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Niektóre funkcje opisane w tej instrukcji
mogą różnić się od rzeczywiście
dostępnych funkcji telefonu. Może to
zależeć od wersji oprogramowania lub
od dostawcy usług.

KT520 Instrukcja obsługi

Gratulujemy zakupu telefonu KT520
ﬁrmy LG. To niewielkie, a zarazem
zaawansowane urządzenie zostało
wyposażone w najnowocześniejszą
technologię komunikacji komórkowej.

Postępowanie ze zużytym urządzeniem
1 Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kontenera na
odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/WE.
2 Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
Sprzęt taki winien być przekazany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych
przez władze lokalne.
3 Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
4 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytym
sprzętem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie
utylizacji odpadków lub sklepie, w którym został nabyty produkt.
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Opis telefonu
Kamera wewn.
Umożliwia wykonywanie
połączeń wideo
(w zasięgu 3G)

Gniazdo ładowarki, kabla USB,
zestawu słuchawkowego
Slot karty pamięci
typu MicroSD

Ekran główny
Przód

Przód

Klawisz Wyczyść
Każde naciśnięcie
powoduje usunięcie
jednego znaku.
Klawisze funkcyjne
Wykonywanie czynności
na wyświetlaczu
znajdujących się nad
klawiszami.
Klawisz połączenia
Wybieranie numerów
lub odbieranie połączeń
przychodzących.
Konﬁguracja
8

Klawisz Zakończ/Zasilanie
Zakończenie lub odrzucenie połączenia.
Włączanie/wyłączanie telefonu.
Pojedyncze naciśnięcie powoduje powrót do ekranu gotowości.
LG KT520 | Instrukcja obsługi

Przycisk
fotografowania/
ﬁlmowania
Klawisze głośności

01
02
03
Pokrywa komory baterii

04
05
06
07
08
09

Karta SIM

Bateria

Konﬁguracja

Obiektyw aparatu fotograﬁcznego

9

Wkładanie karty SIM i baterii

1 Zdejmij pokrywę komory baterii
Przesuń pokrywę komory baterii w dół
telefonu i podnieś ją do góry.

2 Wyjmij baterię
Podważ dolną krawędź baterii i ostrożnie
wyjmij ją z komory.

OSTRZEŻENIE: Do wyjmowania
baterii nie należy używać paznokci.

OSTRZEŻENIE: Nie wolno
wyjmować baterii, gdy telefon jest
włączony, gdyż może to spowodować
jego uszkodzenie.

Konﬁguracja
10
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3 Włóż kartę SIM
Wsuń kartę SIM do uchwytu karty. Miejsce
styku karty (w kolorze złotym) musi być
zwrócone w dół.
Aby wyjąć kartę SIM, pociągnij ją delikatnie
w przeciwnym kierunku.

01
02
03
04
05
4 Włóż baterię
Wsuń górną część baterii za górną
krawędź komory baterii. Upewnij się, że
pola kontaktowe baterii dotykają styków w
telefonie. Dociśnij dolną część baterii, aż
rozlegnie się charakterystyczne kliknięcie.

06
07
08
09

Konﬁguracja

5 Załóż pokrywę komory baterii
Przesuń pokrywę komory baterii w górę
telefonu, aż rozlegnie się charakterystyczne
kliknięcie.

6 Ładowanie telefonu
Otwórz pokrywę gniazda ładowarki z boku
telefonu KT520. Włóż wtyk ładowarki do
gniazda telefonu i podłącz ładowarkę
do sieci. Telefon KT520 należy ładować
do momentu wyświetlenia na ekranie
komunikatu „Bateria naładowana”.
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Karta pamięci
Instalowanie karty pamięci
Karta pamięci typu MicroSD służy do
zwiększenia ilości pamięci dostępnej w
telefonie. Telefon KT520 obsługuje karty
pamięci o pojemności do 4 GB.
WSKAZÓWKA! Karta pamięci stanowi
wyposażenie dodatkowe.

Aby zainstalować kartę pamięci, ustaw ją
stykami (w kolorze złotym) do góry i wsuń do
gniazda w górnej części telefonu, aż rozlegnie
się charakterystyczne kliknięcie.

Konﬁguracja
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Mapa menu
GRY I APLIKACJE

Połączenia

TERMINARZ

MULTIMEDIA

01

1 Gry i aplikacje
2 Ustawienia

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

02

8
9
0
*

Wideorozmowa
Historia połączeń
Czas połączeń
Ilość danych
Koszty połączeń
Przekierowania
Blokowanie połączeń
wychodzących
Numery ustalone
Poł. oczekujące
Ustawienia wspólne
Ust. wideorozmowy

Kalendarz
Zadania
Notatka
Notatka tajna
Szukanie dnia
Ustawienia

Aparat
Kamera
Muzyka
Dyktafon

03
04
05
06

WIADOMOŚCI

MOJE PLIKI

YAHOO

KONTAKTY

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

1
2
3
4
5
6
7

1 Yahoo! Go

1
2
3
4
5
6
7
8

Napisz
Odebrane
Skrzynka pocztowa
Robocze
Nadawane
Wysłane
Moje Pliki
Szablony
Emotikony
Ustawienia

Obrazy
Dźwięki
Wideo
Gry i aplikacje
Zawartość SVG
Inne
Karta pamięci

Dodaj nowy
Wyszukaj
Szybkie wybieranie
Grupy
Numery serwisowe
Własny numer
Moja wizytówka
Ustawienia

PLAYNET *

ŁĄCZNOŚĆ

USTAWIENIA

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

1 Bluetooth
2 Usługa synchronizacji
3 Połączenie USB

1
2
3
4
5
6
7
8

Ulubione
Alarmy
Kalkulator
Stoper
Konwerter jednostek
Czas globalny
SIMexstra

Strona główna
Wpisz URL
Zakładki
Czytnik RSS
Zapisane strony
Historia
Ustawienia

* W zależności od
operatora nazwa tego
menu może ulec zmianie.

9
0
*
#

Proﬁle
Telefon
Ekran
Data i godzina
Sieć
Proﬁle internetowe
Proﬁle internetowe
Transmisja pakietów
danych
Bezpieczeństwo
Menedżer pamięci
Ustawienia streamingu
Zresetuj ustawienia

08
09

Konﬁguracja

NARZĘDZIA

07
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Ekran gotowości
Ekran gotowości umożliwia dostęp do
wszystkich opcji menu, szybkie wykonanie
połączenia oraz zmianę proﬁlu, a także dostęp
do wielu innych funkcji.

OSTRZEŻENIE: Czujnik optyczny
narażony na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych może działać
nieprawidłowo.

Czujnik optyczny
Telefon KT520 jest wyposażony w funkcję
specjalną – czujnik optyczny. Można jej
używać do przechodzenia do poszczególnych
menu oraz obsługi przeglądarki. Czujnik
optyczny pozwala na przeciąganie kursora w
dowolne miejsce ekranu poprzez przesuwanie
kciukiem po panelu. Nie należy zbyt silnie
naciskać, ponieważ czujnik optyczny jest
wystarczająco czuły, by wykryć delikatne
dotknięcie.
Z menu głównego wybierz Ustawienia,
Telefon, a następnie Ustawienia czujnika
optycznego. Tutaj można wybrać ustawienie
Wszystkie do włączenia obsługi przeglądarki
i poszczególnych menu, Tylko przeglądarka
lub wyłączyć, wybierając Wyłączone.
Ekran gotowości
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08/01 [Wt]

Moje pliki

18:14

Playnet

▲

Ekran gotowości

▲

Panel czujnika optycznego

Menu główne
Menu główne zawiera dwanaście opcji.

01

1 Wybierz Menu.

02

2 Za pomocą klawiszy strzałek wybierz

żądaną opcję menu.
3 Po wybraniu odpowiedniej opcji naciśnij

Wybierz, aby ją otworzyć.

03
04
05
06
07
08
09

Ekran gotowości
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Ekran gotowości
Pasek stanu
Ikony na pasku stanu wskazują m.in. siłę sygnału, poziom naładowania baterii i nadejście
nowych wiadomości.

Ikona

Opis

Opis

Wielozadaniowość

Aktywny proﬁl Normalny

Siła sygnału sieci
(zmienna liczba kresek)

Aktywny proﬁl Na zewnątrz

Brak sygnału sieci

Pamięć zewnętrzna

Poziom naładowania baterii

Połączenia są przekazywane

Rozładowana bateria

Dostępna łączność GPRS

Nowa wiadomość SMS

Aktywna łączność EDGE

Nowa wiadomość głosowa

Roaming

Nowa wiadomość e-mail

Aktywna łączność Bluetooth

Nowa wiadomość MMS

Połączenia są odrzucane

Ustawiono alarm

Dostępna łączność HSDPA

Ekran gotowości
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Ikona

Aktywny proﬁl Milczy

Dostępna łączność 3G
Wybrano tryb lotu
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Połączenia
Nawiązywanie połączenia

3 Za pomocą klawiszy strzałek przewiń listę

1 Wprowadź numer za pomocą klawiatury

numerycznej.
Aby usunąć cyfrę, naciśnij klawisz
2 Naciśnij zielony klawisz

.

, aby wybrać

wprowadzony numer.
3 Aby zakończyć rozmowę, naciśnij czerwony

klawisz

kontaktów.
4 Naciśnij zielony klawisz

.

WSKAZÓWKA! Aby wprowadzić
znak + w celu wykonywania połączeń
międzynarodowych, naciśnij i przytrzymaj
klawisz 0.

Nawiązywanie połączenia z jednym
z kontaktów
1 Z poziomu menu głównego wybierz opcję

Kontakty, a następnie Wyszukaj aby
otworzyć listę kontaktów.

, aby
nawiązać połączenie z wybranym
kontaktem.

Odbieranie lub odrzucanie
połączenia

01
02
03
04
05

Gdy dzwoni telefon, naciśnij zielony klawisz
, aby odebrać połączenie.

06

, aby
Naciśnij czerwony klawisz
odrzucić połączenie przychodzące.

07
08

WSKAZÓWKA! Za pomocą ustawień telefonu
można zmienić sposób odbierania połączenia.
Z poziomu menu głównego wybierz
Połączenia, a następnie Ustawienia wspólne
i Tryb odbioru. Dostępne są następujące
opcje: Tylko kl. Odbioru, Rozsuwając
telefon, Dowolny klawisz.

09

2 Przy użyciu klawiatury numerycznej

Połączenia

wprowadź pierwszą literę nazwy kontaktu,
z którym chcesz nawiązać połączenie. Na
przykład, aby wybrać „Biuro”, naciśnij dwa
razy klawisz 2 (ABC).
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Połączenia
Szybkie wybieranie
Często wybierane kontakty można przypisać
do numerów szybkiego wybierania.
1 Z poziomu menu głównego wybierz

Kontakty, a następnie Szybkie
wybieranie.
2 Poczta głosowa jest już przypisana do

numeru 1 szybkiego wybierania.
Wybierz dowolny inny numer, aby przypisać
do niego kontakt.
3 Zostanie otwarta książka adresowa.

Wybierz kontakt, który chcesz przypisać
do tego numeru i potwierdz go opcją
Wybierz.
Aby nawiązać połączenie z numerem
szybkiego wybierania, naciśnij i przytrzymaj
przypisany numer do momentu wyświetlenia
kontaktu. Następnie wybierz opcję Zadzwoń.

Wyświetlanie historii połączeń
Z poziomu menu głównego wybierz
Połączenia, a następnie Historia połączeń.

Połączenia
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Wszystkie – zostanie wyświetlona pełna lista
wszystkich połączeń wybranych, odebranych i
nieodebranych.
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Wybrane – zostanie wyświetlona lista
wszystkich wybieranych numerów.
Odebrane – zostanie wyświetlona lista
wszystkich połączeń odebranych przez
użytkownika.
Nieodebrane – zostanie wyświetlona lista
wszystkich nieodebranych połączeń.
Aby wyświetlić inne informacje dotyczące
połączeń, wybierz następujące opcje w menu
Połączenia:
Czas połączeń – zostaną wyświetlone
szczegółowe informacje na temat czasu
trwania połączeń.
Ilość danych – wyświetlona zostanie ilość
wysłanych i odebranych danych w kilobajtach.
Koszty połączeń – wyświetlone zostaną
opłaty naliczone za wybrane połączenia
(ta usługa jest zależna od sieci i nie jest
świadczona przez niektórych operatorów)
oraz czas trwania wszystkich odebranych i
wybranych połączeń.
WSKAZÓWKA! W dowolnej liście historii
połączeń wybierz Opcje, aby usunąć wybrane
lub wszystkie pozycje.

