radio
You can search radio stations and enjoy listening
to the radio.

Note

3. You can adjust frequency and change the radio
station in the selected channel. You can search
for the next station by tapping for at least two
seconds.
4. You can access the following option menus
tapping menu tap.
v Scan: If you tap Scan, it automatically sets the
radio channels. If you want to save current
channel, then stop->Menu->save preset.
v Save preset: You can set the channel that you
use frequently. It can be found in preset list.
v Options: Allows to Enable RDS and Alternative
Frequency Switching
You can hear FM radio with Bluetooth Headset
if Bluetooth Hand-free channel opened.

Note
v E nable RDS: On the screen displays the received data

message from radio station.

v To improve the radio reception, extend the headset

cord which functions as the FM antenna.

1. Tap the corresponding number key of a
channel to store the currently selected radio
station into.
2. After presetting the radio channels, you can
listen to all the preset channels.

Pictures & Videos
The Pictures and Videos program collects,
organizes, and sorts images and video clips in
the following formats on your device.

Multimedia

v You cannot use the FM radio without the headset.
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Multimedia
File Type

File Extensions

Image

*.bmp, *.jpg

Video

*.avi, *.wmv, *.mp4, *.3gp

2. Select a picture and tap View. If you cannot find
a picture in the default My Pictures folder, go to
another folder by tapping the Down arrow.
v Zoom : Allows the panel buttons to zoom in or
out of the area highlighted by the red box.

You can view the pictures as a slide show, bean
them, send them via e-mail, edit them, or set
them as the background on the Today screen.

To play videos with audio
1. Tap Start > Programs > Pictures & Videos. The
video files in the My Pictures folder appear as
thumbnails by default, which appear with a
media icon.
2. Select a video and tap the thumbnail to play it
with the built-in Windows Media Player.

To copy a picture or video clip to
your device
You can copy pictures from your PC and view
them on your device.
v Copy the pictures from your PC or a storage
card to the My Pictures folder on your device.

To sort pictures and video clips
If you store a large number of pictures or video
clips on your device, you may find it helpful to
sort them to quickly find a specific picture or clip.
You can sort by name, date, and size.
1. Tap Start > Programs > Pictures & Videos.
2. Tap the sort list (labeled Date by default), and
select the item you want to sort by.

Note
v You can also copy pictures from your PC to your

device using a memory card. Insert the memory card
into the memory card slot on your device, then copy
the pictures from your PC to the folder you created on
the memory card.

Multimedia

To view pictures

To delete a picture or video clip

1. Tap Start > Programs > Pictures & Videos.
The images in the My Pictures folder appear as
thumbnails by default.

Do any of the following to remove a picture or
a video clip:
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v Select a picture or video clip on the Pictures

& Videos screen, and tap Menu > Delete. Tap
Yes to confirm the deletion.
v Tap and hold the thumbnail of the picture you
want to delete, then tap Delete.

To edit a picture or video clip
You can rotate, crop, and adjust the brightness
and color contrast of your pictures.
1. Tap Start > Programs > Pictures & Videos.
2. Tap the picture you want to edit.
3. Tap Menu > Edit, and do any of the following:
v To rotate a picture 90 degrees
counterclockwise, tap Rotate.
v To crop a picture, tap Menu > Crop. Then, tap
and drag to select the area to crop. Tap outside
the box to stop cropping.
v To adjust the brightness and contrast levels of
a picture, tap Menu > AutoCorrect.

Note
unsaved edits you made to the picture, tap Revert
to Saved.

You can use a picture as the background on the
Today screen.
1. Tap Start > Programs > Pictures & Videos.
2. Select the picture you want to set as the
background.
3. Tap Menu > Set as Today Background.
4. In Transparency level, select a higher
percentage for a more transparent picture, or a
lower percentage for a more opaque picture.
5. Tap OK.

To send pictures and video clips via
e-mail
You can send pictures and video clips to other
devices via e-mail.
1. First, set up Messaging to send and receive
messages.
2. From the program, select the item you want
to send.
3. Tap Menu > Send, and select one account
(such as Outlook E-mail or MMS) to send the
attached item.
4. A new message is created with the item
attached.

Multimedia

v To undo an edit, tap Menu > Undo. To cancel all

To set a picture as the Today screen
background
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Multimedia
To use advance options

5. Enter the recipient name and subject, and tap
Send. The message will be sent the next time
you synchronise your device.

1. Tap Start > Programs > Pictures & Videos.
2. Select the picture for which you want to
configure further settings.
3. Tap Menu > Options. The Options screen
appears, allowing you to:
v Resize a picture so that you can send it faster to
someone using your e-mails.
v Configure the view settings during slide shows
and activate screensaver options.
v Configure your device camera and camcorder
settings.
v Send: You can send the selected image via
Message, E-mail but some files which are
protected by Digital Rights Management
(DRM) cannot send.
v Save to Contact: You can set the image of
selected entry in contacts. When you receive
an incoming call, the image saved in contact
is displayed.

Note
v Pictures and video clips are saved automatically

before they are sent.

To send pictures and video clips via
Bluetooth
You can send pictures and video clips to other
devices via Bluetooth.

To assign pictures to contacts

Multimedia

You can assign a picture to a contact so that
you can easily identify the contact at any point
of time.
1. Tap Start > Programs > Pictures & Videos.
2. Select the picture you want to assign to a
contact.
3. Tap Menu > Save to Contact.
4. Tap the contact, or navigate and tap Select to
choose the contact from your Contacts list.
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v Save as: You can save as file name.
v Delete: Deletes the selected image.
v Edit: You can crop or rotate the image.
v Properties: You can preserve the image.
v Play Slide Show: You can view the images as

a slide show.

v Set as Today Background...: You can set the

image as screen background.

v Options...: When sending pictures in e-mail,

pictures can be resized so that they transfer
faster. Use this picture size: Large(640x480)/
Medium(320x240)/Small(160x120)
v Send to your space
Sends the selected file to MySpace site. You
can use MySpace after sign in Windows live.

Mobile Java
KS20 supports Java and hence you can
easily download java games and other java
applications from the internet.
Mobile Java has 2 subfolders : Games and
Applications. Each folder has an embedded link
for downloading Games or Applications from
the internet.
Please note that additional costs may be incurred
when using online services

Games
In the Games folder 2 Java games (Solitaire and
Bubble Breaker) have been added and you can
download the full versions of these games from
the internet.
To play, tap the game that you want to enjoy and
tap again to start.

