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Niektóre informacje zawarte w tej
instrukcji mogą odbiegać od stanu
faktycznego telefonu, w zależności od
jego oprogramowania lub operatora
sieci.
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Gratulujemy zakupu telefonu GD330 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 odpadów lub sklepie, w którym został
nabyty produkt.
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Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego 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 oddziaływania
fal radiowych oraz współczynnika
SAR (ang. Specific Absorption
Rate) Telefon komórkowy
GD330 zaprojektowano w
sposób zapewniający zgodność
z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczeństwa związanymi z
oddziaływaniem fal radiowych.
Te wymagania są oparte na
wskazaniach naukowych
określających marginesy
bezpieczeństwa zapewniające
ochronę wszystkich osób, bez
względu na ich wiek i stan zdrowia.
•

 wskazaniach związanych z
We
oddziaływaniem fal radiowych
posłużono się jednostką pomiaru
znaną jako współczynnik SAR
(ang. Specific Absorption Rate).
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Testy mierzące wartość SAR
są przeprowadzane z użyciem
standardowych metod, gdy
telefon emituje najwyższą
udokumentowaną dla niego moc
promieniowania we wszystkich
wykorzystywanych zakresach
częstotliwości.
• Mimo iż różne modele telefonów
LG mogą różnić się wartością
współczynnika SAR, wszystkie
zaprojektowano tak, by spełniały
odpowiednie wytyczne dotyczące
oddziaływania fal radiowych.
• Graniczna wartość współczynnika
SAR zalecana przez organizację
International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) to 2 W/kg (wartość
uśredniona dla 10 g masy ciała).
• Najwyższa wartość SAR uzyskana
podczas badań tego modelu
telefonu przy użyciu systemu
DASY4 wynosi 0,467 W/kg (10 g)
dla telefonu trzymanego przy
uchu oraz 0,842 W/kg (10 g) dla
telefonu noszonego blisko ciała.
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Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu
•

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 1,6 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.
• Nie narażaj urządzenia na
mechaniczne wibracje lub
wstrząsy.
• Wyłączaj telefon w miejscach,
w których nakazują to specjalne
przepisy. Telefonu nie wolno na
przykład używać w szpitalach,
gdyż może on zakłócać pracę
wrażliwego na promieniowanie
radiowe sprzętu medycznego.
• W trakcie ładowania nie należy
dotykać telefonu mokrymi rękoma.
Może to spowodować porażenie
prądem elektrycznym lub poważne
uszkodzenie telefonu.
•
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Nie należy ładować telefonu w
pobliżu materiałów łatwopalnych,
ponieważ telefon może się
rozgrzać i spowodować zagrożenie
pożarem.
• Zewnętrzną część urządzenia
należy czyścić suchą szmatką.
(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.
• Nie przechowuj telefonu w pobliżu
kart kredytowych lub innych
kart z paskiem magnetycznym,
gdyż może on uszkodzić
informacje zapisane na paskach
magnetycznych.
• Nie dotykaj ekranu ostrym
przedmiotem. Może to
spowodować uszkodzenie telefonu.
•
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Unikaj kontaktu telefonu z cieczami
lub wilgocią.
• Ostrożnie korzystaj z akcesoriów,
takich jak słuchawki. Nie dotykaj
anteny bez potrzeby.
•

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

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
Długotrwałe oddziaływanie dźwięku
o znacznym natężeniu może
doprowadzić do uszkodzenia słuchu.
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.
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Miejsca zagrożone wybuchem

W samolocie

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

Urządzenia bezprzewodowe mogą
powodować zakłócenia w samolocie.

Miejsca zagrożone wybuchem
Nie korzystać z telefonu na stacji
benzynowej.
• N
 ie korzystać z urządzenia w
pobliżu zbiorników paliwa lub
substancji chemicznych.
• Nie przewoź ani nie przechowuj
łatwopalnych gazów, cieczy
lub materiałów wybuchowych
w schowku samochodowym,
w którym znajduje się telefon
komórkowy i akcesoria.
•
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Przed wejściem na pokład
samolotu wyłącz telefon
komórkowy.
• Nie korzystaj z telefonu przed
rozpoczęciem lotu bez zgody
załogi.
•

Dzieci
Przechowuj telefon w bezpiecznym
miejscu, niedostępnym dla małych
dzieci. Telefon zawiera drobne
części, które w przypadku włożenia
do ust stwarzają niebezpieczeństwo
zadławienia.

11
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Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu
Połączenia alarmowe
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.
Szczegółowe informacje można
uzyskać u lokalnego operatora sieci.

Informacje o baterii
B ateria nie musi być całkowicie
rozładowana przed rozpoczęciem
ładowania. W przeciwieństwie do
innych baterii nie istnieje efekt
pamięci, który mógłby zagrozić
działaniu baterii.
• Używaj wyłącznie baterii i
ładowarek firmy LG. Ładowarki
firmy LG zostały zaprojektowane
tak, aby maksymalnie wydłużyć
czas eksploatacji baterii.
• Nie rozkładaj baterii na części ani
nie wywołuj zwarcia.
•

Utrzymuj metalowe styki baterii w
czystości.
• Baterię należy wymienić, jeśli nie
działa w sposób zadowalający.
Baterię można ładować setki
razy, zanim konieczna będzie jej
wymiana.
• Jeśli bateria nie była używana
przez dłuższy czas, naładuj ją,
aby maksymalnie zwiększyć jej
przydatność.
• Nie przechowuj ładowarki w
miejscach nasłonecznionych ani
nie korzystaj z niej w warunkach
wysokiej wilgotności, np. w
łazience.
• Nie przechowuj baterii w gorących
lub zimnych miejscach. Może
to spowodować spadek ich
żywotności.
• Wymiana baterii na baterię
nieprawidłowego typu stwarza
ryzyko eksplozji.
•

12 LG GD330 | Instrukcja obsługi
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 przypadku zużycia baterii należy
W
postępować zgodnie z instrukcjami
producenta. Jeżeli to możliwe,
należy ją poddać recyklingowi. 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.
• Rzeczywisty czas pracy baterii
zależy od konfiguracji sieci,
ustawień urządzenia, sposobu
korzystania z urządzenia, baterii i
warunków otoczenia.
•
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Opis telefonu
Główny wyświetlacz LCD
•U
 góry: siła sygnału, stan
naładowania baterii i
różne funkcje.
•U
 dołu: oznaczenia
klawiszy funkcyjnych.
Lewy/prawy klawisz
funkcyjny
Realizuje funkcje
pokazywane u dołu
wyświetlacza.

Klawisze nawigacyjne
• W trybie gotowości:
U Ulubione
D Kontakty
R Nowa wiadomość
L Profile
• W trybie menu:
poruszanie się między
menu.

Klawisz
wielozadaniowości
Otwiera menu
Wielozadaniowość.
Klawisz Wyślij
Wybieranie numerów
i odbieranie połączeń
przychodzących.
Klawisz Zakończ
Zakończenie lub
odrzucenie połączenia.
Włączanie/wyłączanie
telefonu. Pojedyncze
naciśnięcie powoduje
powrót do ekranu
gotowości.

UWAGA! Przypisanie klawiszy
funkcyjnych i klawiszy
nawigacyjnych jest zależne
od wersji oprogramowania.
Przypisania tego nie można
zmienić.

14 LG GD330 | Instrukcja obsługi
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Czujnik ALC
(Auto Luminance Control
– automatyczna kontrola
podświetlenia)
automatycznie
dostosowuje jasność
ekranu do oświetlenia
otoczenia.

Klawisz Wyczyść
- W trybie wpisywania
znaków: usuwa jeden
znak po każdym
naciśnięciu.
- Podczas bezczynności
ekranu: odtwarzanie
ostatnio słuchanej
muzyki.
Jeśli pliku nie ma
w pamięci telefonu,
na ekranie zostanie
wyświetlony odpowiedni
komunikat.

2009.7.14 6:32:17 PM

Gniazdo ładowarki, kabla USB,
zestawu słuchawkowego
WSKAZÓWKA: Przed
podłączeniem przewodu
USB należy zaczekać na
uruchomienie telefonu i
zarejestrowanie go w sieci.

Przyciski regulacji głośności
• Podczas bezczynności ekranu:
głośność dzwonka.
• Podczas połączenia: głośność
słuchawki.
• Podczas odtwarzania muzyki w tle
(BGM): sterowanie głośnością.

D330_Poland_ERA_1.0_0714.indd 15

Klawisz skrótu
aparatu

Pokrywa komory
baterii

Bateria

Gniazdo karty SIM
15
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Instalacja karty SIM i baterii
1 Zdejmij pokrywę komory baterii
Przesuń pokrywę komory baterii w
dół telefonu i podnieś ją do góry.

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

3 Włóż kartę SIM

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

Wsuń kartę SIM do uchwytu.
Upewnij się, że miejsce styku
karty (w kolorze złotym) jest
zwrócone w dół. Aby wyjąć kartę
SIM, pociągnij ją delikatnie w
przeciwnym kierunku.
OSTRZEŻENIE: Nie wyjmuj ani
nie zamieniaj karty SIM, gdy telefon
jest używany lub włączony. Grozi to
utratą danych i uszkodzeniem karty
SIM.

16 LG GD330 | Instrukcja obsługi
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4 Włóż baterię
Najpierw wsuń górną część
baterii w górną krawędź komory
baterii. Upewnij się, że styki baterii
dotykają blaszek w telefonie.
Dociśnij dolną część baterii.

6 Ładowanie telefonu
Otwórz pokrywę gniazda ładowarki
z boku telefonu GD330. Włóż wtyk
ładowarki do gniazda telefonu i
podłącz ładowarkę do sieci.
Telefon GD330 powinien być
ładowany do momentu wyświetlenia
na ekranie komunikatu „Bateria
naładowana”.

5 Załóż pokrywę komory baterii
Umieść pokrywę na komorze
baterii tak by odpowiednie otwory
pokrywały się z zatrzaskami.

D330_Poland_ERA_1.0_0714.indd 17
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Karta pamięci
Wkładanie karty pamięci

Formatowanie karty pamięci

Karty pamięci umożliwiają
zwiększenie ilości pamięci dostępnej
w telefonie.

Jeśli karta pamięci jest już
sformatowana, można rozpocząć
korzystanie z niej. W przeciwnym
wypadku kartę należy sformatować.

WSKAZÓWKA: Karta pamięci stanowi
wyposażenie dodatkowe.

1 O
 twórz klapkę karty pamięci i
włóż kartę pamięci micro SD
tak, aby miejsce styku karty (w
kolorze złotym) było zwrócone
do dołu. Zamknij pokrywę
karty pamięci (prawidłowe
zamknięcie sygnalizowane jest
charakterystycznym kliknięciem).

1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O, a następnie wybierz
opcję Ustawienia.
2 W
 ybierz opcję Menedżer
pamięci, a następnie wybierz
opcję Pamięć zewnętrzna.
3 W
 ybierz opcję Formatuj i
potwierdź swój wybór.
4 P o wprowadzeniu hasła, jeśli
zostało ono ustawione, karta
zostanie sformatowana i będzie
gotowa do użytku.
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UWAGA: Domyślny kod

zabezpieczający to „0000”.
WSKAZÓWKA! Aby zmienić
domyślne miejsce przechowywania
danych, z menu Ustawienia otwórz
Menedżera pamięci i wybierz opcję
Pamięć domyślna.

UWAGA: Jeśli na karcie

znajdują się jakieś pliki, zostaną
one automatycznie umieszczone
we właściwych folderach, np.
klipy wideo zostaną zapisane w
folderze Wideo.

D330_Poland_ERA_1.0_0714.indd 19
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Mapa menu
Gry i Aplikacje

Połączenia

1. Gry i aplikacje
2. Racing Time2
3. Ustawienia

1. Rejestry połączeń
2. Czas połączeń
3. Ilość danych
4. Koszty połączeń
5. Przekierowania
6. Blokowanie połączeń
7. Numery ustalone
8. Poł. oczekujące
9. Ustawienie wspólne

Terminarz

Multimedia

1. Kalendarz
2. Zadania
3. Notatka
4. Notatka tajna
5. Szukanie dnia
6. Ustawienia

1. Aparat
2. Kamera
3. Muzyka
4. Radio FM
5. Dyktafon

Wiadomości

Moje pliki

1. Napisz
2. Odebrane
3. Skrzynka e-mail
4. Robocze
5. Nadawane
6. Wysłane
7. Moje foldery
8. Szablony
9. Emotikony
0. Ustawienia

1. Obrazy
2. Dźwięki
3. Wideo
4. Gry i aplikacje
5. Pliki Flash
6. Inne
7. Karta pamięci
8. Eksplorator pamięci
wewnętrznej
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Google

Kontakty

Narzędzia

blueconnect

Łączność

Ustawienia

1. Ulubione
2. Alarmy
3. Kalkulator
4. Stoper
5. Konwerter jednostek
6. Czas globalny
7. Usługa kary SIM*
*Korzystanie z usług SIM jest zależne
od karty SIM i usług sieciowych.

1. Bluetooth
2. Tryb połączenia USB

* W zależności od wersji oprogramowania
nazwa tego menu może być inna.
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1. Dodaj nowe
2. Wyszukaj
3. Szybkie wybieranie
4. Grupy
5. Numery serwisowe
6. Własny numer
7. Moja wizytówka
8. Ustawienia

1. Strona główna
2. Wprowadź adres
3. Zakładki
4. Czytnik kanałów RSS
5. Zapisane strony
6. Historia
7. Ustawienia

1. Profile
2. Telefon
3. Ekran
4. Data i godzina
5. Sieć
6. Profil internetowy
7. Punkty dostępowe
8. Transmisja pakietów danych
9. Bezpieczeństwo
0. Menedżer pamięci
*. Zresetuj ustawienia
21
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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.

Tabliczka dotykowa
Przyciski dotykowe tuż pod ekranem
służą do wykonywania poleceń
widocznych tuż nad nimi. Przyciski
Wyślij i Zakończ służą kolejno do
wybierania lub kończenia połączeń.
•

Nie należy zbyt silnie naciskać,
ponieważ tabliczka dotykowa jest
wystarczająco czuła, by wykryć
delikatne dotknięcie.

•

Do dotykania opcji używaj opuszki
palca. Uważaj, aby nie dotknąć
innych przycisków.