Korzystanie z funkcji
przekierowania połączeń

Korzystanie z funkcji blokowania
połączeń wychodzących

1 Z poziomu menu głównego wybierz

1 Z poziomu menu głównego wybierz

Połączenia.
2 Wybierz Przekierowania.
3 Wybierz przekazywanie wszystkich

połączeń, gdy linia jest zajęta, gdy
brak odpowiedzi lub gdy telefon jest
niedostępny.
4 Wybierz, czy połączenie ma zostać

przekazane do poczty głosowej czy na inny
numer.
5 Wpisz numer, na który połączenie ma

zostać przekazane, lub wybierz polecenie
Szukaj, aby wyszukać odpowiedni numer.
Uwaga: Za przekierowanie połączeń mogą
być pobierane opłaty. Szczegółowe informacje
można uzyskać u operatora sieci.
WSKAZÓWKA! Aby wyłączyć wszystkie
przekierowania połączeń, z menu
Przekierowania wybierz Wyłącz wszystko.

Połączenia.
2 Wybierz Blokowanie połączeń

wychodzących.

01
02
03
04

3 Wybierz jedną lub wszystkie poniższe

opcje dla opcji Połączenia głosowe lub
Połączenia wideo:

05
06

Wychodzące
Wychodzące międzynarodowe
Wychodzące z wyjątkiem kraju
macierzystego

07
08
09

Przychodzące
Przychodzące, gdy w roamnigu
4 Wybierz Aktywuj i wpisz hasło blokowania

połączeń wychodzących. Skontaktuj się z
operatorem, aby sprawdzić, czy ta usługa
jest dostępna.

Połączenia
19

Połączenia
Numery ustalone

Zmiana ustawień wspólnych

Pozwala skorzystanie z usługi numerów
ustalonych. Po wybraniu listy, nie będą
możliwe połączenia z numerami spoza niej.

1 Z poziomu menu głównego wybierz

Poł. oczekujące
Pozwala włączyć, wyłączyć lub sprawdzić stan
usługi połączeń oczekujących.
WSKAZÓWKA! Jeżeli chcesz umożliwić
wykonywanie połączeń wyłącznie na określone
numery, możesz włączyć funkcję Numery
ustalone. W tym celu wybierz ustawienie
Numery ustalone z menu Połączenia, a
następnie wybierz polecenie Włącz. Prosimy
pamiętać, że konieczny będzie kod PIN2
otrzymany od operatora.

Połączenia
20
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Połączenia, a następnie Ustawienia
wspólne.
2 Z poziomu tego menu można zmienić

ustawienia następujących funkcji:
Odrzucanie połączeń – możesz wybrać,
które połączenia przychodzące mają być
odrzucane.
Wysyłaj mój numer – wybierz, czy
Twój numer ma być wyświetlany, gdy
nawiązujesz połączenie.
Ponowne wybieranie – wybierz
Włączone lub Wyłączone.
Tryb odbioru – wybierz, czy połączenia
mają być odbierane przy użyciu klawisza
odbioru, dowolnego klawisza czy przez
rozsunięcie telefonu.

Sygnał co 1 min – po wybraniu opcji
Włączone po upływie każdej minuty
połączenia słyszalny będzie sygnał
dźwiękowy.
Tryb odbioru BT – możesz wybrać, czy
połączenia będą odbierane z użyciem
telefonu czy zestawu słuchawkowego
Bluetooth, jeżeli jest podłączony.
Zapisz nowy numer – wybierz, czy po
zakończeniu połączenia zapisywać dany
numer telefonu, jeżeli nie jest jeszcze
zapisany w spisie telefonów.
Zsunięcie telefonu – wybierz, czy
zakończyć aktywne połączenie po
zamknięciu części wysuwanej czy je
kontunuować.

Ust. wideorozmowy
Pozwala określić zawartość ekranu
wyświetlaną podczas wykonywania i
odbierania połączenia wideo.

01

Użyj obrazu prywatnego – Pozwala
określić, czy ma być prezentowany wizerunek
rozmówcy.

03

Wybierz ob. prywatny – Umożliwia wybór
obrazu, który ma być wyświetlany.

05

Lustro – Umożliwia włączenie lub wyłączenie
efektu odbicia lustrzanego.

02

04

06
07
08
09

Połączenia
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Kontakty
Wyszukiwanie kontaktu
Patrz Nawiązywanie połączenia na str 17.

Dodawanie nowego kontaktu

Uwaga: Podczas zapisywania adresu
e-mail kontaktu naciśnij klawisz
na
klawiaturze numerycznej, po uprzednim
wybraniu Opcje, następnie Wstaw i Symbol,
aby wprowadzić @.

1 Z poziomu menu głównego wybierz

Kontakty, a następnie Dodaj nowy.
2 Wybierz lokalizację zapisu nowego

kontaktu: Telefon lub karta SIM.
3 Wprowadź informacje dotyczące kontaktu,

które chcesz zapisać, a następnie wybierz
OK.
Możesz też użyć poniższego skrótu:
1 Wpisz numer, który chcesz zapisać, i

wybierz polecenie Opcje.
2 Wybierz polecenie Zapisz numer, a

następnie zdecyduj, czy chcesz utworzyć
nowy kontakt czy zaktualizować już
istniejący. W tym celu wybierz odpowiednio
Nowy kontakt lub Do kontaktu.
3 Wpisz odpowiednie informacje, jak opisano

powyżej, a następnie wybierz OK.

Kontakty
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Opcje kontaktu
Podczas przeglądania kontaktów można
wykonać wiele czynności. Poniżej opisano
sposoby dostępu i korzystania z tych funkcji:
1 Otwórz kontakt, którego chcesz użyć.

Zobacz Wyszukiwanie kontaktu
powyżej.
2 Wybierz polecenie Opcje, aby otworzyć

listę opcji. Z tego poziomu możesz użyć:
Wyślij wiadomość – umożliwia wysłanie
wiadomości do kontaktu. Jeśli do kontaktu
jest przypisany adres e-mail, można z tego
poziomu wysłać też wiadomość e-mail.
Wyślij wizytówkę – umożliwia wysyłanie
szczegółowych danych kontaktu w postaci
wizytówki.

Poł. głosowe – umożliwia rozpoczęcie
połączenia głosowego.
Wideorozmowa – umożliwia nawiązanie
wideorozmowy z osobą zapisaną w
kontaktach.
Dodaj kontakt – umożliwia dodanie
nowego kontaktu.
Edytuj – umożliwia zmianę szczegółowych
danych kontaktu.
Zaznacz/Odznacz – umożliwia
zaznaczenie lub odznaczenie wybranego
kontaktu.
Szukaj według – umożliwia wyszukiwanie
kontaktu według numeru lub grupy.
Zapisz na SIM/w telefonie – umożliwia
przeniesienie lub skopiowanie danych
kontaktu na kartę SIM lub do telefonu (w
zależności od tego, gdzie zostały pierwotnie
zapisane).
Usuń – umożliwia usunięcie kontaktu.
Wybierz Tak, aby potwierdzić.

Wprowadź tekst – zawiera następujące
opcje Wstaw symbol, Tryb tekstu,
Język i Dodaj do słownika.

01
02

Dodawanie kontaktu do grupy
Kontakty można zapisywać w grupach,
na przykład w celu oddzielenia kontaktów
służbowych i prywatnych. W telefonie jest
już skonﬁgurowanych kilka grup: Rodzina,
Przyjaciele, Znajomi, Szkoła i VIP.
1 Z poziomu menu głównego wybierz

Kontakty, a następnie Grupy.

03
04
05
06
07

2 Przewiń do grupy, do której chcesz dodać

08

kontakt, wybierz ją, a następnie wybierz
polecenie Dodaj.

09

3 Zostanie otwarta lista kontaktów. Przewiń

do kontaktów, które chcesz dodać do
grupy, i wybierz Zaznacz, a następnie OK.
WSKAZÓWKA! Do grupy można przypisać
dźwięk dzwonka. Wybierz grupę, do której
chcesz przypisać dźwięk dzwonka, a następnie
wybierz polecenie Opcje.

Kontakty
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Kontakty
Dodawanie obrazu do kontaktu
Możesz zmienić wygląd kontaktów w książce
adresowej, dołączając do nich obrazy.
1 Z poziomu menu głównego wybierz

Kontakty, a następnie Ustawienia.
2 Wybierz Ustawienia, a następnie

Lokalizacja kontaktów lub
Wyświetlanie nazwy na karcie Pokaż
zdjęcie.
3 Wróć do książki adresowej i wybierz

kontakt, dla którego chcesz dodać zdjęcie.
4 Wybierz Opcje, a następnie Edytuj.
5 Przewiń do sekcji Obraz.

Wybierz Edytuj, a następnie wybierz
odpowiednią opcję.
Jeżeli wybierzesz polecenie Nowe
zdjęcie, zostanie uruchomiony aparat,
który umożliwi wykonanie zdjęcia dla
danego kontaktu.

Kopiowanie kontaktów na kartę
SIM
Można skopiować kontakty z karty SIM do
telefonu lub z telefonu na kartę SIM.
1 Z poziomu menu głównego wybierz

Kontakty, a następnie Ustawienia i
Kopiuj.
2 Wybierz opcję Z telefonu na SIM lub Z

SIM do telefonu.
3 Wybierz, czy kopiować wszystkie kontakty

jednocześnie czy tylko wybrane.

Usuwanie wszystkich kontaktów
1 Z poziomu menu głównego wybierz

Kontakty, a następnie Ustawienia i
Wyczyść kontakty.
2 Aby określić, skąd usunąć kontakty,

wybierz Wszystkie lub Wybrane.
3 Wybierz Tak, aby potwierdzić.

UWAGA: Do usunięcia kontaktu wymagane
jest podanie kodu zabezpieczającego.
Domyślny kod zabezpieczający to 0000.

Kontakty
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Wyświetlanie informacji
1 Z poziomu menu głównego wybierz

Kontakty, a następnie jedną z opcji
wyświetlania pozycji: Numery serwisowe,
Własny numer lub Moja wizytówka.
WSKAZÓWKA! Jeśli nie została jeszcze
utworzona wizytówka, można to zrobić
na ekranie Moja wizytówka. Wybierz
Dodaj i wpisz informacje o sobie, jak przy
wprowadzaniu zwykłego kontaktu. Po
zakończeniu wybierz OK.

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Kontakty
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Wiadomości
Wiadomości
W telefonie KT520 obsługa wiadomości SMS,
MMS oraz e-mail jest realizowana za pomocą
jednej, intuicyjnie obsługiwanej i prostej w
użyciu funkcji.

Wysyłanie wiadomości
1 Z poziomu menu głównego wybierz

Wiadomości, a następnie wybierz
polecenie Napisz.
2 Wybierz opcję Wiadomość lub Email, aby

określić rodzaj wysyłanej wiadomości.
3 Zostanie otwarta nowa, pusta wiadomość.
4 Wpisz wiadomość, korzystając ze słownika

T9 lub ręcznego trybu wprowadzania
tekstu Abc.
Sposób przełączania się między różnymi
trybami wprowadzania tekstu został
opisany poniżej, w sekcji Wprowadzanie
tekstu.

Wiadomości
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5 Z menu Opcje wybierz Wstaw, aby

dodać obraz, klip wideo, dźwięk, symbol,
szablon,emotikony, Nazwa i numer, Nowy
slajd, Temat lub Więcej.
6 Wybierz polecenie Wyślij.
7 Wprowadź numer telefonu lub wybierz

Kontakty, aby otworzyć listę kontaktów.
Możesz dodać wiele kontaktów.
8 Wybierz polecenie Wyślij.

Wprowadzanie tekstu
Istnieją dwa sposoby wprowadzania tekstu: ze
słownikiem T9 i tryb ręczny Abc.
Aby włączyć wprowadzanie ze słownikiem T9,
otwórz nową wiadomość, wybierz Opcje, a
następnie Tryb tekstu i Tryb T9.
Po włączeniu słownika T9 można przełączać
się pomiędzy trybem wprowadzania ze
słownikiem T9, trybem ręcznym Abc i trybem
cyfr przy użyciu klawisza
.

Słownik T9

Konﬁguracja konta e-mail

Tryb T9 korzysta z wbudowanego słownika
do rozpoznawania wprowadzanych słów w
oparciu o sekwencje naciskanych klawiszy.
Wystarczy dotknąć klawisza numerycznego
odpowiadającego literze, która ma zostać
wprowadzona, a słownik rozpozna słowo po
wpisaniu wszystkich liter. Na przykład naciśnij
kolejno klawisze 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, aby
napisać słowo „telefon”.