Multimedia

53
KS20 Open UK_축(합본용)_011653
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Programs
Internet Explorer

v View

Programs

- Text Size: Largest/Larger/Medium/Smaller/
Smallest
- One Column: Fit horizontally into the
available screen width, or until the minimum
possible width is reached for all columns.
- Fit To Screen: Dynamically resizes web
pages to maximize viewing on handheld
devices without requiring a user to scroll
across a page.
- Desktop: Automatically by designating a
Web page that is displayed on the desktop
computer.
- Full Screen: You can view in the Full screen
- Show Pictures
v Edit: Edit the title and associated URL
information.
- Cut: You can cut the text.
- Copy: You can copy the text.
- Paste: You can paste the text.
- Select All Text: You can select all of the text.
v Tools
- Send Link...: You can send the Link by text
message.
- Properties...: You can view the page's
information.

Internet Explorer Mobile is a full-featured
Internet browser, optimized for use on your
mobile device.
In the Address bar, enter the web address you
want to visit and then tap . Tap the down arrow
in the Address bar to choose one from previously
entered addresses.
v Home: You can launch the web browser and
access the homepage.
v Address Bar: You can manually enter a URL
address and access the associated web page.
v Favorites...: You can store frequently accessed
or favourite URLs/Pages. Send, Add new,
Edit, Mark/Unmark or Delete operations
can be performed on Bookmarks. Several
preconfigured URLs are stored as bookmarks.
v Add to Favorites...:
1. Press the left soft key [Options] and select
2.Add new from Options menu.
2. Enter the title and associated URL information.
3. Press Add button to save
v Forward: Access a URL from the history list.
v Refresh: Refresh the current page.
v History...: You can view the list of the pages
you've already connected.

54
KS20 Open UK_축(합본용)_011654
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- Options...
General: You can set the default page and
character.
Memory: You can set the saved number
of pages visited in the past and delete web
content that has been proviously viewed or
synchronized with the device.
Security: Tap the security settings box for
warning with the page.

Word Mobile
Word Mobile is a streamlined version of
Microsoft Word. Word documents created on
your PC can be opened and edited on your
device. You can also create and edit documents
and templates in Word Mobile and save them as
*.doc, *.rtf, *.txt, and *.dot files.
When you close a newly created document, it is
automatically named after the first several words
in the document and placed in the Word Mobile
document list.

1. In Word Mobile, tap New.
2. You’ll see either a blank document or template,
depending on what you’ve selected as the
default template.

Programs

To create a file

3. Enter text as desired.
4. When finished, tap OK to save the file.
Unsupported features in Word Mobile Word
Mobile does not fully support some features
of Microsoft Word such as revision marks and
password protection. Some data and formatting
may be lost when you save the document on
your device.
The following features are not supported in
Word Mobile.
v Bi-directional text. While Word Mobile will
open documents containing bi-directional
text, the indentations and alignment may be
displayed and saved incorrectly.
v Password-protected files. Word Mobile does
not support opening password-protected
documents. You must first remove the
password protection in Word on the PC if you
want to view the document on the device.
v Document protection. Word Mobile does
not support displaying files that have been
protected in Word on the PC.
The following features are partially supported in
Word Mobile.
v Picture bullets
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Programs
v Revision marks: When you open a document

v Fonts and font sizes. Fonts not supported by

Programs

that has revision marks in Word Mobile, the
document appears as if all revision marks were
accepted. When you save the document in
Word Mobile, revision marks are lost.
v Table styles: When you save a document in
Word Mobile, some or all the formatting that is
defined in the table style is lost.
v Underline styles. Underline styles not
supported by Word Mobile are mapped to one
of the four supported styles: regular, dotted,
wavy, or thick/bold/wide.
v Legacy Pocket Word files. You can open *.psw
files in Word Mobile; however, if you edit a file,
you will need to save it in *.doc, *.rtf, *.txt, or
*.dot format.
The following features are not supported on the
device; however, they are retained in the file so
that when a file is opened on the PC again, they
appear as expected.
v Footnotes, endnotes, headers, footers
v Page breaks: Word Mobile does not display
breaks between pages. However, all page
breaks except for breaks at the end of a
document are retained in the document.
v Lists: When you open the document on the
computer again, indented lists are displayed in
the original form.

the device are mapped to the closest font
available, although the original font will be
listed on the device.

To get more help about Word
Mobile
• When in Word Mobile, tap Start > Help.

Excel Mobile
Excel Mobile makes it easy for you to open and
edit Excel workbooks and templates created on
your PC. You can also can create new workbooks
and templates on your device.

Note
v Work in full-screen mode to see as much of your

workbook as possible.
Tap View > Zoom and select a percentage so that you
can easily read the worksheet.

Unsupported features in Excel
Mobile
Excel Mobile does not fully support some
v Cell patterns. Patterns applied to cells are
removed.
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v Fonts and font sizes. Fonts not supported by

v Zoom settings. Are not retained. Excel

supports a per worksheet zoom setting, while
the Excel Mobile zoom setting is applied to the
entire workbook.
v Worksheet names. Names that reference
worksheets within the same workbook are
displayed accurately, but names that refer
to other workbooks, arrays, for example,
={1;2;3;4}, array formulas, or intersection
ranges are removed from the name list. If
a name is removed from the list, it is left
in formulas and functions, causing those
formulas to be resolved as “#NAME?” All hidden
names are not hidden.
v AutoFilter settings. Are removed. However,
you can use the AutoFilter command in Excel
Mobile to perform similar functions.
If you have an AutoFilter applied to a
worksheet that causes rows to be hidden, the
rows remain hidden when the file is opened
in Excel Mobile. Use the Unhide command to
display the hidden rows.
v Chart formatting. All charts will be saved
the way they are shown in Excel Mobile.
Unsupported chart types are changed to one
of these supported types: Column, Bar, Line,
Pie, Scatter, and Area. Background colors,
gridlines, data labels, trend lines, shadows, 3D
effects, secondary axes, and logarithmic scales
are turned off.

