Č E S K Y
SLOVENSKY
ENGLISH
Všeobecné dotazy
<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>
810-555-810
* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Všeobecné otázky
<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>
0850-111-154
* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

Uživatelská příručka
Návod na používanie telefónu

LG-C320
P/NO : MFL67003503(1.0)

www.lg.com

Bluetooth QD ID B016956

LG-C320 Uživatelská příručka
Určitý obsah v této příručce nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu.
Závisí to na softwaru telefonu nebo na poskytovateli služeb.

Likvidace starých zařízení
1. Pokud je u výrobku uveden
symbol pojízdného kontejneru
v přeškrtnutém poli, znamená
to, že se na výrobek vztahuje
směrnice Evropské unie
č. 2002/96/ES.
2. Všechny elektrické a
elektronické výrobky likvidujte
odděleně od běžného
komunálního odpadu
prostřednictvím sběrných
zařízení zřízených za tímto
účelem vládou nebo místní
samosprávou.
3. Správný způsob likvidace
starého elektrického spotřebiče
pomáhá zamezit možným
negativním vlivům na životní
prostředí a zdraví.
4. Bližší informace o likvidaci
starého spotřebiče získáte u
místní samosprávy, ve sběrném
zařízení nebo v obchodě, ve
kterém jste výrobek zakoupili.

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

Sluchátko
Klávesa pro souběžné
zpracování úloh
Umožňuje zpřístupnit
domovskou obrazovku,
hlavní menu a spuštěné
aplikace.

Hlavní displej LCD
Menu Widget
Umožňuje zpřístupnit
některé užitečné widgety
a odkazy.
Klávesa Ukončit
• Zapnout/vypnout
(stisknout a přidržet)
• Ukončit nebo
odmítnout hovor

Klávesa Odeslat
• Vytočí telefonní číslo a
přijme hovor.
• V pohotovostním
režimu: Zobrazuje
historii hovorů.
Alfanumerická klávesnice
• V pohotovostním režimu: Zadejte čísla,
která chcete volat. Podržte
- Mezinárodní hovory
- Připojení do střediska hlasových
zpráv
až
- Rychlé volby
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- Přidržením klávesy přejdete do
režimu Tichý
• V režimu úprav: Zadejte čísla a znaky.

Klávesa Potvrdit /
Klávesa OK
• Provádí volbu možností
menu a potvrzení akcí.
Navigační klávesa
• V pohotovostním režimu:
Krátce: Výběr profilu
Krátce: Nastavení emailu/E-mail
Krátce: Schránka přijatých zpráv
•

Krátce: Fotoaparát
V menu: Posouvání nahoru a dolů.

Sluchátka

Postranní tlačítka
•

Nabíječka/Konektor
kabelu USB
TIP: Než připojíte
kabel USB pro Mass
storage, zkontrolujte,
zda je telefon zapnutý,
zda je vložena externí
paměťová karta a zda
je v režimu nečinnosti.

•

•

V pohotovostním
režimu: Ovládají
hlasitost vyzvánění.
Během hovoru:
Nastavení hlasitosti
sluchátka
Během přehrávání
hudby MP3:
Nastavení hlasitosti
zvuku

Objektiv
fotoaparátu

Kryt baterie
Držák karty SIM

Baterie
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Instalace karty SIM a dobíjení baterie
Instalace karty SIM
Po přihlášení k mobilní síti získáte malou kartu SIM s načtenými údaji týkajícími
se přihlášení, mimo jiné kódem PIN a informacemi o dostupných doplňkových
službách.
Důležité! › Malá karta SIM se snadno poškodí poškrábáním nebo ohnutím, proto
s ní například při vkládání a vyjímání manipulujte opatrně. Všechny
karty SIM udržujte mimo dosah dětí.
Obrázky
1 Otevřete kryt baterie
2 Vyjměte baterii
3 Vložte SIM kartu
4 Vložte baterii
VAROVÁNÍ: Nevyjímejte baterii při telefon,
protože by to mohlo být poškozeno.

5 Zavřete kryt baterie
6 Nabijte baterii

› Jestliže se telefon nezapne nebo pokud se obraz na displeji zmrazí
či displej nereaguje, postupujte znovu podle pokynů pro instalaci baterie.
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Příjem a odmítnutí hovoru

Volání
Uskutečnění hovoru
1 Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
2 Můžete použít klávesnici. K mazání
použijte klávesu .
3 Stisknutím klávesy
hovor.

zahájíte

4 Chcete-li hovor ukončit, stiskněte
klávesu
.
TIP! Chcete-li zadat znak + pro
mezinárodní hovory, stiskněte
a podržte klávesu 0.

Uskutečnění hovoru ze
seznamu Kontakty
Je snadné zavolat někomu, jehož číslo
máte uložené v telefonním seznamu.
1 Stisknutím možnosti Menu otevřete
hlavní menu. Vyberte možnost Tel.
seznam.
2 Pomocí klávesnice zadejte první
písmeno kontaktu, kterému chcete
volat, a přejděte do složky Tel.
seznam.
3 Stisknutím klávesy
hovor.

zahájíte

Když telefon zvoní, přijměte hovor
stisknutím možnosti Potvrdit nebo
stisknutím klávesy
.
Když telefon zvoní, můžete zvonění
vypnout stisknutím možnosti Tichý.
Tato funkce je užitečná například
v případě, že jste při schůzce
zapomněli telefon přepnout na tichý
režim.
Chcete-li příchozí hovor odmítnout,
nebo vyberte
stiskněte klávesu
možnost Odmítnout.
POZNÁMKA: Pokud probíhá hovor
s aktivovaným reproduktorem,
zobrazí se ikona reproduktoru
červeně přeškrtnutá. Je-li
reproduktor deaktivovaný, ikona
reproduktoru se zobrazí bez
červeného křížku.

Rychlá volba
Často volanému kontaktu můžete
přiřadit číslo rychlé volby.
1 Stisknutím možnosti Menu otevřete
hlavní menu. Vyberte možnost Tel.
seznam a poté vyberte položky
Volby a Rychlé volby.
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2 Hlasová pošta je předem nastavena
na rychlou volbu 1. Toto nastavení
nelze změnit. Vyberte libovolné jiné
číslo pomocí navigačních kláves a
výběrem možnosti Nastavit nebo
stisknutím klávesy s příslušným
číslem.
3 Otevře se telefonní seznam. Pomocí
navigačních kláves vyberte kontakt,
který chcete přiřadit tomuto
číslu, a poté stiskněte možnost
Vybrat. Budete-li chtít číslo rychlé
volby vytočit, stiskněte a podržte
přiřazené číslo, dokud se na displeji
nezobrazí jméno kontaktu. Hovor
začne automaticky a není třeba
.
stisknout klávesu

Zobrazení hovorů
Protokol zmeškaných, přijatých a
volaných hovorů lze zobrazit pouze
v případě, že síť podporuje identifikaci
volané linky (CLI) v rámci oblasti
služeb.