22 LG GD330 | Instrukcja obsługi
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Pasek stanu
Ikony na pasku stanu wskazują m.in.
siłę sygnału, nowe wiadomości i stan
baterii, a także informują, czy
połączenie Bluetooth lub GPRS jest
aktywne.
W tabeli poniżej wyjaśniono
znaczenie ikon, które mogą się
pojawić na pasku stanu.
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Ikona Opis
Wielozadaniowość
Siła sygnału sieci (zmienna
liczba kresek)
Brak sygnału sieci
Rozładowana bateria
Nowa wiadomość
Nowa wiadomość e-mail
Ustawiono alarm
Aktywny profil Normalny
Aktywny profil Milczy
Pamięć zewnętrzna
Połączenia są
przekierowywane
Dostępna łączność GPRS
Aktywna łączność EDGE
Roaming
Aktywna łączność Bluetooth
Połączenia są odrzucane
Odtwarzana jest muzyka
w tle
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Połączenia
Nawiązywanie połączenia
głosowego

3 N
 aciśnij klawisz s, aby
nawiązać połączenie głosowe.

1 W
 prowadź numer wraz z pełnym
numerem kierunkowym.
Aby skasować cyfrę, naciśnij
klawisz c.
Aby usunąć wszystkie cyfry,
naciśnij i przytrzymaj klawisz c.

4 N
 aciśnij klawisz e, aby
zakończyć połączenie.

2 A by nawiązać połączenie, naciśnij
klawisz s.
3 N
 aciśnij klawisz e aby
zakończyć połączenie.

Nawiązywanie połączenia
głosowego z poziomu
kontaktów
Nawiązywanie połączeń z osobami,
których numery są na liście
kontaktów, jest proste.
1 Z menu wybierz Kontakty a
następnie Szukaj.
2 W
 ybierz kontakt, z którym chcesz
się połączyć.

Nawiązywanie połączeń
międzynarodowych
1 N
 aciśnij i przytrzymaj klawisz 0,
aby wprowadzić międzynarodowy
prefiks. Znak „+” występuje
przed międzynarodowym kodem
dostępu.
2 W
 prowadź kod kraju, numer
kierunkowy i numer telefonu.
3 Naciśnij klawisz s.

Odbieranie i odrzucanie
połączenia
Gdy dzwoni telefon, naciśnij klawisz
s w celu odebrania połączenia.
Dotknij opcji Milczy, aby wyciszyć
dźwięk dzwonka.
Ta funkcja bywa bardzo pomocna w
przypadku zapomnienia o zmianie
profilu na Milczy przed zebraniem.
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Naciśnij klawisz e aby odrzucić
połączenie.

Szybkie wybieranie
Często wybierane kontakty można
przypisać do numerów szybkiego
wybierania.
1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O, a następnie wybierz
opcję Kontakty.
2 W
 ybierz opcję Szybkie
wybieranie.
3 P oczta głosowa jest już
przypisana do numeru 1
szybkiego wybierania. Wybierz
inny dowolny numer, aby
przypisać do niego kontakt
szybkiego wybierania.
4 Z ostanie otwarta książka
adresowa. Wybierz kontakt, który
ma zostać przypisany do tego
numeru.
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Aby nawiązać połączenie z numerem
szybkiego wybierania:
• Naciśnij przypisany numer, a
następnie klawisz s lub O.
• Naciśnij i przytrzymaj przypisany
numer do momentu wyświetlenia
kontaktu.

Nawiązywanie drugiego
połączenia
1 W
 trakcie pierwszego połączenia
naciśnij klawisz O, wybierz
Opcje, a następnie wybierz
polecenie Dodaj nowe
połączenie.
2 W
 ybierz numer lub wyszukaj
kontakt.
3 N
 aciśnij klawisz s aby
nawiązać połączenie.
4 O
 ba połączenia zostaną
wyświetlone na ekranie
połączenia. Pierwsze połączenie
zostanie zawieszone.

25
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Połączenia
5 W
 ybierz opcję Zamień,
aby przełączać się między
połączeniami.

Wybrane – zostanie wyświetlona
lista wszystkich wybieranych
numerów telefonów.

6 A by zakończyć jedno lub
obydwa połączenia, wybierz
kolejno pozycje Opcje, Zakończ,
a następnie Wszystkie lub
Aktywne.

Odebrane – zostanie wyświetlona
lista wszystkich połączeń
odebranych.

UWAGA: Opłata pobierana jest za
każde z nawiązywanych połączeń.

Wyświetlanie rejestrów
połączeń

Nieodebrane – zostanie wyświetlona
lista wszystkich nieodebranych
połączeń.
WSKAZÓWKA! Z poziomu dowolnej
listy połączeń dotknij lewego
klawisza funkcyjnego oraz opcji Usuń
wszystko, aby usunąć wszystkie
zapisane pozycje.

Na ekranie gotowości naciśnij
klawisz O a następnie wybierz
kolejno opcje Połączenia i Rejestry
połączeń. Wybierz typ połączeń do
wyświetlenia:

Na ekranie gotowości naciśnij
klawisz O a następnie wybierz
opcję Połączenia.

Wszystkie – zostanie wyświetlona
pełna lista wszystkich połączeń
wybranych, odebranych i
nieodebranych.

Czas połączeń – zostanie
wyświetlony czas trwania wszystkich
połączeń odebranych i inicjowanych.
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Z tego menu można także
wyświetlić:

Ilość danych – zostanie wyświetlona
ilość wszystkich odebranych i
wysłanych danych, wyrażona w
kilobajtach.
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Koszty połączeń – zostaną
wyświetlone opłaty naliczone za
wybrane połączenia (ta usługa
jest zależna od sieci i nie jest
świadczona przez wszystkich
operatorów).

Przekazywanie połączeń
1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O a następnie wybierz
opcję Połączenia.
2 Wybierz Przekierowania.
3 W
 ybierz opcję przekazywania
wszystkich połączeń; w przypadku
zajętości linii, gdy nie można
odebrać połączenia lub gdy
telefon jest poza zasięgiem.
4 W
 prowadź numer, na który ma
nastąpić przekierowanie.
5 Wybierz Przekaż.
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UWAGA: Za przekazywanie
połączeń mogą być pobierane
opłaty. Szczegółowe informacje
można uzyskać u operatora sieci.
WSKAZÓWKA! Aby wyłączyć
wszystkie przekierowania, wybierz
opcję Wyłącz wszystko.

Blokowanie połączeń
1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O a następnie wybierz
opcję Połączenia.
2 Wybierz Blokowanie połączeń.
3 W
 ybierz dowolną lub wszystkie z
dostępnych opcji:
Wychodzące
Wychodzące międzynarodowe
Wychodzące połączenia
międzynarodowe za wyjątkiem
kraju zamieszkania
Przychodzące
Przychodzące, gdy w roamingu
Wyłącz wszystko
27
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Połączenia
4 W
 prowadź hasło funkcji
blokowania połączeń. Skontaktuj
się z operatorem, aby sprawdzić,
czy ta usługa jest dostępna.

Połączenia oczekujące

Numery ustalone

2 W
 ybierz opcję Poł. oczekujące,
aby włączyć usługę połączenia
oczekującego.
Jeśli usługa ta jest uaktywniona,
telefon może informować o
połączeniu przychodzącym
podczas trwającej rozmowy. W
słuchawce rozlegnie się dźwięk, a
na wyświetlaczu będzie widoczna
informacja o oczekującym, drugim
połączeniu.

1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O a następnie wybierz
opcję Połączenia.
2 W
 ybierz opcję Numery ustalone
aby włączyć funkcję numerów
ustalonych i utworzyć listę
numerów, które mogą być
wybierane z telefonu. W tym
celu wymagany jest kod PIN2
od operatora. Po uaktywnieniu z
telefonu będzie można wybierać
jedynie numery zawarte na liście
numerów ustalonych.

1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O a następnie wybierz
opcję Połączenia.

W takiej sytuacji można zawiesić
pierwsze połączenie i odebrać drugie
(funkcja ta jest dostępna tylko wtedy,
gdy jest obsługiwana w danej sieci).
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Zmiana ogólnych ustawień
połączeń

Ponowne wybieranie – wybierz
opcję Wł. lub Wył.

1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O, a następnie wybierz
opcję Połączenia.

Tryb odbioru – określ, czy
połączenia mają być odbierane
za pomocą klawisza wysyłania
czy też poprzez otwarcie klapki
telefonu.

2 W
 ybierz opcję Ustawienie
wspólne. Z poziomu tego menu
można zmienić ustawienia
następujących funkcji:
Odrzucanie połączeń – wybierz
opcję Wł. lub Wył. i określ, czy
mają być odrzucane wszystkie
połączenia, tylko połączenia z
określonych grup, kontaktów lub
niezarejestrowanych numerów
(nieznajdujących się na liście
kontaktów) lub bez ID abonenta.
Wysyłaj mój numer – określ,
czy numer ma być wyświetlany u
odbiorcy, gdy inicjujesz połączenie
(funkcja ta jest dostępna tylko
wtedy, gdy jest obsługiwana w
danej sieci).
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Sygnał co 1 min – opcja Wł.
powoduje, że po upływie każdej
minuty połączenia słyszalny
będzie sygnał dźwiękowy.
Tryb odbioru BT – określ
sposób odbierania połączeń
podczas korzystania z zestawu
słuchawkowego Bluetooth.
Wybierz opcję Zestaw BT lub
Telefon.
Zapisz nowy numer –
zapisywanie wykorzystywanych
numerów, które nie są jeszcze
zapisane w Kontaktach.
Ustaw. zamyk. klapki – określ,
czy kończyć aktywne połączenie
po zamknięciu klapki.
29
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Kontakty
Wyszukiwanie kontaktu

Z poziomu menu głównego

Istnieją dwie metody wyszukiwania
kontaktów:

1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O, a następnie wybierz
opcję Kontakty.

Z poziomu ekranu gotowości
1 Z menu Kontakty wybierz Szukaj.
aby otworzyć książkę adresową.
2 N
 aciśnij klawisz numeryczny
odpowiadający pierwszej literze
nazwy kontaktu, który chcesz
wyświetlić, np. dla nazwy „Dom”
naciśnij klawisz 3 (DEF) jeden raz.
Można również użyć nieco szybszej
metody…

2 W
 ybierz opcję Wyszukaj i
wprowadź pierwsze kilka liter
wyszukiwanego kontaktu za
pomocą klawiatury.
3 W
 książce telefonicznej zostanie
wyświetlona lista kontaktów
odpowiadających wprowadzonym
literom.

Dodawanie nowego kontaktu

1 N
 a ekranie gotowości wpisz
numer, który chcesz wyszukać i
wybierz Opcje.

1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O, a następnie wybierz
opcję Kontakty.

2 W
 menu opcji wybierz polecenie
Szukaj.

2 Wybierz polecenie Dodaj nowe.

WSKAZÓWKA! Można wyszukiwać
kontakty według grup, dotykając
pozycji Opcje i wybierając polecenie
Szukaj według, a następnie
zaznaczając opcję Grupa. Spowoduje
to wyświetlenie listy wszystkich grup.
30 LG GD330 | Instrukcja obsługi
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3 Z a pomocą opcji Telefon lub SIM
określ miejsce, gdzie ma być
zapisany kontakt.
4 W
 prowadź imię i nazwisko
nowego kontaktu. Nie trzeba
wprowadzać obydwu danych,
wystarczy wpisać samo imię lub
nazwisko.
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5 W
 pisz odpowiednie informacje a
następnie wybierz opcję Gotowe.
Można również użyć nieco szybszej
metody…
1 N
 a ekranie gotowości wpisz
numer, który chcesz zapisać i
wybierz Opcje.
2 W
 ybierz opcję Zapisz numer,
a następnie wybierz polecenie
Nowy kontakt lub Do kontaktu.
3 W
 pisz odpowiednie informacje,
jak opisano powyżej, a następnie
wybierz Gotowe.

Opcje kontaktów
Podczas przeglądania kontaktów
można wykonać wiele czynności.
Poniżej opisano sposoby dostępu do
menu opcji i korzystania z niego:
1 O
 twórz kontakt, którego chcesz
użyć.
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2 D
 otknij lewego klawisza
funkcyjnego, aby otworzyć listę
opcji.
Dostępne są następujące
polecenia:
Wyślij wiadomość – umożliwia
wysłanie wiadomości lub
wiadomości e-mail do kontaktu.
Wyślij wizytówkę – umożliwia
wysłanie szczegółowych danych
kontaktu do innej osoby w postaci
wizytówki. Wybierz, czy wysłać
jako SMS, MMS, E-mail czy
przez Bluetooth.
Połącz – połączenie z danym
kontaktem.
Nowy kontakt – umożliwia
dodanie nowego kontaktu.
Edytuj – umożliwia edycję
wybranego kontaktu.
Dodaj do grupy – umożliwia
dodanie kontaktu do grupy.
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Kontakty
Zaznacz/Odznacz – umożliwia
zaznaczanie i odznaczanie wielu
kontaktów.
Szukaj według – umożliwia
wyszukiwania pozycji według
numeru lub grup.
Zapisz na karcie 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.
Wprowadź tekst – umożliwia
wybór metody wprowadzania
tekstu.
Szybkie wybieranie – umożliwia
przypisanie kontaktu do jednego z
numerów szybkiego wybierania

Tworzenie grupy
1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O, a następnie wybierz
opcję Kontakty.
2 W
 ybierz opcję Grupy, a następnie
Opcje.
3 W
 ybierz polecenie Dodaj nową
grupę.
4 Wprowadź nazwę nowej grupy.
5 Dotknij opcji Gotowe.
UWAGA: Usunięcie grupy nie
powoduje usunięcia przypisanych
do niej kontaktów. Pozostaną one
w książce adresowej.
WSKAZÓWKA! Istniejącą grupę
można edytować po jej zaznaczeniu i
wybraniu pozycji Opcje. Wybierz opcję
Dodaj uczestnika do grupy z listy
kontaktów, przypisz Dzwonek grupy,
Zmień nazwę grupy lub Usuń grupę.
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Korzystanie z numerów
serwisowych
Możesz wyświetlić listę numerów
serwisowych (SDN) przypisanych
przez dostawcę usług (jeśli funkcja
jest obsługiwana przez kartę SIM).
Do tej grupy należą m.in. numery
alarmowe, biura numerów i poczty
głosowej. Aby zadzwonić pod daną
usługę, zaznacz jej numer i naciśnij
klawisz s.

Wyświetlanie własnego numeru
Aby wyświetlić własny numer,
w menu Kontakty wybierz opcję
Własny numer.