Programs

your device are mapped to the closest font
available. The original font is listed on your
device. When the workbook is opened in Excel
on your PC again, the data is displayed in the
original font.
v Number formats. Numbers formatted
using the Microsoft Excel 2007 Version 6.1
conditional formatting feature are displayed in
Number format.
v Formulas and functions. If an Excel file contains
a function that is not supported by Excel
Mobile, the function is removed, and only
the returned value of the function appears.
The following formulas are also converted
to values: formulas entered as an array or
containing an array argument, for example,
=SUM({1;2;3;4}); formulas containing external
link references or an intersection range
reference; and formulas containing references
past row 16384 are replaced with #REF!
v Protection settings. Most worksheet and
workbook protection features are disabled but
not removed. However, support for password
protection has been removed. Workbooks
that are password-protected or workbooks in
which one or more worksheets are passwordprotected cannot be opened. You must remove
the password protection in Excel on the PC and
then synchronise to open the file on the device.
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Programs

PowerPoint Mobile

To navigate between slides
You can advance to the next slide if a
presentation is not set up as a timed slide show,
return to the previous slide, or go to any slide out
of sequence.
1. Tap Start > Programs > PowerPoint Mobile.
2. Open the presentation you want to view.
3. Tap > Next or Previous, or tap Go to Slide and
tap the the slide you want to view.

With PowerPoint Mobile, you can open and view
slide show presentations created on your PC in *.
PowerPoint features not supported on the
device include:
v Notes. Notes written for slides will not be
visible.
v Rearranging or editing slides. PowerPoint
Mobile is a viewer only.
v File formats. Files created in *.ppt format earlier
than PowerPoint '97 and HTML files in *.htm
and *.mht formats are not supported.

Tip
v Simply tap the current slide to go to the next one.

Note

To start a slide show presentation

v If you have zoomed in to see a slide in more detail, you

cannot navigate to another slide until you zoom out.
Tapping Next or Previous may play an animation on a
slide rather than navigate to another slide.

1. Tap Start > Programs > PowerPoint Mobile.
2. In the presentation list, tap the slide show you
want to view.
3. Tap the current slide to advance to the next
slide.
If the presentation is set up as a timed slide show,
slides will advance automatically.

File Explorer

Programs

The File Explorer application allows you to
open an explorer window similar to a desktop
Windows based system. The explorer window
allows you to navigate through your phone to
locate desired folders and files.

To stop a slide show
• In a PowerPoint Mobile presentation, tap >
End Show.
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If you want to see the files or folders in the
SafeStore or Storage Card folder, tap .
To view the files or folders in the phone’s
memory, tap .
To open a file on a network, tap . Enter the file
path and tap OK.
Tap the folder category (labelled My Documents
by default) and then the folder that you want
to view.

Note
v You must have either a Microsoft .NET Passport or

Hotmail account to use Windows Live Messenger. If
you have a Hotmail.com or MSN.com e-mail address,
you already have a Passport. To get a Passport
account, go to http://www.passport.com. To get a
Hotmail account, go to http://www. hotmail.com.

To start Windows Live Messenger
1. Tap Start > Programs > Messenger.

Messenger

To sign in or out
v To sign in, tap Sign In. Enter the

e-mail address and password for your Passport
or Hotmail account, and tap Next. Signing in
may take several minutes, depending on your
connection speed.
v To sign out, tap Menu > Sign Out. Your status
changes to Offline.

To add or delete contacts
v To add a contact, tap Menu > Add new

contact, and follow the instructions on the
screen.
v To delete a contact, tap the contact's name,
and tap Menu > Contact options > Remove
contact.

Programs

To use Windows Live Messenger, you must
have a Microsoft Passport™ account, Hotmail
account, or a Microsoft Exchange e-mail account.
If you have a Hotmail® or MSN account, you
already have a Passport. Once you have obtained
either a Microsoft Passport or a Microsoft
Exchange account, you are ready to set up your
account.
Windows Live Messenger delivers the features of
Windows Live Messenger to your mobile device.
With Windows Live Messenger you can do the
following:
Before you can use Windows Live Messenger,
your device must be connected to the Internet.
For information about setting up an Internet
connection.
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Programs
To send an instant message

To get more help about Windows
Live Messenger

1. Tap the contact to whom you want to send a
message.
2. Enter your message in the text entry area at the
bottom of the screen, and tap Send.

v When in Windows Live Messenger, tap Start

> Help.

To block or unblock contacts

Note

v To block a contact from seeing your status and

sending you messages, tap the contact, then
tap Menu > Contact options > Block contact.
v To unblock a contact, tap the name of the
blocked contact, then tap Menu > Unblock
contact.

Notes helps you to quickly capture thoughts,
questions, reminders, to-do lists, and meeting
notes. You can create handwritten and typed
notes, record voice notes, convert handwritten
notes to text for easy readability, and send notes
to others.

To check your own Messenger status

Entering information in Notes

v Tap your own name at the top of the page.

You can enter typed text by using the on-screen
keyboard or handwriting recognition software.
You can also use the stylus to write or draw
directly on the screen. On devices that support
recording, you can create a standalone recording
or embed a recording in a note.

Your current status is indicated in the displayed
list by a bullet point.

To change your display name
Programs

v Tap your own name at the top of the page, and

tab Change appearance. Enter your Personal
message and tab Done.
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To set the default input mode for
Notes
If you frequently add drawings to your notes, you
may find it helpful to set Writing as the default
input mode. If you prefer typed text, select
Typing.
1. Tap Start > Programs > Notes.
2. In the note list, tap Menu > Options.
3. In the Default mode box, tap one of the
following:
v Writing if you want to draw or enter
handwritten text in a note.
v Typing if you want to create a typed note.
4. Tap OK.

To create a note

Use Tasks to keep track of things you need to do.
A task can occur once or repeatedly (recurring).
You can set reminders for your tasks and you can
organize them using categories.
Your tasks are displayed in a task list. Overdue
tasks are displayed in red.

To create a task
1. Tap Start > Programs > Tasks.
2. Tap Menu > New Task
3. Enter a subject for the task, and fill in
information such as start and due dates,
priority, and so on.
4. When finished, tap OK..

Note
v You can easily create a short, to-do-type task. Simply

tap the Tap here to add a new task box, enter a
subject, and press ENTER. If the task entry box is not
available, tap Menu > Options and select the Show
Tasks entry bar check box.

Programs

1. Tap Start > Programs > Notes. In the note
list, tap New.
2. Tap the Input Selector arrow next to the Input
Method icon on the menu bar, tap the input
method you want, and enter your text.
3. If the Input Selector arrow is not displayed, tap
the Input Method icon.
4. When finished, tap OK to return to the note list.

Tasks
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Programs
To change the priority of a task

To show start and due dates in the
task list

Before you can sort tasks by priority, you need to
specify a priority level for each task.
1. Tap Start > Programs > Tasks.
2. Tap the task you want to change the priority
for.
3. Tap Edit and in the Priority box, tap a priority
level.
4. Tap OK to return to the task list.