Obsługa wiadomości e-mail w telefonie
KT520 umożliwia pozostawanie w kontakcie
z bliskimi i współpracownikami poza domem i
biurem. Konﬁguracja konta e-mail typu POP3
lub IMAP4 jest prosta i szybka.

Jeśli wymagane słowo nie pojawi się, wybierz
Opcje, a następnie Dodaj do słownika.
Wprowadź słowo w trybie ręcznym Abc,
a słowo lub nazwa zostanie dodane do
słownika.
Tryb ręczny Abc
W celu wprowadzenia litery w trybie Abc
należy kilkakrotnie nacisnąć odpowiadający
jej klawisz. Na przykład, aby napisać słowo
„witaj”, naciśnij raz klawisz 9, trzykrotnie
klawisz 4, jeden raz 8, jeden raz 2 oraz jeden
raz klawisz 5.

1 Z poziomu menu głównego wybierz

Wiadomości, a następnie Ustawienia.
2 Wybierz opcję Email, a następnie Konta

poczty e-mail.
3 Wybierz pozycję Opcje, a następnie

Dodaj.

01
02
03
04
05
06
07
08

4 Teraz możesz skonﬁgurować konto:

Adres e-mail – wprowadź adres e-mail
konta.

09

ID użytkownika – wprowadź nazwę
użytkownika konta.
Hasło – wprowadź hasło do konta.
Typ skrzynki – – wprowadź typ skrzynki
pocztowej (POP3 lub IMAP4).

Wiadomości
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Wiadomości
Serwer wychodz. – wprowadź dane
serwera pocztowego.

Punkt dostępu – wybierz punkt dostępu
do Internetu.

Serwer przychodz. – wprowadź
informacje dotyczące konta.
Moja nazwa – wprowadź swoją nazwę.

Odbieranie autom. – określ, czy nowe
wiadomości e-mail mają być pobierane
automatycznie.

Podaj nazwę – wprowadź nazwę skrzynki
pocztowej dla konta.

Ust. zaawansowane – określ ustawienia
zaawansowane.

Konﬁguracja szczegółow konta:
Zwrotny adres e-mail – wprowadź
adres e-mail, na który mają przychodzić
odpowiedzi.
Maks. rozm. odb. wiad. – wybierz limit
rozmiaru wiadomości (maks. 1 MB).
Zapisz na serwerze – wybierz, czy
wiadomości e-mail mają być zapisywane
na serwerze. W przypadku kont IMAP4
kopie wiadomości są zawsze zapisywane
na serwerze.
Zapisz wysłane w – wybierz lokalizację,
w której mają być zapisywane wiadomości
e-mail IMAP4. W przypadku kont POP3
kopie wiadomości są zawsze zapisywane w
telefonie.
Wiadomości
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Numer portu SMTP – zwykle stosuje się
wartość 25.
Port serw. przych. – zwykle 110 dla kont
POP3 oraz 143 dla kont IMAP4.
Uwierzytel. SMTP – określ ustawienia
zabezpieczeń dla serwera poczty
wychodzącej.
Nazwa użytk. SMTP – wprowadź nazwę
użytkownika serwera SMTP.
Hasło SMTP – wprowadź hasło dostępu
do serwera SMTP.
Bezp. logowanie APOP – wybierz, aby
aktywować bezpieczne logowanie APOP
dla konta POP3. W przypadku kont IMAP4
ta opcja jest zawsze wyłączona.

Odbieranie wiadomości e-mail

Zmiana ustawień konta e-mail

Sprawdzanie, czy na koncie są nowe
wiadomości, może przebiegać automatycznie
lub ręcznie. Szczegółowe informacje
dotyczące automatycznego sprawdzania,
czy na koncie są nowe wiadomości e-mail,
znajdują się w części Zmiana ustawień
konta e-mail.

Dostępne są następujące ustawienia,
umożliwiające konﬁgurację konta e-mail:

Sprawdzanie ręcznie, czy są nowe
wiadomości:
1 Z poziomu menu głównego wybierz

Wiadomości, a następnie Skrzynka
pocztowa.
2 Wybierz konto, na którym chcesz

sprawdzić wiadomości e-mail, a następnie
wybierz polecenie Pobierz.
3 Telefon KT520 połączy się z kontem e-mail

i pobierze nowe wiadomości.

01
02

1 Z poziomu menu głównego wybierz

Wiadomości, a następnie Ustawienia.
2 Wybierz opcję Email – z tego poziomu

03
04

możesz zmienić następujące ustawienia:
Konta poczty e-mail – wybierz, czy
zezwolić na wysyłanie potwierdzenia
przeczytania wiadomości.
Żądanie odpowiedzi – wybierz, czy
żądać potwierdzenia przeczytania
wiadomości.
Odstępy pobierania – wybór
częstotliwości, z jaką telefon KT520
ma sprawdzać, czy nadeszły nowe
wiadomości.

05
06
07
08
09

Załącz oryg. w ODP – wybierz, czy
podczas przesyłania lub odpowiadania
oryginalna wiadomość ma być dołączana
do wiadomości.

Wiadomości
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Wiadomości
Dołączaj załączniki – wybierz, czy ma
być dołączany załącznik z oryginalnej
wiadomości.

Skrzynka pocztowa – folder Skrzynka
pocztowa zawiera osobne foldery dla każdego
konta e-mail skonﬁgurowanego w telefonie.

Autom. odbier. w roamingu – wybierz,
czy automatyczne pobieranie wiadomości
ma pozostać włączone za granicą.

Robocze – jeżeli nie masz czasu na
dokończenie wiadomości, możesz ją zapisać
w tym folderze.

Powiadamianie o nowej wiadomości
e-mail – wybierz, czy nadejście nowych
wiadomości ma być sygnalizowane.

Nadawane – folder do tymczasowego
przechowywania wiadomości w trakcie ich
wysyłania.

Podpis – utwórz podpis do wiadomości
e-mail i włącz funkcję dołączania podpisu.

Wysłane – wszystkie wysłane wiadomości są
umieszczane w folderze Wysłane.

Ważność – poziom ważności tworzonych
wiadomości e-mail. Dostępne są trzy opcje:
Niska, Normlna. Wysoka.

Moje pliki – umożliwia grupowanie
wiadomości według własnych preferencji.

Foldery wiadomości
Z poziomu menu głównego wybierz
Wiadomości.

Wiadomości
30

Odebrane – wszystkie odebrane wiadomości
są umieszczane w folderze Odebrane. Z
tego folderu możesz wysyłać odpowiedzi,
przesyłać wiadomości i korzystać z innych
funkcji. Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się na stronie 31.
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Szablony – lista przydatnych wiadomości
umożliwiająca szybkie wysłanie odpowiedzi.
Emotikony – lista przydatnych emotikonów.
Dostęp do ustawień wiadomości można
również uzyskać, wybierając Ustawienia.

Zarządzanie wiadomościami
Folder Odebrane można używać do
zarządzania wiadomościami.
1 Z poziomu menu głównego wybierz

Wiadomości, a następnie Odebrane.
2 Wybierz Opcje, a następnie:

Właściwości – wyświetla informacje na
temat typu wiadomości (SMS czy MMS),
tematu, daty i nadawcy.

02
WSKAZÓWKA! W przypadku wyświetlenia
komunikatu Brak miejsca na wiadomości
możesz usunąć wiadomości lub zapisane pliki w
celu zwolnienia pamięci.

Odpowiedz – wyślij odpowiedź na
wybraną wiadomość.
Przekaż – prześlij wybraną wiadomość do
kolejnej osoby.
Połączenie – nawiąż połączenie głosowe
lub wideorozmowę z nadawcą wiadomości.
Usuń – usuń wybrane wiadomości.
Napisz – utwórz nową wiadomość lub
e-mail.
Zaznacz/Odznacz – zaznacz lub odznacz
wybrane wiadomości.
Kopiuj i przenieś – wybraną wiadomość
skopiuj na kartę SIM /do telefonu, przenieś
do telefonu lub do Moje foldery.
Filtr – sortuj wiadomości na wiadomości
SMS i MMS.

01

03
04
05

Korzystanie z szablonów

06

Można utworzyć szablony najczęściej
wysyłanych wiadomości SMS i MMS Niektóre
szablony są już zapisane w telefonie.
Można je modyﬁkować zgodnie z własnymi
potrzebami.

07
08
09

1 Z poziomu menu głównego wybierz

Wiadomości, a następnie Szablony.
2 Wybierz Szablony SMS lub Szablony

MMS. Aby zmienić istniejący szablon, po
wybraniu wiadomości wybierz Opcje, a
następnie Edytuj. Możesz również wybrać
Dodaj, aby utworzyć nowy szablon, lub
Usuń, aby usunąć istniejący szablon.
Wiadomości
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Wiadomości
3 Aby użyć szablonu podczas tworzenia

nowej wiadomości, wybierz Opcje, a
następnie Wstaw i Szablon.

Zmiana ustawień wiadomości SMS
Ustawienia wiadomości w telefonie KT520
zostały wcześniej skonﬁgurowane, aby można
było od razu wysyłać wiadomości.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia, zapoznaj
się z poniższymi informacjami.
Z poziomu menu głównego wybierz
Wiadomości, a następnie Ustawienia i
SMS. Można zmienić następujące ustawienia:
Centrum SMS – wprowadź dane centrum
wiadomości.

Kodowanie znaków – wybierz sposób
kodowania znaków; pamiętaj, że ma to wpływ
na rozmiar wiadomości, a tym samym na
opłaty za przesyłanie danych.
Wyślij długi SMS jako – wybierz, jak
wysyłać długie wiadomości: jako Kilka SMSów
lub MMS.

Zmiana ustawień wiadomości MMS
Z poziomu menu głównego wybierz
Wiadomości, a następnie Ustawienia i
MMS.
Można zmienić następujące ustawienia:

Raport doręczenia – wybierz, czy chcesz
otrzymywać potwierdzenie doręczenia
wiadomości.

Tryb odbierania – wybierz automatyczne lub
ręczne pobieranie wiadomości MMS, zależnie
czy korzystasz z sieci krajowej czy roamingu.

Okres ważności – wybierz okres, przez
jaki wiadomość ma być przechowywana w
centrum wiadomości.

Raport doręczenia – wybierz, czy zezwalać
i/lub żądać raportów doręczenia.

Wiadomości
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Typy wiadomości – przekształć tekst na
Tekst, Głos, Faks, X.400 lub Email.
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Potw. odczytu – wybierz, czy zezwalać i/lub
wysyłać wiadomości zwrotne potwierdzające
zapoznanie się z odebraną wiadomością.

Zmiana innych ustawień
Z poziomu menu głównego wybierz
Wiadomości, a następnie Ustawienia i
wybierz spośród poniższych:

01

03

Okres ważności – wybierz okres, przez
jaki wiadomość ma być przechowywana w
centrum wiadomości.

Poczta wideo lub Poczta głosowa – tutaj
zapisane są numery poczty wideo i/lub
poczty głosowej. Więcej informacji na temat
oferowanych usług można uzyskać od
operatora sieci.

Czas trwania slajdu – wybierz okres, przez
jaki slajdy mają być wyświetlane na ekranie.

Wiadomości serwisowe – pozwala
konﬁgurować ustawienia wiadomości.

Godzina dostarczenia – wybierz spośród
Natychmiast, Po 1 godz., Po 1 dniu i Po
1 tygodniu.

Odbieranie wiadomości – wybór opcji
Włączone powoduje, że każda wiadomość
serwisowa będzie odbierana.

Centrum MMS – wybierz proﬁl sieciowy
operatora w celu wysyłania wiadomości MMS.

Wiadomości sieciowe – dostępne opcje:
Odbieranie, Kanały, Języki.

Ważność – poziom ważności wiadomości
MMS. Dostępne opcje: Niska, Normalna,
Wysoka.

02

04
05
06
07
08
09

WSKAZÓWKA! W zależności od operatora oraz
warunków sieci niektóre kanały wiadomości
mogą nie być dostepne.

Wiadomości
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Aparat
Szybkie robienie zdjęć

Powrót – Powrót do poprzedniego menu.

1 Naciśnij klawisz

Przeglądanie znajdujących się w
Albumie zdjęć.

z prawej strony
telefonu, aby wyświetlić celownik aparatu
na ekranie.

2 Trzymając telefon poziomo, nakieruj

obiektyw na fotografowany obiekt.
3 Naciśnij klawisz środkowy lub klawisz

aby zrobić zdjęcie.
Nazwa pliku zdjęcia będzie zawierać datę i
godzinę.
Np. PDD-MM-RR_gg.mm
(P: preﬁks / D: dzień / M: miesiąc /
R: rok / gg: godzina / m: minuta)

Po zrobieniu zdjęcia
Zrobione zdjęcie zostanie wyświetlone na
ekranie. Nazwa obrazu jest wyświetlana u
dołu ekranu, a po prawej stronie ekranu
wyświetlane są opcje.
Wybierz Opcje, aby zmienić nazwę lub
przystąpić do edycji obrazu.