Tworzenie wizytówki
Możesz utworzyć własną wizytówkę
poprzez wybranie opcji Moja
wizytówka oraz polecenia Dodaj. Do
gotowego szablonu wprowadź imię
i nazwisko, numer telefonu, adres
e-mail oraz dodaj zdjęcie.
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Zmiana ustawień kontaktów
Ustawienia kontaktów można
dostosować, tak aby książka
adresowa działała zgodnie z
oczekiwaniami.
1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O a następnie wybierz
opcję Kontakty.
2 W
 ybierz opcję Ustawienia. Z
poziomu tego menu można
dostosować następujące
ustawienia:
Ust. listy kontaktów – umożliwia
wskazanie, skąd mają pochodzić
wyświetlane kontakty: Telefon
i SIM, Tylko Telefon lub Tylko
SIM. Można również wybrać opcję
pokazywania jako pierwszego
imienia lub nazwiska kontaktu,
a także wyświetlania obrazu
kontaktu.
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Kontakty
Kopiuj – umożliwia skopiowanie
kontaktu z karty SIM do pamięci
telefonu i odwrotnie. Można
wybrać opcję kopiowania
wszystkich lub pojedynczych
kontaktów.
Przenieś – to polecenie działa
analogicznie do polecenia Kopiuj,
jednak z tą różnicą, że kontakt
zostanie zapisany jedynie w
lokalizacji, do której zostanie
przeniesiony, np.w przypadku
przeniesienia kontaktu z karty SIM
do telefonu, zostanie on usunięty z
pamięci karty SIM.

Przywróć kontakty – umożliwia
przywrócenie wszystkich danych
ze spisu telefonów z pamięci
zewnętrznej do pamięci telefonu
przy użyciu formatu vCard.
Wyczyść kontakty – usunięcie
wszystkich kontaktów.
Stan pamięci – możliwość
sprawdzenia ilości wolnej pamięci
w telefonie lub na karcie SIM.

Wyślij wszyst. kontakty przez
Bluetooth – przesłanie wszystkich
kontaktów do innego telefonu za
pomocą technologii Bluetooth.
Zrób kopię kontaktów –
umożliwia zapisanie na karcie
pamięci zewnętrznej wszystkich
danych ze spisu telefonów w
formacie vCard.
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Wiadomości
Wiadomości
Telefon GD330 oferuje funkcje
dotyczące usług SMS (Short
Message Service), MMS (Multimedia
Message Service), E-mail oraz
wiadomości sieciowych.

Wysyłanie wiadomości
1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O, wybierz opcję
Wiadomości, a następnie
polecenie Napisz.
2 W
 ybierz opcję Wiadomość, aby
wysłać wiadomość SMS lub MMS.
3 Z ostanie otwarta nowa
wiadomość. Edytor wiadomości
pozwala na tworzenie wiadomości
SMS i MMS, umożliwiając
intuicyjne i łatwe przełączanie się
pomiędzy trybami. Domyślnym
trybem edytora wiadomości jest
tryb SMS.
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4 W
 pisz wiadomość, korzystając
ze słownika T9 lub ręcznego
wprowadzania tekstu Abc.
WSKAZÓWKA! Jeżeli tekst w polu

wiadomości jest dłuższy niż jedna
strona, można wybrać tryb SMS lub
MMS. Jeśli chcesz dokonać zmiany
typu wysyłanej wiadomości, zapoznaj
się z częścią poświęconą menu Wyślij
długi SMS jako w sekcji Zmiana
ustawień SMS.

5 D
 otknij pozycji Opcje i wybierz
polecenie Wstaw, aby dodać
Obraz, Wideo, Dźwięk, Symbole,
Szablon, Emotikon, Nazwę
i numer, Nowy slajd, Temat
lub Więcej (Wizytówka/Termin/
Notatka/Zadania/Moja wizytówka).
6 Naciśnij klawisz Wyślij.
7 P rzeszukaj listę kontaktów lub
naciśnij klawisz numeryczny, aby
wpisać numer telefonu.
8 Naciśnij klawisz Wyślij.
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OSTRZEŻENIE: Jeżeli do
wiadomości zostanie dodany obraz,
dźwięk, klip wideo, slajd, temat,
wizytówka, termin, notatka, zadanie
lub Moja wizytówka, zostanie
ona automatycznie zamieniona na
wiadomość MMS, a za jej wysłanie
pobrana będzie odpowiednia opłata.

Wprowadzanie tekstu
Znaki alfanumeryczne można
wprowadzać za pomocą klawiatury
telefonu. Czynności takie jak
zapisywanie nazw w Kontaktach,
pisanie wiadomości czy planowanie
zdarzeń w kalendarzu wymagają
wprowadzenia tekstu.
Telefon obsługuje następujące
metody wprowadzania tekstu: ze
słownikiem T9, ręczny tryb ABC/Abc/
abc oraz tryb 123.

Uwaga: Niektóre pola mogą
umożliwiać korzystanie tylko z
jednego trybu wprowadzania tekstu
(np. pola numeru telefonu w książce
adresowej).
Aby włączyć tryb słownika T9
wybierz pozycję Opcje, a następnie
opcję Tryb tekstu i wybierz opcję
Tryb T9. Po włączeniu słownika
T9 można przełączać pomiędzy
trybami wprowadzania tekstu przy
użyciu klawisza #. Oznaczenie
trybu wprowadzania tekstu będzie
widoczne w prawym górnym rogu
wyświetlacza.
Aby wprowadzić symbol w polu
tekstowym, naciśnij klawisz * i
wybierz symbol, a następnie naciśnij
klawisz O.
Aby uzupełnić każdy wyraz spacją,
naciśnij klawisz 0.
Aby usunąć znak, naciśnij przycisk
c.
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Słownik T9

Wprowadzanie ręczne Abc

Tryb T9 korzysta z wbudowanego
słownika do rozpoznawania
wprowadzanych słów w oparciu o
sekwencje naciskanych klawiszy.
Wystarczy nacisnąć klawisz
numeryczny odpowiadający literze,
która ma zostać wprowadzona, a
słownik rozpozna słowo po wpisaniu
wszystkich liter.

Ten tryb umożliwia wprowadzanie
liter przez naciśnięcie
odpowiednią liczbę razy klawisza
odpowiadającego żądanej literze, aż
do jej wyświetlenia na ekranie.

UWAGA: Klawisz * służy do
zmiany słów przewidywanych przez
słownik w trybie T9.
Jeśli żądane słowo nie pojawi się,
naciśnij klawisz Opcje i wybierz
polecenie Dodaj do słownika, a
następnie wpisz słowo w ręcznym
trybie ABC. Słowo zostanie dodane
do słownika.
Uwaga: Aby zmienić język słownika
T9, wybierz Opcje, a następnie
wybierz Język pisania.
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Tryb 123 (tryb cyfr)
Cyfry wpisuje się za pomocą jednego
dotknięcia klawisza. Cyfry można
również dodawać w trybach liter,
naciskając i przytrzymując żądany
przycisk.

Konfiguracja konta e-mail
Obsługa wiadomości e-mail w
telefonie GD330 umożliwia kontakt
z bliskimi i współpracownikami poza
domem i biurem. Konfiguracja konta
e-mail typu POP3 lub IMAP4 jest
prosta i szybka.
1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O wybierz opcję
Wiadomości, a następnie
Ustawienia.
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Wiadomości
2 W
 ybierz opcję E-mail, a następnie
Konta poczty e-mail.
3 J eśli konto poczty e-mail nie
zostało jeszcze skonfigurowane,
możesz je skonfigurować przy
pomocy kreatora konfiguracji
konta e-mail.
Adres e-mail/Hasło – wprowadź
adres e-mail oraz hasło.
Nazwa użytkownika – wprowadź
identyfikator użytkownika konta.
Typ skrzynki – wybierz protokół
internetowy używany do
przesyłania poczty e-mail, IMAP4
lub POP3.
Serwer przychodz. – wprowadź
adres IP lub nazwę hosta serwera
poczty przychodzącej (POP3 lub
IMAP4).
Serwer wychodz. – wprowadź
adres IP lub nazwę hosta serwera
poczty wychodzącej (SMTP).

Uwierzytel. SMTP – określ, czy
włączyć ustawienie zabezpieczeń
dla serwera poczty wychodzącej.
Jeśli opcja uwierzytelniania SMTP
zostanie włączona, podczas
wysyłania poczty e-mail konieczne
będzie podanie nazwy użytkownika
oraz hasła dostępu do serwera
poczty wychodzącej.
Nazwa użyt. SMTP/Hasło SMTP –
podaj adres e-mail i hasło
uzyskane od dostawcy usługi email (jeśli opcja uwierzytelniania
SMTP jest włączona).
Nazwa konta – podaj nazwę
skrzynki pocztowej dla tego konta.
4 P o wprowadzeniu danych konta
e-mail, naciśnij klawisz O aby
je zapisać.
Po wykonaniu tych czynności
konto zostanie skonfigurowane i
będzie wyświetlane na liście kont
w folderze E-mail.
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5 M
 enu Edytuj w obszarze Opcje
umożliwia zmianę wprowadzonych
wartości ustawień.
Tytuł – wprowadź nazwę konta.
Moja nazwa – wprowadź imię i
nazwisko.
Nazwa użytkownika – wprowadź
nazwę użytkownika konta.
Hasło – wprowadź hasło do konta.
Adres e-mail – wprowadź adres
e-mail konta.
Zwrotny adres e-mail –
wprowadź adres e-mail dla
odpowiedzi.
Serwer poczty wych. – wprowadź
informacje dotyczące konta.
Serwer poczty przych. –
wprowadź informacje dotyczące
konta.
Maks. rozmiar poczty – wybierz
limit rozmiaru wiadomości (maks.
1 MB).
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Typ skrzynki – wprowadź typ
skrzynki pocztowej (POP3 lub
IMAP4).
Zapisz na serwerze – określ,
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.
Punkt dostępu – wybierz punkt
dostępu do Internetu.
Tryb pobierania – wybierz opcję
Tylko nagłówki lub Wszystkie.
Automatyczne odbieranie –
określ, czy nowe wiadomości
e-mail mają być pobierane
automatycznie.
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Wiadomości
Ust. zaawansowane – określ, czy
telefon ma korzystać z ustawień
zaawansowanych.
Numer portu SMTP – zwykle
stosuje się wartość 25.
Wychodzące używają SSL –
określ, czy dla serwera poczty
przychodzącej ma być używany
protokół SSL.
Port serw. przych. – zwykle 110
dla kont POP3 oraz 143 dla kont
IMAP4.
Przychodzące używają SSL –
określ, czy dla serwera poczty
przychodzącej ma być używany
protokół SSL.
Uwierzytel. SMTP – określ
ustawienia zabezpieczeń dla
serwera poczty wychodzącej.
Nazwa użyt. SMTP – podaj
adres e-mail uzyskany od
dostawcy usługi e-mail (jeśli
opcja uwierzytelniania SMTP jest
włączona).

Hasło SMTP – podaj hasło
do konta e-mail uzyskane od
dostawcy usługi e-mail (jeśli
opcja uwierzytelniania SMTP jest
włączona).
Bezp. logow. APOP – określ, czy
bezpieczne logowanie APOP ma
być włączone dla konta POP3. W
przypadku kont IMAP4 ta opcja
jest zawsze wyłączona.

Odbieranie wiadomości e-mail
Sprawdzanie, czy są nowe
wiadomości na koncie może
przebiegać automatycznie
lub ręcznie. Informacje na
temat włączania sprawdzania
automatycznego znajdują się w
punkcie „Zmiana ustawień poczty
e-mail”.
Aby sprawdzać wiadomości ręcznie:
1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O, wybierz opcję
Wiadomości, a następnie
Skrzynka e-mail.
2 Wybierz konto.
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3 W
 ybierz polecenie Otwórz, aby
telefon połączył się z kontem email i pobrał nowe wiadomości.

Wysyłanie wiadomości e-mail
1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O, wybierz opcję
Wiadomości, a następnie
polecenie Napisz.
2 W
 ybierz opcję E-mail, aby
otworzyć nową wiadomość email.
3 Z a pomocą menu Opcje
wprowadź adres odbiorcy i napisz
wiadomość. Za pomocą polecenia
Wstaw dołącz do wiadomości
obrazy, wideo, dźwięki lub pliki
innego typu.
4 W
 ybierz polecenie Wyślij, aby
wysłać wiadomość e-mail.
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Foldery wiadomości
Odebrane – wszystkie odebrane
wiadomości są umieszczane w
skrzynce odbiorczej. W tym menu
można wyświetlać, odpowiadać oraz
przesyłać dalej wiadomości.
Skrzynka e-mail – wszystkie
odebrane wiadomości e-mail są
umieszczane w skrzynce pocztowej.
Robocze – w przypadku braku czasu
na dokończenie wiadomości można
ją zapisać w tym folderze.
Nadawane – folder do
tymczasowego przechowywania
wiadomości w trakcie ich wysyłania.
Wysłane – wszystkie wysłane
wiadomości są umieszczane w tym
folderze.
Moje foldery – tutaj możesz
przenosić wiadomości zapisane w
Odebranych lub Wysłanych i na
odwrót.
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Zarządzanie wiadomościami
1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O wybierz opcję
Wiadomości a następnie
Odebrane.
2 Wybierz Opcje, a następnie:
Odpowiedz – wysyłanie
odpowiedzi na wybraną
wiadomość.
Prześlij dalej – wysyłanie
wybranej wiadomości do kolejnej
osoby.
Połącz – nawiąż połączenie z
nadawcą wiadomości.
Zapisz numer – zapisywanie
adresu nadawcy na liście
kontaktów.
Usuń – usunięcie wiadomości.
Napisz – otwarcie nowej, pustej
wiadomości lub wiadomości email.

Zaznacz/Odznacz – umożliwia
zaznaczanie i odznaczanie wielu
wiadomości w celu usunięcia.
Kopiuj i przenieś – kopiowanie
lub przenoszenie wiadomości do
telefonu, karty SIM lub folderu
Moje wiadomości.
Filtr – wyświetlanie wiadomości
według ich typu. Spowoduje to
oddzielenie wiadomości SMS i
MMS.
Właściwości – wyświetlenie
dodatkowych informacji o
wiadomości, w tym godziny
wysłania.
W przypadku wyświetlenia
komunikatu Brak miejsca na
wiadomości na karcie SIM należy
usunąć część wiadomości z pamięci
karty SIM.
W przypadku wyświetlenia
komunikatu Brak miejsca na
wiadomości należy usunąć
wiadomości w celu zwolnienia
pamięci.
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Korzystanie z szablonów
Istnieje możliwość utworzenia
szablonów dla często wysyłanych
wiadomości SMS oraz MMS.
Niektóre szablony są już zapisane
w telefonie. Można je modyfikować
zgodnie z własnymi potrzebami.
1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O wybierz opcję
Wiadomości, a następnie
Szablony.
2 W
 ybierz opcję Szablony SMS
lub Szablony MMS. Następnie
możesz wybrać pozycję Opcje,
aby dodać nowe szablony.