1. Tap Start > Programs > Tasks.
2. Tap Menu > Options.
3. Select the Show start and due dates check box.
4. Tap OK.

To locate a task
When your list of tasks is long, you can display a
subset of the tasks or sort the list to quickly find
a specific task.
1. Tap Start > Programs > Tasks.
2. In the task list, do one of the following:
v Sort the list. Tap Menu > Sort by, and tap a
sort option.
v Filter the list by category. Tap Menu > Filter,
and tap the category you want displayed.

Note
vA
 ll new tasks are assigned a Normal priority by

default.

To set a default reminder for all new
tasks

Programs

You can have a reminder automatically turned
on for all new tasks you create.
1. Tap Start > Programs > Tasks.
2. Tap Menu > Options.
3. Select the Set reminders for new items
check box.
4. Tap OK to return to the task list.

Note
v To filter your tasks further, tap Menu > Filter > Active

Tasks or Completed Tasks.

Note
v The new tasks must have due dates set in order for the

reminder to take effect.
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PSNotes
PSNote is a multimedia input editor with
handwriting recognition for Pocket PC. You
can enter handwritten text (in English, French,
German, Italian or Spanish, depending on the
installation) in various styles (that is immediately
converted into digital text), drawings, images,
video, or sound and send it via e-mail, SMS or
MMS. Standard tools that perform only one
action.

• The contents of the toolbar change depending
on whether you are working on:
- a text document:
menu

tools
pen width
send
pen color

save

zoom

style
input type

- or a drawing:
menu

tools pen width
send
pen color

save

zoom

style
input type

- or a multimedia item:
menu

replace
play

zoom

input type

Programs

save

tools
send

63
KS20 Open UK_축(합본용)_011663
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Programs
New document

Making drawings

v Tap Menu>File>New, to create a new

You can draw in the writing zone or over the top
of an inserted image.
v Tap Menu>Insert>Drawing.
v To select a color that has been used in a
drawing, tap the shape tool on the toolbar.

document.
v You can write down on the note and tap
Menu>File>Save or File>Save as(You can
select the Microsoft Word or RTF document
format.)to save the document.
If you need more information, please tap
Menu>Help, it shows more tips.

Inserting images
Tap Menu>Insert>Image, to insert an image as
a drawing background.

Writing text
There are 6 different input modes for different
handwriting styles.
v Tap Menu>Insert>Text> and set the input
type on the toolbar.

Inserting Multimedia

To change the font

Note

v Tap Menu>Options>the Advanced tab.

v Multimedia items can be sent by e-mail or MMS.

Tap Menu>Insert>Movies, to insert a
multimedia item from a file, open the options on
the input type tool.

Tap Menu>Insert>Audio, to insert a sound file.

v To use a new font, open the drop-down list and

choose the new font.

Programs

To cut/copy an entire area

v To insert the current date and time

automatically into your document,
tap>Menu>Insert Time/Date.

v To cut/copy a portion of text or part of a

drawing, select that part (double-click or drag
for text, for drawings).
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To change the zoom level

Note

v Tap Menu>Zoom or zoom tool. You can set

v Executing Auto Profile will remove current network

the zoom level (from 25% to 200%).

profile exept for user created bookmark, user created
email and other messages.

To use the personal dictionary
v Tap Menu>Options>the Dictionary tab.
v Type the word you wish to enter into the Word

text box.
To type in a word, open the SIP list and choose
the keyboard option. To write a word, open the
SIP list and choose a stylus input option.
v Tap the Add button to enter that word in your
personal dictionary.
The word will then appear in the Dictionary list.

Auto Profile

Note
vA
 ctiveSync software version 4.5 or higher is required.

v Connect the USB cable to the PC.
v Tap Start>Programs>Internet Share.
v Set PC Connection to USB or Bluetooth PAN
v Set Network Connection to proper APN
v Tap Connect and Left Soft Key in the bottom

line

v Data connection indicator (G/ E/ 3G/ H) is

displayed when PDP activation is performed
successfully.

Note
vO
 perating System on your PC is required Windows

XP SP2 or later.

Programs

You can configure the network profile for
Internet, MMS, Java, Email automatically.
To configure network profile
v Tab Start>Programs>AutoProfile.
v Select proper operator in the operator list and
tab Yes.
v Reboot the device.

Internet Share
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Settings
Phone setting

Call Barring
You can restric the calls : All outgoing calls/
International outgoing calls/International
outgoing calls except to home country/All
Incoming calls/Incoming calls when roaming.
To edit mobile call barring settings, you need a
password. You obtain the barring password from
your service provider upon subscription to this
network service.
Call barring affects all voice and data calls, except
emergency calls.

You can edit the general settings related to
making and receiving calls.

Phone
Sound
v Ring type: This option determines the

incoming call notification mode. You can select
from [Ring], [Increasing ring], [Ring once],
[Vibrate], [Vibrate and ring], [Vibrate then
ring], [None].
v Ring tone: You can select the ringtone for
incoming voice calls.
v Keypad: You can set the key tone to be played
when pressing the keys.(Long tones/Short
tones/Off)

Caller ID
Scroll to ‘Everyone’ to display your caller identity
to the people you call, ‘No one’ to hide it or ‘Only
to contacts’ to display your caller identity when
you call from the contacts.

Call Forwarding
Allows you to forward your incoming calls to
another phone number.

Security
When this is set to On, you are requested to enter
your PIN each time you switch the phone on.
Settings

Call Waiting
To be notified of incoming calls while you have a
call in progress, select Notify me.

Services
To access settings for a service, select it from the
following list and tap "Get Settings".
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Voice Mail and Text Message
When you insert the SIM card into your phone,
it automatically detects and sets your voicemail
and SMS servers by default. However, you can
view the settings if you want.
You can also view your voicemail numbers by
tapping Voice Mail on the Speed Dial screen.

Network
You can select the network type, the manner
of selecting networks and indicate when your
phone is used in a Micro Cellular Network.

Current network
The current network displays in the Current
network field.

Network selection

Tip
v Manual selection can be useful when you know that

one network is less expensive than another or that it
provides faster data transmission.

automatically.

Preferred network

Tap the Network tab > Set Networks (retrieving
settings may take a few minutes). Select a
network and re-priorities the order for network
usage by tapping Move Up or Move Down.

Band
Automatic, UMTS, GSM 900/1800, GSM 1900

Setting the time and date
To set the time, tap Settings>System
tab>Clock&Alarms>Time tab.
Select your location, hour, minutes, seconds to
change the time setting.
Tap the down arrow in the Date field to display a
calendar and select the current date. When you
are visiting, you can set the other date and time
for the location with visiting.