Aparat
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Wysyłanie zdjęcia jako wiadomości
MMS, e-mail, przez Bluetooth.
Wysyłanie wiadomości zostało omówione
na stronie 26, natomiast Wysyłanie i odbiór
plików za pomocą łącza Bluetooth – na
stronie 61.
Wykonanie od razu następnego zdjęcia.
Bieżące zdjęcie zostanie zapisane.
Użycie obrazu jako tapety, obrazu
kontaktu, włączania lub wyłączania.
Usunięcie właśnie zrobionego zdjęcia;
potwierdź wybór za pomocą opcji Tak.
Po skasowaniu zdjęcia odrazu można
wykonywać kolejne.
WSKAZÓWKA! W trybie aparatu wybierz
ikonę Pokaż, aby otworzyć album ze
zdjęciami. Szczegółowe informacje zawiera
punkt Wyświetlanie zapisanych zdjęć na
stronie 36.

Korzystanie z paska narzędzi
Przed zrobieniem zdjęcia wybierz
Ustawienia, aby skonﬁgurować dostępne
opcje.
Efekt kolorystyczny – wybierz spośród
czterech opcji tonacji barwnej: Wyłączony,
Czarno-biały, Negatyw i Sepia.
Balans bieli – balans bieli gwarantuje, że
wszystkie białe partie na zdjęciach będą
wyglądać realistycznie. Aby umożliwić
poprawne ustawienie balansu bieli, może być
konieczne określenie warunków oświetlenia.
Wybierz spośród Auto, Mocne światło,
Słoneczny, Oświetlenie ﬂuoroscencyjne
lub Pochmurno.

Jakość obrazu – wybierz spośród opcji
Bardzo dobra, Dobra i Normalna. Im
wyższa jakość obrazu, tym zdjęcie będzie
ostrzejsze, lecz w rezultacie zwiększy się
rozmiar pliku, przez co w pamięci telefonu
będzie można zapisać mniej zdjęć.

01
02
03

W zakładce Inne:

04

Pamięć w użyciu – określ miejsce zapisu
zdjęć: Pamięć telefonu lub Pamięć
zewnętrzna.

05

Ukryj ikony – ustaw automatyczne
ukrywanie ikon znajdujących się na ekranie
aparatu.

07

Dźwięk – wybierz jeden z trzech dźwięków
migawki.

09

06

08

Tryb nocy – Włączony lub Wyłączony.
Samowyzwalacz – umożliwia ustawienie
czasu opóźnienia po naciśnięciu klawisza
fotografowania/ﬁlmowania. Wybierz spośród
opcji 3 s, 5 s lub 10 s. Funkcja ta jest
nieoceniona, gdy chce się wykonać zdjęcie
grupowe i jednocześnie być na nim.
Tryb zdjęcia – dostępne opcje: Normalna,
Zdjęcia seryjne, Zdjęcia z ramką.

Zmiana rozmiaru obrazu
Im większy rozmiar obrazu, tym większy
plik. Przechowywanie większych obrazów
powoduje zajmowanie większej ilości pamięci.
Jeśli chcesz zmieścić w telefonie więcej
obrazów, możesz zmniejszyć rozmiar obrazów,
dzięki czemu pliki będą mniejsze.

Aparat
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Aparat
1 Wybierz Rozmiar z prawego paska

narzędzi.
2 Wybierz jedną opcję spośród dostępnych:

3 M, 2 M, 1 M, 640X480, 320X240,
Tapeta, Kontakty.

Wyświetlanie zapisanych zdjęć
1 Zapisane zdjęcia są dostępne zarówno

w trybie aparatu, jak i z poziomu ekranu
gotowości. Na ekranie celownika wybierz
Album, z prawego paska narzędzi. Z
poziomu menu głównego wybierz Moje
pliki, a następnie Obrazy.
2 Na ekranie zostanie wyświetlona galeria.
3 Za pomocą klawiszy strzałek wybierz

zdjęcie, które chcesz wyświetlić, i wybierz
polecenie Pokaż, aby je powiększyć.

Zdjęcia seryjne – pozwala na
automatyczne, szybkie wykonanie
dziewięciu zdjęć, jedno po drugim.
Szczegółowe informacje zawiera punkt
Korzystanie z trybu serii zdjęć na
stronie 36.
Zdjęcie z ramką – wybierz jedną z
zabawnych ramek, aby zmienić znajomego
w pirata lub po prostu zmienić tło zdjęcia.

Korzystanie z trybu serii zdjęć
Tryb serii zdjęć doskonale nadaje się do
robienia zdjęć poruszających się obiektów lub
zdjęć o tematyce sportowej.

Wybór trybu zdjęcia

1 Wybierz opcję Zdjęcia seryjne.

1 Wybierz Ustawienia, aby otworzyć menu

2 Ustaw obiektyw aparatu na temat zdjęcia

dostępnych trybów zdjęć.
2 Wybierz jedną z trzech opcji:

Aparat
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Normalna – domyślny rodzaj zdjęcia;
zdjęcie wykonywane jest w zwykły sposób,
zgodnie z opisem w punkcie Szybkie
robienie zdjęć na stronie 34.
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i naciśnij przycisk fotografowania/
ﬁlmowania, tak jak podczas wykonywania
zwykłego zdjęcia.

3 Aparat wykona szybko serię dziewięciu

zdjęć i wyświetli pierwsze z nich oraz
osiem miniatur po lewej stronie ekranu.
4 Zdjęcia zapisywane są automatycznie.

Korzystanie z trybu ramek
Tryb ramek pozwala przemienić przyjaciela w
pirata lub po prostu zmienić tło zdjęcia.
1 Wybierz menu Zdjęcie z ramką.
2 Ustaw celownik tak, by temat zdjęcia

znajdował się w środku zabawnej ramki,
i naciśnij przycisk fotografowania/
ﬁlmowania.
3 Zdjęcia zapisywane są automatycznie.

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Aparat
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Kamera
Szybkie ﬁlmowanie

Po sﬁlmowaniu sekwencji wideo

1 Naciśnij klawisz

Na ekranie pojawi się nieruchomy obraz
symbolizujący nagrany klip wideo. Nazwa
klipu wideo jest wyświetlana w dolnej części
ekranu. Dostęp do opcji Użyj jako i Zmień
nazwę można uzyskać poprzez naciśnięcie
klawisza Opcje.

z prawej strony

telefonu.
2 Z prawego paska narzędzi wybierz Nagraj.
3 Skieruj obiektyw w stronę ﬁlmowanego

obiektu.
4 Naciśnij klawisz środkowy lub klawisz

aby rozpocząć nagrywanie.
5 U dołu celownika zostanie wyświetlony

symbol REC, a licznik będzie pokazywać
czas trwania ﬁlmu.
6 Aby wstrzymać ﬁlm, wybierz opcję Pauza,

a w celu wznowienia wybierz opcję
Wznów.
7 Wybierz opcję Stop, aby zakończyć

nagrywanie.
Uwaga: Kamerę możesz również uruchomić
z poziomu menu głównego. W tym celu
wybierz Multimedia, przewiń w dół i wybierz
Kamera.

Kamera
38
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Korzystanie z paska narzędzi
Przed nagraniem klipu wideo wybierz
Ustawienia, aby skonﬁgurować dostępne
opcje.
Efekt kolorystyczny – wybierz tonację
barwną, z jaką ma być nagrywany klip wideo.
Wybierz spośród czterech opcji tonacji
barwnej:
Wyłączony, Czarno-biały, Negatyw i
Sepia.
Balans bieli – balans bieli gwarantuje,
że wszystkie białe partie na klipach wideo
będą wyglądać realistycznie. Aby umożliwić
poprawne ustawienie balansu bieli, może być
konieczne określenie warunków oświetlenia.
Wybierz spośród Auto, Mocne światło,
Słoneczny, Oświetlenie ﬂuoroscencyjne
lub Pochmurno.

Tryb nocy – Włączony lub Wyłączony.
Jakość wideo – wybierz jedną z opcji:
Bardzo dobra, Dobra lub Normalna. Im
wyższa jakość wideo, tym klip wideo będzie
ostrzejszy, lecz w rezultacie zwiększy się
rozmiar pliku, przez co w pamięci telefonu
będzie można zapisać mniej klipów.
Czas – Dostępne opcje: Normalna lub
MMS.
WSKAZÓWKA! Menu ustawień jest nałożone
na obraz, dzięki czemu podczas modyﬁkowania
parametrów barwnych lub jakościowych można
obserwować zmiany obrazu w tle menu.

Wyświetlanie zapisanych klipów
wideo
1 Wybierz ikonę albumu. Album zostanie

wyświetlony na ekranie.
2 Zaznacz w albumie klip wideo, który

chcesz powiększyć.

01
02
03
04

3 Wybierz klip wideo, aby go otworzyć w

pełnym rozmiarze.

Regulacja głośności w trakcie
wyświetlania klipu wideo
Aby dostosować głośność dźwięku podczas
odtwarzania ﬁlmu, użyj klawiszy z boku
telefonu.

05
06
07
08
09

Użyj klawiszy strzałek, aby wybrać żądaną
opcję w menu Inne.
Pamięć w użyciu – określ miejsce zapisu
klipów wideo: Pamięć telefonu lub Pamięć
zewnętrzna.
Ukryj ikony – ustaw automatyczne
ukrywanie ikon znajdujących się na ekranie
kamery.
Głos – wybierz polecenie Wycisz, aby zapisać
klip wideo bez dźwięku.
Kamera
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Moje pliki
W pamięci telefonu, w folderze Moje pliki
możesz przechowywać pliki multimedialne i
dzięki temu mieć łatwy dostęp do wszystkich
zdjęć, dźwięków, klipów wideo i gier. Możesz
również zapisać pliki na karcie pamięci. Zaletą
korzystania z karty pamięci jest zwolnienie
miejsca w pamięci telefonu.

W folderze obrazów wybierz Opcje, aby
wyświetlić listę opcji.

Obrazy

Użyj jako – umożliwia ustawienie obrazu jako
Tapeta, Obraz kontaktu, Obraz uruchomienia
lub Obraz podczas wyłączania.

Folder Obrazy zawiera domyślne obrazy
załadowane fabrycznie do telefonu, obrazy
pobrane przez użytkownika oraz zdjęcia
wykonane aparatem telefonu.

Menu Opcje
Dostępne opcje zależą od rodzaju wybranego
obrazu. W przypadku zdjęć wykonanych
aparatem telefonu będą dostępne wszystkie
przedstawione poniżej opcje, lecz w
przypadku obrazów domyślnych do dyspozycji
pozostaną jedynie Utwórz folder, Sortuj
według, Widok siatki/listy, Właściwości i
Menedżer pamięci.

Moje pliki
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Wyślij – wyślij wybrany obraz do znajomego
w wiadomości, Email lub przez Bluetooth.
Uwaga: Przed wysłaniem w wiadomości
MMS może zaistnieć konieczność zmiany
rozmiaru obrazu.

Przenieś – umożliwia przenoszenie obrazu
między pamięcią telefonu i kartą pamięci.
Kopiuj – umożliwia skopiowanie obrazu z
pamięci telefonu na kartę pamięci i odwrotnie.
Usuń – umożliwia usunięcie wybranego
obrazu.
Zaznacz/Odznacz – zaznaczanie jednego
lub wielu plików.
Drukuj przez Bluetooth – umożliwia
wydrukowanie pliku obrazu za pośrednictwem
połączenia Bluetooth®.

Plik – umożliwia edycję, zmianę nazwy lub
wyświetlenie właściwości o wybranym obrazie
(nazwy, rozmiaru, daty, rozdzielczości, typu i
praw autorskich oraz Chroń).
Utwórz folder – umożliwia utworzenie
nowego folderu w ramach folderu Obrazy.
Pokaz slajdów – patrz Tworzenie pokazu
slajdów na stronie 42.
Sortuj według – umożliwia porządkowanie
obrazów według Data, Typ, Nazwa.
Widok listy/Widok siatki – umożliwia
zmianę sposobu wyświetlania zdjęć.

5 Jeżeli wybierzesz Wiadomość lub Email,

zdjęcie zostanie załączone do wiadomości,
którą można opatrzyć tekstem i wysłać tak,
jak zwykle. Jeżeli wybierzesz Bluetooth,
zostanie wyświetlony monit o aktywowanie
łącza Bluetooth, a po wybraniu opcji Tak
telefon wyszuka urządzenie, do którego ma
wysłać zdjęcie.

pliki.
2 Wybierz Obrazy.