Korzystanie z emotikonów
Emotikony urozmaicają i ożywiają
wiadomości tekstowe. W telefonie
znajdują się już najczęściej używane
emotikony.
1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O wybierz opcję
Wiadomości, a następnie
Emotikony.
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2 W
 ybierz Opcje, aby wybrać
jedno z poleceń dotyczących
emotikonów: Dodaj, Edytuj, Usuń
lub Usuń wszystkie.

Zmiana ustawień SMS
Ustawienia wiadomości w
telefonie GD330 zostały wcześniej
skonfigurowane, aby można było
natychmiast wysyłać wiadomości.
Jeśli chcesz je zmienić, zapoznaj się
z poniższymi informacjami.
Na ekranie gotowości naciśnij
klawisz O wybierz opcję
Wiadomości, a następnie
Ustawienia i SMS. Można zmienić
następujące ustawienia:
Centrum SMS – wprowadź dane
centrum wiadomości.
Raport doręczenia – wybierz, czy
chcesz otrzymywać potwierdzenie
doręczenia wiadomości.
Okres ważności – okres, przez jaki
wiadomość ma być przechowywana
w centrum wiadomości.
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Wiadomości
Typy wiadomości – umożliwia
przekształcenie tekstu na Głos,
Faks, X.400 lub E-mail.
Kodowanie znaków –
sposób kodowania znaków w
wiadomościach wpływający na ich
rozmiar, a tym samym na opłaty za
przesyłanie danych.
Wyślij długi SMS jako – jeżeli tekst
w polu wiadomości jest dłuższy
niż jedna strona, wybierz, czy ma
zostać wysłany jako Kilka SMSów
czy MMS.

Zmiana ustawień MMS
Ustawienia wiadomości w
telefonie GD330 zostały wcześniej
skonfigurowane, aby można było
natychmiast wysyłać wiadomości.
Jeśli chcesz je zmienić, zapoznaj się
z poniższymi informacjami.

Można zmienić następujące
ustawienia:
Tryb odbierania – wybór między
opcjami Sieć krajowa i Sieć
roamingowa. Jeśli następnie
zostanie wybrana opcja
Ręcznie będą wysyłane jedynie
powiadomienia o wiadomościach
MMS, które pozwalają na podjęcie
decyzji, czy pobrać je w całości.
Raport doręczenia – zezwolenie
i/lub żądanie raportów doręczeń.
Potw. odczytu – zezwolenie i/lub
wysłanie wiadomości zwrotnej
potwierdzającej zapoznanie się z
odebraną wiadomością.

Na ekranie gotowości naciśnij
klawisz O, wybierz opcję
Wiadomości, a następnie
Ustawienia i MMS.
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Ważność – poziom ważności
wiadomości MMS.
Okres ważności – okres, przez jaki
wiadomość ma być przechowywana
w centrum wiadomości.
Czas trwania slajdu – wybór
domyślnego czasu trwania slajdu
podczas tworzenia wiadomości
MMS.
Tryb tworzenia – tryb wiadomości.
Godzina dostarczenia –
opcja umożliwiająca dostarczenie
wiadomości o określonej godzinie.
Centrum MMS – szczegółowe dane
centrum wiadomości.

Zmiana ustawień poczty e-mail
Istnieje możliwość dostosowania
ustawień wiadomości e-mail do
własnych preferencji.
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Na ekranie gotowości naciśnij
klawisz O wybierz opcję
Wiadomości, a następnie
Ustawienia i E-mail, aby
dostosować następujące ustawienia:
Konto poczty e-mail – umożliwia
skonfigurowanie konta e-mail.
Zezwalaj na wysyłanie raportu –
wybierz, czy zezwolić na wysyłanie
potwierdzenia przeczytania
wiadomości.
Żądanie potwierdzenia – żądanie
wysyłania potwierdzeń przeczytania
wiadomości.
Odstępy pobierania – wybierz
częstotliwość, z jaką telefon GD330
ma sprawdzać, czy nadeszły nowe
wiadomości.
Liczba pobieranych – umożliwia
określenie liczby jednorazowo
pobieranych wiadomości e-mail.
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Wiadomości
Dołącz wiadomość do przesyłanych
i odpowiedzi – umożliwia określenie,
czy oryginalne wiadomości mają być
załączane w odpowiedziach.
Dołączaj załączniki – wybierz,
czy ma być dołączany załącznik z
oryginalnej wiadomości.
Autom. odbier. w roamingu –
wybierz, czy automatyczne
pobieranie wiadomości ma pozostać
włączone w roamingu.
Powiadamianie o nowej
wiadomości e-mail – określ, czy
nadejście nowych wiadomości ma
być sygnalizowane.
Podpis – utworzenie podpisu do
wiadomości e-mail i włączenie
funkcji dołączania podpisu.
Ważność – poziom ważności
tworzonych wiadomości e-mail.

Zmiana innych ustawień
Na ekranie gotowości naciśnij
klawisz O wybierz opcję
Wiadomości, a następnie
Ustawienia, po czym:
Poczta głosowa – tutaj jest
zapisywany numer Twojej poczty
głosowej. Więcej informacji na temat
oferowanych usług można uzyskać
od operatora sieci.
Wiadomości serwisowe –
odbieranie lub blokowanie
wiadomości serwisowych. Można
również ustawić zabezpieczenia
wiadomości, tworząc listy odbiorców
zaufanych i niezaufanych.
Wiadomości sieciowe –
konfiguracja stanu odbierania
wiadomości, języka oraz innych
ustawień wiadomości sieciowych.
Zapisz SMS – pozwala wykonać
kopię zapasową wiadomości w
pamięci telefonu lub na karcie
pamięci.
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Aparat
Szybkie robienie zdjęć
1 A by otworzyć celownik, naciśnij
klawisz C.
2 S kieruj aparat na obiekt, który
chcesz sfotografować.
3 A by wykonać zdjęcie, naciśnij
klawisz O.

Po zrobieniu zdjęcia
Sfotografowany obraz zostanie
wyświetlony na ekranie. Po
wykonaniu zdjęcia dostępne są
następujące pozycje menu:
Opcje – umożliwia zmianę nazwy
pliku lub jego edycję.
A lbum – przeglądanie zdjęć
znajdujących się w Albumie.
W
 yślij – wysyłanie zdjęcia jako
wiadomości MMS, e-mail lub
przez łącze Bluetooth.
 owy – wykonanie od razu
N
następnego zdjęcia. Bieżące
zdjęcie zostanie zapisane.
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Użyj

jako – użycie obrazu
jako tapety, obrazu kontaktu
lub na ekranie włączania lub
wyłączania.
U
 suń – usunięcie właśnie
wykonanego zdjęcia. Na ekranie
ponownie pojawi się celownik.
Powrót – powrót do poprzedniego
menu.

Korzystanie z ustawień kamery
Z poziomu celownika użyj klawisza
nawigacyjnego, aby wybrać opcje, z
których chcesz skorzystać.
Album – wybierz, aby przejrzeć inne
zdjęcia w albumie.
Wideo – wybierz, aby przejść z trybu
Aparatu do trybu Kamery.
Przechwyć – umożliwia wykonanie
zdjęcia.
Jasność – ustawienie jasności z
celownika aparatu.
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Aparat
Samowyzwalacz – umożliwia
ustawienie czasu opóźnienia po
naciśnięciu klawisza fotografowania/
filmowania. Wybierz jedną z opcji: 3
sekundy, 5 sekund lub 10 sekund.
Funkcja ta jest nieoceniona, gdy
chce się wykonać zdjęcie grupowe i
jednocześnie być na nim!

Korzystanie z ustawień
zaawansowanych

Wybierz jedną z opcji Auto, Mocne
światło, Słoneczny, Oświetlenie
fluorescencyjne lub Pochmurno.
Tryb nocny – włączenie tej opcji
poprawia jakość zdjęć nocnych.
Tryb zdjęcia – wybór pomiędzy
trybem Normalnym i Zdjęć seryjnych.
Jakość obrazu – możliwość
ustawienia jakości obrazu.

Z poziomu celownika wybierz opcję
Ustawienia.

Pamięć w użyciu – wybór miejsca
zapisu zdjęć: Pamięć telefonu lub
Pamięć zewnętrzna.

Rozmiar obrazu – zmiana rozmiaru
obrazu.

Ukryj ikony – ukrywanie ikon
znajdujących się z boku celownika.

Efekty koloru – wybór tonacji
barwnej, która ma zostać użyta przy
wykonywaniu zdjęcia.

Dźwięk migawki – wybór jednego z
trzech dźwięków migawki.

Balans bieli – balans bieli
gwarantuje, że wszystkie białe partie
na zdjęciach będą realistycznie
oddane. Poprawne ustawienie
balansu bieli może wymagać
określenia warunków oświetlenia.
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Regulacja jasności

Wybór trybu zdjęcia

Kontrast określa różnicę między
jasnymi i ciemnymi partiami obrazu.
Obraz o niskim kontraście będzie
sprawiał wrażenie zamglonego,
natomiast obraz o wysokim
kontraście będzie znacznie
ostrzejszy.

1 W
 ybierz opcję Tryb zdjęcia w
menu Ustawienia, aby wyświetlić
menu dostępnych trybów zdjęć.

1 W
 ybierz opcję Jasność w
szybkich ustawieniach.
2 P rzesuń wskaźnik kontrastu
wzdłuż paska, w kierunku ikony
„-” w celu uzyskania niższego
kontrastu i bardziej zamglonego
obrazu lub w kierunku ikony „+”
w celu uzyskania ostrego obrazu
o wysokim kontraście.
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2 W
 ybierz jedną z następujących
opcji:
Normalny – jest to domyślny
rodzaj zdjęcia. Zdjęcie
wykonywane jest w zwykły sposób.
Zdjęcia seryjne – pozwala na
automatyczne, szybkie wykonanie
trzech/sześciu/dziewięciu zdjęć,
jednego po drugim.

Zmiana rozmiaru obrazu
Większa liczba pikseli to większy
rozmiar pliku, co powoduje, że
zdjęcia zajmują więcej pamięci.
Jeśli chcesz zmieścić więcej zdjęć
w telefonie lub na karcie pamięci,
możesz zmienić rozdzielczość
wyrażoną w liczbie pikseli, co
spowoduje zmniejszenie rozmiaru
plików.
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Aparat
1 W
 ybierz opcję Rozmiar obrazu w
menu Ustawienia.

Ustawianie zdjęcia jako tapety
lub obrazu kontaktu

2 W
 ybierz wartość w pikselach
spośród dostępnych opcji:
1600X1200, 1280X960,
640X480, 320X240, kontakt.

Z albumu obrazów wybierz obraz, a
następnie opcję Użyj jako, aby użyć
zdjęcia jako tapety, obrazu kontaktu,
obrazu włączenia lub obrazu
wyłączenia.

3 W
 ybierz żądaną opcję rozmiaru
klipu, po czym naciśnij opcję
Wybierz w celu zastosowania
zmian. Menu ustawień zostanie
automatycznie zamknięte i aparat
będzie gotowy do wykonania
zdjęcia.

UWAGA: Obrazy kontaktów
można dodać tylko do kontaktów
zapisanych w telefonie, a nie na
karcie SIM.

Wyświetlanie zapisanych zdjęć
1 Z apisane zdjęcia są dostępne
zarówno w trybie aparatu, jak i z
poziomu Albumu.
2 N
 a ekranie zostanie wyświetlony
album zdjęć.
3 W
 ybierz zdjęcie, aby otworzyć je
w pełnym rozmiarze.
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Kamera
Nagrywanie krótkiego filmu
1 U staw przełącznik trybu aparatu w
pozycji
i naciśnij klawisz O.
Na ekranie pojawi się celownik
kamery.
2 S kieruj aparat na obiekt, który
chcesz sfilmować.
3 A by rozpocząć filmowanie,
naciśnij klawisz O jeden raz.
4 N
 a dole celownika wyświetlony
zostanie napis REC. Aby
zatrzymać filmowanie, naciśnij
ponownie klawisz O.

Po sfilmowaniu sekwencji
wideo
Na ekranie pojawi się nieruchomy
obraz symbolizujący nagrany klip
wideo.

A lbum – wyświetlenie albumu
wideo.
O
 dtwórz – umożliwia
odtworzenie pliku.
N
 owy – naciśnij, aby
natychmiast rozpocząć
nagrywanie kolejnego klipu
wideo. Bieżący klip wideo
zostanie zapisany.
W
 yślij – wysyłanie filmu jako
wiadomości MMS, e-mail lub
przez łącze Bluetooth.
U
 suń – usunięcie właśnie
nagranego klipu. Na ekranie
ponownie pojawi się celownik.
Powrót – powrót do poprzedniego
menu.

Korzystanie z ustawień kamery

Po nagraniu filmu można korzystać
z następujących opcji dostępnych
w menu:

Z poziomu celownika użyj klawisza
nawigacyjnego, aby wybrać opcje, z
których chcesz skorzystać.

Opcje – umożliwia zmianę nazwy
klipu wideo.

Album – wybierz, aby przejrzeć inne
klipy w albumie.
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Kamera
Aparat – wybierz, aby przejść z
trybu Kamery do trybu Aparatu.

Jakość – możliwość ustawienia
jakości klipu.

Nagraj – umożliwia nagranie klipu
wideo.

Czas trwania – możliwość
określenia maksymalnej długości
nagrania.

Jasność – kontrast określa różnicę
między jasnymi i ciemnymi partiami
klipu.

Korzystanie z ustawień
zaawansowanych
Z poziomu celownika wybierz opcję
Ustawienia.
Rozmiar – zmiana rozmiaru klipu.
Efekty koloru – wybór tonacji, która
ma zostać użyta przy nagrywanym
klipie.
Balans bieli – balans bieli
gwarantuje, że wszystkie białe partie
zdjęciach wideo będą realistycznie
oddane. Poprawne ustawienie
balansu bieli może wymagać
określenia warunków oświetlenia.
Wybierz jedną z opcji Auto, Mocne
światło, Słoneczny, Oświetlenie
fluorescencyjne lub Pochmurno.
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Pamięć w użyciu – określ miejsce
zapisu klipów wideo: Pamięć
telefonu lub Pamięć zewnętrzna.
Ukryj ikony – ukrywanie ikon
znajdujących się z boku celownika.
Głos – wybór polecenia Wycisz
powoduje zapisanie klipu wideo bez
dźwięku.
UWAGA: Po wybraniu
nowego ustawienia należy zawsze
wybrać polecenie Wybierz w celu
zastosowania dokonanych zmian.

