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Návod pro bezpečné a efektivní použití
Přečtěte si tyto jednoduché
pokyny. Jejich nedodržení
může být nebezpečné nebo
nezákonné. Další podrobné
informace naleznete v této
příručce.

Péče o výrobek a jeho
údržba
VAROVÁNÍ: Používejte
pouze baterie, nabíječky
a příslušenství, které jsou
schváleny pro použití s tímto
konkrétním modelem
telefonu. Použití jakýchkoli
jiných typů by mohlo vést ke
zrušení platnosti schválení
nebo záruky vztahující se
na telefon, a mohlo by být
nebezpečné.

Upozornění
Pro svou bezpečnost
používejte POUZE určené
ORIGINÁLNÍ baterie a
nabíječky.
• Vypněte telefon na všech
místech, kde to vyžadují
speciální předpisy jako
například v nemocnicích,
kde může ovlivnit lékařské
přístroje.
• Baterie by se měly likvidovat
v souladu s platnými
právními předpisy.
•
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•

Tento přístroj nerozebírejte.
V případě nutnosti opravy
jej odneste kvalifikovanému
servisnímu technikovi.
Opravy v rámci záruky
mohou, dle rozhodnutí
společnosti LG, zahrnovat
výměnu dílů nebo desek,
které jsou buďto nové nebo
opravené, za předpokladu, že
mají stejnou funkčnost jako
nahrazené části.

Přístroj je nutné udržovat
mimo dosah zdrojů tepla,
jako jsou radiátory nebo
vařiče.
• Povrch jednotky čistěte
suchým hadříkem.
(Nepoužívejte rozpouštědla.)
• Nenoste telefon společně
s kreditními kartami nebo
jízdenkami. Může ovlivnit
informace na magnetických
proužcích.
•

Elektronická zařízení
Všechny mobilní telefony
mohou být rušeny, což může
ovlivnit výkon.
• Nikdy mobilní telefon
nepoužívejte bez povolení
v blízkosti lékařských zařízení.
Neumísťujte telefon do
blízkosti kardiostimulátoru,
např. do náprsní kapsy.

Kardiostimulátor
Výrobci kardiostimulátorů
doporučují minimální vzdálenost
mezi mobilním telefonem a
kardiostimulátorem, nutnou pro
předcházení možného rušení
kardiostimulátoru, 15 cm. Proto
používejte telefon na uchu
opačném ke straně, na které
se nachází kardiostimulátor, a
nenoste telefon v náprsní kapse.
Máte-li nějaké dotazy týkající se
použití bezdrátového přístroje s
kardiostimulátorem, obraťte se na
svého poskytovatele léčebné péče.

Bezpečnost na silnici
Zjistěte si zákony a předpisy
týkající se používání mobilních
telefonů v oblasti, kde řídíte.
• Během řízení nedržte telefon
v ruce.
• Používejte sadu handsfree,
pokud je k dispozici.
• Pokud to jízdní podmínky
vyžadují, před voláním
zastavte a zaparkujte.
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Zabraňte poškození sluchu V letadle
K poškození sluchu dochází
při dlouhodobém vystavení
hlasitému zvuku. Doporučujeme
proto přístroj nezapínat nebo
nevypínat v blízkosti ucha.
Doporučujeme rovněž udržovat
rozumnou hlasitost při poslechu
hudby i při hovorech.
Poznámka: Nadměrná hlasitost
a tlak sluchátek mohou způsobit
poškození nebo ztrátu sluchu.

V letadle mohou bezdrátová
zařízení způsobovat rušení.
• Před nastoupením do letadla
mobilní telefon vypněte.

Oblast, kde se odstřeluje

Tísňová volání

Nepoužívejte telefon na místech,
kde probíhají odstřelovací
práce. Uposlechněte omezení
a postupujte podle nařízení a
pravidel.

V některých mobilních sítích
nemusí být tísňová volání
dostupná. Proto byste se
u tísňových volání neměli
spoléhat pouze na svůj mobilní
telefon. Zkontrolujte možnosti u
místního poskytovatele služeb.

Prostředí s nebezpečím
výbuchu
Nepoužívejte telefon
na čerpacích stanicích.
Nepoužívejte telefon v blízkosti
paliv nebo chemikálií.
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Děti
Uchovávejte telefon na
bezpečném místě mimo dosah
dětí. Obsahuje malé součásti, u
kterých při uvolnění hrozí riziko
spolknutí.

Informace a péče
o baterii
•

•

•
•

•

Před nabitím není nutné
baterii zcela vybít. Na rozdíl
od jiných systémů baterií
nedochází k paměťovému
efektu, který by mohl snížit
výkon baterie.
Používejte pouze baterie a
nabíječky společnosti LG.
Nabíječky LG jsou navrženy
tak, aby maximalizovaly
životnost baterie.
Baterie nerozebírejte ani
nezkratujte.
Jakmile baterie přestane
zajišťovat přijatelný výkon,
vyměňte ji. Baterie může
projít stovkami nabíjecích
cyklů, než ji bude nutné
vyměnit.
Nevystavujte nabíječku
baterií přímému slunci ani
ji nepoužívejte v prostředí
s vysokou vlhkostí, jako je
koupelna.

Nebezpečí výbuchu v případě
výměny baterie za nesprávný
typ baterie.
• Proveďte likvidaci použitých
baterií podle pokynů výrobce.
•

Vystavení energii rádiové
frekvence
Informace o vystavení
rádiovým vlnám a specifické
míře pohlcení (SAR)
Tento mobilní telefon LG-S310
byl navržen, aby vyhověl
příslušným bezpečnostním
požadavkům ohledně vystavení
rádiovým vlnám. Tyto požadavky
jsou založeny na odborných
směrnicích, jež zahrnují
bezpečnostní rezervy, které
zaručují bezpečí všem osobám
bez ohledu na věk a zdraví.
• Ve směrnicích o vystavení
rádiovému záření se
používá jednotka měření
známá jako specifická míra
pohlcení nebo SAR. Testy
7

SAR jsou prováděny pomocí
standardizovaných metod
tak, že telefon vysílá se svým
nejvyšším ověřeným výkonem
ve všech používaných
frekvenčních pásmech.
• I když mohou existovat
rozdíly mezi úrovněmi SAR
jednotlivých modelů telefonů
LG, jsou všechny modely
navrženy tak, aby splnily
příslušné směrnice pro
vystavení rádiovým vlnám.
• Limit SAR doporučený
mezinárodní komisí pro
ochranu před neionizujícím
zářením (ICNIRP) je 2 W/
kg v průměru na deset (10)
gramů tkáně.
• Nejvyšší hodnota SAR
pro tento model telefonu,
testovaný pomocí systému
DASY4, je pro použití u ucha
0,922 W/kg (10 g) a při
nošení na těle 0,931 W/kg
(10 g).
8

Informace o údajích SAR pro
obyvatele zemí/oblastí, které
přijaly limit SAR doporučený
organizací Institute of
Electrical and Electronics
Engineers (IEEE), který je
v průměru 1,6 W/kg na jeden
(1) gram tkáně.
• Tento prístroj spĺňa právne
predpisy na vyžarovanie
neionizujícímu žiarenia, ak je
používaný v normálnej polohe
pri uchu alebo je umiestnený
najmenej 1,5 cm od tela. Ak
je prístroj umiestnený v obale,
na spone na opasoku alebo
v držiaku na tele, nesmie
takýto doplnok obsahovať
kovové súčasti a mal by byť
umiestnený aspoň 1,5 cm
od tela. Nedodržanie týchto
pokynov môže spôsobiť
prekročenie príslušných
limitov neionizujúceho
žiarenia.
•

Informace o směrnici
FCC týkající se hodnot
SAR
Váš mobilní telefon je navržen
tak, aby vyhovoval také
požadavkům týkajících se
vystavení rádiovým vlnám
vytvořených americkou komisí
FCC (Federal Communications
Commission) a kanadským
průmyslem.
Tyto požadavky stanoví hranici
SAR 1,6 W/kg v průměru na 1
gram tkáně. Nejvyšší hodnota
SAR pro tento model telefonu,
testovaný pomocí tohoto
systému, je pro použití u ucha
0,75 W/kg (10 g) a při nošení
na těle 0,79 W/kg (10 g).
Zařízení vyhovuje požadavkům
FCC pro vystavení VF energii,
pokud je dodržována minimální
vzdálenost 2 cm mezi tělem
uživatele a zadní částí telefonu.
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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.
Likvidace použitých baterií/akumulátorů
1 Pokud je u baterií/akumulátorů daného výrobku uveden symbol
pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na ně
vztahuje směrnice Evropské unie č. 2006/66/EC.
2 Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami
rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více
než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
3 Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od
běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení
zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
4 Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá
zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví
zvířat a lidí.
5 Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u
místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém
jste výrobek zakoupili.
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Instalace karty SIM a baterie telefonu
Instalace karty SIM

Obrázky

Po přihlášení k mobilní síti
získáte malou kartu SIM
s načtenými údaji týkajícími se
přihlášení, mimo jiné kódem PIN
a informacemi o dostupných
doplňkových službách.
Důležité!
Malá karta SIM a její kontakty
se snadno poškodí poškrábáním
nebo ohnutím, proto s ní
například při vkládání a vyjímání
manipulujte opatrně. Všechny
karty SIM udržujte mimo dosah
dětí.

Před vyjmutím baterie vždy
vypněte zařízení a odpojte
nabíječku.
1 Sejměte zadní kryt.
2 Vyjměte baterii.
3 Vložte kartu SIM.
4 Vložte baterii.
5 Nasaďte zadní kryt.
6 Nabijte baterii.
Poznámka: Před prvním
použitím baterii plně nabijte.