Změna nastavení hovoru
Lze nastavit funkce specifické pro
hovor. Stiskněte možnost Menu,
vyberte položku Nastavení a možnost
Hovor.
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Přesměrování hovoru - Zvolte, zda
mají být vaše hovory přesměrovány.
Blokování hovoru - Zvolte, které
hovory mají být blokovány.
Čekající hovor (Další hovor na lince)
- umožňuje nastavit upozorňování na
čekající hovor.
Pevná volba čísel - Zvolte seznam
čísel, na která lze z telefonu volat.
Zpráva s omluvou - před odmítnutím
příchozího hovoru můžete pomocí
tzv. „zpráv s omluvou“ odeslat zprávu
s vysvětlením, proč příchozí hovor
nepřijmete.
Společné nastavení hovorů umožňuje zpřístupnit funkce Režim
přijetí hovoru, Odeslat vlastní číslo,
Upozornění po minutách, Automatické
opakování vytáčení, Odeslat tóny
DTMF, Uložit nové číslo, Režim
odpovědi Bluetooth, Režim zavěšení a
Odmítnutí hovoru.

Fotoaparát
Rychlé pořízení fotografie
1 Stiskněte možnost Menu a vyberte
položky Fotoaparát a Fotoaparát.

2 Zaměřte fotoaparát na objekt, který
chcete fotografovat, a stisknutím
klávesy OK pořiďte fotografii.

Po pořízení fotografie
Pořízená fotografie se zobrazí na
displeji. V dolní části obrazovky se
zobrazí název snímku s pěti ikonami.
Obrázky - umožňuje zobrazit snímky a
videa, které jste pořídili do svého alba.
Odeslat - slouží k odeslání fotografie.
K dispozici jsou možnosti Zpráva, Email a Bluetooth.
Přidat - umožňuje ihned pořídit další
fotografii.
Nastavit jako - umožňuje nastavit
použití fotografie. K dispozici jsou
možnosti Tapeta, Obrázek kontaktu,
Obrázek při spuštění a Obrázek při
vypnutí.
Smazat - umožňuje smazat právě
pořízenou fotografii. Znovu se objeví
hledáček.

Videokamera
Rychlé pořízení
videozáznamu
1 Stiskněte možnost Menu, vyberte
položku Fotoaparát a zvolte
položku Videokamera. Na displeji
se zobrazí hledáček videokamery.
2 Zaměřte fotoaparát na objekt, který
chcete nahrávat.
3 Stisknutím klávesy OK spusťte
nahrávání. V dolní části hledáčku
se objeví informace Rec. Nahrávání
zastavíte opětovným stisknutím
.
klávesy

Po pořízení videozáznamu
Na displeji se zobrazí snímek
znázorňující nahraný videozáznam.
Po pořízení videozáznamu můžete
použít následující položky menu:
Videa - umožňuje zobrazit snímky a
videa, které jste pořídili do svého alba.
Přehrát - umožňuje přehrát soubor.
Přidat - stisknutím začnete ihned
pořizovat další video.
Odeslat - slouží k odeslání videa.
K dispozici jsou možnosti Zpráva, Email a Bluetooth.
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Smazat - umožňuje smazat právě
pořízené video. Znovu se objeví
hledáček.

Hudba
Přehrávač MP3
Telefon LG-C320 je vybaven
zabudovaným přehrávačem hudby,
takže můžete poslouchat oblíbené
skladby.
POZNÁMKA:
• Než budete moci přehrávač hudby
použít, budete muset do telefonu
přenést hudební soubory.
• Přehrávač hudby podporuje
tyto typy kodeků: MP3, WMA,
AAC. Přehrávač hudby nemusí
bezpodmínečně podporovat
všechny funkce a varianty formátů
souborů.

Chcete-li spustit hudební přehrávač,
stiskněte možnost Menu a vyberte
položky Hudba a Přehrávač MP3.
Odtud můžete získat přístup
k následujícím možnostem:
Naposledy přehraná skladba - zobrazí
se všechny nedávno přehrávané
skladby.
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Všechny skladby - obsahuje všechny
skladby uložené v telefonu.
Moje seznamy skladeb - obsahuje
všechny seznamy skladeb, které jste
vytvořili.
Interpreti - umožňuje zobrazit
všechny skladby seřazené podle
interpretů.
Alba - umožňuje zobrazit všechny
skladby seřazené podle alb.
Žánry - umožňuje zobrazit všechny
skladby seřazené podle žánrů.
Promíchat všechny skladby umožňuje přehrát všechny skladby
v náhodném pořadí.

Hry a aplikace
Umožňuje zpřístupnit předinstalované
a stažené hry a aplikace.

E-mail
Odeslání e-mailu pomocí
nového účtu
Pro odesílání a příjem e-mailu je
nutné si založit e-mailový účet.
1 Stiskněte možnost Menu, vyberte
položku E-mail a zvolte účet, který
chcete použít.

2 Zvolte možnost Psát E-mail, otevře
se okno nové e-mailové zprávy.
3 Zadejte předmět zprávy a poté
stiskněte klávesu OK.
4 Napište zprávu pomocí klávesnice.

Rádio FM
Poslech rádia
1 Stiskněte možnost Menu, vyberte
položku Hudba a poté zvolte
položku FM rádio.
2 Vyberte číslo kanálu stanice, kterou
chcete poslouchat.
POZNÁMKA: Jestliže se nacházíte
v oblasti se slabým radiovým
signálem, může být poslech rádia
obtížný.
K použití rádia FM je nutné připojit
sluchátka.

Prohlížeč
Přístup k webu
Můžete spustit prohlížeč WAP a přejít
na domovskou stránku aktivovaného
profilu v nastavení webu. Dále můžete
manuálně zadat adresu URL a přejít na
příslušnou stránku WAP.

1 Přímo na domovskou stránku
prohlížeče přejdete výběrem
možnosti Domů. Můžete také
vybrat možnost Zadat adresu,
zadat adresu URL a poté zvolit
možnost Připojit.
POZNÁMKA: Při připojení k těmto
službám a stahování obsahu vám
budou účtovány další poplatky.
Informace o poplatcích za stahování
dat získáte od zprostředkovatele
síťových služeb.

Posílání zpráv
Telefon LG-C320 obsahuje funkce
vztahující se ke zprávám SMS (Short
Message Service), MMS (Multimedia
Message Service) a také servisním
zprávám sítě. Chcete-li tyto funkce
používat, stiskněte možnost Menu a
vyberte položku Zprávy.

Odeslání zprávy
1 Stiskněte možnost Menu, vyberte
položku Zprávy a zvolte položku
Napsat novou zprávu.
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2 Otevře se nový editor zpráv.
V editoru zpráv jsou zprávy SMS
a MMS sloučeny do jednoho
intuitivního režimu, který umožňuje
snadné přepínání mezi těmito
zprávami. Výchozím nastavením
editoru zpráv je režim SMS.
3 Napište zprávu pomocí klávesnice.
4 Vyberte možnost Volby, zvolte
položku Vložit a výběrem položky
Obrázek, Video, Zvuk, Šablona,
Emotikon, Jméno a číslo, Nový
snímek, Předmět nebo Další
(Vizitka/Plán/Poznámky/Úkoly/
Moje vizitka) doplňte zprávu.

Alfanumerické znaky můžete
zadávat pomocí klávesnice telefonu.
Text musíte zadávat například při
ukládání jmen do Kontaktů, při
psaní zpráv a vytváření plánovaných
událostí v kalendáři. Telefon nabízí
následující způsoby zadávání textu:
režim zadávání písmen ABC a režim
zadávání čísel 123.
POZNÁMKA: Některá pole mohou
umožňovat použití pouze jednoho
režimu zadávání textu (např.
telefonní číslo v polích kontaktu).