Wyświetlanie zapisanych klipów
1 Z apisane klipy wideo są dostępne
zarówno w trybie kamery, jak i z
poziomu Albumu. Album zostanie
wyświetlony na ekranie.
2 W
 ybierz klip wideo, aby go
otworzyć w pełnym rozmiarze.
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Multimedia
Muzyka
Telefon GD330 jest wyposażony
we wbudowany odtwarzacz
muzyki umożliwiający odtwarzanie
ulubionych utworów muzycznych.
Odtwarzacz muzyczny jest dostępny
po wybraniu opcji Muzyka w menu
Multimedia. Z poziomu odtwarzacza
dostępnych jest wiele folderów:
Ostatnio odtwarzane – umożliwia
odsłuchanie ostatnio odtwarzanych
utworów.
Wszystkie utwory – zawiera
wszystkie utwory zapisane w
telefonie.
Listy odtwarzania – zawiera
wszystkie listy odtwarzania
utworzone przez użytkownika.
Wykonawcy – umożliwia
przeglądanie kolekcji muzycznej
według nazwy wykonawcy.

Gatunki – umożliwia przeglądanie
kolekcji muzycznej według nazwy
gatunku.
Wymieszaj utwory – odsłuchiwanie
utworów muzycznych w losowej
kolejności.

Odtwarzanie utworów
1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O i wybierz opcję
Multimedia. Następnie wybierz
pozycję Muzyka, a następnie
opcję Wszystkie utwory.
2 W
 ybierz żądany utwór i wybierz
polecenie Odtwórz.
3 N
 aciśnij klawisz O, aby
wstrzymać odtwarzanie utworu.
4 N
 aciśnij klawisz R, aby przejść
do kolejnego utworu.
5 N
 aciśnij klawisz L, aby przejść
do poprzedniego utworu.

Albumy – umożliwia przeglądanie
kolekcji muzycznej według nazwy
albumu.
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Multimedia
Korzystanie z opcji dostępnych
w trakcie odtwarzania muzyki

Dodaj do listy odtwarzania dodanie pliku do listy odtwarzania.

Wybierz Opcje, a następnie jedną
z opcji:

Właściwości – umożliwia
wyświetlenie szczegółowych
informacji o pliku.

Minimalizuj – opcja powoduje
zniknięcie ekranu odtwarzacza
muzyki, dzięki czemu można
kontynuować normalne korzystanie
z telefonu.
Idź do Muzyki – przejście do menu
Muzyka.
Powtórz – powtarzanie wybranego
utworu, wyłączenie funkcji
powtarzania lub powtarzanie
wszystkich utworów.
Losowo – odsłuchiwanie utworów
muzycznych w losowej kolejności.

Wyślij – umożliwia wysłanie utworu
w wiadomości MMS, wiadomości email lub przez Bluetooth.
Użyj jako – umożliwia użycie utworu
jako dzwonka, dźwięku wiadomości,
dźwięku włączania lub dźwięku
wyłączania.

Tworzenie list odtwarzania
Wybierając utwory z folderu
Wszystkie utwory, można tworzyć
własne listy odtwarzania.

1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O i wybierz opcję
Multimedia, a następnie
Słuchaj przez Bluetooth – umożliwia
pozycję Muzyka i opcję Lista
słuchanie muzyki za pośrednictwem
odtwarzania.
zestawu słuchawkowego Bluetooth
(zestaw taki powinien obsługiwać
funkcję odtwarzania plików MP3).
Wizualizacja – wybór efektów
wizualnych.
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2 W
 ybierz polecenie Dodaj,
wprowadź nazwę listy odtwarzania
i naciśnij klawisz O, aby
zapisać.
3 Z ostanie wyświetlony folder
Wszystkie utwory. Wybierz nazwy
wszystkich utworów, które mają
się znaleźć na liście odtwarzania;
przy nazwie każdej z nich pojawi
się zaznaczenie.
Aby rozpocząć odtwarzanie listy
odtwarzania, wybierz ją i wybierz
polecenie Odtwórz.
UWAGA: Aby dodać drugą listę
odtwarzania, wybierz Opcje, a
następnie wybierz polecenie Nowa
lista.

1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O i wybierz opcję
Multimedia, a następnie
pozycję Muzyka i opcję Listy
odtwarzania.
2 Wybierz listę odtwarzania.
3 Wybierz Opcje.
Dodaj nowe utwory –
dodanie nowych utworów do listy
odtwarzania. Zaznacz żądane
utwory i wybierz opcję Gotowe.
Wyślij – umożliwia wysłanie
utworu w wiadomości lub przez
Bluetooth.
Usuń z listy – umożliwia usunięcie
utworu z listy odtwarzania.

Edycja listy odtwarzania

Zaznacz/Odznacz – zaznaczanie
wielu plików.

Od czasu do czasu może zaistnieć
potrzeba dodania lub usunięcia
niektórych utworów z listy
odtwarzania.

Użyj jako – umożliwia użycie
utworu jako dzwonka, dźwięku
wiadomości, dźwięku włączania
lub dźwięku wyłączania.
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Multimedia
Właściwości – wyświetlenie
następujących szczegółowych
informacji o utworze: Nazwa,
Rozmiar, Data, Godzina, Typ,
Czas trwania, Ochrona oraz Prawa
autorskie.
Menedżer pamięci – sprawdzanie
aktualnego stanu wykorzystania
pamięci.

Usuwanie listy odtwarzania
1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O i wybierz opcję
Multimedia, a następnie
pozycję Muzyka i opcję Listy
odtwarzania.
2 W
 ybierz pozycję Opcje, a
następnie wybierz polecenie
Usuń lub Usuń wszystko w
celu usunięcia wszystkich list
odtwarzania.

Słuchanie radia
Telefon GD330 jest wyposażony
w radio FM, dzięki czemu można
ustawić ulubione stacje i słuchać ich
w podróży.
Na ekranie gotowości naciśnij
klawisz O i wybierz opcję
Multimedia, a następnie Radio FM,
po czy wybierz numer kanału stacji,
której chcesz słuchać.
UWAGA: Aby móc
słuchać radia, należy podłączyć
słuchawki. Słuchawki należy
podłączyć do tego samego
gniazda, co ładowarkę.

Wyszukiwanie stacji
Stacje można zaprogramować,
wyszukując je ręcznie lub
automatycznie. Zostaną one
zapisane pod odpowiednimi
numerami, aby ułatwić ich
wyszukanie w przyszłości.
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Aby wyszukać stacje
automatycznie:
1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O i wybierz opcję
Multimedia, a następnie pozycję
Radio FM i Opcje.
2 W
 ybierz opcję Skanowanie.
Wszystkim odnalezionym stacjom
zostanie automatycznie przypisany
numer kanału.
Aby wyszukać stacje ręcznie:
1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O i wybierz opcję
Multimedia, a następnie pozycję
Radio FM.
2 W
 prowadź częstotliwość stacji
radiowej do zapisania.
3 W
 ybierz opcję Ustaw, a następnie
wybierz kanał do zapisania.
UWAGA: Można również ręcznie
dostroić radio do stacji za pomocą
klawiszy L i R wyświetlonych
obok częstotliwości radiowej.
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Edycja kanałów
Istnieje możliwość przeniesienia
stacji pod inny numer kanału, tak
aby stacje najczęściej słuchane były
łatwiejsze do odnalezienia.
1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O i wybierz opcję
Multimedia, a następnie pozycję
Radio FM i Opcje.
2 W
 ybierz pozycję Lista kanałów
a następnie wybierz kanał, który
chcesz zmienić.
3 W
 ybierz stację z jednego z
pozostałych kanałów lub ręcznie
ustaw żądaną częstotliwość
kanału.
Każdy kanał można edytować po
jego zaznaczeniu i naciśnięciu
pozycji Opcje:
Zmień nazwę – umożliwia zmianę
nazwy kanału.
Zastąp – wybierz nową
częstotliwość dla wybranego
kanału.
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Multimedia
Resetowanie kanałów
1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O i wybierz opcję
Multimedia, a następnie pozycję
Radio FM i Opcje.
2 W
 ybierz pozycję Lista kanałów, a
następnie Opcje.
3 W
 ybierz polecenie Resetuj kanał,
aby skasować aktualny kanał, lub
Resetuj wszystkie kanały, aby
skasować wszystkie kanały.
WSKAZÓWKA! Aby poprawić
odbiór radiowy, rozciągnij przewód
słuchawkowy, który pełni funkcję
anteny.

Korzystanie z dyktafonu
Za pomocą dyktafonu można
nagrywać notatki głosowe lub inne
dźwięki.
1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O i wybierz opcję
Multimedia.

2 W
 ybierz pozycję Dyktafon, a
następnie wybierz jedną z opcji:
Czas – ustawienie czasu trwania
nagrania. Wybierz jedno z
możliwych ustawień: Rozmiar
MMS, 30 sekund, 1 min lub Bez
ograniczeń.
Jakość – wybór jakości dźwięku.
Wybierz jedno z możliwych
ustawień: Bardzo dobra, Dobra
lub Normalna.
Pamięć w użyciu – wybór
pomiędzy pamięcią telefonu a
pamięcią zewnętrzną.
Przejdź do nagrywania głosu –
otwarcie folderu Nagrania
głosowe w folderze Dźwięki.
3 W
 ybierz opcję O, aby rozpocząć
nagrywanie.
4 W
 ybierz opcję Stop, aby
zakończyć nagrywanie.
5 W
 ybierz w menu opcji polecenie
Odtwórz, aby posłuchać nagrania.
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Wysyłanie nagrania głosowego
1 P o zakończeniu nagrywania
wybierz opcje.
2 W
 ybierz polecenie Wyślij, a
następnie jedną z dostępnych
opcji: Wiadomość, E-mail
lub Bluetooth. W przypadku
wybrania opcji Wiadomość lub
E-mail nagranie zostanie dodane
do wiadomości, którą można
opatrzyć tekstem i wysłać tak,
jak zwykle. W przypadku opcji
Bluetooth zostanie wyświetlony
monit o aktywowanie łączności
Bluetooth.
UWAGA: Po zakończeniu
nagrywania wybierz pozycję
Opcje i wybierz jedno z poleceń:
Odtwórz, Wyślij, Plik, Usuń,
Użyj jako (aby użyć nagrania
jako dzwonka) lub Przejdź do
nagrywania głosu.
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Moje pliki
W pamięci telefonu, w folderze Moje
pliki można przechowywać dowolne
pliki multimedialne w celu ułatwienia
dostępu do wszystkich zdjęć,
dźwięków, klipów wideo i gier. Pliki
można również zapisywać na karcie
pamięci. Zaletą korzystania z karty
pamięci jest zwolnienie miejsca w
pamięci telefonu.

Obrazy
Folder Obrazy zawiera listę
domyślnych obrazów załadowanych
fabrycznie do telefonu, obrazów
pobranych przez użytkownika
oraz zdjęć wykonanych aparatem
telefonu.

Menu opcji Obrazy
Opcje dostępne w folderze Obrazy
zależą od rodzaju wybranego obrazu.
W przypadku obrazów dostępne
będą wszystkie opcje.
Wyślij – umożliwia wysłanie obrazu
do innej osoby.

Użyj jako – umożliwia
skonfigurowanie obrazu tak,
aby pojawiał się w telefonie w
określonym czasie.
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 obrazu.
Zaznacz/Odznacz – zaznaczanie
wielu plików.
Edytuj obraz – umożliwia edycję
wybranego obrazu.
Drukuj przez Bluetooth – umożliwia
wydrukowanie pliku obrazu
za pośrednictwem połączenia
®
Bluetooth .
Plik – umożliwia zmianę nazwy pliku
lub wyświetlenie informacji o nim.
Utwórz folder – tworzenie nowego
folderu w ramach folderu Moje
obrazy.
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Pokaz slajdów – umożliwia
rozpoczęcie pokazu slajdów.

Menedżer pamięci – umożliwia
wyświetlenie stanu pamięci.

4 J eżeli wybierzesz opcję
Wiadomość lub E-mail,
zdjęcie zostanie załączone
do wiadomości, którą można
opatrzyć tekstem i wysłać tak,
jak zwykle. W przypadku opcji
Bluetooth zostanie wyświetlony
monit o aktywowanie łączności
Bluetooth, a telefon wyszuka
urządzenie, do którego ma wysłać
zdjęcie.

Wysyłanie zdjęcia

Używanie obrazu

1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O i wybierz opcję Moje
pliki, a następnie pozycję Obrazy.

Zdjęcia mogą być wykorzystane
jako tapeta, obrazy kontaktów lub
obrazy na ekranie uruchamiania lub
wyłączania.

Sortuj według – umożliwia
sortowanie obrazów w określonej
kolejności.
Widok siatki/Widok listy –
wyświetlanie obrazów w widoku listy
lub widoku siatki.

2 W
 ybierz obraz, który chcesz
wysłać, i naciśnij pozycję Opcje.
3 W
 ybierz polecenie Wyślij, a
następnie jedną z dostępnych
opcji: Wiadomość, E-mail lub
Bluetooth.
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1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O i wybierz opcję Moje
pliki, a następnie pozycję Obrazy.
2 W
 ybierz obraz, a następnie
naciśnij pozycję Opcje.
3 D
 otknij opcji Użyj jako i wybierz
jedną z następujących opcji:
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Moje pliki
Tapeta – ustawienia tapety dla
ekranu gotowości.
Obraz kontaktu – umożliwia
przypisanie obrazu do konkretnej
osoby na liście kontaktów, tak aby
obraz pojawiał się, gdy ta osoba
dzwoni.
Włączanie – skonfigurowanie
obrazu tak, aby pojawiał się w
momencie włączenia telefonu.
Wyłączanie – skonfigurowanie
obrazu tak, aby pojawiał się w
momencie wyłączenia telefonu.

Porządkowanie obrazów
1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O i wybierz opcję Moje
pliki, a następnie pozycję Obrazy.
2 W
 ybierz pozycję Opcje, a
następnie Sortuj według.
3 W
 ybierz jedną z opcji: Data, Typ
lub Nazwa.