1

2

3

4

5

6
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Instalace paměťové karty
Sejměte kryt baterie. Paměťovou kartu zasuňte dovnitř zlatými
kontakty nahoru.
Chcete-li paměťovou kartu vyjmout, jemně ji stiskněte dle
vyobrazení.
Poznámka: Paměťová karta je volitelné příslušenství.
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Součásti telefonu
Sluchátko
Port Micro USB / Konektor
sluchátek / Port pro
nabíječku

Obrazovka displeje
Boční tlačítko
hlasitosti

Klávesa Odeslat
- Vytočení telefonního čísla a
přijetí hovoru.
- V pohotovostním režimu:
Zobrazení historie hovorů.

Kontextové klávesy (Levá
kontextová klávesa / Pravá
kontextová klávesa)
Tyto klávesy provádějí
funkce, vyznačené na
spodním okraji displeje.

Číselné klávesy
Ve většině případů se číselné
klávesy používají k zadávání
čísel nebo znaků.
Klávesa * (klávesa Symbol)
Vkládání symbolu při psaní
zprávy.

Klávesa Ukončit
Umožňuje zapnout nebo
vypnout
telefon (přidržet hovor),
ukončit hovory nebo se
vrátit do pohotovostního
režimu.

Navigační klávesy
• V menu: Prochází položky menu.
• Horní navigační klávesa: Stisknutím
horní navigační klávesy předjdete do
aplikace Fotoaparát.
• Spodní navigační klávesa:
Stisknutím spodní navigační klávesy
předjdete do aplikace Kalendář.
• Levá navigační klávesa: Stisknutím
levé navigační klávesy přejdete do
nabídky Nová textová zpráva.
• Pravá navigační klávesa: Stisknutím
pravé navigační klávesy přejdete do
nabídky Hudba.

Klávesa #
Dlouhým stisknutím této
klávesy telefon přepnete
do tichého režimu. Krátké
stisknutí mění režim
pro úpravy na všech
obrazovkách editoru.
Klávesa 0
Vloží mezeru při psaní
zprávy.
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Port micro USB
Konektor
sluchátek/Port pro
nabíječku

Boční tlačítko
hlasitosti

Kryt baterie

Baterie

Objektiv fotoaparátu
Patice pro kartu SIM
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Zapínání a vypínání
telefonu
1. Stiskněte a podržte klávesu
Konec, dokud se přístroj
nezapne.
2. Stiskněte a podržte klávesu
Konec, dokud se přístroj
nevypne.

Uskutečnění hovoru
1. Zadejte telefonní číslo včetně
kompletního předčíslí.
2. Stisknutím klávesy toto
číslo vytočíte.
3. Chcete-li hovor ukončit,
stiskněte klávesu .

Uskutečnění
mezinárodních hovorů

2. Zadejte kód země, směrové
číslo a telefonní číslo.
3. Stisknutím klávesy
[Odeslat] číslo vytočíte.

Přijetí hovoru
1. Pokud přijímáte hovor, telefon
zvoní.
2. Jestliže je jako režim
Přijetí hovoru (Nastavení
> Hovor > Režim přijetí
hovoru) nastavena možnost
Stisknout libovolnou
klávesu, lze hovor přijmout
stisknutím libovolné klávesy
s výjimkou klávesy .
3. Chcete-li hovor ukončit,
stiskněte klávesu .

1. Mezinárodní předvolbu
lze vložit, když stisknete a
podržíte klávesu . Znakem
„+“ automaticky zvolte
mezinárodní přístupový kód.

15

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

Přejít na

Stisknutím levé
kontextové
klávesy otevřete
dostupné menu
Go to (Přejít na).

Jména

Do dostupného
menu Names
(Jména) přejdete
stisknutím pravé
kontextové
klávesy.

Do dostupného menu přejdete stisknutím
prostřední kontextové klávesy.
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Zadávání textu
Alfanumerické znaky můžete
zadávat pomocí klávesnice
telefonu.

Režim T9
Režim prediktivního zadávání
textu T9 umožňuje snadné
zadávání slov s minimálním
počtem stisknutí kláves. Při
stisknutí každé klávesy začne
telefon zobrazovat znaky, jejichž
zadání předpokládá na základě
vestavěného slovníku.

Režim Symbol
Režim Symbol vám umožňuje
zadávat různé symboly a
speciální znaky. Pro zadání
symbolu zvolte položku Volby
➞ Vložit symbol. Pomocí
navigačních kláves vyberte
požadovaný symbol a stiskněte
tlačítko OK.

Režim 123 (Režim
zadávání čísel)
Číslice zadávejte stisknutím a
podržením kláves.
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Stromová nabídka
1. Zprávy
Vytvořit zprávu
Přijaté
E-mailová schránka
Vytvoření nové e-mailové
adresy
Koncepty
K odeslání
Odeslané
Uložené položky
Emotikony
Zpráva SOS
Nastavení zpráv

2. Kontakty
Jména
Nastavení
Skupiny
Rychlé volby
Čísla volání asist.
služby
Vlastní číslo
Moje vizitka

3. Záznam
Záznam hovorů
Nepřijaté
Přijaté
Volaná čísla
Trvání hovoru
Čítač paketových dat
Cena hovorů
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4. Nastavení
Profily
Displej
Datum a čas
Připojení
Hovor
Telefon
Síť
Profily internetu
Přístupové body
Paketové připojení
Zabezpečení
Informace o paměti
Obnovit výrobní
nastavení

5. Galerie
Paměťová karta
Obrázky
Zvuky
Videa
Hry a aplikace
Ostatní

6. Média
Fotoaparát
Video
Hudba
FM Rádio
Záznam hlasu
Tvůrce vyzvánění

7. Organizér
Budík
Kalendář
Seznam úkolů
Poznámky
Tajné poznámky
Kalkulačka
Stopky
Vyhledávač data
Převodník jednotek
Světový čas
Přejít na
Nastavení

8. Aplikace
Hry a aplikace
Nastavení

9. Web
Domů
Záložky
Sociální síť
Poslední webová
adresa
Nastavení
Přejít na adresu
Uložené stránky

V této části najdete stručný
popis funkcí telefonu.

Přijaté

Zprávy

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

Vytvořit zprávu

E-mailová schránka

Toto menu zahrnuje funkce
související se službou SMS a
MMS.
Tipy: Zprávu SMS lze najednou
odeslat na více čísel.
V menu Možnosti vyberte
položku „Odeslat“, otevře se
seznam kontaktů, ve kterém
lze označit či zrušit označení
kontaktů, kterým má být zpráva
odeslána. Lze označit pouze
20 kontaktů. Pokud zvolíte
možnost Označit všechny,
bude označeno pouze prvních
20 kontaktů.
Chcete-li odeslat zprávu SMS
určité skupině kontaktů, vyberte
možnost „Skupiny kontaktů“
z menu Odeslat.

Funkce Můj e-mail umožňuje za
pevnou měsíční sazbu přijímat
v mobilním telefonu oblíbené
e-maily.

Vytvoření nové e-mailové
adresy
Volbou této položky budete
přesměrováni na portál Hotmail,
kde si budete moci vytvořit účet
na webu Hotmail.
Po vytvoření účtu jej můžete
nastavit pomocí průvodce
nastavením e-mailu, abyste
dostávali e-maily ze serveru
Hotmail.
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Koncepty

Zpráva SOS

Zprávu lze dočasně uložit do
složky Koncepty.

Dlouhým stisknutím klávesy 9
na pohotovostní obrazovce
lze odeslat tísňovou zprávu
na předem zadané číslo
(maximálně 3), téhož lze docílit
z menu zpráv volbou podmenu
SOS. Při dlouhém stisknutí
klávesy 9 na pohotovostní
obrazovce se zobrazí zpráva
„Nastavit tísňovou zprávu?“.
Zvolte možnost „Ano“
a aktivujte tísňové zprávy.
Zadejte text požadované zprávy
a do seznamu příjemců uveďte
maximálně 3 čísla, na která
chcete zaslat zprávu v tísňovém
režimu, nastavení potvrďte
možností Hotovo.

K odeslání
Dočasná složka pro ukládání
zpráv, které nebyly odeslány
nebo zpráv, které jste odeslali,
ale nebyly doručeny.

Odeslané
Po odeslání textové nebo
multimediální zprávy je zpráva
uložena do složky Odeslané.

Uložené položky
Zde jsou přístupné veškeré
uložené zprávy, textové šablony
a multimediální šablony.

Emotikony
Seznam užitečných emotikonů,
které jsou již předem vytvořeny
a pomocí kterých lze rychle
odpovědět.
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Nastavení zpráv
V tomto menu můžete nastavit
funkce poskytovatele síťových
služeb.

Kontakty

Skupiny

Jména

Své kontakty můžete přiřadit do
libovolné dostupné skupiny.

V menu Volby zvolte položku
Hledat a zadejte jméno, které
chcete vyhledat v seznamu
kontaktů.
Můžete zaregistrovat novou
adresu kontaktu volbou položky
Přidat nový kontakt v menu
Možnosti. Pomocí možnosti
Přidání podrobností nového
kontaktu můžete zadat jméno,
různá telefonní čísla, e-mailové
adresy, skupiny, obrázek atd.

Nastavení
Můžete nastavit typ zobrazení
kontaktů, kopírovat, přesouvat,
odesílat kontakty přes rozhraní
Bluetooth; je-li vložena karta
SD, lze provést zálohu a obnovu
kontaktů, vymazat kontakty
a zjistit podrobnosti o paměti.

Rychlé volby
Klávesy 2 až 8 můžete přiřadit
k položce seznamu jmen
a čísel. Nacházíte-li se na
nečinném displeji, můžete volat
přímo stisknutím této klávesy.

Čísla volání asist. služby
Tuto funkci používejte pro
přístup ke konkrétnímu
seznamu služeb poskytovaných
sítí vašeho operátora (jsou-li
podporovány kartou SIM).

Vlastní číslo
Na kartu SIM si můžete uložit i
vlastní telefonní číslo.