5 Zvolte možnost Odeslat.

Změna nastavení SMS

6 Zvolte kontakt ze seznamu kontaktů
nebo zadejte telefonní číslo.

Stiskněte možnost Menu, vyberte
položku Zprávy a poté zvolte položky
Nastavení a SMS. Můžete provést
změny následujících položek:
Centrum SMS - zadejte podrobné
údaje pro středisko zpráv.
Hlášení o doručení - zde si můžete
zvolit zaslání potvrzení, že zpráva byla
doručena.
Doba platnosti - zvolte, jak dlouho
budou zprávy uloženy ve středisku
zpráv.

7 Vyberte možnost Odeslat.
VAROVÁNÍ: Pokud v editoru
zpráv použijete možnost Obrázek,
Zvuk, Video, Nový snímek, Předmět,
Vizitka, Plán nebo Moje vizitka,
bude příslušná přidaná položka
automaticky převedena do režimu
MMS a příslušným způsobem
zpoplatněna.
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Zadávání textu

Typy zpráv - umožňuje převést text na
Hlas, Fax, X.400 nebo E-mail.
Kódování znaků - zvolte způsob
kódování znaků. Kódování ovlivňuje
velikost zpráv, a tedy i poplatky za
přenos dat.
Odeslat dlouhý text jako - zvolte, zda
chcete zprávu odeslat jako více zpráv
SMS nebo MMS, pokud do pole pro
zprávu zadáte text delší než 1 stránka.

Změna nastavení MMS
Stiskněte možnost Menu, vyberte
položku Zprávy a poté zvolte položky
Nastavení a MMS. Můžete provést
změny následujících položek:
Způsob přijetí - umožňuje nastavit,
zda chcete multimediální zprávy
stahovat automaticky nebo ručně, a
to v závislosti na tom, zda jste doma
nebo cestujete.
Hlášení o doručení - umožňuje
nastavit, zda vyžadujete nebo chcete
povolit hlášení o doručení.
Hlášení o přečtení - umožňuje
nastavit, zda vyžadujete nebo chcete
povolit hlášení o přečtení.
Priorita - umožňuje nastavit úroveň
priority vašich zpráv MMS.

Doba platnosti - umožňuje nastavit,
jak dlouho bude zpráva uložena ve
středisku zpráv.
Trvání snímku - umožňuje nastavit,
jak dlouho budou snímky zobrazeny
na obrazovce.
Režim vytváření - umožňuje vybrat
typ obsahu podporovaný zprávami
MMS.
Doba doručení - umožňuje
konfigurovat dobu doručení zprávy
příjemci. Středisko multimediálních
zpráv doručí zprávu po uplynutí doby
doručení.
Centrum zpráv MMS - umožňuje
konfigurovat informace o síti, jako
jsou středisko multimediálních služeb
a internetový profil, pro odesílání
multimediálních zpráv.

Telefonní seznam
Hledání kontaktu
1 Stiskněte možnost Menu a vyberte
položku Tel. seznam.
2 Pomocí klávesnice zadejte první
písmeno kontaktu, kterému chcete
zavolat.
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3 Chcete-li procházet kontakty a
jejich různá čísla, použijte navigační
klávesy.

Přidání nového kontaktu
1 Stiskněte možnost Menu a vyberte
položku Tel. seznam.
2 Stiskněte položku Volby a vyberte
položku Nový kontakt.
3 Výběrem možnosti Telefon nebo
USIM zvolte, zda chcete nový
kontakt uložit do telefonu nebo na
kartu USIM.
4 Zadejte požadované informace
do poskytnutých polí a vyberte
možnost Hotovo.

Nástroje
Nastavení budíku
1 Chcete-li zpřístupnit nástroj Budík,
stiskněte možnost Menu, vyberte
položku Nástroje a zvolte položku
Budík.
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2 Pokud chcete nastavit nový budík,
vyberte možnost Nový budík.
Nastavte čas, opakování, typ
upozornění, tón budíku, hlasitost a
interval odložení. Pro budík lze také
přidat poznámku.

3 Po zadání podrobných údajů budík
uložte stisknutím možnosti Hotovo.

Přidání události do
kalendáře
1 Chcete-li zpřístupnit nástroj
Kalendář, stiskněte možnost Menu,
vyberte položku Nástroje, zvolte
položku Organizér a poté vyberte
položku Kalendář.
2 Zvolte datum, ke kterému byste
chtěli událost přidat. Datum můžete
vybrat tím, že na něj přejdete
pomocí navigačních kláves nebo
datum zadáte pomocí menu Volby a
položky Přejít na datum.
3 Chcete-li přidat nový plán, vyberte
možnost Nový plán.
4 Zadejte podrobné údaje úkolu,
včetně kategorie, předmětu,
umístění, času zahájení, času
ukončení, budíku a opakování.
5 Po zadání podrobných údajů plán
uložte stisknutím možnosti Hotovo.

Přidání položky do seznamu
úkolů
1 Chcete-li zpřístupnit nástroj Úkoly,
stiskněte možnost Menu, vyberte
položku Nástroje, zvolte položku

Organizér a poté vyberte položku
Úkoly.
2 Pokud chcete nastavit nový úkol,
vyberte možnost Nový úkol.

Poznámka: K odemknutí poznámky
budete potřebovat bezpečnostní kód.
Výchozí nastavení je 0000.

Vyhledávač data

3 Zadejte podrobné údaje úkolu,
včetně předmětu, data platnosti,
poznámky a priority.

Vyhledávač data je užitečný nástroj
pro vypočítání data po uplynutí
určitého počtu dní.

4 Po zadání podrobných údajů úkol
uložte stisknutím možnosti Hotovo.

Hlasový záznamník

Přidání poznámky
1 Chcete-li zpřístupnit nástroj
Poznámky, stiskněte možnost
Menu, vyberte položku Nástroje,
zvolte položku Organizér a poté
vyberte položku Poznámky.
2 Pokud chcete nastavit novou
poznámku, vyberte možnost Nová
poznámka.
3 Zadejte podrobné údaje poznámky.

Pomocí funkce Záznam hlasu můžete
nahrávat hlasové poznámky a další
zvuky.

Odeslání záznamu hlasu
Po dokončení nahrávání vyberte
možnost Volby.

Používání kalkulačky
1 Stiskněte možnost Menu, vyberte
položku Nástroje a poté zvolte
položku Kalkulačka.

4 Po zadání podrobných údajů
poznámku uložte stisknutím
možnosti Uložit.

2 Stisknutím číselných tlačítek zadejte
čísla.

5 Chcete-li poznámku uzamknout,
přejděte na požadovanou
poznámku pomocí navigačních
kláves, stiskněte možnost Volby a
poté položku Zamknout.

1 Stiskněte možnost Menu, vyberte
položku Nástroje a poté zvolte
položku Stopky.

Používání stopek

2 Výběrem možnosti Spustit spustíte
časovač.
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Převod jednotek
1 Stiskněte možnost Menu, vyberte
položku Nástroje a poté zvolte
položku Převodník jednotek.

Použití letového režimu

2 Zvolte veličinu, kterou chcete
převést: Měna, Plocha, Délka,
Hmotnost, Teplota, Objem nebo
Rychlost.

Pokud je aktivován Letový režim,
nelze telefonovat, připojit se k síti
Internet ani odesílat zprávy.