Usuwanie obrazu
1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O i wybierz opcję Moje
pliki, a następnie pozycję Obrazy.
2 W
 ybierz obraz, który chcesz
usunąć, i wybierz pozycję Opcje.
3 W
 ybierz opcję Usuń, a następnie
potwierdź wybór za pomocą opcji
Tak.
WSKAZÓWKA! Aby szybko
usunąć dowolny plik z folderu Obraz,
zaznacz go kursorem, a następnie
naciśnij klawisz c.

Przenoszenie i kopiowanie
obrazu
Istnieje możliwość kopiowania
obrazów między pamięcią telefonu
i kartą pamięci. Funkcja ta może
być przydatna w celu zwolnienia
miejsca w jednym z banków pamięci
lub zabezpieczenia obrazów przed
utratą.
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1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O i wybierz opcję Moje
pliki, a następnie pozycję Obrazy.

4 A by anulować zaznaczenie
obrazu, dotknij go ponownie, co
spowoduje usunięcie zaznaczenia.

2 W
 ybierz obraz, a następnie
wybierz pozycję Opcje.

5 P o zaznaczeniu wszystkich
obrazów wybierz jedną z opcji,
aby zastosować ją dla wszystkich
obrazów.

3 W
 ybierz opcję Przenieś lub
Kopiuj.

Zaznaczanie i usuwanie
zaznaczenia obrazów

Sprawdzanie stanu pamięci

Istnieje możliwość sprawdzenia
ilości zajętej pamięci oraz pamięci
Aby jednocześnie przenieść,
pozostałej do wykorzystania.
skopiować wysłać lub usunąć kilka
obrazów, należy je najpierw wskazać, 1 Na ekranie gotowości naciśnij
zaznaczając je znacznikiem wyboru.
klawisz O i wybierz opcję Moje
pliki, a następnie pozycję Obrazy.
1 Na ekranie gotowości naciśnij
klawisz O i wybierz opcję Moje
pliki, a następnie pozycję Obrazy.

2 W
 ybierz pozycję Opcje, a
następnie Zaznacz/Odznacz.
3 W
 prawej dolnej części obrazu
pojawi się pole wyboru. Po
wybraniu obrazu w polu wyboru
zostanie wyświetlone zaznaczenie.
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2 W
 ybierz kolejno pozycję Opcje, a
następnie Menedżer pamięci.
3 W
 ybierz Pamięć telefonu lub
Pamięć zewnętrzną.
UWAGA: W przypadku
braku karty pamięci opcja Pamięć
zewnętrzna będzie niedostępna.
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Moje pliki
Dźwięki

Wideo

Folder Dźwięki zawiera Dźwięki
domyślne i Nagrania głosowe.
Umożliwia także zarządzanie
dźwiękami, ich wysyłanie oraz
ustawianie jako dzwonków.

Folder Wideo zawiera listę
pobranych klipów wideo oraz klipów
nagranych na telefonie.

Korzystanie z zawartości
folderu dźwięków
1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O i wybierz opcję
Moje pliki, a następnie pozycję
Dźwięki.
2 W
 ybierz folder Dźwięki domyślne
lub Moje dźwięki.
3 W
 ybierz dźwięk, a następnie
naciśnij opcję Odtwórz, aby go
odsłuchać.
4 W
 ybierz pozycję Opcje, a
następnie polecenie Użyj jako.
5 W
 ybierz jedną z dostępnych opcji:
Dzwonek poł. głos., Dźwięk
wiadomości, Włączanie lub
Wyłączanie.

Odtworzenie wideo
1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O i wybierz opcję Moje
pliki, a następnie pozycję Wideo.
2 W
 ybierz klip wideo i naciśnij opcję
Odtwórz.

Opcje podczas odtwarzania
klipów
Wybierz pozycję Opcje podczas
odtwarzania klipu i wybierz jedną z
następujących opcji:
Widok poziomy – wyświetlenie klipu
wideo w pełnym ujęciu.
UWAGA: Istnieje możliwość
przełączania pomiędzy widokiem
poziomym i normalnym podczas
odtwarzania klipu przy pomocy
klawisza #.
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Wycisz/włącz dźwięk – umożliwia
wyłączenie lub włączenie dźwięku.

3 J eżeli wybierzesz opcję
Wiadomość lub E-mail, klip
wideo zostanie załączony do
Przechwyć – umożliwia zapisywanie
wiadomości, którą można
zawartości ekranu przy wstrzymanym
opatrzyć tekstem i wysłać tak,
odtwarzaniu jako pliku obrazu (opcja
jak zwykle. W przypadku opcji
dostępna tylko po wstrzymaniu
Bluetooth zostanie wyświetlony
odtwarzania klipu).
monit o aktywowanie łączności
Powtórz – umożliwia wybór jednej
Bluetooth, a telefon wyszuka
z dostępnych opcji: Wył., Jeden lub
urządzenie, do którego ma wysłać
Wszystkie.
klip.
Właściwości – umożliwia
Korzystanie z menu opcji wideo
wyświetlenie szczegółowych
informacji o pliku.
Z poziomu folderu Wideo można
wybrać jedną z następujących opcji:
Wyślij – umożliwia wysłanie
klipu wideo w wiadomości MMS,
wiadomości e-mail lub przez
Bluetooth.

Wysyłanie klipu wideo
1 W
 ybierz klip wideo, a następnie
naciśnij pozycję Opcje.
2 W
 ybierz polecenie Wyślij, a
następnie jedną z dostępnych
opcji: Wiadomość, E-mail lub
Bluetooth.

D330_Poland_ERA_1.0_0714.indd 65

Wyślij – wysłanie klipu wideo do
przyjaciela.
Przenieś – przeniesienie klipu wideo
między pamięcią telefonu i kartą
pamięci.
Kopiuj – kopiowanie klipu wideo
między pamięcią telefonu i kartą
pamięci.
Usuń – usunięcie klipu wideo.
Zaznacz/Odznacz – zaznaczanie
wielu plików.
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Moje pliki
Plik – edycja nazwy pliku oraz
wyświetlenie informacji.
Utwórz folder – tworzenie nowego
folderu w ramach folderu Moje klipy
wideo.
Sortuj według – sortowanie klipów
wideo w określonej kolejności.
Widok siatki/Widok listy –
wyświetlanie menu opcji w widoku
listy lub widoku siatki.
Menedżer pamięci – umożliwia
wyświetlenie stanu pamięci.

Gry i aplikacje
Do telefonu można pobierać nowe
gry i aplikacje, które uatrakcyjnią
wolny czas.
Po pobraniu gry z sieci konieczne
będzie jej zainstalowanie przed
uruchomieniem.

Uruchomienie gry
1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O i wybierz opcję Gry
i aplikacje.
2 W
 ybierz opcję Gry i aplikacje, a
następnie pozycję Gry.
3 W
 ybierz grę i naciśnij opcję
Uruchom. Korzystanie z menu
opcji gier W folderach Gry
oraz Aplikacje dostępne są
następujące opcje:
Utwórz folder – utworzenie
nowego folderu w menu Gry i
aplikacje.
Sortuj według – sortowanie gier
i aplikacji według następujących
parametrów: Data, Rozmiar lub
Nazwa.
Właściwości – wyświetlanie
informacji dotyczących wybranej
gry
Menedżer pamięci – wyświetlenie
stanu pamięci.
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Aplikacje
Menu Aplikacje pozwala na
zarządzanie aplikacjami Java
zainstalowanymi w telefonie.
Pobrane aplikacje można także
usuwać.
1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O i wybierz opcję Gry
i aplikacje.
2 W
 ybierz opcję Gry i aplikacje, a
następnie pozycję Aplikacje.
3 T utaj możesz przeglądać
i zarządzać posiadanymi
aplikacjami.

Profil sieciowy
Aby pobrać grę, ustaw wartość
połączenia z siecią w menu
Ustawienia.
1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O i wybierz opcję Gry
i aplikacje.
2 Wybierz opcję Ustawienia.
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3 D
 ostępne są następujące
polecenia:
Profile – umożliwia podgląd
bieżących profili i dodawanie
nowych.
Lista certyfikatów – umożliwia
podgląd listy certyfikatów
dotyczących korzystania z aplikacji
Java.

Instalowanie gry lub aplikacji
Java
Telefon umożliwia pobieranie i
uruchamianie dowolnych programów
w technologii Java, np. gier Java
— zależy to jednak od dostawcy
usług. Pliki Java można przesyłać
z komputera do pamięci telefonu
przy użyciu funkcji Bluetooth,
pamięci masowej USB lub pamięci
zewnętrznej. Pliki programów Java
mają format .jad lub .jar.
Po zapisaniu plików programu
Java w pamięci telefonu należy je
zainstalować przed uruchomieniem
gry lub aplikacji.
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Moje pliki
Aby zainstalować grę lub aplikację
Java:
1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O i wybierz opcję
Pliki, a następnie pozycję Inne
lub Karta pamięci (jeśli włożona
została pamięć zewnętrzna).
2 W
 ybierz plik (w formacie *.jad
lub *.jar), który ma zostać
zainstalowany, i naciśnij polecenie
Instaluj.
UWAGA: Plik .jad powinien
zawierać własny plik .jar.
3 Z ainstalowany program Java
jest dostępny w menu Gry
lub Aplikacje, gdzie można go
wybrać, uruchomić lub usunąć.

Pliki Flash
Folder Pliki Flash zawiera wszystkie
domyślne i pobrane pliki Flash.

Inne
Folder Inne służy do
przechowywania plików innych niż
zdjęcia, dźwięki, gry oraz aplikacje.

Karta pamięci
W przypadku zakupu opcjonalnej
zewnętrznej karty pamięci microSD
można zarządzać większymi
zasobami danych.

WSKAZÓWKA! Istnieje
możliwość pobrania do pamięci
telefonu MIDletów Java przy pomocy
usług WAP (Wireless Application
Protocol). Korzystanie z usług
internetowych może jednak wiązać się
z dodatkowymi kosztami.
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Terminarz
Dodawanie zdarzeń do
kalendarza
1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O i wybierz pozycję
Terminarz, a następnie
Kalendarz.
2 W
 ybierz datę, dla której chcesz
dodać zdarzenie.
3 W
 ybierz pozycję Opcje, a
następnie Dodaj nowe zdarzenie.
4 W
 ybierz rodzaj zdarzenia:
Spotkanie, Rocznica lub
Urodziny, a następnie wybierz
polecenie Gotowe.
5 S prawdź datę i wprowadź czas
rozpoczęcia zdarzenia.
6 W
 przypadku spotkań i rocznic
w dolnych polach daty i czasu
wprowadź czas zakończenia
zdarzenia.
7 P o wybraniu polecenia Gotowe
zdarzenie zostanie zapisane w
kalendarzu. Funkcja kalendarza
pomaga zapamiętać ważne
terminy – dzień, w którym
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zapisano zdarzenie jest oznaczony
kursorem, a rozpoczęcie
zdarzenia jest sygnalizowane
dzwonkiem.
WSKAZÓWKA! W kalendarzu
można ustawić dni wolne. Wybierz
po kolei każdy dzień wolny i wybierz
pozycję Opcje oraz Ustaw dzień
wolny. Każdy z wybranych dni
będzie zaznaczony na czerwono.
W momencie ustawiania alarmu
można wybrać opcję wyłączenia dni
określonych jako świąteczne.

Zmiana domyślnego widoku
kalendarza
1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O i wybierz opcję
Terminarz, a następnie pozycję
Ustawienia.
2 Wybierz opcję Kalendarz,
a następnie pozycję Widok
miesięczny lub Widok
tygodniowy.
3 Naciśnij przycisk Gotowe, aby
potwierdzić wybór.
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Terminarz
Dodawanie pozycji do listy
zadań
1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
przycisk O, a następnie wybierz
opcję Terminarz.

Wysyłanie pozycji z listy zadań
1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O i wybierz pozycję
Terminarz, a następnie Zadania.

2 W
 ybierz opcję Zadania, a
następnie polecenie Dodaj.

2 W
 ybierz pozycję, która ma być
udostępniona, a następnie
wybierz pozycję Opcje.

3 W
 ybierz datę zadania, dodaj
notatki i określ poziom ważności:
Wysoka, Średni lub Niska.

3 W
 ybierz opcję Wyślij. Dostępne
są następujące możliwości SMS,
MMS, E-mail lub Bluetooth.

4 Z apisz pozycję listy zadań za
pomocą polecenia Gotowe.

Dodawanie notatki

WSKAZÓWKA! Pozycję można
edytować po jej zaznaczeniu i
wybraniu menu Opcje i polecenia
Edytuj. Zmiany należy zatwierdzić,
wybierając polecenie Gotowe.

1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O i wybierz pozycję
Terminarz, a następnie Notatka.
2 Wybierz polecenie Dodaj.
3 Wpisz notatkę i wybierz polecenie
Zapisz.
4 Notatka pojawi się na ekranie
przy kolejnym otwarciu aplikacji
Notatka.
WSKAZÓWKA Istniejące notatki
można edytować. Wybierz notatkę
przeznaczoną do edycji i wybierz
polecenie Edytuj.
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Dodawanie notatki tajnej
Notatki osobiste dostępne w
menu Notatka tajna umożliwiają
zapewnienie poufności informacji.
Aby móc korzystać z tego
menu, trzeba wprowadzić kod
zabezpieczający.

Szukanie dnia
Funkcja Szukanie dnia to wygodne
narzędzie ułatwiające obliczenie,
jaka data przypadnie po upływie
określonej liczby dni. Na przykład:
60 dni od 02.10.2009 przypada
01.12.2009. To bardzo pomocna
funkcja, jeżeli musimy pamiętać o
ważnych terminach.

Ustawienia
Kalendarz – umożliwia
skonfigurowanie widoku kalendarza.
Wyślij wszystkie terminy i zadania
przez Bluetooth – umożliwia
wysłanie wszystkich danych
zapisanych w kalendarzu i/lub liście
zadań z telefonu do innych telefonów
przy użyciu połączenia Bluetooth.
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Utwórz kopię zapasową kalendarza
i zadań – za pomocą tego menu
można po włożeniu zewnętrznej karty
pamięci utworzyć kopie zapasowe
kalendarza lub listy zadań.
Przywróć kalendarz i zadania –
za pomocą tego menu można
po włożeniu zewnętrznej karty
pamięci przywrócić kopie zapasowe
kalendarza i zadań.
Stan pamięci – to menu umożliwia
wyświetlenie informacji o dostępnej
pamięci w odniesieniu do funkcji
Kalendarz, Zadania, Notatki oraz
Notatka tajna.
Usuń wszystko – to menu
umożliwia usunięcie wszystkich
wpisów w pozycjach Kalendarz,
Zadania, Notatki i Notatka tajna.
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Narzędzia
Dodawanie menu ulubionych
Menu Ulubione zapewnia łatwy
dostęp do najczęściej używanych
funkcji. Do listy menu Ulubione
można dodać ulubione pozycje
menu.