Wysyłanie zdjęcia

4 Wybierz jedną z opcji: Data, Typ lub

2 Wybierz Obrazy.
3 Wybierz zdjęcie, a następnie Opcje.
4 Wybierz polecenie Wyślij, a następnie

jedną z dostępnych opcji: Wiadomość,
Email lub Bluetooth.

03
04

06

1 Z poziomu menu głównego wybierz Moje

3 Wybierz Opcje, a następnie Sortuj

pliki.

02

05

Porządkowanie obrazów

Menedżer pamięci – umożliwia wyświetlenie
stanu pamięci telefonu lub karty pamięci.

1 Z poziomu menu głównego wybierz Moje

01

według.

07
08
09

Nazwa.

Usuwanie obrazu
1 Z poziomu menu głównego wybierz Moje

pliki.
2 Wybierz Obrazy.
3 Wybierz obraz, a następnie Opcje.

Moje pliki

4 Wybierz opcję Usuń.
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Moje pliki
Tworzenie pokazu slajdów
Jeśli chcesz przejrzeć obrazy zapisane w
telefonie, możesz utworzyć pokaz slajdów,
który eliminuje konieczność otwierania i
zamykania każdego obrazu po kolei.
1 Z poziomu menu głównego wybierz Moje

pliki.
2 Wybierz Obrazy.
3 Wybierz zdjęcie, od którego chcesz

rozpocząć pokaz slajdów, a następnie
wybierz pozycję Opcje.
4 Wybierz Pokaz slajdów, aby rozpocząć

pokaz slajdów.
5 Wybierz polecenie Stop, aby wstrzymać

pokaz slajdów, lub Powrót, aby zakończyć
pokaz slajdów i wrócić do folderu Obrazy.
Wybierz polecenie Opcje podczas pokazu
slajdów, aby zmienić sposób wyświetlania na
pełny lub poziomy.

Dźwięki

Moje pliki
42

Folder Dźwięki zawiera Dźwięki domyślne
i Nagrania głosowe. Dźwięki z tego folderu
można ustawić jako dzwonki lub wysłać do
innych osób.
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Korzystanie z zawartości folderu
dźwięków
1 Z poziomu menu głównego wybierz Moje

pliki.
2 Wybierz Dźwięki.
3 Wybierz Dźwięki domyślne lub

Nagrania głosowe.
4 Wybierz dźwięk, a następnie wybierz

polecenie Odtwórz, aby go odsłuchać.
5 Wybierz pozycję Opcje, a następnie

polecenie Użyj jako, aby ustawić
dźwięk jako Dzwonek poł. głosowych,
Dzwonek poł. wideo, Dzwonek
wiadomości, Włączanie lub
Wyłączanie.

Wideo
Folder Wideo zawiera pobrane klipy wideo
oraz klipy nagrane za pomocą telefonu.

Wyświetlanie klipu wideo
1 Z poziomu menu głównego wybierz Moje

pliki.
2 Wybierz Wideo.
3 Wybierz klip wideo, a następnie polecenie

Odtwórz.

Korzystanie z opcji dostępnych po
wstrzymaniu odtwarzania klipu
wideo
W trybie wstrzymania odtwarzania wybierz
Opcje, a następnie jedną z następujących
opcji:
Widok poziomy – wyświetlenie klipu wideo
w pełnym ujęciu.
Wycisz/włącz dźwięk – umożliwia
wyłączenie lub włączenie dźwięku.
Przechwyć – umożliwia przechwycenie
wyświetlanej klatki klipu jako obrazu.
Powtórz – umożliwia ponowne odtworzenie
pliku wideo.

Właściwości – umożliwia wyświetlenie
następujących szczegółowych informacji o
pliku: nazwy, rozmiaru, daty, typu, czasu,
długości i ochrony.

01

Wyślij – umożliwia wysłanie klipu wideo w
wiadomości, Email lub przez Bluetooth.

03

Usuń – umożliwia usunięcie klipu wideo.

02

04

Użyj jako – umożliwia użycie jako dzwonka
poł. głosowych lub poł. wideo.

05

Wysyłanie klipu wideo

07

1 Wybierz klip wideo, a następnie wybierz

Opcje.
2 Wybierz polecenie Wyślij, a następnie

06

08
09

jedną z dostępnych opcji: Wiadomość,
Email lub Bluetooth .
3 Jeśli wybierzesz Wiadomość lub

Email, klip wideo zostanie załączony do
wiadomości, którą można opatrzyć tekstem
i wysłać tak, jak zwykle. Jeżeli wybierzesz
Bluetooth, zostanie wyświetlony monit
o aktywowanie łącza Bluetooth, a telefon
wyszuka urządzenie, do którego ma wysłać
klip wideo.
Moje pliki
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Moje pliki
Używanie klipu wideo jako dźwięku
dzwonka

Utwórz folder – tworzenie nowego folderu w
ramach folderu Wideo.

1 Wybierz klip wideo, a następnie Opcje.

Sortuj według – sortowanie klipów wideo
wwedług Data, Typ, Nazwa.

2 Wybierz pozycję Użyj jako.

Korzystanie z menu opcji wideo
Z poziomu folderu Wideo możesz wybierać
spośród następujących opcji:
Wyślij – wysłanie klipu wideo do innej osoby.
Użyj jako – umożliwia użycie jako dzwonka
poł. głosowych lub wideo.
Przenieś – przeniesienie klipu wideo z
pamięci telefonu na kartę pamięci lub
odwrotnie.
Kopiuj – kopiowanie klipu wideo z pamięci
telefonu na kartę pamięci lub odwrotnie.
Usuń – usunięcie klipu wideo.
Zaznacz/Odznacz – zaznaczanie wielu
plików.
Plik – zmiana nazwy pliku lub wyświetlenie
właściwości.

Widok siatki/Widok listy – wyświetlanie
menu opcji w widoku listy lub widoku siatki.
Menedżer pamięci – umożliwia
wyświetlenie stanu pamięci telefonu lub karty
pamięci.

Gry i aplikacje
W telefonie KT520 są zainstalowane gry,
które w wolnym czasie dostarczą Ci wiele
rozrywki. Jeśli będziesz pobierać dodatkowe
gry lub aplikacje, powinny one zostać
zapisane w tym folderze.

Uruchomienie gry
1 Z poziomu menu głównego wybierz Moje

pliki.
2 Wybierz Gry i aplikacje.
3 Wybierz grę, a następnie polecenie

Uruchomienie.
Moje pliki
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Zawartość SVG
Folder Zawartość Flash zawiera wszystkie
domyślne i pobrane pliki Flash.

Wyświetlanie pliku SVG
1 Wybierz folder Moje pliki, a następnie

Zawartość SVG.
2 Wybierz plik i wybierz opcję Odtwórz.

Korzystanie z opcji dostępnych w
trakcie wyświetlania pliku SVG
W trybie wstrzymania odtwarzania wybierz
pozycję Opcje, a następnie jedną z
następujących opcji:
Odtwórz/wstrzymaj – wstrzymanie lub
wznowienie odtwarzania.
Pełny ekran/Widok poziomy – umożliwia
wyświetlenie pliku SVG w trybie
pełnoekranowym lub poziomo (opcja ta
pojawia się jedynie wtedy, gdy wybierzesz
pozycję Opcje bez wstrzymywania
prezentacji).

Wycisz/włącz dźwięk – umożliwia
wyłączenie lub włączenie dźwięku.
Użyj jako tapetę – umożliwia ustawienie
pliku SVG jako tapety.
Informacje o pliku – umożliwia
wyświetlenie szczegółowych informacji o
pliku.

Inne
Folder Inne służy do przechowywania plików
innych niż obrazy, dźwięki, klipy wideo, gry
czy aplikacje.

01
02
03
04
05
06
07
08

Karta pamięci
Po włożeniu karty pamięci będzie ona
wyświetlana jako folder w folderze Moje
pliki. Ten folder będzie podzielony na cztery
podfoldery: Obrazy, Dźwięki, Wideo i Inne.

09
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Moje pliki
Używanie telefonu jako urządzenia
pamięci masowej
Telefon KT520 może być używany jako
urządzenie pamięci masowej, na przykład jako
pamięć USB. Jest to doskonały sposób na
przenoszenie plików z komputera do telefonu.
Po włożeniu karty pamięci i podłączeniu jako
urządzenie pamięci masowej, w komputerze
zostaną wyświetlone dwa dyski.
1 Z poziomu menu głównego wybierz

Łączność.
2 Wybierz opcję Połączenie USB.
3 Przewiń do pozycji Pamięć masowa i

wybierz polecenie Wybierz.
4 Włóż węższy koniec kabla USB do złącza

USB z boku telefonu KT520. Włóż większy
koniec kabla do portu USB w komputerze.
5 Zostanie automatycznie otwarty folder

dysku przenośnego. Jeśli włożona jest
karta pamięci, pojawią się dwa foldery,
zawierające wszystkie foldery znajdujące
się w telefonie.

Moje pliki
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6 Przeciągnij i upuść obrazy, klipy wideo,

muzykę lub dokumenty do wybranych
folderów.
7 Odłącz bezpiecznie telefon, klikając ikonę

Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku
zadań pulpitu.

Multimedia
Muzyka

Przesyłanie muzyki do telefonu

Telefon LG KT520 posiada wbudowany
odtwarzacz MP3, umożliwiający odtwarzanie
ulubionych utworów.
Aby uzyskać dostęp do odtwarzacza
MP3, z poziomu menu głównego wybierz
Multimedia, a następnie Muzyka. Możesz
tam uzyskać dostęp do następujących opcji:

Najłatwiej przesłać muzykę do telefonu
za pomocą łącza Bluetooth lub kabla do
synchronizacji.
Przesyłanie pliku za pomocą łącza Bluetooth:

Ostatnio odtwarzane – to menu pokazuje
listę 20 odtwarzanych ostatnio utworów.

2 Wybierz plik muzyczny na innym

Wszystkie utwory – ten folder zawiera
wszystkie utwory zapisane w telefonie.
Wykonawcy – możesz wyświetlać i
odtwarzać muzykę uporządkowaną według
wykonawców.
Albumy – możesz wyświetlać i odtwarzać
muzykę uporządkowaną według albumów.

1 Upewnij się, że oba urządzenia mają

aktywne łącze Bluetooth i „widzą się”
wzajemnie.
urządzeniu i wybierz polecenie wysłania go
przez łącze Bluetooth.
3 Wybierz opcję Tak na telefonie, aby

zaakceptować plik.
4 Plik powinien pojawić się w folderze

02
03
04
05
06
07
08
09

Muzyka > Wszystkie utwory.

Odtwarzanie utworu

Gatunki – możesz wyświetlać i odtwarzać
muzykę uporządkowaną według gatunków.

1 Z poziomu menu głównego wybierz

Listy odtwarzania – zawiera wszystkie listy
odtwarzania utworzone przez użytkownika.

2 Wybierz Muzyka.

Multimedia.
3 Wybierz Wszystkie utwory, a następnie

utwór, który chcesz odtworzyć. Wybierz
polecenie Odtwórz, aby rozpocząć
odtwarzanie.

Multimedia

Wymieszaj utwory – wybierz tę opcję, jeżeli
chcesz włączyć ciągłe odtwarzanie muzyki w
kolejności losowej.

01
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Multimedia
4 W menu Opcje wybierz polecenie

Minimalizuj, aby ukryć ekran odtwarzacza
muzyki i kontynuować normalne
korzystanie z telefonu, jednocześnie
słuchając muzyki.
5 Wybierz opcję Powrót, aby powrócić do

menu Muzyka.

4 Zostanie wyświetlony folder Wszystkie

utwory. Wybierz utwory, które mają się
znaleźć na liście odtwarzania, przechodząc
do każdego z nich i naciskając przycisk
Zaznacz ; przy nazwie każdego
z wybranych utworów pojawi się
zaznaczenie.
5 Wybierz opcję OK, aby zapisać listę

WSKAZÓWKA! Aby zmienić głośność podczas
słuchania muzyki, użyj przycisków głośności
znajdujących się z boku telefonu.

Tworzenie listy odtwarzania
Wybierając utwory z folderu Wszystkie
utwory, możesz tworzyć własne listy
odtwarzania.
1 Z poziomu menu głównego wybierz

Multimedia.
2 Wybierz Muzyka, a następnie Lista

odtwarzania.
3 Wybierz polecenie Dodaj, wprowadź

nazwę listy odtwarzania i wybierz polecenie
Zapisz.
Multimedia
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odtwarzania.