Moje vizitka
Tato volba umožňuje vytvořit
vlastní vizitku se jménem a
libovolnými čísly.
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Záznam

Čítač paketových dat

Záznam hovorů

Můžete zkontrolovat množství
dat přenesených v síti.

Můžete zobrazit seznamy všech
odchozích nebo příchozích
hovorů.

Cena hovorů

Můžete zobrazit nepřijaté
hovory.

Zobrazí cenu posledního
hovoru, všech volaných čísel
a umožňuje nastavit limit
pro volání. Také lze provést
Nastavení cen.

Přijaté

Nastavení

Nepřijaté

Můžete zobrazit přijaté hovory.

Profily
Volaná čísla
Můžete zobrazit čísla odchozích
hovorů a volaná čísla.

Můžete upravit a přizpůsobit
tóny telefonu různým událostem
nebo prostředím.

Trvání hovoru

Displej

Zde je možné zobrazit dobu
trvání příchozích a odchozích
hovorů. Doby hovorů je také
možné vynulovat.

Můžete změnit nastavení
displeje telefonu.

Datum a čas
Můžete nastavit funkce
související s datem a časem.
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Připojení
Bluetooth – umožňuje upravit
nastavení připojení BT.
Režim připojení USB –
umožňuje přenos souborů mezi
pamětí telefonu a kompatibilním
počítačem prostřednictvím
režimu Mass storage.

Hovor
Můžete nastavit menu
související s hovorem.
Přesměrování hovoru – služba
přesměrování hovoru umožňuje
přesměrovat příchozí hovory na
jiné číslo. Podrobnosti získáte u
vašeho poskytovatele služeb.
Všechny hlasové hovory:
Provádí se bezpodmínečné
přesměrování hlasových hovorů.
Pokud je obsazeno: Provádí se
přesměrování hlasových hovorů,
je-li obsazeno.

Pokud neodpovídá: Provádí se
přesměrování hlasových hovorů,
pokud hovor nepřijímáte.
Pokud je nedostupný: Provádí
se přesměrování hlasových
hovorů, pokud je telefon vypnutý
nebo bez signálu.

Blokování hovorů – služba
blokování hovoru brání telefon
před uskutečněním určité
kategorie hovorů. Tato funkce
vyžaduje heslo pro blokování
hovoru.
Pevná volba čísel – odchozí
hovory můžete omezit na
vybraná telefonní čísla. Čísla
jsou chráněna vaším kódem
PIN2.
Zapnout: Odchozí hovory
můžete omezit na vybraná
telefonní čísla.

Čekající hovor
Aktivovat: Jestliže vyberete
možnost Aktivovat, můžete
přijmout čekající (příchozí) hovor.
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Deaktivovat: Jestliže vyberete
možnost Zrušit, čekající
(příchozí) hovor nelze rozpoznat.
Zobrazit stav: Zobrazuje se stav
položky Čekající hovor.

Odmítnutí hovoru
Zapnutí a vypnutí odmítnutí
hovoru: Můžete určit, zda se
budou odmítat příchozí hovory.
- Vypnuto: Deaktivuje
automatické odmítnutí hovoru.
- Seznam odmítnutých:
Odmítne pouze konkrétní čísla
z vámi vytvořeného seznamu.
Seznam odmítnutých čísel
lze vytvořit v menu Seznam
odmítnutých.
- Odmítnout všechny hovory:
Odmítne všechny hovory ze
seznamu.
Seznam odmítnutých lze
rovněž nastavit na odmítnutí
určitých čísel mimo seznam
volbou kontaktů, skupin,
neregistrovaných a skrytých
čísel.
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Odeslat vlastní číslo
Nastavit podle sítě: Vaše
telefonní číslo bude zobrazeno
druhé straně. Vaše telefonní
číslo bude přijato do telefonu
příjemce.
Vyp.: Vaše telefonní číslo
nebude zobrazeno.

Automatické opakování
vytáčení
Zap.: Když je tato funkce aktivní,
telefon bude automaticky
opakovaně vytáčet číslo, když se
hovor nespojí.
Vyp.: Telefon nebude provádět
opakované vytáčení, když se
hovor nespojí.

Režim přijetí hovoru
Stisknout “Odeslat”: Jestliže
zvolíte tuto položku, můžete
přijmout hovor stisknutím
klávesy .

Stisknout libovolné tlačítko:
Jestliže zvolíte tuto položku,
lze přijmout hovor stisknutím
libovolné klávesy s výjimkou
klávesy pro ukončení hovoru
a pravé kontextové klávesy.

Časovač volání zdarma – toto
menu umožňuje sledování
volných minut. Po zadání
počtu volných minut zařízení
monitoruje zbývající volné
minuty.
Zařízení začne automaticky
odečítat minuty provolané
během hovorů.
Upozornění po minutách –
slouží k nastavení, zda každou
minutu zazní akustický signál.
Režim odpovědi BT – zvolte
možnost Handsfree, chceteli hovory přijímat pomocí
sluchátek Bluetooth, nebo
možnost Přístroj, chcete-li
přijmout hovor stisknutím
klávesy na přístroji.
Uložit nové číslo – zvolením
možnosti Ano uložíte nové číslo.

Srozumit. hlasu – minimalizuje
okolní hluk během hovoru.
Vyberte možnost Zap. nebo Vyp..

Telefon
Umožňuje nastavit telefon.
Automatické zamknutí kláves
– můžete nastavit automatické
zamknutí klávesnice po uplynutí
určité doby.
Jazyk – můžete změnit jazyk
zobrazovaných textů v telefonu.
Změna ovlivní také režim
zadávání textu.
Úspora energie – chceteli změnit tovární nastavení
úspory energie, vyberte jednu
z následujících možností: Vyp.,
Automaticky, Vždy zap..
Informace o telefonu –
zobrazení telefonního čísla, čísla
modelu a verze SW.
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Síť

Paketové připojení

Zde můžete nakonfigurovat
nastavení Volba sítě a Režim
sítě. Můžete také přidat
upřednostňovanou síť pro
připojení do seznamu Seznamy
preferovaných.

Pokud zvolíte možnost „Pokud
je k dispozici“, telefon se při
zapnutí automaticky zaregistruje
do sítě GPRS. Pokud zvolíte
možnost „Když je potřeba“,
připojení GPRS bude navázáno
po dobu připojení ke službě
WAP nebo připojení aplikace.

Profily internetu
Toto menu zobrazuje profily sítě
Internet. Pomocí menu Možnosti
můžete vytvářet nové profily,
mazat je a upravovat. Nemůžete
však mazat a upravovat výchozí
konfigurace.

Přístupové body
Toto menu obsahuje seznam
přístupových bodů. Pomocí
menu Možnosti můžete
vytvářet nové profily, mazat je
a upravovat. Nemůžete však
mazat a upravovat výchozí
konfigurace.
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Zabezpečení
V tomto menu můžete nastavit
zabezpečení telefonu.
Požadavek kódu PIN – telefon
můžete nastavit tak, aby po
každém zapnutí vyžadoval
zadání kódu PIN vaší karty SIM.
Zámek telefonu – chcete-li
zabránit neoprávněným osobám
v používání telefonu, můžete
použít bezpečnostní kód.
Zamknout při změně karty
SIM – zapne funkci zámku,
dojde-li ke změně karty SIM.

Změnit kódy – zkratka
PIN z anglického Personal
Identification Number
znamená osobní identifikační
číslo; zamezuje používání
neoprávněnými osobami. Tyto
přístupové kódy je možné
změnit: bezpečnostní kód, kód
PIN, kód PIN2.

Galerie

Informace o paměti

Obsahuje seznam obrázkových
souborů.

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

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

Paměťová karta
Jestliže se ve slotu pro kartu
telefonu nachází paměťová
karta, lze na ni ukládat obrázky,
zvuky a videa.

Obrázky

Zvuky
V seznamu jsou zobrazeny
zvukové soubory.

Videa
Zobrazí seznam videosouborů.

Hry a aplikace
Na telefonu máte možnost
přístupu k velké sbírce her a
aplikací.
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Ostatní

FM Rádio

Obdržíte-li prostřednictvím
e-mailu soubory
v nedefinovaném formátu, jsou
soubory uloženy v této složce.

Pomocí externího sluchátka
můžete poslouchat rádio FM.
Tipy: Tento telefon podporuje
bezdrátový příjem stanic FM.

Média

Záznam hlasu

Fotoaparát

Můžete si nahrát hlasovou
poznámku.

Pomocí vestavěného
fotoaparátu lze fotografovat a
upravit jeho nastavení tak, aby
odpovídala vašim potřebám.

Video
Pomocí vestavěného
fotoaparátu lze nahrát videoklip.

Hudba
Díky skladbám v telefonu si
můžete snadno vychutnat
různou hudbu.
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Tvůrce vyzvánění
Tato funkce umožňuje pomocí
tohoto nástroje vlastní vyzváněcí
tóny.

Organizér
Budík
Můžete nastavit pět časů
buzení.

Kalendář
Umožňuje zobrazit kalendář
a přidat k vybranému datu sto
událostí.

Seznam úkolů
Umožňuje zobrazit, upravovat a
přidat sto úkolů.

Poznámky
Můžete přidat padesát nových
poznámek, prohlížet a spravovat
uložené poznámky.

Tajné poznámky
Můžete přidat padesát tajných
poznámek. Toto menu vyžaduje
zadání bezpečnostního
kódu, který chrání vaše tajné
soukromé poznámky.

Kalkulačka
Kalkulačka umí základní
aritmetické funkce: sčítání,
odčítání, násobení a dělení.
Rovněž lze používat dostupné
funkce: sin, cos, tan, log, ln,
exp, %, x^2, x^y, odmocnina,
+/-, deg a rad.

Stopky
Pomocí této možnosti lze využít
stopky.