Setting alarms
To set the alarms, Settings>System
tab>Clock&Alarms>Alarms tab. You can set
up to 3 alarms. Tap Description and input a
description and tap the day of the week you
want. You can also set the alarm sound.

Settings

Define how to choose between different
available networks when travelling, for example.
v Manual: You can select the network yourself.
Scroll to the desired network and tap OK .

v Automatic: To have the network selected
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Settings

Sounds & Notifications

You create your own password when you begin
using your device.

To set Sound & Notifications on
actions

To protect your phone with a PIN
1. From the Phone keypad, tap Menu> Settings
> Lock tab.
2. Tap Require PIN when phone is used.
3. To change the PIN at any time, tap Change PIN.

1. Tap Start > Settings > Personal tab > Sounds &
Notifications.
2. On the Sounds tab, choose how you want
to be notified by selecting the appropriate
check boxes.
3. On the Notifications tab, in Event, tap an
event name and choose how you want to be
notified by selecting the appropriate check
boxes. You can choose from several options,
such as a special sound, a message, or a
flashing light.

Tip
v Emergency calls can be placed at any time, without

requiring a PIN.

To protect your device with a
password
You can help keep your data more secure by
requiring a password every time the device is
turned on.
1. Tap Start > Settings > Personal tab > Lock.
2. Select the Prompt if device unused for check
box, and in the box to the right, select how
long your device must be turned off before
a password is required. In the Password type
box, select the type of password you would like
to use. Enter the password and, if necessary,
confirm the password. If your device is
configured to connect to a network, use a strong
password to help protect network security.

Lock

Settings

There are two kinds of security on your device.
You can protect your phone from unauthorized
use by assigning a type of password called a PIN
(personal identification number). Additionally,
you can prevent unauthorized access to any part
of the device by using password protection.
Your first PIN will be given to you by your wireless
service provider; you can change the PIN later.
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3. On the Hint tab, enter a phrase that will help
you remember your password, but doesn’t
allow others to guess your password. The hint
will be displayed after the wrong password is
entered four times.
4. Tap OK. The next time the device is turned on,
you will be prompted to enter your password.

Note
v Each time a wrong password is entered, the time the

device takes to respond will get longer and longer
until the device appears to be not responding.
If you forget your password, you must follow the
instructions in your owner’s manual to clear memory
before you can access your device.

To display owner information on the
Today screen
1.Tap Start > Settings > Personal tab > Owner
Information.
2. On the Options tab, select the Identification
information check box.
3. On the Options tab, select the Notes check box
if you want additional text displayed, such as:
Reward if found.
4. On the Notes tab, enter the additional text.

Tip
v To display owner information on the Today screen,

tap Start > Settings > Personal tab > Today. On the
Items tab, select the Owner Info check box.

To change your password

Today
Today screen settings
The Today screen shows your upcoming
appointments, active tasks, and information
about e-mail messages.

Settings

1. Tap Start > Settings > Personal tab > Lock.
You will be prompted to enter your current
password.
2. In the Password box, enter your new password.
3. On the Hint tab, enter a phrase that will help
you remember your new password, but
doesn’t allow others to guess your password.
The hint will be displayed after the wrong
password is entered four times.
4. Tap OK.

69
KS20 Open UK_축(합본용)_011669
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Settings
To synchronise the Today screen

v Select Next appointment to show only

the next appointment in your schedule, or
Upcoming appointments to show multiple
appointments.
v Clear the Display all day events checked.

1. Tap Start > Settings > Personal tab > Today.
2. On the Appearance tab, select the desired
theme for the background of the Today screen.
3. On the Items tab, select the items you want to
appear on the Today screen.

To set options for displaying tasks
on the Today screen

Tip
v To change the order of items displayed on the Today

1. Tap Start > Settings > Personal tab > Today.
2. Tap the Items tab.
3. Select Tasks and tap Options.
v Select the type of tasks you want to appear on
the Today screen.
v In the Category list, select whether to display
only tasks assigned to a specific category or to
display all tasks.

screen, tap the item, and tap Move Up or Move Down.

To add own background image
1. Tap Start > Settings > Personal tab > Today.
2. Select the Use this picture as the background
check box, and tap Browse to view a list of your
picture files.
3. Tap the file name of the picture you want to
use.
4. Tap OK.

Alarms

Settings

To set options for displaying
appointments on the Today screen

Time
You can view the time, day of the week and date.
From the Start menu, tap Settings > System tab
> Clock & Alarms > Time tab.
Tap the hour, minutes, or seconds, then tap the
up or down arrow to change the time setting.

1. Tap Start > Settings > Personal tab > Today.
2. Tap the Items tab.
3. Select Calendar and tap Options.
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Tap the down arrow in the Date field to display
a calendar.
Tap a day on the calendar to select the current
date.
You can tap the left or right arrow at the top
of the calendar to move backward or forward
through the calendar.

Alarm
Tap the Clock window>Alarms tap.
Tap a check box on the left and set the weekday
and the clock you want to activate alarm.
Tap <Description> and enter a description of
the alarm, and tap the day(s) of the week you
want.
Tap to set the alarm options, such as Play sound
and Display message, and tap the time field to
set the time for the alarm to sound.

More
Display the clock on the title bar in all programs.

You may need to stop a program if it becomes
unstable or the program memory is low.

You can to see how much memory is available.
v Tap Start > Settings > System tab > Memory.
On the Main tab, the amount of memory
allocated to file and data storage versus program
storage is displayed, as well as the amount of
memory in use versus the available memory.

Storage card
You can see how much memory is available on a
storage card that is inserted in your device.
1. Tap Start > Settings > System tab > Memory.
2. Tap the Storage Card tab.

Tip
v If you have previously inserted more than one storage

card, tap the list box and then the storage card whose
information you want to see.

Running Programs
In most cases, programs automatically close to
free needed memory, however, you can close
programs manually, if you prefer.
1. Tap Start > Settings > System tab > Memory
> Running Programs tab.
2. In the Running Programs list, tap the
program you want to close, and tap Stop.

Settings

Memory

Main
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Settings

Power

Using the backlight
You can reduce the power consumption by
turning off the backlight of the screen and
button. Pressing shortly will let you switch
between suspend and resume mode. On
suspend mode, the backlight will be completly
turned off.

Battery
Your device contains a rechargeable Li-ion
polymer battery. Your device is designed to use
only manufacturer-specified original batteries
and accessories.
You can check the remaining amount of battery
power.