Odtwarzanie utworów z listy
odtwarzania
1 Z poziomu menu głównego wybierz

Multimedia.
2 Wybierz Muzyka, a następnie Listy

odtwarzania.
3 Wybierz listę odtwarzania, z której utwory

chcesz odtworzyć. Wybierz opcję Wybierz,
a następnie Odtwórz.

Edycja listy odtwarzania

Usuwanie listy odtwarzania

Istnieje możliwość dodawania i usuwania
utworów z listy odtwarzania.
Można również porządkować listy
odtwarzania.

1 Z poziomu menu głównego wybierz

1 Z poziomu menu głównego wybierz

3 Przejdź do listy odtwarzania, którą chcesz

Multimedia.
2 Wybierz pozycję Muzyka, a następnie

Listy odtwarzania.

Multimedia.

01
02

2 Wybierz pozycję Muzyka, a następnie

Listy odtwarzania.

03
04

usunąć, i wybierz Opcje.
4 Wybierz polecenie Usuń i wybierz opcję

Tak w celu potwierdzenia.

05
06

3 Przewiń do listy odtwarzania, którą chcesz

edytować, wybierz opcję Wybierz, a
następnie Opcje.
Wybierz jedną z następujących opcji:

Dyktafon

07

Używając opcji Dyktafon, możesz nagrywać
notatki głosowe lub inne dźwięki.

08

Dodaj nowe utwory – umożliwia dodanie
lub usunięcie utworów z listy.

1 Z poziomu menu głównego wybierz

Przesuń w górę/w dół – przesunięcie
utworu w górę lub w dół listy w celu
zmiany kolejności odtwarzania.

2 Wybierz opcję Dyktafon.

Usuń z listy – umożliwia usunięcie utworu
z listy odtwarzania. Wybierz opcję Tak w
celu potwierdzenia wyboru.

09

Multimedia.
3 Wybierz polecenie Nagraj, aby rozpocząć

nagrywanie.
4 Wybierz opcję Pauza, aby wstrzymać

nagrywanie.
5 Wybierz opcję Stop, aby zakończyć

nagrywanie.
Multimedia
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Multimedia
6 Z menu Opcje wybierz pozycję Odtwórz,

aby posłuchać nagrania, lub Usuń, aby je
usunąć.
Uwaga: Możesz odsłuchać wszystkie
zapisane nagrania głosowe. W tym celu
wybierz pozycję Opcje, a następnie Przejdź
do nagrań głosowych.

Przesyłanie pliku do telefonu
Pliki można przesyłać z komputera do telefonu
przy użyciu połączenia Bluetooth.
1 Upewnij się, że telefon i komputer mają

aktywne łącze Bluetooth i „widzą” się
wzajemnie.
2 Użyj komputera do wysłania pliku przy

Wysyłanie nagrania głosowego
1 Po zakończeniu nagrywania wybierz

pozycję Opcje.
2 Wybierz polecenie Wyślij, a następnie

opcję Wiadomość, Email lub Bluetooth.
W przypadku wybrania opcji Wiadomość
lub Email nagranie zostanie dodane do
wiadomości, którą można opatrzyć tekstem
i wysłać tak, jak zwykle.

Multimedia
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użyciu łącza Bluetooth.
3 Zaakceptuj plik, wybierając opcję Tak.
4 Plik zostanie zapisany w odpowiednim

folderze, w zależności od jego typu. Zdjęcia
są zapisywane w folderze Obrazy, a
muzyka w folderze Dźwięki. Jeśli telefon
nie może zidentyﬁkować typu pliku,
zostanie on zapisany w folderze Inne.
Uwaga: Pliki przesłane przy użyciu łącza
Bluetooth są zapisywane wyłącznie w pamięci
telefonu.

Terminarz
Dodawanie zdarzeń do kalendarza
1 Z poziomu menu głównego wybierz

Terminarz, a następnie Kalendarz.
2 Wybierz datę, dla której chcesz dodać

zdarzenie. Możesz to zrobić przez
przewinięcie do odpowiedniej daty za
pomocą klawiszy strzałek lub przez
wybranie pozycji Opcje, następnie Dodaj
nowe i ręczne wprowadzenie daty.
3 Wybierz polecenie Dodaj nowe i

wprowadź godzinę rozpoczęcia zdarzenia.
Przewiń w dół za pomocą klawiszy strzałek
i wprowadź godzinę zakończenia zdarzenia.
4 Przewiń w dół i wprowadź Temat

zdarzenia.
5 Wybierz, czy chcesz ustawić Alarm dla

tego zdarzenia. Przewiń w lewo lub w
prawo, aby wyświetlić dostępne opcje.
Możesz wybrać włączenie alarmu w
momencie rozpoczęcia zdarzenia lub z
określonym wyprzedzeniem.

6 Określ, czy jest to zdarzenie jednorazowe

czy też ma być powtarzane. Możesz
wybrać spośród opcji: Raz, Codziennie,
Co tydzień, Co miesiąc, Corocznie lub
Ustawienie użytkownika. Jeśli zdarzenie
będzie powtarzane, możesz także ustawić
typ wygaśnięcia, po upływie którego
powtarzanie zdarzenia ustanie.
7 Po wybraniu polecenia OK zdarzenie

01
02
03
04
05

zostanie zapisane w kalendarzu. Dni, dla
których zapisane zostały zdarzenia, są
oznaczone ikonami.

06

Edytowanie zdarzeń z kalendarza

08

1 Z poziomu menu głównego wybierz

07

09

Terminarz, a następnie Kalendarz.
2 Wybierz Opcje, a następnie Co tydzień,

aby wyświetlić listę wszystkich zdarzeń.
Przewiń do zdarzenia, które chcesz
edytować, i wybierz polecenie Pokaż.
Możesz też wybrać dzień zdarzenia w
kalendarzu, a następnie polecenie Pokaż.

Terminarz
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Terminarz
3 Wybierz pozycję Opcje, a następnie

polecenie Edytuj i przewiń do szczegółu
zdarzenia, który chcesz zmienić. Wprowadź
zmiany i wybierz opcję OK, aby zapisać
zmienione zdarzenie.
Uwaga: Aby usunąć zdarzenie z kalendarza,
wyświetl je i wybierz polecenie Usuń.

Dodawanie notatki
1 Z poziomu menu głównego wybierz

Terminarz, a następnie Notatka.
2 Wybierz polecenie Dodaj i wpisz notatkę.
3 Wybierz opcję Zapisz.
4 Notatka pojawi się na ekranie przy

kolejnym otwarciu aplikacji Notatka.

Udostępnianie zdarzeń z
kalendarza
1 Z poziomu menu głównego wybierz

Terminarz, a następnie Kalendarz.
2 Wybierz polecenie Pokaż, aby wybrać

zdarzenie, które chcesz udostępnić, a
następnie wybierz polecenie Opcje.
3 Wybierz polecenie Wyślij i wybierz jedną

z następujących opcji: SMS, MMS, Email
lub Bluetooth.

Terminarz
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WSKAZÓWKA! Istniejące notatki można
modyﬁkować.
Wybierz notatkę, którą chcesz edytować,
wybierz pozycję Opcje, a następnie Edytuj.

Narzędzia
Ustawianie alarmu

Korzystanie z kalkulatora

1 Z poziomu menu głównego wybierz

1 Z poziomu menu głównego wybierz

Narzędzia, a następnie Alarmy.
2 Wybierz polecenie Dodaj.
3 Wprowadź godzinę, o której ma zostać

uruchomiony alarm.
4 Wybierz czas działania alarmu: Raz,

Codziennie, Pn - Pt, Pn - So, So - Nd,
Oprócz świąt.
5 Przewiń w dół i wybierz dźwięk alarmu.

Wybierz polecenie Edytuj, aby wybrać
nowy dzwonek, wibrację lub dzwonek &
wibracje lub według proﬁlu.
6 Przewiń w dół i podaj nazwę alarmu lub

pozostaw nazwę sugerowaną.
7 Ustaw Drzemkę, co pozwoli na określenie
czasu, po którym alarm zostanie ponownie
uruchomiony.
8 Wybierz opcję OK.

Uwaga: Możesz ustawić do 5 alarmów.
Alarm jest uruchamiany nawet wtedy, gdy
telefon jest wyłączony.

Narzędzia, a następnie Kalkulator.

01
02

2 Wprowadź cyfry za pomocą klawiatury

numerycznej.
3 Za pomocą klawiszy strzałek wybierz

dodawanie, odejmowanie, mnożenie lub
dzielenie.
4 Bardziej złożone funkcje obliczeniowe

03
04
05
06

znajdują się w menu Opcje.
5 Naciśnij przycisk

, aby wyczyścić ekran
w celu rozpoczęcia nowego obliczenia.

Czas globalny

07
08
09

1 Z poziomu menu głównego wybierz

Narzędzia, a następnie Czas globalny.
2 Aby dodać do listy nowe miasto, wybierz

Opcje, Dodaj miasto, a następnie wybierz
miasto z listy.
3 Aby ustawić aktualną strefę czasową,

wybierz Opcje, a następnie Zmień strefę
czasową.
Narzędzia
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Narzędzia
Konwerter jednostek
1 Z poziomu menu głównego wybierz

Narzędzia, a następnie Konwerter
jednostek.
2 Możesz wybrać przeliczanie następujących

wartości: Waluta, Powierzchnia,
Długość, Masa, Temperatura, Objętość
lub Prędkość.
3 Wybierz wyjściowe i docelowe jednostki do

przeliczenia.
4 Przeliczona wartość zostanie wyświetlona

poniżej.

Korzystanie ze stopera
1 Z poziomu menu głównego wybierz

Narzędzia, a następnie Stoper.
2 Naciśnij przycisk Początek, aby rozpocząć

odliczanie czasu.
3 Naciśnij Okr., aby zarejestrować

międzyczas.
4 Naciśnij przycisk Stop, aby zatrzymać

pomiar czasu.
5 Naciśnij Wznów, aby kontynuować pomiar

Narzędzia
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czasu, lub wybierz Kasuj, aby rozpocząć
od nowa.
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Yahoo! Go
Yahoo! Go

Ważne informacje

Zapraszamy do skorzystania z Yahoo!
Go 2.0. Aplikacja udostępniana jest w
języku angielskim. Podczas działania
wykorzystywane jest połączenie z internetem,
w związku z czym generowane są koszty, o
których szczegóły prosimy pytać u operatora
sieci.

Po włączeniu aplikacji, łączy się ona z
internetem. Można zalogować się na konto
w usłudze Yahoo! Go, lub pracować bez
logowania.
Przy pierwszym uruchomieniu pokaże się
instrukcja obsługi aplikacji. Po zakończeniu
kursu można już z niej korzystać.

01
02
03
04
05

Możesz skorzystać z usług takich jak:

Opcje dostępne podczas pracy:

06

Y! Local & Maps – znajdź ciekawe miejsce
lub odnaleź się w mieście.

Sign in – zaloguj się w usłudze.

07

Y! News – sprawdź co zdarzyło się na
świecie.

Help – uzyskaj pomoc na temat aplikacji
(w języku angielskim).

Y! Sport – bądź na bieżąco z wynikami
sportowymi.

Intro tour – wyświetl kurs pierwszego
uruchomienia.

Y! Finance – sprawdź kursy walut i
notowania giełdowe.

About Yahoo! Go – sprawdź wersję,
szczegóły i licencję aplikacji.

Y! Entertainement – rozerwij się w wolnej
chwili.

Exit – zakończ aplikację.

Y! Weather – sprawdź pogodę na najbliższe
dni.

Back – powrót do poprzedniego menu.

Y! oneSearch – szukaj czego tylko chcesz.

Settings – dostosuj ustawienia aplikacji.

08
09

Open – otwórz widoczny widget.

Y! FlickrTM – pokaż swoje zdjęcia innym.
Yahoo! Go

Y! Mail – odbierz swoją pocztę lub napisz
wiadomość.

55

Playnet
UWAGA! W zależności od operatora nazwa tego
menu może ulec zmianie.

Playnet umożliwia dostęp do aktualności,
wiadomości sportowych, informacji o
pogodzie i ruchu drogowym i wielu innych
informacji. Za jej pomocą możesz też pobierać
najnowsze dzwonki, muzykę, tapety i gry.

Dodawanie zakładek i korzystanie
z nich
Dodawanie zakładek i zapisywanie stron
internetowych ułatwia i przyspiesza dostęp do
ulubionych serwisów w Internecie.
1 Podczas wyświetlania strony, którą chcesz

zapisać w postaci zakładki, wybierz
Opcje,a następnie Zakładki.
2 Wybierz Dodaj do zakładek.