Vyhledávač data
Cílové datum lze spočítat
přičtením položky (Po) dní.
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Převodník jednotek

Aplikace

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

Telefon LG-S310 je dodáván
s předem načtenými hrami,
které vás zabaví ve volném
čase. Pokud si stáhnete nějaké
další hry nebo aplikace, budou
uloženy právě do této složky.
Stiskněte možnost Menu
a vyberte položku Aplikace.
Vyberte položku Moje hry a
aplikace.

Světový čas
Funkce světový čas poskytuje
informace o čase ve světových
velkoměstech.

Přejít na
Pomůže vám to přejít přímo do
menu, které hledáte. Položku
můžete nastavit jako Přejít na.

Nastavení
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Poznámka: Za připojování
k této službě vám mohou
být účtovány další poplatky.
Informace o poplatcích za
stahování dat získáte od
poskytovatele sítě.

Web
Domů
Připojení k domovské stránce.
Jako domovská stránka
se zobrazí web definovaný
v aktivovaném profilu.

Záložky

Facebook a Twitter.
Facebook
Domovská obrazovka: Po
přihlášení se vám zobrazí
aktualizovaný stav vašich přátel.
Vložte svůj komentář o novém
stavu nebo si prohlédněte stav
ostatních.

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

Twitter – Twitter je
komunikační služba, která
uživatelům umožňuje zasílat
a číst krátké zprávy, kterým se
říká tweety.

Sociální síť

Poslední webová adresa

Služby sociálních sítí (SNS)
– telefon LG-S310 poskytuje
služby SNS, které vám umožní
využít a spravovat vaši sociální
síť.
Stiskněte menu Sociální síť
a vyberte si z těchto stránek:

Menu zobrazuje historii nedávno
navštívených stránek.

Nastavení
Můžete nastavit profil,
mezipaměť zobrazení
a zabezpečení internetových
služeb.
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Přejít na adresu
Můžete se přímo připojit
k požadovanému webu. Aby
došlo k připojení ke stránce,
stiskněte po zadání konkrétní
adresy URL klávesu .

Uložené stránky
Umožňuje zobrazení uložených
webových stránek.
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Aktualizace softwaru telefonu
Aktualizace softwaru pro mobilní telefony LG ze sítě Internet
Další informace o používání této funkce naleznete na webu http://
www.lg.cz nebo http://www.lg.com/common/index. jsp ---->
vyberte zemi.
Tato funkce vám umožňuje pohodlně aktualizovat firmware svého
telefonu na nejnovější verzi ze sítě Internet, aniž by bylo nutné
navštívit středisko služeb.

Synchronizace s počítačem
1. Přejděte na stránky www.lge.com a vyberte zemi.
2. Vyberte SERVIS A PODPORA a klikněte na položku Stáhnout
(Download), tím stáhnete nástroj LG Mobile Support Tool do
počítače.
3. Dle pokynů na obrazovce proveďte instalaci sady LG PC Suite
do počítače.
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Příslušenství
K vašemu telefonu existuje řada příslušenství. Tyto možnosti lze
vybrat podle vašich osobních požadavků na komunikaci.

Standardní
baterie

Cestovní
adaptér

Sluchátka

Datový
kabel

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí,
ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním a
návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené
změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám
ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.
Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního
telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z
odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“

POZNÁMKA
• Vždy používejte originální příslušenství LG. Jinak může dojít
ke zrušení záruky.
• V některých regionech můžete obdržet jiné příslušenství.
Máte-li dotazy, obraťte se na místní servisní společnost nebo
prodejce.
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Technické údaje
Okolní teploty
Max.: +55 °C (vybíjení), +45 °C (nabíjení)
Min.: -10 °C

: LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

LG-S310

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010
EN 60950-1:2006 + A11:2009
EN 300 328 V1.7.1

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Doo Haeng Lee / Director

25. Jan. 2011

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon LG-S310 je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.].
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Řešení problémů
Problém

Možné řešení

Telefon nelze zapnout Vytáhněte baterii a vložte ji znovu do
telefonu. Poté zapněte telefon stisknutím
klávesy Napájení.
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Vybitá baterie

Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor
nabíjení na displeji.

Baterie se nenabíjí
správně nebo se
telefon občas sám
vypne

Otřete kontakty pro nabíjení na telefonu i
na baterii čistým, měkkým hadříkem.

Zkracuje se provozní
doba baterie

Krátká doba provozu baterie může být
způsobena uživatelským prostředím,
velkým množstvím hovorů nebo slabým
signálem.

Chyba nabíjení –
teplota je mimo
rozsah

Zkontrolujte, zda je okolní teplota vhodná,
chvíli vyčkejte a pak pokračujte v nabíjení.

Chyba nabíjení –
špatná nabíječka

Používejte pouze originální příslušenství
LG.

Chyba nabíjení –
vadná baterie

Vyměňte baterii.

Chyba nabíjení –
během nabíjení se
nezobrazuje ikona
baterie

Baterie je vybitá nebo nebyla dlouho
používána. Než se na displeji zobrazí ikona
baterie, může to chvíli trvat.

Problém

Možné řešení

Zapomenutý kód
telefonu nebo heslo

Výchozí kód telefonu je „0000“.

Zadejte kód PUK

Třikrát po sobě byl zadán nesprávný kód
PIN a telefon je momentálně zablokovaný.
Zadejte kód PUK dodaný poskytovatelem
služeb.

Ztráta sítě

Můžete se nacházet v oblasti se slabým
signálem. Přesuňte se a zkuste to znovu.
Pokoušíte se o přístup k možnosti,
kterou nemáte u poskytovatele služeb
předplacenou. Další informace vám
poskytne poskytovatel služeb.

Zadali jste číslo, ale
nebylo vytočeno

Ujistěte se, že jste stiskli klávesu Hovor/
Ano.
Ujistěte se, že máte přístup ke správné
službě sítě.
Ujistěte se, že nemáte nastavenou službu
blokování odchozích hovorů.
Ujistěte se, že jste zadali správné předčíslí.

Nelze se vám dovolat

Ujistěte se, že je telefon zapnutý. Stiskněte
klávesu Hovor/Ano a podržte ji déle než
jednu sekundu. Ujistěte se, že máte
přístup ke službě sítě. Ujistěte se, že
nemáte nastavenou službu blokování
příchozích hovorů.
37

Problém

Možné řešení

Volající vás neslyší

Ujistěte se, že máte vypnutý reproduktor.
Ujistěte se, že držíte telefon dostatečně
blízko úst. Mikrofon je umístěn ve spodní
části telefonu.

Nízká kvalita hlasu
hovoru

Zkontrolujte indikátor síly signálu na
displeji. Počet proužků indikuje sílu
signálu. Zkuste telefon přemístit nebo ho
posunout blíže k oknu, pokud jste uvnitř
budovy.

Po vyvolání kontaktu
se nevytočí číslo

Použijte funkci Hledání v telefonním
seznamu a ujistěte se, že je číslo správně
uložené. V případě potřeby číslo uložte
znovu.

Nelze použít prohlížeč Nemáte předplacené datové služby. Bude
nutné kontaktovat poskytovatele služeb,
aby tuto službu aktivoval.
Pokud vám výše
uvedené pokyny
nepomohly problém
vyřešit
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Zapište si číslo modelu mobilního telefonu
a srozumitelný popis problému. Požádejte
o pomoc prodejce, u kterého jste telefon
zakoupili, nebo se obraťte na servisní
centrum společnosti LG.

LG-S310 Návod na používanie
– Slovenčina
Táto príručka sa môže líšiť od telefónu v závislosti od jeho verzie
softvéru a použitého poskytovateľa služieb.
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Pokyny na bezpečné a účinné používanie
Prečítajte si nasledujúce
pokyny. Nedodržiavanie tohto
návodu môže byť nebezpečné
alebo protizákonné. Ďalšie
podrobnosti nájdete v tomto
návode.

Starostlivosť o telefón a
jeho údržba
VAROVANIE: Používajte
len batérie, nabíjačky
a príslušenstvo, ktoré
sú schválené pre tento
konkrétny model telefónu.
Používanie iných typov
môže zrušiť oprávnenie na
používanie alebo záruku ,
ktoré sú platné pre telefón ,
a môže byť nebezpečné.

Varovanie
Pre svoju vlastnú bezpečnosť
používajte LEN určené
ORIGINÁLNE batérie
a nabíjačky.
• Vypnite váš telefón v každej
oblasti, kde to vyžadujú
špeciálne predpisy, ako
napr. v nemocnici, kde môže
negatívne ovplyvniť lekárske
vybavenie.
• Batérie sa musia likvidovať
v súlade s príslušnou
legislatívou.
•
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•

Nerozoberajte prístroj. Ak je
potrebná
oprava, zverte ju
kvalifikovanému
servisnému technikovi.
Opravy v rámci záruky môžu,
podľa uváženia spoločnosti
LG, zahŕňať náhradné diely
alebo dosky, ktoré sú nové
alebo repasované, pod
podmienkou, že spĺňajú
rovnakú funkciu ako
vymieňané diely.

Nenechávajte telefón v
blízkosti zdrojov tepla, ako
radiátory alebo sporáky.
• Na čistenie vonkajšej časti
jednotky používajte suchú
handričku. (Nepoužívajte
rozpúšťadlá.)
• Nenechávajte telefón v
blízkosti kreditných kariet
alebo cestovných lístkov, lebo
môže pôsobiť na informácie
na magnetických pásoch.
•

Elektronické zariadenia
Všetky mobilné telefóny môžu
byť náchylné na rušenie, čo
môže mať vplyv na ich výkon.
• Mobilný telefón nepoužívajte
v blízkosti lekárskych
prístrojov bez toho, by
ste si vyžiadali povolenie.
Neumiestňujte telefón do
blízkosti kardiostimulátorov,
t.j. do náprsného vrecka.

Kardiostimulátor
Aby sa predišlo možnému
rušeniu kardiostimulátora,
minimálna vzdialenosť medzi
mobilným telefónom a
kardiostimulátorom odporúčaná
výrobcami kardiostimulátorov je
15 cm. Používajte preto telefón
pri uchu na opačnej strane,
než na ktorej sa nachádza
kardiostimulátor, a nenoste
telefón v náprsnom vrecku.
Ďalšie informácie týkajúce sa
použitia bezdrôtového prístroja
s kardiostimulátorom získate od
svojho ošetrujúceho lekára.