Přidání města ke světovému
času

1 Stiskněte možnost Menu a vyberte
položku Nastavení.

1 Stiskněte možnost Menu, vyberte
položku Nástroje a poté zvolte
položku Světový čas.
2 Chcete-li zjistit čas v konkrétním
městě, stiskněte možnost Volby a
vyberte položku Nové město.

Nastavení
Změna profilu
1 Stiskněte možnost Menu a vyberte
položku Nastavení.
2 Vyberte možnost Profily a poté
zvolte profil, který chcete upravit.
3 Vyberte možnost Volby a zvolte
položku Přizpůsobit.
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4 Zde máte možnost změnit všechny
tóny, jejich hlasitost a možnosti
upozornění.

Změna nastavení zařízení

2 Vyberte možnost Zařízení a zvolte
položku z níže uvedeného seznamu.
Datum a čas - umožňuje nastavit
datum a čas, zvolit automatickou
aktualizaci času nebo možnost použití
letního času.
Úspora energie - umožňuje zapnout
nebo vypnout přepínání do režimu
úspory energie podle nastavení od
výrobce.
Jazyky - můžete změnit jazyk telefonu
LG-C320.
Automatické zamknutí kláves
- umožňuje zvolit dobu trvání pro
automatické uzamčení klávesnice.
Zabezpečení - umožňuje upravit
nastavení zabezpečení, včetně kódů
PIN a zámku přístroje.

Informace o paměti - více informací
naleznete v části Použití správy paměti.
Obnovit veškerá nastavení - umožňuje
obnovit výchozí tovární hodnoty všech
nastavení.
Informace o zařízení - umožňuje
zobrazit technické informace pro
telefon LG-C320.

Změna data a času
1 Stiskněte možnost Menu a vyberte
položku Nastavení.
2 Vyberte možnost Zařízení, zvolte
položku Datum a čas a poté zvolte
položku z níže uvedeného seznamu:
Nastavení datumu a času - po výběru
možnosti Auto aktualizace bude
telefon automaticky aktualizovat
datum a čas.
Formát data - umožňuje zadat
aktuální datum. Můžete nastavit
formát data (DD/MM/RRRR, MM/DD/
RRRR, RRRR/MM.DD).
Oddělovač data - umožňuje zadat
aktuální datum. Můžete nastavit
oddělovač data (DD/MM/RRRR,
DD.MM.RRRR, DD-MM-RRRR).
Formát času - umožňuje nastavit
formát času 12 hodin nebo 24 hodin.

Změna nastavení
zabezpečení
Změňte nastavení zabezpečení tak,
aby byla zajištěna ochrana telefonu
LG-C320 a důležitých informací, které
jsou v něm uloženy.
1 Stiskněte možnost Menu, vyberte
položku Nastavení a zvolte položku
Zařízení.
2 Vyberte možnost Zabezpečení a
zvolte položku z níže uvedeného
seznamu:
Požadavek kódu PIN - zvolte, zda má
být při zapnutí telefonu požadován
kód PIN.
Zámek zařízení - zvolte bezpečnostní
kód pro uzamčení telefonu: Nikdy, Při
zapnutí, Při změně SIM nebo Ihned.
Uzamčení aplikace - můžete
uzamknout obsah, který chcete skrýt.
(Tel. seznam, Zprávy, E-mail atd.)
Změnit kódy - můžete změnit
nastavení položek Kód PIN (tato
položka menu se zobrazí, pokud je
pro možnost Požadavek kódu PIN
nastavena položka Zapnuto), Kód
PIN2 a Bezpečnostní kód.
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Poznámka: Výchozí bezpečnostní
kód je 0000.
Zobrazení stavu paměti

Stiskněte možnost Menu, vyberte
položky Nastavení a Zařízení a zvolte
položku Informace o paměti. Poté se
zobrazí aktuální stav pamětí v telefonu
LG-C320.

Resetování telefonu
Chcete-li obnovit tovární hodnoty
všech nastavení, použijte možnost
Obnovit veškerá nastavení
v podmenu Zařízení menu Nastavení.
Tuto funkci můžete aktivovat pouze
po zadání bezpečnostního kódu.

Změna nastavení displeje
1 Stiskněte možnost Menu a vyberte
položku Nastavení.
2 Vyberte možnost Zobrazení a
zvolte některou z následujících
položek:
Domovská obrazovka - umožňuje
upravit nastavení možností Tapeta a
Zobrazit položky.
Téma - umožňuje rychle změnit
celkový vzhled obrazovky.
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Styl menu - umožňuje změnit
zobrazení menu výběrem z možností
Styl seznamu a Styl tabulky.
Písmo - umožňuje upravit velikost
písma.
Podsvícení - umožňuje zvolit
dobu trvání podsvícení. Jas hlavní
obrazovky lze nastavit také pomocí
navigačních kláves.
TIP! Čím delší je doba podsvícení,
tím víc energie baterie se spotřebuje,
což bude pravděpodobně vyžadovat
častější nabíjení telefonu.

Uvítací zpráva - po výběru možnosti
Zapnuto můžete napsat uvítací
zprávu. Zpráva se zobrazí na
obrazovce telefonu pokaždé, když
telefon spustíte.
Jiné obrazovky - umožňuje zvolit
téma pro domovskou obrazovku nebo
obrazovku spuštění či vypnutí.

Aktualizace
softwaru telefonu
Aktualizace softwaru pro
mobilní telefony LG ze sítě
Internet

Další informace o použití této funkce
naleznete na webové stránce
http://www.lge.cz nebo http://www.
lg.com/common/index.jsp ¤ vyberte
zemi ¤ Servis a Podpora.
Tato funkce vám umožňuje pohodlně
aktualizovat firmware svého telefonu
na nejnovější verzi ze sítě Internet,
aniž by bylo nutné navštívit středisko
služeb.
Aktualizace firmwaru mobilního
telefonu vyžaduje plnou pozornost
uživatele po celou dobu trvání
procesu aktualizace. Než budete
pokračovat, prostudujte si všechny
pokyny a poznámky v jednotlivých
krocích. Uvědomte si, že odstraněním
datového kabelu USB nebo baterie
během aktualizace můžete vážně
poškodit mobilní telefon.

Změna nastavení připojení
Nastavení připojení zadal již příslušný
síťový operátor, takže svůj nový
telefon můžete ihned začít používat.
K provedení změny libovolných
nastavení použijte toto menu:
stiskněte možnost Menu - Nastavení
- Připojení.

Změna nastavení připojení
Bluetooth
Chcete-li zpřístupnit funkci Bluetooth,
stiskněte možnost Menu, vyberte
položku Nastavení, zvolte položku
Připojení a poté vyberte položku
Bluetooth.

Párování s jiným zařízením
Bluetooth
Spárováním telefonu LG-C320 a jiného
zařízení je možné nastavit připojení
chráněné heslem. To znamená, že
párování je bezpečnější.
1 Zkontrolujte, zda jsou pro funkci
Bluetooth nastaveny možnosti
Zapnout a Viditelné. Nastavení
viditelnosti můžete změnit
v podmenu Nastavení menu
Bluetooth výběrem možnosti Moje
viditelnost a poté položky Viditelné.
2 V menu Bluetooth zvolte možnost
Aktivovat Bluetooth a vyberte
položku Vyhledat nové zařízení.
3 Telefon LG-C320 vyhledá zařízení.
Po dokončení vyhledávání se na
obrazovce zobrazí možnosti Přidat
a Aktualizovat.
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4 Zvolte zařízení, se kterým chcete
telefon spárovat, vyberte možnost
Přidat, zadejte heslo a zvolte
možnost OK.
5 Telefon se poté ke druhému zařízení
připojí. Následně bude nutné na
tomto zařízení zadat stejné heslo.
6 Připojení Bluetooth chráněné
heslem je nyní připraveno.