Ustawianie alarmu
1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O i wybierz pozycję
Narzędzia, a następnie Alarmy.
2 Wybierz pozycję Opcje, a
następnie polecenie Dodaj.
3 Ustaw czas alarmu.
4 Wybierz czas działania budzika:
Codziennie, Pn – Pt, Pn – So, So
– Śr, So – Czw, Nd – Czw, So
– Nd, Oprócz świąt, Wybierz dzień
lub Bez powtarzania.
5 Wybierz opcję
oraz polecenie
Edytuj i wybierz dźwięk alarmu.
6 Dodaj notatkę do alarmu i
wybierz Gotowe, gdy zakończysz
wpisywanie. Notatka będzie
wyświetlana równocześnie z
sygnalizacją dźwiękową.
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7 M
 ożna też ustawić jeden z
następujących czasów drzemki: 5,
10, 20 lub 30 minut, 1 godzina
lub Wył.
8 Po ustawieniu alarmu wybierz
polecenie Gotowe.
UWAGA: Możesz ustawić do 5
alarmów.
Alarm zostanie uruchomiony
nawet wówczas, kiedy telefon jest
wyłączony.

Korzystanie z kalkulatora
1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O i wybierz pozycję
Narzędzia, a następnie
Kalkulator.
2 Wprowadź cyfry za pomocą
klawiatury numerycznej.
3 W przypadku prostych obliczeń
wybierz żądaną funkcję (+, –, x,
÷), a następnie znak =.
4 Aby wykonać bardziej złożone
obliczenia, wybierz pozycję Opcje,
aby wybrać żądane polecenie.
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5 A by usunąć pojedynczy znak,
naciśnij klawisz c. Aby usunąć
wszystkie znaki i rozpocząć nowe
obliczenie, naciśnij i przytrzymaj
klawisz c.

Konwersja jednostek

Korzystanie ze stopera

2 W
 ybierz rodzaj przeliczanych
wartości: Waluta, Powierzchnia,
Długość, Masa, Temperatura,
Objętość lub Prędkość.
3 Następnie wybierz jednostkę i
wprowadź wartość przeznaczoną
do konwersji oraz jednostkę, na
którą ma nastąpić konwersja.
4 Odpowiednia wartość pojawi się
na ekranie.

1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O i wybierz pozycję
Narzędzia, a następnie Stoper.
2 Wybierz opcję Start, aby
rozpocząć odliczanie czasu.
3 Wybierz opcję Międzyczas, aby
zarejestrować czas okrążenia.
Opcja ta umożliwia zapisywanie
kolejnych czasów okrążeń (maks.
20).
4 Wybierz opcję Stop, aby
zatrzymać pomiar czasu.
5 Wybierz opcję Wznów, aby
kontynuować odliczanie od czasu
zatrzymania lub wybierz opcję
Wyzeruj, aby rozpocząć odliczanie
od nowa.
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1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O i wybierz pozycję
Narzędzia, a następnie
Konwerter jednostek.

Czas globalny
1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O i wybierz pozycję
Narzędzia, a następnie Czas
globalny.
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Narzędzia
2 W
 ybierz pozycję Opcje, a
następnie Dodaj miasto.
Rozpocznij wpisywanie nazwy
miasta, która pojawi się w górnej
części ekranu. Można również
wybrać opcję Mapa i wskazać
wybrane miasto na mapie.
3 Naciśnij Wybierz, aby potwierdzić
wybór.
WSKAZÓWKA! W trakcie pobytu za
granicą za pomocą aplikacji Czas
globalny można zmienić strefę
czasową, wybierając kolejno pozycje
Opcje oraz Zmień strefę czasową.
Żądane miasto można wybrać w
sposób opisany powyżej.
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blueconnect
Mając do dyspozycji przeglądarkę,
można w dowolnym momencie
sprawdzić serwisy wiadomości,
prognozę pogody, a także informacje
sportowe oraz dotyczące ruchu
drogowego. Przeglądarka pozwala
ponadto pobierać najnowszą
muzykę, dzwonki, tapety i gry.

Dostęp do sieci
1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O, a następnie wybierz
opcję blueconnect.

Google
Aby uzyskać dostęp do usługi
Google, naciśnij klawisz O, a
następnie wybierz opcję Google.
UWAGA: W niektórych krajach
korzystanie z usługi Google może
nie być możliwe. Zależy to od
usług sieciowych.

Dodawanie i korzystanie z
zakładek

2 A by uzyskać bezpośredni dostęp
do strony głównej przeglądarki,
wybierz opcję Strona główna.
Można również wybrać polecenie
Wprowadź adres i wpisać żądany
adres URL, a następnie wybrać
opcję Otwórz.

Dodawanie zakładek i zapisywanie
stron internetowych ułatwia i
przyspiesza dostęp do ulubionych
serwisów w Internecie.

UWAGA: Łączenie z tą usługą i
pobieranie zawartości wiąże się z
dodatkowymi opłatami. Sprawdź
stawki za pobieranie danych u
operatora sieci.

2 W
 ybierz opcję Zakładki. Na
ekranie pojawi się lista zakładek.
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1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O, a następnie wybierz
opcję blueconnect.

3 A by utworzyć nowy folder, wybierz
kolejno pozycje Opcje i Utwórz
folder. Wprowadź nazwę foldera
zakładek.
75

2009.7.14 6:32:57 PM

blueconnect
4 A by dodać nową zakładkę,
wybierz pozycję Opcje i naciśnij
Dodaj. Wprowadź nazwę zakładki
i adres URL.

Korzystanie z zapisanej strony

5 W
 ybierz opcję Gotowe. Zakładka
zostanie wyświetlona na liście
zakładek.

2 Wybierz opcję Zapisane strony.

6 A by otworzyć zakładkę, po prostu
przewiń do żądanej zakładki i
wybierz polecenie Otwórz.

Zapisywanie strony
1 O
 twórz żądaną stronę zgodnie z
powyższym opisem.
2 W
 ybierz kolejno pozycje Opcje,
Zapisz elementy, a następnie
Zapisz tę stronę.
3 W
 prowadź nazwę strony, aby
można ją było łatwo rozpoznać.
4 Wybierz opcję Zapisz.

1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O, a następnie wybierz
opcję blueconnect.
3 W
 ybierz polecenie Otwórz, aby
połączyć się z zapisaną stroną.

Wyświetlanie historii
przeglądarki
1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O, wybierz opcję
blueconnect, a następnie pozycję
Historia.
2 Z ostanie wyświetlona lista
ostatnio otwieranych stron.
3 A by przejść do jednej ze stron
na liście, po prostu zaznacz ją i
naciśnij polecenie Otwórz.

WSKAZÓWKA! To menu służy także
do edycji tytułów zapisanych stron
oraz do usuwania zapisanych stron.
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Korzystanie z czytnika kanałów
RSS
RSS (ang. Really Simple Syndication)
to rodzina formatów kanałów
internetowych, które wykorzystywane
są do publikowania często
aktualizowanych treści, takich jak
wpisy na blogach, aktualności lub
podcasty. Dokument RSS, zwany
kanałem, zawiera podsumowanie
treści z powiązanej strony lub pełen
tekst.

Zmiana ustawień przeglądarki
1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O, wybierz opcję
blueconnect, a następnie pozycję
Ustawienia.
2 M
 ożna edytować następujące
ustawienia: Profile, Ustawienia
wyglądu, Pamięć podręczna,
Pliki cookie, Zabezpieczenia lub
Zresetuj ustawienia.
3 P o zmodyfikowaniu ustawień
naciśnij polecenie Wybierz.
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Łączność
Wysyłanie i odbiór plików za
pomocą łącza Bluetooth
Łącze Bluetooth jest doskonałym
sposobem bezprzewodowego
wysyłania i odbioru plików;
połączenie jest szybkie i
łatwe do nawiązania. Można
również skorzystać z zestawu
słuchawkowego Bluetooth do
wykonywania i odbierania połączeń.
Aby wysłać plik:
1 Otwórz plik, który chcesz wysłać.
2 Wybierz pozycję Opcje, a
następnie polecenie Wyślij.
Wybierz opcję Bluetooth.
3 Wybierz opcję Tak, aby
aktywować łączność Bluetooth.
4 Telefon GD330 automatycznie
wyszuka inne urządzenia
Bluetooth znajdujące się w
zasięgu.
5 Wybierz urządzenie, do którego
chcesz wysłać plik, po czym
wybierz opcję Wybierz, aby
przesłać ten plik.

6 Plik zostanie wysłany.
WSKAZÓWKA! Obserwuj pasek
postępu, aby upewnić się, że plik
został wysłany.

Aby odebrać plik:
1 A by móc odbierać pliki, łącze
Bluetooth musi być Włączone i
ustawione na wartość Widoczne.
Więcej informacji zawiera
poniższy punkt Zmiana ustawień
łącza Bluetooth.
2 Z ostanie wyświetlony monit
o zaakceptowanie pliku od
nadawcy. Wybierz opcję Tak, aby
odebrać plik.
3 Z ostanie wyświetlona informacja
o miejscu zapisania pliku i będzie
można wybrać opcję Pokaż.
Pliki są zwykle zapisywane w
odpowiednim podfolderze folderu
Pliki.
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Zmiana ustawień łącza Bluetooth:
1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O, a następnie wybierz
opcję Łączność.
2 W
 ybierz kolejno opcje Bluetooth
oraz Ustawienia.
Istnieje możliwość zmiany
następujących ustawień:
Moja widoczność – określa
widoczność urządzenia i
umożliwia wybór jednej z
następujących wartości:
Widoczne, Widoczne przez 1 min
lub Ukryty.
Nazwa urządzenia – wprowadź
nazwę dla telefonu GD330.
Obsługiwane usługi –
wyszukiwanie profilu
obsługiwanego przez telefon
GD330.

Parowanie z innym
urządzeniem Bluetooth
Sparowanie telefonu GD330 z innym
urządzeniem umożliwia nawiązanie
połączenia chronionego hasłem.
Oznacza to, że parowanie zapewnia
większe bezpieczeństwo.
1 U pewnij się, że urządzenie
Bluetooth jest Włączone i
Widoczne. Parametry widoczności
można zmienić w menu
Ustawienia.
2 W
 ybierz opcję Urządzenia
sparowane, a następnie naciśnij
Nowe.
3 T elefon GD330 wyszuka dostępne
urządzenia. Po wyszukaniu
urządzeń na ekranie zostaną
wyświetlone opcje Odśwież oraz
Dodaj.

Mój adres – wyszukiwanie adresu
Bluetooth urządzenia.
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Łączność
4 W
 ybierz urządzenie, z którym
chcesz sparować telefon,
wprowadź hasło i naciśnij przycisk
Dodaj.

Używanie telefonu jako
urządzenia pamięci masowej

5 T elefon połączy się z drugim
urządzeniem, gdzie należy
wprowadzić takie samo hasło.

1 Odłącz telefon od komputera.

6 P ołączenie Bluetooth chronione
hasłem zostanie uaktywnione.

Korzystanie z zestawu
słuchawkowego Bluetooth
1 U pewnij się, że urządzenie
Bluetooth jest Włączone i
Widoczne.
2 Z godnie z instrukcją zestawu
słuchawkowego przełącz zestaw
w tryb parowania i sparuj
urządzenia.
3 W
 ybierz opcję Tak, aby nawiązać
połączenie. Telefon GD330
automatycznie przełączy się na
profil Zestaw słuchawkowy.

Telefon może być używany jako
pamięć masowa.
2 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O.
3 W
 ybierz kolejno opcje Łączność
oraz Tryb połączenia USB.
4 W
 ybierz pozycję Pamięć
masowa, a następnie naciśnij
opcję Wybierz.
5 P ołącz telefon z komputerem.
Na ekranie telefonu pojawi się
komunikat:
„Podłączony w trybie pamięci
masowej”.
Nie rozłączaj urządzeń podczas
przesyłania.
UWAGA: Po wybraniu opcji
pamięci masowej telefon musi
zostać odłączony od komputera i
podłączony ponownie w celu jej
włączenia.
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Ustawienia
Zmiana ustawień profili

Tryb lotu

Z poziomu tego folderu można
dostosować ustawienia telefonu
GD330 do swoich preferencji.

Aby włączyć tryb lotu, naciśnij
klawisz O na ekranie gotowości,
a następnie wybierz kolejno
Ustawienia i Profile. Wybierz opcję
Tryb lotu, a następnie naciśnij
klawisz O aby ją włączyć.

Profil użytkownika można szybko
zmienić z poziomu ekranu
gotowości. Naciśnij klawisz L,
a następnie wybierz profil, który
chcesz włączyć.
Każde z ustawień profilu można
dostosować za pomocą menu
ustawień.
1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O i wybierz opcję
Ustawienia.
2 W
 ybierz opcję Profile i wybierz
profil przeznaczony do edycji.
3 W
 ybierz pozycję Opcje, a
następnie Edytuj.
4 Istnieje możliwość zmiany
wszystkich opcji dźwięków i
alertów dostępnych na liście,
w tym następujących ustawień:
Dźwięk dzwonka, Głośność,
Dźwięk wiadomości oraz wielu
innych.
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W trybie lotu nie jest możliwe
wykonywanie połączeń, łączenie się
z Internetem, wysyłanie wiadomości
ani korzystanie z łącza Bluetooth.
UWAGA: W Trybie lotu łączność
Bluetooth można włączyć ręcznie.

Zmiana ustawień telefonu
Telefon GD330 oferuje szerokie
możliwości dostosowania aparatu do
własnych upodobań i potrzeb.
1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O i wybierz opcję
Ustawienia.
2 W
 ybierz opcję Telefon, a
następnie jedną z wymienionych
poniżej opcji:
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Ustawienia
Wibracja panelu dotykowego –
umożliwia zmianę ustawienia
wibracji panelu dotykowego.
Języki – umożliwia zmianę języka
wyświetlanego w telefonie GD330.
Oszczędność energii – umożliwia
włączenie lub wyłączenie
ustawień oszczędzania energii.
Informacje – wyświetlenie
informacji technicznych
dotyczących telefonu GD330.