Bezpečnosť na ceste
Preštudujte si zákony a pravidlá
o používaní mobilných telefónov
v krajine, v ktorej šoférujete.
• Nepoužívajte pri šoférovaní
telefón, ktorý sa drží v ruke.
• Ak je to možné, použite
súpravu na telefonovanie bez
pomoci rúk (handsfree).
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•

Opustite vozovku
a zaparkujte, ak potrebujete
volať alebo prijať hovor, ak to
vyžadujú jazdné podmienky.

Ochrana pred
poškodením sluchu
Ak ste dlhšie vystavení hlasitým
zvukom, môže to poškodiť váš
sluch. Preto vám odporúčame,
aby ste telefón nezapínali ani
nevypínali v blízkosti svojich
uší. Odporúčame vám tiež, aby
ste hlasitosť hudby a hovorov
nastavili na rozumnú úroveň.
Poznámka: Nadmerná hlasitosť
a akustický tlak zo slúchadiel
môže spôsobiť stratu sluchu.

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

6

Prostredie s rizikom
výbuchu
Nepoužívajte telefón na
čerpacích staniciach.
Nepoužívajte telefón v
blízkosti skladov paliva alebo
chemických látok.

V lietadle
Bezdrôtové zariadenia môžu
spôsobiť rušenie zariadení v
lietadle.
• Pred vstupom do
akéhokoľvek lietadla vypnite
svoj mobilný telefón.

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

Tiesňové volania

• Vymeňte batériu, ak už
neposkytuje prijateľný výkon.
Tiesňové volania nemusia byť
Životnosť bloku batérií je až
dostupné vo všetkých mobilných
niekoľko stoviek nabíjacích
sieťach. Preto by ste pri
cyklov.
tiesňových volaniach nemali byť
•
Nevystavujte nabíjačku
nikdy závislí len od mobilného
batérií priamemu slnečnému
telefónu. Informujte sa u svojho
žiareniu ani vysokej vlhkosti,
miestneho poskytovateľa
ako napr. v kúpeľni.
služieb.
• V prípade výmeny batérie
Informácie o batérii a
za nesprávny typ hrozí
nebezpečenstvo výbuchu.
údržba
• Použité batérie zlikvidujte
• Pred nabíjaním nie je
podľa pokynov výrobcu.
potrebné batériu úplne
vybiť. Na rozdiel od iných
batériových systémov nemá
batéria pribalená k prístroju
žiadny pamäťový efekt, ktorý
by mohol znížiť jej výkon.
• Používajte len batérie
a nabíjačky značky LG.
Nabíjačky LG sú navrhnuté
tak, aby maximalizovali
životnosť batérie.
• Nerozoberajte a neskratujte
batérie.
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Vystavenie účinkom
rádiofrekvenčnej energie
Vystavenie účinkom
rádiových vĺn a špecifická
rýchlosť pohltenia (SAR)
Tento mobilný telefón typu
LG-S310 bol skonštruovaný tak,
aby spĺňal platné bezpečnostné
požiadavky týkajúce sa
vystavenia pôsobeniu rádiových
vĺn.
Tieto požiadavky sú založené
na vedeckých záveroch
vrátane bezpečnostných limitov
zabezpečujúcich bezpečnosť
všetkých osôb bez ohľadu na
ich vek a zdravie.
• Expozičné normy pre mobilné
telefóny používajú mernú
jednotku, ktorá je známa ako
špecifická rýchlosť pohltenia
(Specific Absorption Rate
– SAR). Merania SAR sa
vykonávajú v štandardných
prevádzkových polohách so
zariadením, ktoré vysiela na
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maximálnej certifikovanej
úrovni výkonu vo všetkých
testovaných frekvenčných
pásmach.
• Hoci sa hodnoty SAR
jednotlivých modelov
telefónov LG môžu odlišovať,
všetky sú v súlade s
príslušnými smernicami o
vystavení účinkom rádiových
vĺn.
• Limit SAR odporúčaný
Medzinárodnou komisiou na
ochranu pred neionizujúcim
žiarením je 2 W/kg, pričom
ide o priemernú hodnotu na
10 gramov tkaniva.
• Najvyššia hodnota SAR pre
tento model telefónu na
základe testovania DASY4
je 0,922 W/kg (10 g) pre
použitie pri uchu a 0,931 W/
kg (10 g) pri nosení na tele.

Informácie s údajmi SAR
pre obyvateľov v krajinách/
oblastiach, ktoré prijali
obmedzenie SAR, ktoré
odporúča Inštitút elektrických
a elektronických inžinierov
(IEEE), je priemerne 1,6 W/kg
na jeden (1) gram tkaniva.
• Tento prístroj spĺňa právne
predpisy na vyžarovanie
neionizujícímu žiarenia, ak je
používaný v normálnej polohe
pri uchu alebo je umiestnený
najmenej 1,5 cm od tela. Ak
je prístroj umiestnený v obale,
na spone na opasoku alebo
v držiaku na tele, nesmie
takýto doplnok obsahovať
kovové súčasti a mal by byť
umiestnený aspoň 1,5 cm
od tela. Nedodržanie týchto
pokynov môže spôsobiť
prekročenie príslušných
limitov neionizujúceho
žiarenia.
•
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Likvidácia vášho starého prístroja
1 Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej
nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje
európskej Smernici č. 2002/96/EC.
2 Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované
oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených
zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi
miestnej správy.
3 Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať
potenciálnym negatívnym následkom pre prostredie a ľudské zdravie.
4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na
miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde
ste tento produkt zakúpili.

Likvidácia použitých batérií/akumulátorov
1 Keď sa na batériách/akumulátoroch nachádza symbol prečiarknutého
smetiaka, znamená to, že sa na ne vzťahujú ustanovenia európskej
smernice 2006/66/EC.
2 Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických
značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje
viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
3 Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene
od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk
ustanovených na tento účel príslušnými štátnymi alebo miestnymi
orgánmi.
4 Správnou likvidáciou starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť
prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie
zvierat aj ľudí.
5 Podrobnejšie informácie o likvidácií starých batérií/akumulátorov
získate na vašom mestskom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje
likvidáciu odpadu, alebo v obchode, kde ste produkt kúpili.
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Inštalácia SIM karty a batérie telefónu
Inštalácia SIM karty
Keď sa stanete klientom
príslušnej mobilnej siete, bude
vám poskytnutá zasúvateľná
karta SIM, na ktorej budú
nahrané vaše prihlasovacie
údaje, ako je váš kód PIN,
akékoľvek voliteľné služby a
množstvo iných údajov.
Dôležité!
Zasúvateľná karta SIM a jej
obsah sa môže poškriabaním
alebo ohnutím ľahko poškodiť,
preto buďte pri manipulácii s
kartou, hlavne pri jej vkladaní
alebo vyberaní, veľmi opatrní.

Všetky karty SIM udržujte mimo
dosahu detí.

Ilustrácie
Pred vybratím batérie zariadenie
vždy vypnite a odpojte
nabíjačku.
1 Zložte zadný kryt.
2 Nadvihnutím vyberte batériu.
3 Vložte kartu SIM.
4 Vložte batériu.
5 Založte zadný kryt.
6 Nabite batériu.
Poznámka: Pred prvým
použitím batériu úplne nabite.

1

2

3

4

5

6
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Inštalácia pamäťovej karty
Odstránenie krytu batérie. Zatlačte pamäťovú kartu dovnútra zlatým
kontaktom nahor.
Ak chcete vytiahnuť pamäťovú kartu, zľahka ju zatlačte podľa
zobrazenia na obrázku.
Poznámka: Pamäťová karta je voliteľným príslušenstvom.
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Súčasti telefónu
Slúchadlo
Port Micro USB/konektor na
slúchadlá/port nabíjačky
Tlačidlo Odoslať
- Vytáča číslo a prijíma
hovor.
- V pohotovostnom režime:
zobrazenie histórie hovorov.
Číselné tlačidlo
Po väčšinu času sa
numerické tlačidlá používajú
na zadávanie čísel alebo
znakov.
Tlačidlo * (symbolové
tlačidlo)
Vloženie symbolu počas
písania správy.
Navigačné tlačidlá
• V ponuke: navigácia medzi ponukami.
• Horné navigačné tlačidlo: Stlačením
horného navigačného tlačidla prejdete
na Fotoaparát.
• Dolné navigačné tlačidlo: Stlačením
dolného navigačného tlačidla prejdete
na Kalendár.
• Ľavé navigačné tlačidlo: Stlačením
ľavého navigačného tlačidla prejdete na
Novú správu SMS.
• Pravé navigačné tlačidlo: Stlačením
pravého navigačného tlačidla prejdete
na Hudbu.

Obrazovka displeja
Postranné tlačidlo
hlasitosti
Kontextové tlačidlá (ľavé
kontextové tlačidlo / pravé
kontextové tlačidlo)
Tieto tlačidlá vykonávajú
funkciu zobrazenú v dolnej
časti displeja.
Tlačidlo Koniec
Umožňuje vám
zapnúť alebo vypnúť
(podržte stlačené) telefón,
ukončiť hovory alebo prejsť
späť do pohotovostného
režimu.
Tlačidlo #
Dlhším stlačením tohto
tlačidla na nečinnej
obrazovke prejdete do
Tichého režimu. Krátke
stlačenie tiež mení režim
upravovania na všetkých
obrazovkách editora.
Tlačidlo 0
Vloženie medzery počas
písania správy.
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Port Micro USB
Konektor na
slúchadlá/port na
nabíjačku

Postranné tlačidlo
hlasitosti

Kryt batérie

Batéria

Objektív fotoaparátu
Zásuvka pre SIM kartu
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Zapnutie a vypnutie
vášho telefónu.
1. Stlačte tlačidlo Koniec a
držte ho stlačené, až kým sa
telefón nezapne.
2. Stlačte tlačidlo Koniec a
držte ho stlačené, až kým sa
telefón nevypne.