Používání sluchátek
Bluetooth
1 Zkontrolujte, zda jsou pro funkci
Bluetooth nastaveny možnosti
Aktivovat Bluetooth a Viditelné.
2 Podle pokynů ke sluchátkům
nastavte sluchátka do režimu
párování a zařízení spárujte.
3 Telefon LG-C320 se automaticky
připojí ke sluchátkům Bluetooth a
přepne do profilu sluchátek.

Odeslání a příjem souborů
pomocí připojení Bluetooth
Zapnutí připojení Bluetooth:
1 Stiskněte možnost Menu a vyberte
položku Nastavení. Zvolte možnost
Připojení a poté vyberte položku
Bluetooth.
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2 Vyberte možnost Aktivovat
Bluetooth.
3 Výběrem možnosti Deaktivovat
Bluetooth funkci Bluetooth
vypnete.
Odeslání souboru:
1 Otevřete soubor, který chcete
odeslat. Obvykle se bude jednat
o fotografii, video nebo hudební
soubor.
2 Vyberte možnost Volby, zvolte
položku Odeslat a poté položku
Bluetooth.
3 Výběrem možnosti Ano zapněte
funkci Bluetooth, pokud nebyla
dosud aktivována.
4 Telefon LG-C320 automaticky
vyhledá další zařízení s technologií
Bluetooth v dosahu.
5 Zvolte zařízení, kterému chcete
odeslat soubor, a vyberte možnost
OK.
Příjem souboru:
1 Chcete-li přijímat soubory, musí
být pro funkci Bluetooth nastaveny
možnosti Aktivovat Bluetooth i
Viditelné.

2 Zpráva vás vyzve k příjmu souboru
od příslušného odesílatele. Výběrem
možnosti Ano soubor přijmete.
TIP! Sledováním průběhu na
ukazateli se můžete přesvědčit, zda
je soubor odeslán.
TIP! Značka a loga Bluetooth® jsou
majetkem společnosti Bluetooth
SIG, Inc. a společnost LG Electronics
tyto značky používá na základě
licence. Ostatní ochranné známky a
obchodní značky jsou známkami a
značkami příslušných vlastníků.

Zálohování a obnova zálohy
informací v telefonu
1 Připojte telefon k počítači pomocí
kabelu USB.
2 V překryvném menu v telefonu
vyberte možnost PC Suite.
3 Klikněte na ikonu Záloha a vyberte
možnost Záloha nebo Obnovit.
4 Označte data, která chcete
zálohovat nebo obnovit. Zvolte
místo, na které se informace
budou zálohovat nebo ze kterého
se informace obnoví. Klikněte na
možnost OK.

5 Proběhne záloha informací.

Zobrazení souborů
v telefonu na počítači
Zobrazení dat v telefonu pomocí
počítače je výhodné pro uspořádání
souborů, organizaci dokumentů a
odstranění nepotřebných dat.
LG PC Suite IV je program, který
pomáhá připojit mobilní telefon
k počítači pomocí datového
komunikačního kabelu USB. Poté
můžete používat funkce mobilního
telefonu v počítači.

PC Suite
Instalace programu LG PC
Suite do počítače
1 Propojte telefon a počítač pomocí
kabelu USB a chvíli počkejte.
Zobrazí se zpráva průvodce
instalací.
2 Postupujte podle pokynů, které
na obrazovce zobrazí průvodce
programem LG PC Suite Installer.
3 Po instalaci se na Plochu přidá ikona
LG PC Suite.
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Zobrazení souborů
v telefonu na počítači
1 Připojte telefon k počítači dříve
uvedeným způsobem.
2 Klikněte na ikonu Fotografie.
3 Obrázky z telefonu budou odeslány
do počítače. Pokud kliknete na
položku Paměť telefonu, budou
zobrazeny.
4 Klikněte na ikonu Videa.
5 Videozáznamy z telefonu budou
odeslány do počítače. Pokud
kliknete na položku Paměť telefonu,
budou zobrazeny.
Poznámka: Při odinstalaci sady
PC Suite IV nebudou automaticky
odebrány ovladače zařízení USB
a Bluetooth. Proto je nutné je
odinstalovat ručně.
Poznámka: Toto zařízení nepodporuje
služby LG Air Sync a On Screen Phone
(OSP).
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Návod pro
bezpečné a
efektivní použití
Vystavení energii rádiové frekvence
Informace o vystavení rádiovým
vlnám a specifické míře pohlcení
(SAR)
Tento mobilní telefon LG-C320 byl
navržen tak, aby vyhověl příslušným
bezpečnostním požadavkům
ohledně vystavení rádiovým vlnám.
Uvedené požadavky jsou založeny na
odborných směrnicích, jež zahrnují
bezpečnostní rezervy, které zaručují
bezpečí všem uživatelům bez ohledu
na věk a zdraví.
• Ve směrnicích o vystavení
rádiovému záření se používá
jednotka měření známá jako
specifická míra pohlcení nebo
SAR. Testy SAR se provádí pomocí
standardních metod s telefonem
vysílajícím na nejvyšší výkon ve
všech používaných frekvenčních
pásmech.
• I když mohou být rozdíly mezi
úrovněmi SAR jednotlivých modelů
telefonů LG, jsou všechny modely
navrženy tak, aby splnily příslušné

•

•

•

•

směrnice pro vystavení rádiovým
vlnám.
Limit SAR doporučený mezinárodní
komisí pro ochranu před
neionizujícím zářením (ICNIRP) je
2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
Nejvyšší hodnota SAR pro tento
model telefonu, testovaný pomocí
systému DASY4, je pro použití
u ucha 0,612 W/kg (10 g) a při
nošení na těle 1,33 W/kg (10 g).
Informace o údajích SAR pro
obyvatele zemí a oblastí, které
přijaly limit SAR doporučený
organizací Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE), který je
v průměru 1,6 W/kg na 1 g tkáně.
Tento přístroj splňuje právní
předpisy pro vystavení
neionizujícímu záření, pokud je
používán v normální poloze u ucha
nebo je umístěn nejméně 1,5 cm
od těla. Pokud je přístroj umístěn
v obalu, na sponě na opasek nebo
v držáku na těle, nesmí takový
doplněk obsahovat kovové součásti
a měl by být umístěn alespoň 1,5
cm od těla. Nedodržení těchto
pokynů může vyvolat překročení
příslušných limitů pro vystavení
vaší osoby neionizujícímu záření. 21

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

•

•

•
•

•
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Tento přístroj nerozebírejte.
V případě nutnosti opravy
jej odneste kvalifikovanému
servisnímu technikovi.
Udržujte mimo dosah elektrických
zařízení jako například televizorů,
rádií a osobních počítačů.
Přístroj je nutné udržovat mimo
dosah zdrojů tepla, jako jsou
radiátory nebo vařiče.
Zabezpečte přístroj před pádem.
Nevystavujte přístroj mechanickým
vibracím nebo otřesům.
Vypněte telefon na všech místech,
kde to vyžadují speciální předpisy.
Nepoužívejte ho například
v nemocnicích, může ovlivnit citlivé
lékařské přístroje.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Když se telefon nabíjí, nedotýkejte
se jej mokrýma rukama. Mohlo
by dojít k zasažení elektrickým
proudem nebo k vážnému
poškození telefonu.
Nenabíjejte přístroj v blízkosti
hořlavého materiálu, protože
se může zahřát, a hrozilo by tak
nebezpečí vzniku požáru.
K čistění krytů telefonu používejte
suchý měkký hadřík (nepoužívejte
rozpouštědla, jako je benzen,
ředidla či alkohol).
Nenabíjejte telefon ležící na měkké
podložce.
Telefon je nutno nabíjet na dobře
větraném místě.
Nevystavujte přístroj nadměrnému
kouři nebo prachu.
Nenoste telefon společně
s kreditními kartami nebo
jízdenkami. Může ovlivnit informace
na magnetických proužcích.
Nedotýkejte se displeje ostrým
předmětem. Může dojít k poškození
telefonu.
Nevystavujte telefon působení
kapalin ani vlhkosti.