Note
v Pushing and releasing the power key will force your

phone in suspend or resume state.

You can adjust the lighting time and the
brightness for the backlight.
To adjust the backlight setting:
1. From the Start menu, tap Settings.
2. In the System tab, tap Backlight. In the
Battery Power tab, set whether or not the
phone turns off the backlight automatically, if
not used for the specified period of time.
In the External Power tab, set whether or not
the phone turns off the backlight automatically,
if not used for the specified period of time, when
connected to an external power.
In the Brightness tab, select the brightness level.
In the button tab, set whether or not the button
backlight turns off automatically, if not used for
the specified period of time.

To check the battery power
v Tap the battery level icon (

) on the Today
screen.
v Tap Start > Settings > System tab > Power.
You can set whether or not the phone let switch
the suspend mode after the specific period of
time when the phone is inactive and the main
battery is being used as the power source, or
when connected to an external power.

Advanced
Settings

v On battery power: Turn off device if not used

for 1, 2, 3, 4, 5 minutes.

v On external power: Turn off device if not used

for 1, 2, 5, 10, 15, 30 minutes.
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Bluetooth

General
v Current profile: You can save the different

To set the bluetooth configuration
Tap Start>Settings>connections
tab>Bluetooth
Bluetooth enables compatible mobile devices,
peripherals and computers that are in close
proximity to communicate directly with each
other without wires. This handset supports
built-in Bluetooth connectivity, which makes
it possible to connect them with compatible
Bluetooth headsets, computer applications
and so on.

bluetooth settings with different profile name.

v Bluetooth status: Bluetooth Turn On/Off.

Accessibility
Device Identification
v Name: The name displays on remote device

while pairing process.

v Address: The bluetooth address is displayed.

Note

Accessibility

v If you use a pcsync via Bluetooth, you can exchange

v Allow other devices to connect

the data within only the phonebook.

v When you receive data from another Bluetooth

device, the phone requests a confirmation. After
confirming the transfer, the file will be copied in
your phone.

v You can set the shared folder by Bluetooth settings-

>services->File Transfer->advanced.

Settings

All devices/paired devices only: You can select
if other device can pair with yours or not. All
devices means the remote device can pair with
yours if authentication/authorization succeed.
Paired devices only means remote device
can discover but can not access any service
discovery.
v Other devices can discover me: If you don't
want other device can search your device, then
uncheck it.
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Settings
Services

To make your device discoverable

You can set the configuration of each bluetooth
profile(FTP, vCard exchange, Serial port, PAN,
Hands-free, Phone-Book Access server, Dial-up
Networking Server, PIM sync)

1. On your device, tap Start > Settings >
Connections tab > Bluetooth.
2. Select the Turn on Bluetooth and Make this
device discoverable to other devices check
boxes.
3. Tap OK.

Bluetooth modes
Bluetooth on your device operates in three
different modes:
v On: Bluetooth is turned on and you can use
Bluetooth features.
v Off: Bluetooth is turned off. In this mode, you
can neither send nor receive information using
Bluetooth. You might want to turn the radio
off at times in order to conserve battery power,
or in situations where radio use is prohibited,
such as onboard an aircraft and in hospitals.
v Discoverable: Bluetooth is turned on, and
all other Bluetoothenabled devices within a
range of 10 meters can detect your device.

Note
v Selecting the Make this device discoverable to other

devices check box also turns on Bluetooth.

Bluetooth partnerships
A Bluetooth partnership is a relationship that
you create between your device and another
Bluetooth-enabled device in order to exchange
information in a secure manner. Creating a
partnership between two devices involves
entering the same personal identification
number (PIN) or Passkey on both devices.
Creating a partnership between two devices is a
one-time process. Once a partnership is created,
the devices can recognize the partnership and
exchange information without entering a PIN
again. Make sure the two devices are within
a range of 10 meters from one another, and
Bluetooth is turned on and in discoverable
mode.

Note
v B y default, Bluetooth is turned off. If you turn it on,

Settings

then turn off your device, Bluetooth also turns off.
When you turn on your device again, Bluetooth
automatically turns on.
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To create a Bluetooth partnership
1. On your device, tap Start > Settings >
Connections tab > Bluetooth.
2. Tab the Bluetooth Manager->New
3. There are Bluetooth Applications and you can
select one which you want to use.

To accept a Bluetooth
partnership
1. Ensure that Bluetooth is turned on and in
discoverable mode.
2. Tap Yes when prompted to establish a
partnership with the other device.
3. Enter a passkey (the same passkey that
is entered on the device requesting the
partnership) to establish a secure connection.
The passkey must be between 1 and 16
characters.
4. Tap Next.
5. Tap Finish. You can now exchange information
with the other device.

Note
you can use the Help to see the details of Bluetooth
profiles.

You can select the USB connection to the
desktop PC.
USB Active Sync or USB mass storage.

To use the USB mass storage
1. Tap Start>Settings>Connections>USB TO PC.
2. Select the USB mass storage.
3. Tap OK

Connections
Your device is equipped with powerful
networking functions that enable you to
connect to the Internet through a HSDPA(High
Speed Downlink Packet Access), EDGE(Enhanced
Data rates for Global Evolution), GPRS (General
Packet Radio Service) network or a Bluetooth
modem or a WLANnetwork. You can set up
connections to the Internet or to a corporate
network to browse the Internet, and exchange
e-mail or instant messages.

Note
v Your phone is already set with the appropriate item to

connect internet by default.
So maybe you don’t need to change these connection
settings.

Settings

v If you tap start>Help in bluetooth settings window,

USB TO PC

75
KS20 Open UK_축(합본용)_011675
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Settings
To connect to the Internet via preconfigured connections.

9. In the Programs that automatically connect to
a private network should connect using list,
select the My ISP and tab OK.

1. Tap Start > Settings > Connections tab >
Connections > Advanced tab.
2. Tap Select Networks.
3. In the Programs that automatically connect to
the Internet should connect using list, select
the appropriate item.
4. Tab OK.
5. To complete the connection wizard, tab OK.

Wireless Manager
Wireless Manager allows you to manage
Wi-Fi Internet and Bluetooth connections on
your device. It allows the phone to connect
local wireless networks, or access the Internet
wirelessly. Wi- Fi is faster and has a greater range
than Bluetooth wireless technology.
v Tap Wireless Manager in Today screen or
Start>Settings>Connections.
v To turn on Wi-Fi, tap Wi-Fi in the Wireless
Manager.
A bubble window pops up and shows scanned
appropriate Access Points near users.