Uskutočnenie hovoru
1. Zadajte telefónne číslo
vrátane predvoľby.
2. Stlačením tlačidla vytočíte
číslo.
3. Ak chcete hovor ukončiť,
stlačte tlačidlo .

Uskutočnenie
medzinárodného hovoru

2. Zadajte predvoľbu krajiny,
oblasti a telefónne číslo.
3. Stlačením tlačidla
[Odoslať] vytočíte číslo.

Prijatie hovoru
1. Pri prijatí hovoru začne
telefón vyzváňať.
2. Ak bola možnosť
Ktorékoľvek tlačidlo
nastavená ako Režim
odpovedania (Nastavenia >
Hovor > Režim odpovedania),
hovor môžete zdvihnúť
ľubovoľným tlačidlom okrem
.
3. Ak chcete hovor ukončiť,
stlačte tlačidlo .

1. Stlačte a podržte tlačidlo
pre medzinárodnú predvoľbu.
Znak ‘+’ automaticky zvolí
medzinárodný prístupový
kód.
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Výber funkcií a možností
Telefón ponúka súbor funkcií, ktoré umožňujú jeho prispôsobenie.
Tieto funkcie sa nachádzajú v rôznych ponukách a podponukách
a sú dostupné pomocou dvoch označených kontextových tlačidiel
a . Každé menu a podmenu umožňuje zobraziť a upraviť
nastavenia jednotlivých funkcií.
Úloha kontextových tlačidiel závisí od aktuálneho kontextu. Štítok
zobrazený v spodnom riadku obrazovky nad týmito tlačidlami
signalizuje ich aktuálnu úlohu.

Prejsť na

Mená

Stlačením ľavého
kontextového
tlačidla získate
prístup k položke
Prejsť na.

Stlačením stredného kontextového
tlačidla sa získa prístup do menu,
ktoré je k dispozícii.
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Stlačením
pravého
kontextového
tlačidla získate
prístup k položke
Mená.

Zadávanie textu
Pomocou klávesnice môžete
zadávať alfanumerické znaky.

Režim T9
Prediktívny režim T9 umožňuje
jednoduchšie písanie textu s
minimálnym počtom stláčaných
tlačidiel. Postupne so stláčaním
jednotlivých tlačidiel telefón
zobrazuje znaky, o ktorých
predpokladá, že ich chcete
napísať.

Režim Symbol
Režim symbolov umožňuje
zadať rôzne symboly alebo
špeciálne znaky. Ak chcete
zadať symbol, vyberte Voľby
➞ Vložiť symbol. Pomocou
navigačných klávesov vyberte
požadovaný symbol a stlačte
tlačidlo OK.

Režim 123 (Číselný
režim)
Zadávajte čísla stláčaním a
držaním tlačidiel.
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Štruktúra menu
1. Správy
Vytvoriť správu
Prijaté
E-mailová schránka
Vytvorenie novej e-mailovej
adresy
Koncepty
Na odoslanie
Odoslané
Uložené položky
Emotikony
Správa SOS
Nastavenia správy

2. Kontakty
Mená
Nastavenia
Skupiny
Rýchle voľba
Servisné čísla
Vlastné číslo
Moja vizitka

3. Záznam
Záznam hovorov
Neprijaté
Prijaté
Volané čísla
Trvanie hovorov
Počítadlo balíka dát
Ceny hovorov
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4. Nastavenia
Profily
Displej
Dátum a čas
Pripojenie
Hovor
Telefón
Sieť
Internetové profily
Prístupové body
Paketové pripojenie
Bezpečnosť
Informácie o pamäti
Obnoviť výrobné
nastavenia

5. Galéria
Pamäťová karta
Obrázky
Zvuky
Videá
Hry a aplikácie
Iné

6. Média
Fotoaparát
Video
Hudba
Rádio FM
Hlasový záznamník
Tvorca zvonení

7. Organizér
Budík
Kalendár
Zoznam úloh
Poznámky
Skryté poznámky
Kalkulačka
Stopky
Vyhľadávanie dátumu
Prevodník jednotiek
Svetový čas
Prejsť na
Nastavenia

8. Aplikácie
Hry a aplikácie
Nastavenia

9. Web
Domov
Záložky
Sociálna sieť
Posledná webová
adresa
Nastavenia
Prejsť na adresu
Uložené stránky

Táto časť poskytuje
stručné vysvetlenie funkcií
nachádzajúcich sa vo vašom
telefóne.

Správy
Vytvoriť správu
Toto menu zahŕňa funkcie
súvisiace so službami SMS
(Short Message Service) a MMS
(Multimedia Message Service).
Tipy: Správu SMS môžete
poslať viacerým kontaktom
súčasne.
Z ponuky Voľby vyberte
možnosť „Odoslať“, otvorí sa
zoznam kontaktov, kde môže
používateľ označiť alebo zrušiť
označenie kontaktov, ktorým
chce odoslať správu. Je možné
označiť len 20 kontaktov.
Ak používateľ zvolí možnosť
Označiť všetko, označí sa len
prvých 20 kontaktov.
Ak chcete poslať správu SMS
určitej skupine kontaktov,

vyberte možnosť „Skupiny
kontaktov“ z ponuky Odoslať.

Prijaté
Keď dostanete novú správu,
objaví sa upozornenie. Správa
sa uloží do Schránky prijatých
správ.

E-mailová schránka
Služba Môj E-mail vám
umožňuje prenášať vaše
obľúbené e-maily do telefónu za
fixný mesačný poplatok.

Vytvorenie novej
e-mailovej adresy
Výber tejto ponuky vás
presmeruje na portál Hotmail,
kde si budete môcť vytvoriť
konto služby Hotmail.
Po vytvorení konta ho môžete
nastaviť v sprievodcovi
nastavením e-mailu, aby ste
mohli pomocou služby Hotmail
prijímať e-maily.
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Koncepty

Správa SOS

Správu môžete dočasne uložiť
medzi koncepty.

Núdzovú správu môžete
poslať na preddefinované
čísla (maximálne 3) dlhým
stlačením tlačidla 9 na nečinnej
obrazovke. Môžete ju nastaviť aj
z ponuky správ prostredníctvom
vedľajšej ponuky SOS. Dlhšie
podržte stlačené tlačidlo 9 a
zobrazí sa hlásenie: „Nastaviť
správu SOS?“. Stlačte tlačidlo
„Áno“, potom nastavte správu
SOS na možnosť ZAP., napíšte
požadovanú správu a vložte
maximálne 3 čísla do zoznamu
príjemcov, ktorým chcete
odoslať správu v núdzovom
režime. Potom stlačte tlačidlo
Hotovo.

Na odoslanie
Toto je dočasný úložný priečinok
pre neodoslané správy alebo
správy, ktoré ste odoslali, ale
nepodarilo sa ich doručiť.

Odoslané
Po odoslaní správy sa textová
alebo multimediálna správa
uloží do priečinka Odoslané.

Uložené položky
Tu môžete nájsť svoje uložené
správy, SMS šablóny a MMS
šablóny.

Emotikony
Zoznam užitočných emotikon,
ktoré už sú napísané. Slúžia na
rýchlu odpoveď.
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Nastavenia správy
Toto menu umožňuje nastavenie
funkcií vášho poskytovateľa
sieťových služieb.

Kontakty

Skupiny

Mená

Svoje kontakty môžete pridať
do ktorejkoľvek z dostupných
skupín.

Zvoľte možnosť Vyhľadať z
ponuky Voľby a vložte meno,
ktoré chcete vyhľadať v
zozname kontaktov.
Zvolením možnosti Pridať nový
kontakt v ponuke Voľby môžete
uložiť novú kontaktnú adresu.
Prostredníctvom položky Pridať
podrobnosti môžete k novému
kontaktu priradiť meno, rôzne
telefónne čísla a e-mailové
adresy, skupinu, obrázok atď.

Nastavenia
Môžete nastaviť zobrazenie
zoznamu kontaktov, kopírovať,
presúvať a odosielať kontakty
cez rozhranie Bluetooth. Ak je
vložená karta SD, môžete aj
zálohovať a obnovovať kontakty.
Tiež je možné kontakty vymazať
a skontrolovať informácie o
pamäti.

Rýchle voľby
Ku ktorémukoľvek tlačidlu od 2
do 8 môžete priradiť položku zo
zoznamu mien a čísiel. Keď sa
nachádzate na pohotovostnej
obrazovke, hovor môžete
uskutočniť priamo stlačením
tohto tlačidla.

Servisné čísla
Túto funkciu používajte na
prístup ku konkrétnemu
zoznamu služieb poskytovaných
vaším prevádzkovateľom siete
(ak sú podporované SIM kartou).

Vlastné číslo
Môžete uložiť a skontrolovať
svoje vlastné číslo na SIM karte.
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Moja vizitka

Trvanie hovorov

Táto možnosť vám umožní
vytvoriť vlastné vizitky
obsahujúce meno a ľubovoľné
čísla.

Umožňuje zobraziť
trvanie prichádzajúcich a
odchádzajúcich hovorov. Taktiež
môžete vynulovať časovače
hovorov.

Záznam
Záznam hovorov
Môžete zobraziť zoznamy
všetkých odchádzajúcich alebo
prichádzajúcich hovorov.

Neprijaté
Môžete zobraziť neprijaté
hovory.

Prijaté
Môžete zobraziť prijaté hovory.

Počítadlo balíka dát
Môžete skontrolovať množstvo
dát prenesených sieťou.

Ceny hovorov
Zobrazenie poplatkov za
posledný hovor, všetky hovory a
nastavenie obmedzenia hovorov.
Nakonfigurovať môžete aj
Nastavenia cien.