Wybieranie – ustawienia ekranu
w trakcie wybierania numeru.
Czcionka – dostosowanie
czcionki.
Podświetlenie – określenie czasu
trwania podświetlenia.
UWAGA: Im dłuższy czas
podświetlenia, tym większe
zużycie baterii. Może to
powodować konieczność
częstszego ładowania telefonu.

Zmiana ustawień ekranu
1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O i wybierz opcję
Ustawienia.

Motyw telefonu – opcja
pozwalająca na szybką zmianę
wyglądu całego ekranu.

2 W
 ybierz opcję Ekran, a następnie
wybierz jedną z następujących
opcji:

Powitanie – wprowadzanie
komunikatu powitalnego, który
będzie wyświetlany podczas
uruchamiania telefonu.

Temat ekranu – wybór motywu
ekranu gotowości lub ekranów
włączania i wyłączania.

3 U żyj polecenia Wybierz, aby
zapisać ustawienia.

Styl menu – wybór stylu
wyświetlania menu.
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Korzystanie z daty i godziny
1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O i wybierz opcję
Ustawienia.
2 Wybierz opcję Data i godzina.
Umożliwia dostosowanie ustawień
daty i godziny oraz wybór funkcji
automatycznego aktualizowania
godziny w podróży bądź przy zmianie
między czasem letnim i zimowym.

Zmiana ustawień zabezpieczeń
1 N
 a ekranie gotowości naciśnij
klawisz O i wybierz opcję
Ustawienia.
2 W
 ybierz opcję Zabezpieczenia,
a następnie wybierz jedną z
następujących opcji:
Żądanie kodu PIN – ustawienie
żądania podania kodu PIN dla
danej karty SIM po włączeniu
telefonu.
Blokada telefonu – ustawienie
blokady telefonu, aby zapobiec
użyciu bez zgody właściciela.
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Wymagany będzie kod
zabezpieczający.
Zmień kody – umożliwia
zmianę kodów PIN / PIN2 / kodu
zabezpieczającego.
UWAGA: Kod zabezpieczający
Kod zabezpieczający chroni
telefon przed użyciem bez
zgody właściciela. Domyślny
kod zabezpieczający to „0000”.
Jest on wymagany do usunięcia
wszystkich wpisów z listy
telefonów oraz do aktywacji
funkcji Zresetuj ustawienia. Kod
zabezpieczający jest również
wymagany do włączenia lub
wyłączenia funkcji blokady
telefonu, która uniemożliwia
korzystanie z telefonu przez
osoby nieupoważnione.
Domyślne ustawienie kodu
zabezpieczającego można
zmienić w menu Zabezpieczenia
> Zmień kody.
83

2009.7.14 6:33:0 PM

Ustawienia
Korzystanie z menedżera
pamięci
W telefonie GD330 dostępne są
trzy typy pamięci: pamięć telefonu,
pamięć na karcie SIM oraz
zewnętrzna karta pamięci (karta
pamięci może nie wchodzić w skład
zestawu).
Do określenia stopnia zajętości
każdej z pamięci i ilości dostępnego
miejsca służy menedżer pamięci.
Na ekranie gotowości naciśnij
klawisz O. Wybierz kolejno opcje
Ustawienia i Menedżer pamięci.
Pamięć telefonu – umożliwia
wyświetlanie informacji o pamięci
telefonu GD330 przeznaczonej
do przechowywania obrazów,
dźwięków, klipów wideo, plików
flash, wiadomości MMS, aplikacji,
zawartości Java i innych elementów.

Pamięć zarezerwowana –
umożliwia wyświetlenie informacji
o pamięci wewnętrznej telefonu
przeznaczonej do przechowywania
wiadomości SMS, kontaktów,
wpisów kalendarza, listy zadań,
notatek, alarmów, historii połączeń,
zakładek oraz elementów z kategorii
Różne.
Pamięć karty SIM – wyświetla
informacje o pamięci dostępnej na
karcie SIM.
Pamięć zewnętrzna – umożliwia
wyświetlenie informacji o pamięci
dostępnej na zewnętrznej karcie
pamięci (karta może nie wchodzić w
skład zestawu).
Pamięć domyślna – wybierz Pamięć
telefonu lub Pamięć zewnętrzną.

Zmiana innych ustawień
Sieć – telefon GD330 łączy się
automatycznie z preferowaną siecią.
Za pomocą tego menu można
zmienić te ustawienia.
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Profile internetowe – ustawianie
profili służących do łączenia się z
Internetem.

http://www.lgmobile.com – wybierz
kraj – Produkty – Instrukcje i
oprogramowanie

Punkty dostępowe – operator sieci
już zapisał tę informację. Za pomocą
tego menu można dodawać nowe
punkty dostępowe.

Aplikacja umożliwia aktualizację
oprogramowania telefonu
komórkowego do najnowszej wersji
w wygodny sposób - poprzez
internet, bez konieczności wizyty w
naszym Autoryzowanym Centrum
Serwisowym.
W trakcie aktualizacji
oprogramowania należy ściśle
przestrzegać pojawiających się
komunikatów i instrukcji. Odłączenie
przewodu USB lub wyjęcie baterii w
trakcie aktualizacji może spowodować
poważne uszkodzenie telefonu.
Przed rozpoczęciem aktualizacji
oprogramowania telefonu zaleca się
wykonanie kopi zapasowej danych
takich jak: kontakty, wiadomości i
zdjęcia.
Producent nie ponosi
odpowiedzialności za starty
powstałe w wyniku nieprawidłowo
przeprowadzonej aktualizacji.

Transmisja danych – ustawienia
transmisji pakietów danych.
Zresetuj ustawienia – wybór tej
opcji pozwala na przywrócenie
konfiguracji domyślnej telefonu.
Funkcja wymaga wprowadzenia
kodu zabezpieczającego.

Aktualizacja oprogramowania
telefonu
Aktualizacja oprogramowania
telefonów firmy LG przez internet
Aby uzyskać więcej informacji na
temat aktualizacji oprogramowania
proszę odwiedzić stronę LGmobile.
com
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Akcesoria
Telefon współpracuje z wieloma dodatkowymi akcesoriami. Opisano je poniżej.

Ładowarka

Przewód danych
i płyta CD

Podłączanie
telefonu GD330
do komputera w
celu synchronizacji.
Bateria

Instrukcja obsługi

Więcej informacji na temat telefonu
GD330.
Zestaw
słuchawkowy
stereo

WSKAZÓWKA! W celu nabycia
oryginalnych akcesoriów do telefonów
LG, zajrzyj na stronę:
http://www.lgsklep.pl

Uwaga
• N
 ależy używać wyłącznie
oryginalnych akcesoriów firmy LG.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia
może spowodować utratę
gwarancji.
• A kcesoria mogą się różnić w
zależności od regionu. Dalsze
informacje na ten temat można
uzyskać w naszych regionalnych
centrach serwisowych lub u
naszych przedstawicieli Zawartość
pudełka może ulegać zmianie.
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Usługa sieciowa

Dane techniczne

Telefon bezprzewodowy opisany
w niniejszej instrukcji został
zatwierdzony do użytku w sieciach:
GSM 850, GSM 900, DCS 1800 i
PCS 1900.

Ogólny

Część funkcji opisanych w
instrukcji nosi nazwę usług
sieciowych. Są to usługi specjalne,
aktywowane poprzez operatora
sieci bezprzewodowej. Aby uzyskać
dostęp do usług sieciowych, należy
je subskrybować poprzez operatora
sieci, a następnie odebrać od niego
instrukcję ich obsługi.

Temperatura otoczenia
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Nazwa produktu: GD330
System: GSM 850 / GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900
Maks.: +55°C (rozładowywanie),
+45°C (ładowanie)
Min: -10°C
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Ten rozdział przedstawia niektóre problemy, które można napotkać podczas
użytkowania telefonu. Niektóre z problemów wymagają skontaktowania się
z dostawcą usług, ale większość napotkanych problemów można w łatwy
sposób rozwiązać samodzielnie.
WIADOMOŚĆ MOŻLIWA PRZYCZYNA

MOŻLIWE ŚRODKI
ZARADCZE

Błąd SIM

Nie włożono karty SIM lub
włożono ją niepoprawnie.

Sprawdź, czy karta SIM
została włożona poprawnie.

Brak
połączenia z
siecią

Słaby sygnał
Brak połączenia z siecią GSM

Podnieś telefon wyżej,
przejdź z nim bliżej okna lub
wyjdź na otwartą przestrzeń.
Sprawdź mapę zasięgu
operatora sieci.

Nie
można
ustawić
funkcji

Funkcja nieobsługiwana przez Skontaktuj się z operatorem
operatora sieci lub konieczna sieci.
rejestracja

Nie można Błąd wybierania numeru
wykonać
karta SIM osiągnęła
połączenia Nowa
limit obciążenia
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Brak autoryzacji dla nowej
sieci. Sprawdź, czy nie
ma nowych ograniczeń.
Skontaktuj się z operatorem
sieci lub zresetuj limit,
wykorzystując kod PIN 2.

89

2009.7.14 6:33:4 PM

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
WIADOMOŚĆ MOŻLIWA PRZYCZYNA

MOŻLIWE ŚRODKI
ZARADCZE

Nie
można
włączyć
telefonu

Klawisz Wł./Wył. został
przytrzymany zbyt krótko
Bateria rozładowana
Bateria zanieczyszczona

Naciśnij i przytrzymaj
klawisz Wł./Wył. przez co
najmniej dwie sekundy.
Naładuj baterię. Sprawdź
wskaźnik naładowania na
wyświetlaczu. Oczyść styki.

Błąd
ładowania

Baterie są całkowicie
rozładowane
Nieprawidłowa temperatura
Problem ze stykami
Brak napięcia w gniazdku
sieci elektrycznej
Usterka ładowarki
Niewłaściwa ładowarka
Usterka baterii

Naładuj baterię. Sprawdź,
czy temperatura otoczenia
jest prawidłowa, poczekaj
chwilę i rozpocznij ponownie
ładowanie.
Sprawdź zasilanie i
podłączenie telefonu do sieci
elektrycznej. Sprawdź styki
baterii, w razie potrzeby
oczyść je.
Podłącz telefon do innego
gniazdka lub sprawdź
napięcie.
Jeśli ładowarka nie
rozgrzewa się, wymień ją.
Używaj tylko oryginalnych
akcesoriów firmy LG.
Wymień baterię.

90 LG GD330 | Instrukcja obsługi
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WIADOMOŚĆ MOŻLIWA PRZYCZYNA

MOŻLIWE ŚRODKI
ZARADCZE

Utrata
połączenia
z siecią

Za słaby sygnał

Przełączenie na innego
operatora sieci następuje
automatycznie.

Numer
niedozwolony

Funkcja Numer ustalony jest
włączona.

Sprawdź ustawienia.

Wyświetlacz
LCD
przyciemnia
się

Słaba bateria
W przypadku rozładowania
baterii wyświetlacz LCD
przyciemni się w celu
zmniejszenia poboru mocy.

Naładuj baterię.
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HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE
Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as
illustrated below.

How to cut

How to fold

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

Fold Quick Reference Guide along the
perforated line so that the cover faces
upwards as illustrated below.
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Parts of the phone
5
1
9

GD330

2

QUICK REFERENCE GUIDE

3
4

10
6
7
8
11

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING LG
MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

1. Main LCD
2. Left soft key/
Right soft key
3.Multitasking key
4. Send key
5. ALC (Auto
Luminance Control)
Sensor

6. Navigation Keys
7. Clear key
8. End/Power key
9. Charger, USB Cable,
Handsfree connector
10. Volume key
11. Camera Hot key

Your standby screen

v All tracks - Contains all of the songs you have on your

Whenever your GD330 isn’t in use it will return to your standby
screen. From here you can access menu options, make a quick
call and change your profile – as well as many other things.

v Playlists - Contains any playlists you have created.

The main menu

v Genres - Browse through your music collection by genre.

The main menu provides twelve menu options.
To open the menu:
1. Select Menu.
2. The main menu will appear on the screen.
3. Select menu you want to use.

v Shuffle tracks - Listen to your music in a random order.

Music
Your GD330 has a built-in music player so you can play all your
favourite tracks. To access the music player, select Music from the
Multimedia menu.
v Recently played - View all of the songs you have played
recently.

D330 Open_QRG_E_0305.indd 3

phone.

v Artists - Browse through

your music collection by artist.

v Albums - Browse through your music collection by album.

Playing a song
1. From the standby screen, press and select Multimedia. From
here select Music and then choose All tracks.
2. Select the song you want to play and choose Play.
3. Press to pause the song.
4. Press to skip to the next song.
5. Press to skip to the previous song.
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Camera

Video camera

Using the camera module built in your phone, you can take
pictures or record videos. Additionally, you can send photos to
other people and select photos as wallpaper.

Shooting a quick video

Tip: W
 hen using the camera, power consumption increases.
If
icon appears on the wallpaper, indicating low battery,
recharge the battery before use.

To take a picture
1. Press to open the viewfinder.
2. Focus the camera on what you want to take.
3. Press to take a photo.
Viewing your saved photos
1. You can access your saved photos from within the camera
mode and from the Album.
2. Your album will appear on the screen.
3. Highlight the photo you want to view to bring it to the front
of the album.
4. Select the photo to open it fully.

1. Move the camera mode switch to
and press O. The
video camera’s viewfinder will appear on screen.
2. Focus the camera on what to record.
3. Press O once to start recording.
4. REC will appear at the bottom of the viewfinder. Press O
again to stop recording.
Watching your saved videos
1. You can access your saved videos from within the video camera
mode and from the Album. Your album will appear on screen.
2. Highlight the video you want to view to bring it to the front of
the album.
3. Select the video to open it fully.

FM radio

Games & Apps

Your GD330 has an FM radio feature so you can tune into your
favourite stations to listen to on the move.

You can download games and applications to your phone to keep
you amused when you have time to spare.

From the standby screen, press O and select Multimedia
then FM radio, enter the channel number of the station you
would like to listen to.
NOTE: You need to insert your headphones to listen to the radio.
Insert them into the same socket as your charger.

Voice recorder
Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.
1. From the standby screen, press O and select Multimedia.
2. Select O to begin recording.
3. Select Stop to end recording.
4. Select Play in the options menu to listen to your recording.

D330 Open_QRG_E_0305.indd 4

Playing a game
1. From the standby screen, press O and select Games & apps.
2. Select My games & apps, and then select Games.
3. Select a game and press Launch.
Viewing applications
You can manage the Java applications installed in your phone
by using the Applications menu You can also delete downloaded
applications.
1. From the standby screen, press O and select Games & apps.
2. Select My games & apps and choose Applications.
3. View and manage any applications you have
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