Dostęp do Internetu
1 Z poziomu menu głównego wybierz

Playnet.

3 Potwierdź tytuł i naciśnij OK.
4 Wybierz folder, w którym będzie

przechowywana zakładka.

2 Wybierz Strona główna, żeby przejść

do strony głównej, lub Wpisz URL, żeby
wprowadzić adres URL strony internetowej,
którą chcesz wyświetlić.
Uwaga: Łączenie z tą usługą i pobieranie
treści wiąże się z dodatkowymi opłatami.
Sprawdź stawki za pobieranie danych u
operatora sieci.

Playnet
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WSKAZÓWKA! Po otwarciu strony w
przeglądarce możesz zapisać bieżącą stronę,
wybierając Zapisz elementy, a następnie
Zapisz tę stronę.

Korzystanie z zapisanej strony
1 Z poziomu menu głównego wybierz

Playnet.
2 Wybierz opcję Zapisane strony.
3 Wybierz stronę, a następnie wybierz

Otwórz.

Wyświetlanie historii przeglądarki
1 Z poziomu menu głównego wybierz

Playnet.
2 Wybierz pozycję Historia.
3 Zostanie wyświetlona lista ostatnio

otwieranych stron. Możesz otworzyć
dowolną z nich.

Zmiana ustawień przeglądarki
internetowej
1 Z poziomu menu głównego wybierz

Playnet.
Następnie wybierz pozycję Ustawienia.
2 Podczas przeglądania stron możesz

dostosować m.in. ustawienia wyglądu.
Różne ustawienia możesz zmienić,
wybierając Opcje, a następnie
Ustawienia.

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Playnet
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Ustawienia
Z poziomu tego folderu można dostosować
ustawienia telefonu KT520 do preferencji
użytkownika.

Zmiana ustawień ekranu
1 Z poziomu menu głównego wybierz

Powitanie – umożliwia dodanie
komunikatu do ekranu powitalnego.
Uwaga: Im dłuższy czas trwania
podświetlenia, tym większe zużycie
baterii. Może to powodować konieczność
częstszego ładowania telefonu.

Ustawienia.
2 Wybierz Ekran, a następnie opcję:

Temat ekranu – umożliwia zmianę
wyglądu wyświetlacza telefonu, w tym
również tapety.
Styl menu – wybór stylu wyświetlania
menu.

Z poziomu menu głównego wybierz
Ustawienia, a następnie Proﬁle. Wybierz
proﬁl, który ma zostać uaktywniony.
Wybierz jedną z następujących opcji:
Normalny
Milczy

Wybieranie – umożliwia dostosowanie
rozmiaru i koloru czcionki używanej
podczas wpisywania numeru telefonu.

Tryb lotu

Czcionka – dostosowanie typu czcionki.

Niestandardowy 1

Podświetlenie – określenie czasu trwania
podświetlenia ekranu i klawiatury oraz
ustawienie jasności ekranu.

Niestandardowy 2

Motyw telefonu – szybka zmiana
wyglądu całego ekranu.
Ustawienia
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Aktywacja proﬁlów
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Na zewnątrz

Niestandardowy 3

Dostosowywanie proﬁlów
1 Wybierz ustawienie proﬁlu, które chcesz

edytować, a następnie wybierz Opcje i
Edytuj.
2 W proﬁlu Milczy można wybrać dwie opcje

w typie dzwonka: Wibracja i Milczy. W
innych proﬁlach można zmieniać dźwięki i
alerty.

Inne ustawienia telefonu
Z poziomu menu głównego wybierz
Ustawienia.
Następnie możesz zmienić ustawienia
następujących funkcji:
Telefon – zmiana ustawień blokady
klawiszy, czujnika optycznego, języka i
oszczędzania energii. Umożliwia również
wyświetlanie informacji o telefonie.
Ekran – umożliwia zmianę ustawień
ekranu str 58 - Zmiana ustawień
ekranu.

Data i godzina – dostosowanie
ustawień daty i godziny oraz możliwość
synchronizacji (np.: w podróży) i ustawienia
czasu letniego.

01
02

Sieć – można dokonać ręcznego lub
automatycznego wyboru sieci, trybu
sieci (4 opcje: Automatyczny, UMTS,
GSM 900/1800, GSM 1900) oraz wybrać
listy preferowane.
Za pomocą tego menu można zmienić te
ustawienia. Za pomocą tego menu można
również dodawać nowe punkty dostępu.

03

Proﬁle internetowe – wyświetla listę
punktów dostępu. Za pomocą menu Opcje
można tworzyć nowe proﬁle, a także
edytować i usuwać utworzone. Nie można
jednak usuwać ani edytować domyślnych
konﬁguracji zdeﬁniowanych dla krajów.

08

04
05
06
07

09

Transmisja pakietów danych –
ustawienia transmisji pakietów danych.
Pobieranie danych może odbywać się w
dwojaki sposób: W razie potrzeby i Gdy
dostępne.

Ustawienia
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Ustawienia
Zmiana ustawień zabezpieczeń

Korzystanie z menedżera pamięci

Z poziomu menu głównego wybierz
Ustawienia, a następnie Bezpieczeństwo:

W telefonie KT520 dostępne są trzy pamięci:
pamięć telefonu, pamięć na karcie SIM oraz
zewnętrzna karta pamięci (karta pamięci
może nie wchodzić w skład zestawu).

Żądanie PIN – ustawienie żądania podania
kodu PIN dla danej karty SIM po włączeniu
telefonu.
Blokada telefonu – ustawienie blokady
telefonu, aby zapobiec użyciu bez zgody
właściciela. Wymagany będzie kod
zabezpieczający. Dostępne opcje: Przy
włączaniu, Po zmianie karty SIM,
Natychmiast lub Brak.
Zmień kody – umożliwia zmianę kodów PIN i
PIN2 oraz kodu zabezpieczającego. Domyślny
kod to 0000.

Menedżer pamięci umożliwia sprawdzenie
ilości zajętego i wolnego miejsca w każdej z
tych pamięci.
Z poziomu menu głównego wybierz pozycję
Ustawienia, a następnie Menedżer
pamięci. Dostępne opcje to:
Pamięć telefonu – umożliwia wyświetlanie
informacji o pamięci telefonu KT520
przeznaczonej do przechowywania obrazów,
dźwięków, klipów wideo, wiadomości MMS,
wiadomości e-mail, zawartości java i innych
elementów.
Pamięć zarezerwowana – umożliwia
wyświetlanie informacji o pamięci telefonu
przeznaczonej do przechowywania różnych
elementów.

Ustawienia
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Pamięć karty USIM – wyświetla informacje
o pamięci dostępnej na karcie SIM.
Pamięć zewnętrzna – umożliwia
wyświetlenie informacji o pamięci dostępnej
na zewnętrznej karcie pamięci.
Pamięć domyślna – umożliwia wybór
między Pamięcią telefonu a Pamięcią
zewnętrzną.

Łącze Bluetooth
Łącze Bluetooth jest doskonałym sposobem
bezprzewodowego wysyłania i odbioru plików;
połączenie jest szybkie i łatwe do nawiązania.
Umożliwia również korzystanie z zestawu
słuchawkowego Bluetooth do nawiązywania i
odbierania połączeń.
Przed rozpoczęciem przesyłania plików
przy użyciu łącza Bluetooth trzeba wykonać
parowanie telefonu z innym urządzeniem
Bluetooth. Więcej informacji na temat
parowania urządzeń można znaleźć w
sekcji Parowanie z innym urządzeniem
Bluetooth str. 62.

Włączanie komunikacji Bluetooth:
1 Z poziomu menu głównego wybierz

Łączność, a następnie Bluetooth.

01
02

2 Wybierz polecenie Włącz.

Wysyłanie plików:

03

1 Otwórz plik, który chcesz wysłać.

04

2 Wybierz Opcje, a następnie polecenie

05

Wyślij i Bluetooth.
3 Telefon KT520 automatycznie wyszuka

inne urządzenia Bluetooth znajdujące się w
zasięgu.
4 Wybierz urządzenie, do którego chcesz

wysłać plik, a następnie wybierz polecenie
Wyślij.

06
07
08
09

WSKAZÓWKA! Obserwuj pasek postępu,
aby mieć pewność, że plik został wysłany.

Ustawienia
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Ustawienia
Odbieranie plików:
1 Aby móc odbierać pliki, łącze Bluetooth

musi być włączone oraz widoczne. Więcej
informacji można znaleźć w punkcie
Zmiana ustawień łącza Bluetooth na
następnej stronie.

Parując telefon KT520 z innym urządzeniem,
możesz skonﬁgurować połączenie chronione
hasłem. Oznacza to, że połączenie będzie
bezpieczniejsze.

2 Zostanie wyświetlony monit z pytaniem, czy

1 Upewnij się, że urządzenie Bluetooth jest

zaakceptować plik od nadawcy. Wybierz
opcję Tak, aby odebrać plik.

Zmiana ustawień łącza Bluetooth
1 Z poziomu menu głównego wybierz

Łączność, a następnie Bluetooth.
2 Wybierz Ustawienia.

Można zmienić następujące ustawienia:
Moja widoczność – umożliwia wybór
jednej z następujących wartości:
Widoczny, Ukryty lub Widoczny przez
1 min.
Nazwa urządzenia – umożliwia
wprowadzenie nazwy dla telefonu KT520.
Obsługiwane usługi – wyświetlenie
usług obsługiwanych przez telefon KT520.
Ustawienia
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Parowanie z innym urządzeniem
Bluetooth

Mój adres – umożliwia wyświetlanie
adresu Bluetooth.
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włączone i widoczne.
2 Z menu Bluetooth wybierz polecenie

Wyszukaj urządzenia.
3 Telefon KT520 wyszuka urządzenia.

Po zakończeniu wyszukiwania na ekranie
zostaną wyświetlone opcje Dodaj i
Odśwież.
4 Wybierz urządzenie, z którym chcesz

sparować telefon, wybierz polecenie
Dodaj, wprowadź hasło, a następnie
wybierz polecenie Wybierz.
5 Telefon połączy się z drugim urządzeniem,

na którym należy wprowadzić takie samo
hasło.
6 Połączenie Bluetooth chronione hasłem

zostanie uaktywnione.

Akcesoria
Te akcesoria znajdują się w zestawie z telefonem KT520.

01

Ładowarka

Przewód danych i płyta CD
Podłączanie
telefonu KT520
do komputera
w celu
synchronizacji.

02
03
04
05
06

Bateria

07

Instrukcja obsługi
Więcej informacji
na temat telefonu
KT520.

Stereofoniczny zestaw
słuchawkowy

08
09

KT520

Uwaga:
• Zawsze używaj oryginalnych akcesoriów ﬁrmy LG.
• Nieprzestrzeganie tego zalecenia może
spowodować utratę gwarancji.

Akcesoria

• Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu.
Dalsze informacje na ten temat można uzyskać w
naszych regionalnych centrach serwisowych lub u
naszych przedstawicieli.
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Usługi sieciowe

Dane techniczne

Telefon opisany w tej instrukcji został
zatwierdzony do użytku w sieciach GSM 900,
DCS 1800, PCS 1900 oraz W-CDMA.

Ogólne

Część funkcji opisanych w instrukcji nosi
nazwę usług sieciowych. Są to usługi
specjalne, aktywowane przez operatora sieci
bezprzewodowej. Aby uzyskać dostęp do
usług sieciowych, należy je subskrybować u
operatora sieci, a następnie odebrać od niego
instrukcje dotyczące korzystania z nich.

Nazwa produktu : KT520
System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900
/ W-CDMA
Waga netto : 82g (bez baterii)

Temperatura otoczenia
Maks. : +55°C (rozładowywanie),
+45°C (ładowanie)
Min : -10°C

Usługi sieciowe
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Deklaracja zgodności
Dane dostawcy
Nazwa
LG Electronics Inc
Adres
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Dane produktu
Nazwa produktu
GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment
Nazwa modelu
KT520/KT525
Nazwa handlowa
LG
Zgodnośćć ze standardami
Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V2.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001
Informacje dodatkowe
Zgodność z powyższymi normami została potwierdzona przez brytyjski urząd BABT.

Deklaracja
Niniejszym oświadczam z całą odpowiedzialnością,
że powyższy produkt, którego dotyczy ta
deklaracja, spełnia wymogi wyżej wymienionych
norm i dyrektyw.
LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim@lge.com

Nazwisko

Data wystawienia

Seung Hyoun, Ji / Director

31 marca 2008

Podpis przedstawiciela

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego
korzystania z telefonu
Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami. Ich
nieprzestrzeganie może stwarzać zagrożenie
lub być niezgodne z prawem.