Nastavenia

Volané čísla

Profily

Môžete zobraziť čísla
odchádzajúcich hovorov alebo
čísla, na ktoré ste sa pokúšali
zavolať.

Môžete upraviť a prispôsobiť
zvuky telefónu pre rôzne
udalosti alebo prostredia.
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Displej
Môžete zmeniť nastavenia
displeja telefónu.

Dátum a čas
Môžete nastaviť funkcie
týkajúce sa dátumu a času.

Pripojenie
Bluetooth – Môžete upraviť
nastavenie pripojenia Bluetooth.
Pripojenie USB – Pomocou
režimu Mass Storage
môžete presúvať súbory z
kompatibilného počítača do
pamäte telefónu a naopak.

Hovor
Môžete nastaviť menu týkajúce
sa hovoru.
Presmerovanie hovoru –
Služba Presmerovanie hovoru
vám umožňuje presmerovať
prichádzajúce hovory na iné
číslo. Ďalšie informácie vám
poskytne operátor.

Všetky hlasové volania:
Presmeruje všetky hlasové
volania bez výnimky.
Ak je obsadené: Presmeruje
hlasové volania, keď prebieha
iný hovor.
Ak neodpovedá: Presmeruje
hlasové volania, ktoré
neprijmete.
Ak je mimo dosahu:
Presmeruje hlasové volania, ak
je telefón vypnutý alebo mimo
pokrytia signálom.

Blokovanie hovorov – Služba
blokovania hovorov zabraňuje,
aby váš telefón uskutočňoval
alebo prijímal hovory určitej
kategórie. Táto funkcia vyžaduje
heslo blokovania hovorov.
Pevná voľba – Môžete
obmedziť odchádzajúce hovory
na vybrané telefónne čísla. Čísla
sú chránené kódom PIN2.
Zapnúť: Môžete obmedziť
odchádzajúce hovory na vybrané
telefónne čísla.
23

Čakajúci hovor
Aktivovať: Ak vyberiete
možnosť Aktivovať, budete môcť
prijať čakajúci (prichádzajúci)
hovor.
Deaktivovať: Ak vyberiete
možnosť Deaktivovať, nebudete
môcť rozpoznať čakajúci
(prichádzajúci) hovor.
Zobraziť stav: Zobrazí stav
čakajúceho hovoru.

Odmietnutie hovoru
Zapnutie/Vypnutie
odmietnutia hovoru: Môžete
nastaviť, či chcete odmietnuť
prichádzajúce hovory.
- Vyp.: Vypne automatické
odmietanie hovoru.
- Zoznam odmietnutí: Odmieta
iba cieľové čísla zo zoznamu,
ktorý nastavíte. Zoznam
odmietnutých môžete nastaviť
prostredníctvom ponuky
Zoznam odmietnutých.
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- Odmietnuť všetky hovory:
Odmietne všetky hovory na
zozname.
Alebo môžete nastaviť Zoznam
odmietnutých zvolením
možností Kontakty, Skupiny,
Nezaregistrované a Žiadne ID
volajúceho.

Odoslat svoje číslo
Nastaviť siet’ou
Zapnuté: Môžete odoslať svoje
telefónne číslo druhej strane.
Vaše telefónne číslo sa zobrazí
na telefóne príjemcu.
Vypnuté: Vaše telefónne číslo
sa nezobrazí.

Automatické opakované
vytáčanie
Zapnuté: Keď sa táto funkcia
aktivuje, telefón sa automaticky
pokúsi opätovne vytočiť číslo
v prípade zlyhania pripojenia
hovoru.
Vypnuté: Váš telefón nevykoná
žiadne pokusy na opätovné
vytočenie, keď sa pôvodný hovor
nespojí.

Režim odpovedania
Iba tlačidlo Odoslať: Ak zvolíte
túto možnosť, hovory budete
môcť prijímať iba stlačením
tlačidla .
Ktorékoľvek tlačidlo: Ak
zvolíte túto možnosť, hovory
budete môcť prijímať stlačením
ľubovoľného tlačidla okrem
tlačidla Ukončiť a pravého
kontextového tlačidla.

Časovač volania zdarma –
Táto možnosť zaznamenáva
počet minút bezplatných volaní.
Keď zadáte dostupné minúty
bezplatného volania, zariadenie
bude zaznamenávať ich počet.
Zariadenie počas hovoru
automaticky začne odpočítavať
minúty, ktoré ste spotrebovali.
Minútový pripomienkovač –
Určuje, či zvukovo oznamovať
každú minútu počas hovoru.

Spôsob odpovedania BT –
Vyberte možnosť Handsfree, ak
chcete prijať hovor pomocou
slúchadiel Bluetooth, alebo
zvoľte Telefón na prijatie hovoru
stlačením tlačidla na telefóne.
Uložiť nové číslo – Zvolením
možnosti Áno uložíte nové číslo.
Čistota hlasu – Minimalizuje
okolitý hluk počas hovoru. Zvoľte
možnosť Zapnuté alebo Vypnuté.

Telefón
Umožňuje nastaviť telefón.
Aut. uzamknutie klávesnice
– Môžete nastaviť, aby sa
klávesnica po určitej dobe
automaticky uzamkla.
Jazyk – Môžete nastaviť jazyk
textov zobrazených na displeji
telefónu. Táto zmena taktiež
ovplyvní jazyk režimu zadávania.
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Úspora energie – Ak chcete
zmeniť predvolené nastavenia
úspory energie, vyberte si z
nasledujúcich možností: Vyp./
Automaticky/Vždy zapnuté
Informácie o telefóne –
Zobrazí vaše telefónne číslo,
číslo modelu a verziu softvéru.

Sieť
V tejto ponuke môžete nastaviť
možnosti Zvoliť sieť a Režim
siete. V položke Zoznam
preferovaných môžete tiež
pridať preferovanú sieť, ku
ktorej sa chcete pripájať.

Internetové profily
Táto ponuka slúži na zobrazenie
zoznamu internetových profilov.
Prostredníctvom ponuky
Voľby môžete vytvárať, mazať
a upravovať nové profily.
Nie je však možné mazať
ani upravovať predvolené
konfigurácie.
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Prístupové body
Toto menu zobrazuje
zoznam prístupových bodov.
Prostredníctvom ponuky
Voľby môžete vytvárať, mazať
a upravovať nové profily.
Nie je však možné mazať
ani upravovať predvolené
konfigurácie.

Paketové pripojenie
Ak vyberiete voľbu „V prípade
dostupnosti“, telefón sa pri
zapnutí automaticky zaregistruje
do siete GPRS. Ak vyberiete
voľbu „V prípade potreby“,
pripojenie GPRS sa vytvorí na
dobu pripojenia WAP alebo
aplikácie.

Bezpečnosť
Táto ponuka vám umožňuje
nastaviť zabezpečenie telefónu.

Kód PIN – Telefón môžete
nastaviť tak, aby si po zapnutí
vyžiadal kód PIN vašej SIM
karty.
Uzamknutie telefónu – Na
zamedzenie neoprávneného
použitia telefónu môžete použiť
bezpečnostný kód.
Uzamknúť pri zmene SIM –
Nastaví funkciu uzamykania pri
zmene SIM karty.
Zmeniť kódy – PIN je skratka
osobného identifikačného čísla
(Personal Identification Number),
ktoré zabraňuje používaniu
neoprávnenými osobami.
Môžete zmeniť prístupové heslá:
kód zabezpečenia, kód PIN,
kód PIN2.

Obnoviť výrobné
nastavenia

Informácie o pamäti

Zvuky

Môžete skontrolovať voľný
priestor a využitie pamäte
telefónu, SIM karty a externej
pamäte (ak je vložená).

Uložené zvukové súbory sa
zobrazia v zozname.

Môžete aktivovať všetky výrobné
nastavenia. Aby ste aktivovali
túto funkciu, budete potrebovať
kód zabezpečenia.

Galéria
Pamäťová karta
Ak má váš telefón pamäťovú
kartu v priečinku na pamäťovú
kartu, môžete doň ukladať
obrázky, zvuky a videá.

Obrázky
Zobrazuje zoznam obrazových
súborov.
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Videá

Média

Zobrazuje zoznam video
súborov.

Fotoaparát

Hry a aplikácie
Vo vašom telefóne máte
možnosť skvelého výberu hier
a aplikácií.

Iné
Keď dostanete súbory
neznámeho formátu
prostredníctvom e-mailu, tieto
súbory sa uložia do tohto
priečinka.

Môžete snímať fotografie
pomocou vstavaného
fotoaparátu a upraviť nastavenia
podľa vlastných potrieb.

Video
Môžete nahrávať videoklipy
prostredníctvom vstavaného
fotoaparátu.

Hudba
S použitím skladieb v telefóne
si môžete vychutnávať rozličnú
hudbu.

Rádio FM
Pomocou externých slúchadiel
môžete počúvať FM rádio.
Tipy: Tento telefón podporuje
bezdrôtové FM rádio.
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Hlasový záznamník

Poznámky

Môžete nahrať hlasovú
poznámku.

Môžete pridať päťdesiat nových
poznámok a spravovať uložené
poznámky.

Tvorca zvonení
Táto funkcia vám umožňuje
vytvárať osobné zvonenia
pomocou tohto nástroja.

Organizér
Budík
Môžete nastaviť päť budíkov
tak, aby sa spustili v zadaný
čas.

Skryté poznámky
Môžete pridať päťdesiat
skrytých poznámok. Kvôli
ochrane súkromných údajov
skrytých poznámok musíte pred
používaním tejto ponuky zadať
bezpečnostný kód.

Kalkulačka

Môžete zobraziť kalendár
a pridať sem sto udalostí v
stanovených termínoch.

Kalkulačka poskytuje základné
aritmetické funkcie: sčítanie,
odčítanie, násobenie a delenie.
Môžete tiež používať dostupné
funkcie ako Sin, Cos, tan, log,
ln, exp, %, x^2, x^y, sqrt, +/-,
deg a rad.