•

Příslušenství, jako jsou sluchátka,
používejte opatrně. Nedotýkejte se
zbytečně antény.

•

Efektivní používání telefonu
Elektronická zařízení
•

•

•

Nikdy mobilní telefon nepoužívejte
bez povolení v blízkosti lékařských
zařízení. Neumísťujte telefon
do blízkosti kardiostimulátoru,
například do náprsní kapsy.
Některá naslouchátka mohou být
mobilními telefony rušena.
Menší rušení může ovlivnit
televizory, rádia, počítače atd.

Bezpečnost na silnici
Dodržujte zákony a předpisy týkající
se používání mobilních telefonů při
řízení v dané oblasti.
• Během řízení nedržte telefon v ruce.
• Věnujte plnou pozornost řízení.
• Používejte sadu handsfree, pokud
je k dispozici.
• Pokud to jízdní podmínky vyžadují,
před voláním zastavte a zaparkujte.
• Vysokofrekvenční energie může
ovlivnit elektronické systémy
vozidla, například autorádio nebo
bezpečnostní vybavení.

•

Je-li vozidlo vybaveno airbagem,
neumisťujte na něj žádné překážky
v podobě nainstalovaného nebo
přenosného bezdrátového zařízení.
To by mohlo způsobit selhání
airbagu nebo vážné zranění
z důvodu jeho nesprávné funkce.
Při poslechu hudby ve venkovních
prostorách zajistěte, aby byla
hlasitost nastavena na rozumnou
úroveň a vy si byli vědomi svého
okolí. To je zvláště důležité
v blízkosti silnic.

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

V letadle

K poškození sluchu dochází při
dlouhodobém vystavení hlasitému
zvuku. Doporučujeme proto přístroj
nezapínat nebo nevypínat v blízkosti
ucha. Doporučujeme rovněž
udržovat rozumnou hlasitost při
poslechu hudby i při hovorech.

V letadle mohou bezdrátová zařízení
způsobovat rušení.
• Před nastoupením do letadla
mobilní telefon vypněte.
• Bez svolení posádky jej v letadle
nepoužívejte.

Nadměrná hlasitost a tlak sluchátek
mohou způsobit poškození nebo
ztrátu sluchu.

Telefon uchovávejte na bezpečném
místě mimo dosah malých dětí.
Obsahuje malé součásti, u kterých
při uvolnění hrozí riziko zadušení či
polknutí.

Oblast, kde se odstřeluje
Nepoužívejte telefon na místech, kde
probíhají odstřelovací práce. Sledujte
omezení a postupujte podle nařízení
a pravidel.

Prostředí s nebezpečím
výbuchu
•

•

•
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Nepoužívejte telefon na čerpacích
stanicích.
Nepoužívejte telefon v blízkosti
paliv nebo chemikálií.
Nepřevážejte a neuchovávejte
hořlavé plyny, tekutiny nebo
explozivní materiály v přihrádce
automobilu, ve které je mobilní
telefon a příslušenství.

Děti

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

Informace a péče o baterii
•

•

Před nabitím není nutné baterii
zcela vybít. Na rozdíl od jiných
systémů baterií nedochází
k paměťovému efektu, který by
mohl snížit výkon baterie.
Používejte pouze baterie a
nabíječky společnosti LG. Nabíječky

•

•

•

•

•

•

•

•

LG jsou navrženy tak, aby
maximalizovaly životnost baterie.
Baterie nerozebírejte ani
nezkratujte.
Dbejte na čistotu kovových
kontaktů baterie.
Jakmile baterie přestane zajišťovat
přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii
lze před výměnou přibližně stokrát
nabít.
Nabijte baterii v případě, že jste ji
dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte
tak maximální výkon.
Nevystavujte nabíječku baterií
přímému slunečnímu záření ani ji
nepoužívejte v prostředí s vysokou
vlhkostí, jako je koupelna.
Neponechávejte baterii v místech
s velmi vysokou nebo nízkou
teplotou. Může to snížit výkon
baterie.
V případě výměny baterie za
nesprávný typ hrozí nebezpečí
výbuchu.
Proveďte likvidaci použitých baterií
podle pokynů výrobce. Pokud
je to možné, recyklujte. Baterie
nevyhazujte do běžného domácího
odpadu.

•

•

•

Pokud potřebujete vyměnit baterii,
obraťte se na nejbližší autorizované
servisní místo společnosti LG
Electronics nebo na nejbližšího
prodejce.
Po úplném nabití telefonu vždy
odpojte nabíječku ze zásuvky,
zabráníte tak nechtěnému odběru
energie.
Skutečná životnost baterie je závislá
na konfiguraci sítě, nastavení
produktu, používání vzorů, baterii a
podmínkách prostředí.
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Příslušenství
Pro použití s vaším mobilním telefonem je k dispozici různé příslušenství. Tato
příslušenství jsou popsána níže.

Nabíječka

Baterie

Datový kabel

Uživatelská příručka
Č E S K Y
SLOVENSKY
ENGLISH

Uživatelská příručka
Návod na používanie telefónu

LG-C320

LG-C320_CZE_Cover.indd 1

2010-09-27

8:35:07

POZNÁMKA
• Vždy používejte originální příslušenství LG. Pokud tak neučiníte, může dojít ke
zrušení záruky.
• V některých regionech můžete obdržet jiné příslušenství. Další informace vám
poskytne naše místní servisní společnost nebo prodejce.
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Technická data
Okolní teploty
•
•

Max.: +55 °C (vybíjení), +45 °C (nabíjení)
Min.: -10 °C

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí,
ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho
ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné
rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání
Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.
Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního
telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv
z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“
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LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon LG-C320 je ve shodě se
základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.].

LG-C320 Návod na používanie
Časť obsahu tejto príručky sa môže odlišovať od vášho telefónu v závislosti
od softvéru daného telefónu alebo poskytovateľa služby.

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

Zoznámte sa so svojím telefónom

Slúchadlo
Tlačidlo prepínania medzi
úlohami
Umožňuje prístup k základnej
obrazovke, hlavnej ponuke a
spusteným aplikáciám.
Tlačidlo Odoslať
• Vytočí telefónne číslo a
prijíma prichádzajúce
hovory.
• V pohotovostnom režime:
zobrazenie histórie
hovorov.