Narażenie na wpływ fal radiowych
Informacje dotyczące narażenia na
wpływ fal radiowych oraz współczynnika
SAR (ang. Speciﬁc Absorption Rate)
Telefon komórkowy KT520 został
zaprojektowany w sposób zapewniający
zgodność z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczeństwa związanymi z narażeniem
na działanie fal radiowych. Te wymagania
są oparte na wskazaniach naukowych
określających marginesy bezpieczeństwa
zapewniające ochronę wszystkich osób, bez
względu na ich wiek i stan zdrowia.
• We wskazaniach związanych z

Wskazówki
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oddziaływaniem fal radiowych posłużono
się jednostką pomiaru znaną jako
współczynnik SAR (ang. Speciﬁc
Absorption Rate). Testy mierzące wartość
współczynnika SAR są przeprowadzane z
użyciem standardowych metod, gdy telefon
emituje najwyższą udokumentowaną
dla niego moc promieniowania we
wszystkich wykorzystywanych zakresach
częstotliwości.
LG KT520 | Instrukcja obsługi

• Mimo iż różne modele telefonów LG mogą

różnić się wartością współczynnika SAR,
wszystkie zaprojektowano tak, by spełniały
odpowiednie wytyczne dotyczące narażenia
na działanie fal radiowych.
• Graniczna wartość współczynnika SAR

zalecana przez organizację International
Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość
uśredniona dla 10 g masy ciała).
• Najwyższa wartość współczynnika

SAR uzyskana podczas badań tego
modelu telefonu przy użyciu systemu
DASY4 wynosi 0.284 W/kg dla telefonu
trzymanego przy uchu i 0.402 W/kg (10 g)
dla telefonu noszonego blisko ciała.
• Informacja dotycząca współczynnika SAR

dla osób zamieszkujących kraje i regiony,
które przyjęły limit wartości SAR zalecany
przez Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE), wynoszący 0.631 W/kg
(w odniesieniu do 1 g masy ciała).

Czyszczenie i konserwacja
produktu
OSTRZEŻENIE: Korzystaj jedynie
z tych baterii, ładowarek i akcesoriów
dodatkowych, które zostały zatwierdzone
do użytku z danym modelem telefonu.
Użycie jakichkolwiek innych urządzeń
dodatkowych grozi unieważnieniem
homologacji i gwarancji na telefon. Może
też być niebezpieczne.

• Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli

wymagana jest naprawa, oddaj telefon do
specjalistycznego punktu serwisowego.
• Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy

telefonem a urządzeniami elektrycznymi,
takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i
komputery osobiste.
• Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy

telefonem a źródłami ciepła, takimi jak
kaloryfery czy kuchenki.
• Nie upuszczaj telefonu.

wibracje lub wstrząsy.

nakazują to specjalne przepisy.
Telefonu nie wolno na przykład używać w
szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę
wrażliwego na promieniowanie radiowe
sprzętu medycznego.
• W trakcie ładowania nie dotykaj telefonu

mokrymi rękoma. Może to spowodować
porażenie prądem elektrycznym lub
poważne uszkodzenie telefonu.
• Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów

łatwopalnych, ponieważ telefon może
się rozgrzać i spowodować zagrożenie
pożarowe.
• Do czyszczenia zewnętrznej części telefonu

01
02
03
04
05
06
07
08
09

używaj suchej szmatki (nie korzystaj z
rozpuszczalników, takich jak benzen,
rozcieńczalnik lub alkohol).
• Nie kładź ładowanego telefonu na

materiałowych powierzchniach.
• Telefon należy ładować w pomieszczeniu o

dobrej wentylacji.
• Nie narażaj urządzenia na nadmierne

działanie dymu lub kurzu.
Wskazówki

• Nie narażaj urządzenia na mechaniczne

• Wyłącz telefon w miejscach, w których
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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego
korzystania z telefonu
• Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart

kredytowych lub innych kart z paskiem
magnetycznym, gdyż może on uszkodzić
informacje zapisane na paskach
magnetycznych.

• Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę

niektórych aparatów słuchowych.
• Telefony komórkowe mogą powodować

niewielkie zakłócenia pracy odbiorników
telewizyjnych, radiowych, komputerów itp.

• Nie dotykaj ekranu ostrymi przedmiotami.

Może to spowodować uszkodzenie
telefonu.
• Nie narażaj telefonu na kontakt z cieczami

lub wilgocią.
• Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak

słuchawki. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.

Prawidłowe korzystanie z telefonu
Urządzenia elektroniczne

Wskazówki
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Bezpieczeństwo na drodze
Zapoznaj się z lokalnymi przepisami
dotyczącymi korzystania z telefonów
komórkowych podczas kierowania pojazdem.
• Podczas kierowania pojazdem nie trzymaj

telefonu w ręce.
• Skup się na kierowaniu pojazdem.
• Korzystaj z zestawu głośnomówiącego lub

słuchawkowego, jeśli jest dostępny.

Wszystkie telefony mogą powodować
zakłócenia, które mogą negatywnie wpłynąć
na działanie znajdujących się w pobliżu
urządzeń.

• Jeśli wymagają tego warunki panujące

• Nie używaj telefonu komórkowego w

• Fale radiowe mogą negatywnie

pobliżu sprzętu medycznego bez zgody
personelu placówki. Nie umieszczaj
telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np. w
kieszeni na piersi.
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na drodze, przed nawiązaniem lub
odebraniem połączenia zjedź na pobocze i
zaparkuj pojazd.
wpływać na pracę niektórych systemów
elektronicznych w pojeździe, np.
odtwarzaczy samochodowych i systemów
bezpieczeństwa.

• Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę

powietrzną, nie należy jej blokować przez
zainstalowane na stałe lub przenośnie
urządzenia bezprzewodowe. Może to
spowodować awarię poduszki powietrznej,
a tym samym poważne obrażenia ciała
wywołane nieprawidłowym działaniem.
• Słuchając muzyki na zewnątrz

pomieszczeń, ustawiaj głośność na
umiarkowanym poziomie, aby słyszeć
dźwięki z otoczenia. Jest to wyjątkowo
ważne w pobliżu dróg.

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

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

benzynowej.
• Nie korzystaj z telefonu w pobliżu

01
02
03
04
05

zbiorników paliwa lub substancji
chemicznych.

06

• Nie przewoź ani nie przechowuj

07

łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów
wybuchowych w schowku samochodowym,
w którym znajduje się telefon komórkowy i
akcesoria.

08
09

W samolocie
Urządzenia bezprzewodowe mogą
powodować zakłócenia w samolocie.
• Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz

telefon komórkowy.
• Nie korzystaj z telefonu przed

rozpoczęciem lotu bez zgody załogi.
Wskazówki
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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego
korzystania z telefonu
Dzieci
Przechowuj telefon w bezpiecznym miejscu,
niedostępnym dla małych dzieci. Telefon
zawiera drobne części, które w przypadku
włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo
zadławienia.

Połączenia alarmowe

wywołuj zwarcia.
• Utrzymuj metalowe styki baterii w

czystości.
• Jeśli bateria nie działa w sposób

zadowalający, wymień ją. Baterię można
ładować wielokrotnie, zanim konieczna
będzie jej wymiana.

Funkcja połączeń alarmowych może nie być
dostępna we wszystkich sieciach telefonii
komórkowej. Z tego względu w przypadku
konieczności wezwania pomocy nie należy
polegać wyłącznie na telefonie komórkowym.
Szczegółowe informacje można uzyskać u
lokalnego operatora sieci.

• Jeśli bateria nie była używana przez

Informacje o baterii

• Nie przechowuj baterii w gorących lub

• Przed rozpoczęciem ładowania bateria

nie musi być całkowicie rozładowana.
W przeciwieństwie do innych baterii
nie istnieje efekt pamięci, który mógłby
zagrozić wydajności baterii.
• Używaj wyłącznie baterii i ładowarek

Wskazówki
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• Nie rozkładaj baterii na części ani nie

ﬁrmy LG. Ładowarki ﬁrmy LG zostały
zaprojektowane tak, aby maksymalnie
wydłużyć czas eksploatacji baterii.

LG KT520 | Instrukcja obsługi

dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie
zwiększyć jej przydatność.
• Nie narażaj ładowarki na bezpośrednie

działanie promieni słonecznych ani nie
korzystaj z niej w warunkach wysokiej
wilgotności, np. w łazience.
zimnych miejscach. Może to spowodować
spadek jej wydajności.
• Wymiana baterii na baterię

nieprawidłowego typu stwarza ryzyko
eksplozji.
• Ze zużytą baterią postępuj zgodnie z

instrukcjami producenta. Jeżeli to możliwe,
oddaj ją do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii
razem ze zwykłymi odpadami.

• W przypadku konieczności wymiany

akumulatora, należy zanieść go do
najbliższego autoryzowanego serwisu lub
dealera LG Electronics.
• Należy zawsze odłączać ładowarkę

od gniazdka zasilania po naładowaniu
akumulatora telefonu, aby uniknąć kosztów
związanych z dodatkowym zużyciem
energii.
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HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE
Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout
line and fold as illustrated below.

How to cut

How to fold

Cut out Quick Reference Guide
along the cutout line. You can
place a scale on the cutoff line
and cut as illustrated below.
• Be careful not to cut yourself
when using scissors.

Fold Quick Reference Guide
along the perforated line so that
the cover faces upwards as
illustrated below.
• Be careful not to cut yourself
when using scissors.

Cover

Cutout-line

Getting to know your phone

F r o nt

F r o nt

KT520
QUICK REFERENCE GUIDE
WELCOME AND THANK YOU FOR
CHOOSING LG MOBILE PHONE

This guide is the instruction for foreigners.

1. Main screen
2. Clear key
3. Call key
4. End/Power key

5. Charger, USB Cable,
Handsfree connector
6. MicroSD card
7. Volume
8. Capture button

Your standby screen

Music

Whenever your KT520 isn’t in use, it will return to your
standby screen. From here you can access menu options,
make a quick call or change your proﬁle - as well as many
other things.

Your LG KT520 has a built-in MP3 player so you can play
all your favourite music.
Recently played - This menu shows the last 20 tracks
that were played.
All tracks - Contains all of the songs you have on
your phone.
Artists - You can view and play music sorted by artist.
Albums - You can view and play music sorted by album.
Genres - You can view and play music sorted by genre.
Playlists - Contains any playlists you have created.
Shufﬂe tracks - If you want to play a continuous random
selection, choose this option.

Optical sensor
Your KT520 has a special feature; an optical sensor.
You can use this to navigate menus as well as your web
browser. Use the optical sensor by rubbing the panel
with your thumb to drag the cursor around the screen.
There's no need to press too hard as the optical sensor is
sensitive enough to pick up on a light touch.
From the main menu, select Settings, Phone, then
Optical sensor settings. From here you can choose All
to enable its use in the browser and the menus, Browser
only, or you can turn it Off.

Playing a song
1
2
3
4

5

From the main menu, select
.
Choose Music.
Select All tracks and then the song you want to play.
Select Play to begin.
From the Options menu, choose Minimize to hide the
music player screen so that you can continue using
your phone as normal while music is playing.
Select Back to stop the music and return to the music
menu.

Video camera
Shooting a quick video
Press the
key on the right hand side of the
handset and the camera’s viewﬁnder will appear on
screen.
2 Select Video from the right toolbar and the video
camera's viewﬁnder will appear on screen.
3 Point the camera lens towards the desired subject of
the video.
4 Press the centre key or the
key to start recording.
5 REC will appear in the bottom of the viewﬁnder and a
timer will show the length of your video.
6 To pause the video select Pause and resume by
selecting Resume.
7 Select Stop to stop recording.
Note: You can also access the video camera from the
, scrolling down and selecting
main menu by selecting
Video camera to open the viewﬁnder.
1

Camera
Taking a quick photo
Press the
key on the right-hand side of the
handset and the camera’s viewﬁnder will appear on
screen.
2 Holding the phone horizontally, point the lens towards
the desired subject of the photo.
3 Press the centre key or the
key to take a photo.
The ﬁle name of captured picture indicates the current
date and time.
e.g. PDD-MM-YY_hh.mm
(P : Preﬁx / D : Day / M : Month /
Y : Year / h : Hour / m : Minute)
1

Voice recorder
Use your Voice recorder to record voice memos or
other sounds.
1 From the main menu, select
.
2 Choose Voice recorder.
3 Select Rec. to begin recording.
4 Select Pause to pause the recording.
5 Select Stop to end the recording.
6 From the Options menu, select Play to listen to the
recording or select Delete to delete it.
Note: You can listen to all of the voice recordings you
have saved by selecting Options, then Go to Voice
Recordings.