Zoznam úloh

Stopky

Môžete zobraziť, upraviť a
pridať sto úloh do zoznamu.

Táto možnosť vám umožňuje
využívať funkciu stopiek.

Kalendár
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Vyhľadávanie dátumu

Aplikácie

Cieľový dátum môžete vypočítať
pripočítavaním (Po) dní.

Telefón LG-S310 obsahuje
vopred nainštalované hry, ktoré
vám umožnia zabaviť sa vo
voľnom čase. Ak do telefónu
stiahnete nejaké ďalšie hry
alebo aplikácie, uložia sa
do tohto priečinka. Stlačte
Menu a vyberte Aplikácie.
Vyberte Moje hry a aplikácie.

Prevodník jednotiek
Funkcia slúži na prevod medzi
požadovanými jednotkami.
K dispozícii je mnoho typov,
v ktorých možno prevádzať
jednotky: Mena, Plocha,
Dĺžka, Hmotnosť, Teplota,
Objem, Rýchlosť.

Svetový čas
Funkcia Svetový čas poskytuje
informácie o aktuálnom čase v
najväčších mestách sveta.

Prejsť na
Pomôže vám priamo prejsť do
vyhľadávanej ponuky. Položku
môžete nastaviť ako Prejsť na.

Nastavenia
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Poznámka: S pripojením k
tejto službe sú spojené ďalšie
náklady. O poplatkoch za
prenos údajov sa informujte
u svojho poskytovateľa
sieťových služieb.

Web
Domov
Slúži na pripojenie k domovskej
stránke. Domovskou stránkou
bude stránka definovaná
v aktivovanom profile.

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

Sociálna sieť
Služby sociálnej siete (SNS)
– Váš telefón LG-S310 má
služby sociálnej siete, ktoré vám
umožňujú používať a spravovať
vašu sociálnu sieť.
Vyberte ponuku Sociálna sieť
a zvoľte jednu z týchto lokalít:
Facebook a Twitter.

Facebook
Domov: Prihláste sa a budete
môcť sledovať aktualizovaný
status konta vášho priateľa.
Zadajte váš komentár k novému
statusu alebo skontrolujte
ostatných.

Twitter – Twitter je kompaktnou
službou na blogovanie, ktorá
svojim používateľom umožňuje
odosielať a čítať správy známe
ako tweety.

Posledná webová adresa
Toto menu zobrazuje históriu
nedávno prehliadaných stránok.

Nastavenia
Môžete nastaviť profil,
nastavenia vzhľadu,
vyrovnávaciu pamäť Cache
a zabezpečenie týkajúce sa
internetovej služby.
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Prejsť na adresu
Priamo sa môžete pripojiť
k požadovanej stránke. Po
zadaní špecifickej adresy URL
sa stlačením tlačidla pripojte
k danej lokalite.

Uložené stránky
Umožňuje vám prehliadať
uložené webové stránky.
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Aktualizácia softvéru telefónu
Aktualizácia softvéru v mobilnom telefóne LG z Internetu
Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete na stránke http://www.
lg.com/sk alebo http://www.lg.com/common/index. jsp ---->
vyberte krajinu.
Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať firmvér v telefóne na
najnovšiu verziu z internetu bez toho, aby bolo potrebné navštíviť
servisné stredisko.

Synchronizácia s PC
1. Prejdite na stránku www.lge.com a vyberte svoju krajinu.
2. Ak chcete stiahnuť nástroj mobilnej podpory LG, vyberte položku
SERVIS A PODPORA a kliknite na položku Download (Stiahnuť).
3. Na dokončenie inštalácie aplikácie LG PC Suite do vášho
počítača postupujte podľa pokynov na obrazovke.
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Príslušenstvo
K mobilnému telefónu je k dispozícii rozličné príslušenstvo. Tieto
doplnky si možno vyberať podľa svojich osobných komunikačných
potrieb.

Bežná
batéria

Cestovný
adaptér

Náhlavná
súprava

Dátový
kábel

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií,
ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho
ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke. Tieto prípadné
rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie
vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto
prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu,
ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv
zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

POZNÁMKA
• Používajte vždy originálne príslušenstvo LG. Porušenie tohto
odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
• Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od oblasti, kde sa
nachádzate. Ďalšie informácie vám poskytne miestna
servisná spoločnosť alebo zástupca výrobcu.
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Technické údaje
Teploty okolia
Max.: +55 °C (vybíjanie), +45 °C (nabíjanie)
Min.: -10 °C

: LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

LG-S310

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010
EN 60950-1:2006 + A11:2009
EN 300 328 V1.7.1

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Doo Haeng Lee / Director

25. Jan. 2011

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
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Riešenie problémov
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Problém

Možné riešenie

Telefón sa nedá
zapnúť

Vyberte batériu a vložte ju znova. Potom
zapnite telefón tlačidlom vypínača.

Batéria je vybitá

Nabite batériu. Skontrolujte indikátor
nabíjania na displeji.

Batéria sa nenabíja
správne alebo sa
telefón niekedy
samočinne vypne

Čistou suchou tkaninou utrite nabíjacie
kontakty na telefóne a batérii.

Doba výdrže batérie
sa skracuje

Ak je doba výdrže batérie krátka, môže
to byť spôsobené prostredím používania,
vysokým počtom hovorov alebo slabým
signálom.

Chyba nabíjania
- teplota je mimo
rozsah

Uistite sa, že okolitá teplota je správna,
chvíľu počkajte a potom ju znovu nabite.

Chyba nabíjania nesprávna nabíjačka

Používajte len originálne príslušenstvo
spoločnosti LG.

Chyba nabíjania porucha batérie

Vymeňte batériu.

Chyba nabíjania počas nabíjania sa
nezobrazuje ikona
batérie

Batéria je vybitá alebo sa dlho
nepoužívala. Môže chvíľu trvať, kým sa na
obrazovke zobrazí ikona batérie.

Problém

Možné riešenie

Zabudol(-la) som kód
telefónu alebo heslo

Predvolený kód telefónu je „0000“.

Zadajte kód PUK

Kód PIN ste trikrát po sebe zadali
nesprávne a telefón je teraz zablokovaný.
Zadajte kód PUK od poskytovateľa služby.

Strata siete

Môžete sa nachádzať v oblasti so slabým
signálom. Presuňte sa na iné miesto a
skúste znova. Pokúšate sa získať prístup
k možnosti, ktorú nemáte u poskytovateľa
služby predplatenú. Ďalšie informácie
získate od svojho poskytovateľa služby.

Zadané číslo nebolo
vytočené

Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo Hovoriť/
Áno.
Uistite sa, že pristupujete k správnej
sieťovej službe.
Uistite sa, že ste nenastavili možnosť
blokovania odchádzajúcich hovorov.
Uistite sa, že ste zadali oblastný kód.

Volajúci sa vám
nemôže dovolať

Uistite sa, že máte zapnutý telefón.
Stlačte a viac ako jednu sekundu podržte
tlačidlo Hovoriť/ Áno. Uistite sa, že máte
prístup k sieťovej službe. Uistite sa,
že ste nenastavili možnosť blokovania
prichádzajúcich hovorov.
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Problém

Možné riešenie

Volajúci nepočuje, čo
hovoríte

Uistite sa, že ste vypli reproduktor. Uistite
sa, že držíte telefón dostatočne blízko pri
ústach. Tlačidlo mikrofónu sa nachádza na
spodnej strane telefónu.

Hlasová kvalita
hovoru je nízka

Skontrolujte indikátor intenzity signálu na
displeji. Počet paličiek signalizuje intenzitu
signálu. Skúste mierne pohnúť telefónom.
Ak sa nachádzate v budove, skúste sa
presunúť k oknu.

Keď vyvoláte číslo
kontaktu, nedôjde k
vytočeniu žiadneho
čísla

Pomocou funkcie vyhľadávania v
telefónnom zozname si overte, či bolo
číslo uložené správne. V prípade potreby
číslo znovu uložte.

Nemožno používať
prehliadač

Vaše predplatné nezahŕňa dátové služby.
Je potrebné obrátiť sa na poskytovateľa
služby a požiadať ho o aktivovanie služby.

Ak vám vyššie
uvedené postupy
nepomôžu vyriešiť
váš problém

Poznačte si číslo modelu vášho mobilného
telefónu a zrozumiteľne popíšte povahu
problému. Obráťte sa na predajcu telefónu
alebo servisné stredisko LG a žiadajte o
pomoc.

Installing the SIM card and the handset battery
Installing the SIM Card

Illustrations

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

Always switch the device off
and disconnect the charger
before removing the battery.
1 Remove the back cover.
2 Lift battery away.
3 Insert the SIM card.
4 Insert the battery.
5 Attach the back cover.
6 Charge the battery.
Note: Fully charge the battery
before using it for the first time.
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Phone Components
Earpiece
Micro USB Port / Earphone
jack / Charger port

Send key
- Dial a phone number and
answer a call.
- In standby mode: Shows a
history of calls.
Number key
In most of the time, the
numeric keys are used to
input number of characters.
* Key(Symbol key)
Insert symbol when
writing a message.
Navigation keys
• In menu: Navigates
between menus.
• Upper Navigation Key:
Press upper Navigation key
will go to Camera.
• Lower Navigation Key:
Press lower Navigation key
will go to Calendar.
• Left Navigation Key:
Press Left Navigation key
and will go to New text
message.
• Right Navigation Key:
Press right Navigation key
will go to Music.

Display screen
Side volume key
Soft keys (Left soft key /
Right soft key)
These keys perform the
function Indicated in the
bottom of the display.
End key
Allows you to power
the phone on or off(hold
down), end calls, or return
to Standby Mode.
# Key
Long press this key in idle
screen to enter to Silent
Mode.Also short press
changes edit mode in all
editor screen.
0 Key
Insert space when writing a
message.