Kontextové tlačidlá (ľavé
kontextové tlačidlo / pravé
kontextové tlačidlo)
• Tieto tlačidlá vykonávajú
funkciu zobrazenú v
dolnej časti displeja.
Hlavný displej LCD
Ponuka miniaplikácií
widget
Umožňuje prístup k
užitočným miniaplikáciám
widget a odkazom.
Tlačidlo Koniec
• Zapnutie/vypnutie
(podržať stlačené)
• Ukončenie alebo
odmietnutie hovoru.
Tlačidlo potvrdenia /
Tlačidlo OK
• Vyberá možnosti ponuky
a potvrdzuje úkony.

Alfanumerické tlačidlá
• V pohotovostnom režime: Ak chcete
zadať čísla na vytočenie, podržte stlačené
- Medzinárodné hovory
- Pripojenie k stredisku hlasovej pošty
až
- Rýchle voľby
- Podržte toto tlačidlo stlačené na
aktiváciu tichého režimu
• V režime úprav: zadávanie čísel a znakov.
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Navigačné tlačidlo
• V pohotovostnom režime:
Krátko: Prepínač profilov
Krátko: Nastavenia emailu/E-mail
Krátko: Schránka prijatých správ
Krátko: Fotoaparát
• V ponuke: posun nahor a nadol.

Konektor pre súpravu
handsfree alebo stereo
slúchadlá

Bočné tlačidlá
• V pohotovostnom
režime: ovládanie
hlasitosti zvonenia.
• Počas hovoru:
nastavenie hlasitosti
slúchadla
• Počas prehrávania
hudby MP3:
nastavenie hlasitosti
zvuku

Konektor pre nabíjačku/
kábel USB
TIP: Pred pripojením
kábla USB
veľkokapacitného
úložného zariadenia
(Mass Storage)
zapnite telefón,
vložte externú
pamäťovú kartu
a prepnite telefón do
režimu nečinnosti.
Objektív
fotoaparátu

Kryt batérie
Držiak karty SIM

Batérie
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Inštalácia SIM karty a nabíjanie batérie
Inštalácia SIM karty
Keď sa stanete klientom príslušnej mobilnej siete, bude vám poskytnutá
zasúvateľná karta SIM, na ktorej budú nahrané vaše prihlasovacie údaje, ako je
váš kód PIN, akékoľvek voliteľné služby a množstvo iných údajov.
Dôležité! › Zasúvacia karta SIM sa môže veľmi ľahko poškodiť, poškrabať alebo
ohnúť, preto buďte pri manipulácii, vkladaní alebo vyberaní karty
veľmi opatrní. Všetky karty SIM udržujte mimo dosahu detí.
Obrázky
1 Otvorte kryt batérie
2 Vytiahnite batériu
3 Vložte vašu kartu SIM
4 Vložte batériu
VAROVANIE: Batériu nevyberajte, ak je
telefón zapnutý. Mohli by ste ho tým poškodiť.

5 Zatvorte kryt batérie
6 Nabite batériu

› Ak sa telefón nezapne, displej zamrzne alebo
nereaguje, znova zopakujte postup podľa pokynov na inštaláciu batérie.
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Volanie
Uskutočnenie hovoru
1 Uistite sa, že je telefón zapnutý.
2 Môžete použiť tlačidlá mobilu. Na
vymazanie stlačte tlačidlo .
3 Stlačením tlačidla
hovor.

uskutočníte

4 Ak chcete hovor ukončiť, stlačte
tlačidlo
.
TIP! Ak chcete pri uskutočňovaní
medzinárodného hovoru zadať znak
„+“, stlačte a podržte tlačidlo 0.

Uskutočnenie hovoru
z kontaktov
Je jednoduché zavolať komukoľvek,
koho číslo máte uložené v telefónnom
zozname.
1 Stlačením tlačidla Ponuka otvorte
hlavnú ponuku. Vyberte položku
Tel. zoznam.
2 Pomocou tlačidiel klávesnice
zadajte prvé písmeno kontaktu,
ktorému chcete zavolať, a prejdite
na položku Tel. zoznam.
3 Stlačením tlačidla
hovor.

uskutočníte

Prijatie a odmietnutie
hovoru
Ak telefón vyzváňa, stlačením položky
Prijať alebo tlačidla
prijmete
hovor.
Kým telefón vyzváňa, stlačením
tlačidla Tichý môžete stlmiť zvonenie.
Môže sa vám to hodiť napríklad na
stretnutí v prípade, že ste zabudli
zmeniť svoj profil na Tichý.
Ak chcete prichádzajúci hovor
alebo
odmietnuť, stlačte tlačidlo
vyberte Odmietnuť.
POZNÁMKA: Ak je počas hovoru
reproduktor aktivovaný, ikona
reproduktora sa zobrazí s červeným
prečiarknutím. Ak je počas hovoru
reproduktor deaktivovaný, ikona
reproduktora sa zobrazí bez
červeného prečiarknutia.

Rýchla voľba
Číslo rýchlej voľby môžete priradiť
často volanému kontaktu.
1 Stlačením tlačidla Ponuka otvorte
hlavnú ponuku. Vyberte položku
Tel. zoznam a potom vyberte Voľby
Rýchle voľby.
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2 Hlasová pošta má nastavenú rýchlu
voľbu 1 a nemožno ju zmeniť.
Vyberte ktorékoľvek iné číslo buď
pomocou navigačných tlačidiel a
výberom možnosti Nastaviť, alebo
stlačením číselného tlačidla.
3 Váš telefónny zoznam sa otvorí.
Pomocou navigačných tlačidiel
vyberte kontakt, ktorému chcete
priradiť dané číslo, a potom stlačte
tlačidlo Zvoliť. Ak chcete volať
pomocou rýchlej voľby, stlačte a
podržte priradené číslo, kým sa
kontakt neobjaví na obrazovke.
Hovor sa uskutoční automaticky, nie
.
je potrebné stlačiť tlačidlo

Prezeranie hovorov
Záznam o zmeškaných, prijatých
a volaných hovoroch si môžete
skontrolovať iba v prípade, že sieť
podporuje funkciu Identifikácia
volanej linky (Calling Line
Identification) (CLI) v oblasti
poskytovania služby.
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Presmerovanie - vyberte si, či chcete
presmerovať hovory.
Blokovanie hovorov - vyberte si, ktoré
hovory chcete blokovať.
Čakajúci hovor - slúži na
oznamovanie čakajúceho hovoru.
Pevná voľba čísla - vyberte zoznam
čísel, ktoré môžete z telefónu volať.
Správa s ospravedlnením - pred
odmietnutím prichádzajúceho
hovoru môžete použiť „Správy s
ospravedlnením“ na odoslanie
vysvetľujúcej správy, prečo ste
neprijali prichádzajúci hovor.
Spoločné nastavenia - umožňuje
prístup k položkám Režim
odpovedania, Odoslať moje
číslo, Minútový Pripomienkovač,
Automatické opakované vytáčanie,
Odoslať tóny DTMF, Uložiť nové
číslo, Bluetooth režim prijatia, Režim
zavesenia, Odmietnutie hovoru.

Fotoaparát

Zmena nastavenia hovorov

Rýchle fotografovanie

Môžete si nastaviť aj funkcie špecifické
pre hovor. Stlačte tlačidlo Ponuka,
vyberte položku Nastavenie a zvoľte
možnosť Hovor.