To connect to the Internet via My ISP

Settings

1. Obtain the following information from your
ISP:
2. Tap Start > Settings > Connections tab >
Connections.
3. Tap Add a new modem connection.
4. Enter a name for the connection.
5. Select a modem from the list. For example, if
you want to use the packet service network,
select Cellular Line(GPRS,3G,HSDPA).
6. Tap Next.
7. Complete the connection wizard by entering
the required information and tap Finish.
8. Tab Advanced tab > Select Networks.

v You can select the Access Point that you are

permitted to access and tap OK.

v Then select The Internet to have an Internet

service and tap Connect.
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Note
If your Wi-Fi service provider or network administrator
sets WEP encryption for network security, you should fill
in WEP key in the pop-up window. If WEP encryption is
not set, this pop-up window is not shown.
If you don’t know the key, you need to ask it to your Wi-Fi
service provider or network administrator.

If Wi-Fi connection is finished, you can see
the connection name (SSID) in the Wireless
Manager.
To turn off Wi-Fi, tap Wi-Fi in the Wireless
Manager again.

Configuring Wi-Fi connection
settings

v If you tap Use specific IP address, you need to

set IP address assigned by your WLAN service
provider or network administrator.
v Fill inIP address, Subnet mask, and Default
gateway.
v TapName Servers.
v Fill in DNS and Alt DNS, WINS and Alt WINS, if
necessary.

Note
To prevent from the possible data loss of your phone,
all of the wireless services such as phone, WLAN and
Bluetooth automatically end when the battery almost
runs out at the level of below two percent.

Note
Before you set the WLAN configuration, you need
to ask your WLAN service provider or your network
administrator for the IP settings.
v Tap Start>Settings>Connections >Tap Wi-

Settings

Fi>Network Adaptors Tap Samsung 2700S
WiFi Adaptors
v If you tap Use server-assigned IP address, you
can get IP settings assigned automatically.
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Accessories
There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your
personal communication requirements.

Travel Adapter

Hands free earmicrophone.

This charger allows you
to charge the battery
while away from home
or your office.

v Stereo

headset

Standard
Battery

Note
v Always use genuine LG accessories.
v Failure to do so may invalidate your warranty.

Data cable/CD

v Accessories may vary in different regions: please
check with our regional service company or agent for
further information.

You can connect
your phone to PC to
exchange the data
between them.
Accessories
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Technical data
General
Product name: KS20
System: GSM900/DCS1800/PCS 1900, WCDMA 2100
Net weight: 92.5g(WITH BATTERY), 65g(WITHOUT BATTERY)

Ambient Temperatures
Max: +55°C (discharging)/+45°C (charging)
Min: -10°C

Technical data
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LG Electronics CZ, s.r.o.
Zlat˘ Andûl-NádraÏní 23/344
151 34 Praha-Smíchov

Záruãní list
Mobilní telefony
Model

âíslo ZL:

V˘robní ãíslo

Datum prodeje
Den, mûsíc, rok

Razítko a podpis prodejce

Záruãní podmínky:
V˘robek byl pﬁed odesláním odzkou‰en a v˘robce je odpovûdn˘ za jeho vlastnosti. Za pﬁedpokladu, Ïe
v˘robek bude zapojen a pouÏíván v souladu s pokyny uveden˘mi v návodu pro obsluhu, poskytuje se
spotﬁebiteli záruka dle §620 Obãanského zákoníku. Záruãní oprava bude realizována prostﬁednictvím
sbûrn˘ch míst sítû autorizovan˘ch servisních stﬁedisek firmy LG Electronics. Platn˘m Záruãním listem
se rozumí vyplnûn˘ Záruãní list opatﬁen˘ razítkem autorizovaného prodejce vãetnû podpisu s datem
prodeje. Neúpln˘ nebo neoprávnûnû zmûnûn˘ Záruãní list je neplatn˘.
Nárok na záruãní opravu zaniká v pﬁípadû:
• Nefunkãnosti zpÛsobené chybnou instalací
• PouÏívání pﬁístroje v rozporu s návodem k obsluze
• Neodborného nebo neoprávnûného zásahu
• Závady zpÛsobené poÏíváním v nevhodném prostﬁedí ãi vniknutím tekutiny do pﬁístroje
• Po‰kození zákazníkem
• Závady vzniklé napájením jin˘m neÏ v návodu pﬁedepsaném
• Závady zpÛsobené pouÏíváním jiného neÏ doporuãeného pﬁíslu‰enství
• Manipulace s v˘robním ãíslem pﬁístroje
• Po‰kození vniklém uÏíváním pﬁístroje ãi jeho opotﬁebením
V pﬁípadû, Ïe bûhem opravy bude zji‰tûno, Ïe pﬁedmûtná závada nespadá do záruãní opravy, majitel
uhradí náklady na takovou opravu.

CZ

Autorizované servisní stﬁedisko pro mobilní telefony GSM firmy LG
Electronics – firma BRITEX, s.r.o.
http://www.britex.cz/

Kladno
Britex CZ,s.r.o., www.britex.cz

Tábor
Britex CZ, s.r.o., VoÏická 2582, 390 02 Tábor

J.Hory 1521, 272 01 Kladno
tel. ústﬁedna: +420 312242416–9
fax: +420 312242322
Help Line: +420 732500100
odd. expedice: +420 777717010
e-mail: servis-mobil@britex.cz
otevírací doba: Po–Pá 8.00–17.00 hodin,
So 9.00 –12.00 hodin

tel.: +420 381482409, fax: +420 381782410
e-mail: tabor@britex.cz
otevírací doba: Po–Pá 8.00–16.30 hodin

Ostrava
Britex CZ, s.r.o., NádraÏní 3,702 30 Ostrava
tel.: +420 595136416, fax: +420 595136417
e-mail: ostrava@britex.cz
otevírací doba: Po–Pá 9.00–17.00 hodin

Autorizované servisní stﬁedisko pro mobilní telefony GSM firmy LG
Electronics – firma Mobil Ask Czech Republic, s.r.o.
http://www.mobilask.cz/

Praha
Mobil Ask Czech Republic, s.r.o.

Brno
Mobil Ask Czech Republic, s.r.o.

modrá linka: 810 800 010
V Mezihoﬁí 2, Praha
e-mail: servis.praha@mobilask.cz
otevírací doba: Po–Pá 8.00–18.00

Ha‰kova 17, Brno–Lesná
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Mobilní telefony LG budou pﬁijaty k opravû i v prodejních místech v rámci
prodejní sítû mobilních telefonÛ LGE

Vyplní servis

Vyplní prodejce

Záznam o opravû

Záruãní kupon

Pﬁijato dne __________ Ukonãení opravy ____________
Závada __________ ZpÛsob opravy ________________
âíslo OL __________ Kód servisu __________________
Záruãní doba prodlouÏena o ___________________ dnÛ
Nové datum ukonãení záruky ______________________
Razítko a podpis SVC ____________________________

Model ______________________________
V˘robní ãíslo _________________________
Datum prodeje ________________________
Prodejce ______________________________________
Razítko a podpis prodejce ______________________

Záznam o opravû

Záruãní kupon

Pﬁijato dne __________ Ukonãení opravy ____________
Závada __________ ZpÛsob opravy ________________
âíslo OL __________ Kód servisu __________________
Záruãní doba prodlouÏena o ___________________ dnÛ
Nové datum ukonãení záruky ______________________
Razítko a podpis SVC ____________________________

Model ______________________________
V˘robní ãíslo _________________________
Datum prodeje ________________________
Prodejce ______________________________________
Razítko a podpis prodejce ______________________

Záznam o opravû

Záruãní kupon

Pﬁijato dne __________ Ukonãení opravy ____________
Závada __________ ZpÛsob opravy ________________
âíslo OL __________ Kód servisu __________________
Záruãní doba prodlouÏena o ___________________ dnÛ
Nové datum ukonãení záruky ______________________
Razítko a podpis SVC ____________________________

Model ______________________________
V˘robní ãíslo _________________________
Datum prodeje ________________________
Prodejce ______________________________________
Razítko a podpis prodejce ______________________

LG Electronics CZ, s.r.o.
Zlat˘ Andûl-NádraÏní 23/344
151 34 Praha-Smíchov

Záruãn˘ list
Mobiln˘ telefón
Model

âíslo ZL:

IMEI

Dátum predaja
DeÀ, mesiac, rok

Peãiatka a podpis predajne

Záruãné podmienky:
V˘robok bol pred odoslaním preskú‰an˘ a v˘robca je zodpovedn˘ za jeho vlastnosti stanovené
normou.
Za predpokladu, Ïe v˘robok bude umiestnen˘, zapojen˘ a pouÏívan˘ v súlade s pokynmi uveden˘mi v
návode na obsluhu, poskytuje sa spotrebiteºovi záruka podºa § 620 Obãianskeho zákonníka. Záruãná
oprava bude realizovaná prostredníctvom zbern˘ch miest siete autorizovan˘ch servisn˘ch stredísk
firmy LG Electronics. Platn˘m Záruãn˘m listom sa rozumie Záruãn˘ list opatren˘ peãiatkou
autorizovaného predajcu vrátane podpisu s dátumom predaja. Neúpln˘ alebo prepisovan˘ Záruãn˘ list
je neplatn˘.
Spotrebiteº stráca oprávnenie na záruku v t˘chto prípadoch:
• NefunkãnosÈou spôsobenou chybnou in‰taláciou
• PouÏívaním prístroja v rozpore s návodom na obsluhu
• Neodborn˘m alebo neoprávnen˘m zásahom
• Závady spôsobené pouÏívaním v nevhodnom prostredí ãi vniknutím tekutiny do prístroja
• Po‰kodením zákazníkom
• Závady vzniknuté in˘m zapájaním ako predpísan˘m v návode
• Závady spôsobené pouÏívaním iného ako doporuãeného príslu‰enstva
• Manipuláciou s v˘robn˘m ãíslom prístroja
• Po‰kodením vzniknut˘m pouÏívaním prístroja ãi jeho opotrebovaním
V prípade, Ïe v priebehu opravy bude zistené, Ïe predmetná závada nespadá do záruãnej opravy,
majiteº uhradí náklady na takúto opravu.
SK

Autorizované servisné strediska pre mobilné telefóny GSM firmy LG
Electronics
Britex SK, s.r.o.

Britex SK, s.r.o.

Technická 7,821 04 Bratislava
tel./fax: +421 243422993
e-mail: logistic@britex.sk
otevírací doba: Po–Pá 8.00–17.00 hodin

Bajkalská 17,821 02 Bratislava
tel./fax: +421 90292464
otevírací doba: Po –Pá 9.00 –18.00 hodin

PPI-ETC Slovakia, s.r.o.

Servisne stredisko Bratislava
Stromova 13
831 01 Bratislava
tel.: +421 254650038
fax: +421 254650044
e-mail: inoteska.ba@inoteska.sk

Inoteska, s.r.o.
DvojkríÏna 47, 820 13 Bratislava 213
tel.: +421 245641404
fax: +421 245522308
www.ppi-etc.sk

Mobilné telefóny LG budú prijaté k oprave v predajn˘ch miestach v rámci
predajnej siete mobiln˘ch telefónov LGE na Slovensku

Vyplní servis

Vyplní predajca

Záznam o oprave

Záruãn˘ kupón

Prijaté dÀa __________ Ukonãenie opravy ____________
Závada __________ Spôsob opravy ________________
âíslo OL __________ Kód servisu __________________
Záruãná doba predæÏená o ___________________ dní
Nov˘ dátum ukonãenia záruky _____________________
Peãiatka a podpis SVC ___________________________

Model ______________________________
V˘robné ãíslo _________________________
Dátum predaja ________________________
Predajca ______________________________________
Peãiatka a podpis predajcu ______________________

Záznam o oprave

Záruãn˘ kupón

Prijaté dÀa __________ Ukonãenie opravy ____________
Závada __________ Spôsob opravy ________________
âíslo OL __________ Kód servisu __________________
Záruãná doba predæÏená o ___________________ dní
Nov˘ dátum ukonãenia záruky _____________________
Peãiatka a podpis SVC ___________________________

Model ______________________________
V˘robné ãíslo _________________________
Dátum predaja ________________________
Predajca ______________________________________
Peãiatka a podpis predajcu ______________________

Záznam o oprave

Záruãn˘ kupón

Prijaté dÀa __________ Ukonãenie opravy ____________
Závada __________ Spôsob opravy ________________
âíslo OL __________ Kód servisu __________________
Záruãná doba predæÏená o ___________________ dní
Nov˘ dátum ukonãenia záruky _____________________
Peãiatka a podpis SVC ___________________________

Model ______________________________
V˘robné ãíslo _________________________
Dátum predaja ________________________
Predajca ______________________________________
Peãiatka a podpis predajcu ______________________
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