1 Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte
položku Fotoaparát a Fotoaparát.
2 Nasmerujte fotoaparát na predmet,
ktorý fotografujete a stlačením

tlačidla OK nasnímajte fotografiu.

Po odfotografovaní
Nasnímaná fotografia sa objaví na
obrazovke. V spodnej časti obrazovky
sa zobrazí názov obrázka spolu s
piatimi ikonami.
Obrázky - zobrazenie nasnímaných
obrázkov a videí vo vašom Albume.
Odoslať - odoslanie videa ako
Správy, E-mailu alebo cez rozhranie
Bluetooth.
Pridať - okamžité nasnímanie ďalšej
fotografie.
Nastaviť ako - použitie obrázka ako
tapety, ako obrázka kontaktu alebo
obrázka pri zapnutí alebo obrázka
pri vypnutí.
Zmazať - odstránenie práve
nasnímanej fotografie. Opäť sa objaví
hľadáčik.

Videokamera
Rýchle snímanie videa
1 Stlačte tlačidlo Ponuka, vyberte
položku Fotoaparát a zvoľte
možnosť Videokamera. Na
obrazovke sa objaví hľadáčik
videokamery.

2 Nasmerujte fotoaparát na snímaný
objekt videa.
3 Nahrávanie spustíte stlačením
tlačidla OK. V spodnej časti
obrazovky hľadáčika sa zobrazí
nápis Rec. Opätovným stlačením
ukončíte nahrávanie.
tlačidla

Po nasnímaní videa
Na obrazovke sa objaví statický
obrázok predstavujúci nasnímané
video.
Po nahratí videoklipu môžete
skontrolovať ponuku nasledovne:
Videá - zobrazenie nasnímaných
obrázkov a videí vo vašom Albume.
Prehrať - prehranie súboru.
Pridať - stlačením okamžite nasnímate
ďalšie video.
Odoslať - odoslanie videa ako
Správy, E-mailu alebo cez rozhranie
Bluetooth.
Zmazať - odstránenie práve
nasnímaného videa. Opäť sa objaví
hľadáčik.
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Hudba
MP3 prehrávač
Telefón LG-C320 má zabudovaný
prehrávač hudby, takže môžete
prehrávať svoju obľúbenú hudbu.
POZNÁMKA:
• Pred používaním prehrávača hudby
budete musieť preniesť hudobné
súbory do telefónu.
• Prehrávač hudby podporuje
nasledujúce typy kodekov: MP3,
WMA, AAC. Prehrávač hudby
nemusí podporovať všetky funkcie
a variácie formátov súborov.

Ak chcete otvoriť prehrávač
hudby, stlačte tlačidlo Ponuka
a vyberte položku Hudba a potom
MP3 prehrávač. Tu máte prístup
k nasledujúcim funkciám:
Naposledy prehratá pieseň - zobrazí
všetky naposledy prehrané skladby.
Všetky piesne - obsahuje zoznam
všetkých skladieb uložených v
telefóne.
Moje zoznamy skladieb - obsahuje
všetky vami vytvorené zoznamy
skladieb.
8

Interpreti - umožňuje zobraziť všetky
skladby zoradené podľa interpretov.
Albumy - umožňuje zobraziť všetky
skladby zoradené podľa albumov.
Žáner - umožňuje zobraziť všetky
skladby zoradené podľa žánrov.
Náhodný výber všetkých skladieb
- umožňuje prehrať všetky skladby
v náhodnom poradí.

Hry a aplikácie
Umožňuje prístup k predinštalovaným
a prevzatým hrám a aplikáciám.

E-mail
Odoslanie e-mailu pomocou
nového konta
Na odosielanie/príjem e-mailov
musíte nastaviť e-mailové konto.
1 Stlačte tlačidlo Ponuka, vyberte
položku E-Mail a vyberte konto,
ktoré chcete používať.
2 Zvoľte možnosť Napísať e-mail a
otvorí sa okno s novým e-mailom.
3 Napíšte predmet a stlačte tlačidlo
OK.
4 Pomocou tlačidiel mobilu zadajte
správu.

FM rádio
Počúvanie rádia
1 Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte
položku Hudba a potom možnosť
Rádio FM.
2 Vyberte číslo kanála stanice, ktorú
chcete počúvať.
POZNÁMKA: Ak ste v oblasti so
zlým príjmom signálu rozhlasového
vysielania, môžete mať problémy pri
počúvaní rádia.
Aby bolo možné používať rádio FM,
musia byť k zariadeniu pripojené
slúchadlá.

Web
Prístup na web
Umožňuje spustiť prehľadávač WAP
a prístup na domovskú stránku
aktivovaného profilu v nastaveniach
webu. Umožňuje tiež manuálne
zadať adresu URL a otvoriť príslušnú
stránku WAP.
1 Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte
položku Prehliadač.
2 Ak chcete priamo prejsť na
domovskú stránku prehliadača,

vyberte Domov. Alebo vyberte
položku Zadajte adresu, napíšte
požadovanú adresu URL a následne
stlačte možnosť Pripojiť.
POZNÁMKA: S pripojením k týmto
službám a preberaním obsahu
sú spojené ďalšie poplatky. O
poplatkoch za prenos údajov sa
informujte u vášho poskytovateľa
sieťových služieb.

Správy
Telefón LG-C320 obsahuje funkcie
na prácu so správami SMS (Služba
krátkych správ), MMS (Služba
multimediálnych správ) a servisnými
správami siete. Ak chcete použiť
tieto funkcie, stlačte tlačidlo Ponuka
a vyberte možnosť Správy.

Odoslanie správy
1 Stlačte tlačidlo Ponuka, vyberte
položku Správy a zvoľte možnosť
Napísať novú správu.
2 Otvorí sa editor novej správy. Editor
správ kombinuje správy SMS a MMS
do jedného intuitívneho režimu,
v ktorom možno jednoducho
prepínať medzi týmito typmi správ.
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Predvolené nastavenie editora správ
je režim SMS.
3 Pomocou tlačidiel mobilu zadajte
správu. V časti Zadávanie textu
na pravej strane nájdete ďalšie
informácie o spôsobe zadávania
textu.
4 Vyberte položku Voľby, zvoľte
možnosť Vložiť a pridajte niektorú
z možností Obrázok, Video, Zvuk,
Šablóna, Emotikon, Meno a číslo,
Nová snímka, Predmet alebo Viac
(Vizitka/Plán/Poznámka/Úlohy/
Moja vizitka).
5 Zvoľte možnosť Odoslať príjemcovi.
6 Vyberte kontakt zo zoznamu
kontaktov alebo zadajte telefónne
číslo.
7 Vyberte položku Odoslať.
VAROVANIE: ak do editora
správ pridáte položku Obrázok,
Zvuk, Video, Nová snímka, Predmet,
Vizitka, Plán alebo Moja vizitka,
správa sa automaticky skonvertuje
na správu MMS a podľa toho bude aj
spoplatnená.
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Zadávanie textu
Pomocou klávesnice telefónu
môžete zadávať alfanumerické znaky.
Zadávanie textu je potrebné napríklad
pri ukladaní mien do kontaktov, písaní
správy alebo vytváraní plánovaných
udalostí v kalendári. V telefóne sú
dostupné nasledujúce metódy
zadávania textu: režim Abc a režim
123.
POZNÁMKA: V niektorých
poliach je povolený len jeden
režim zadávania textu (napríklad
telefónne číslo v poliach
kontaktov).

Zmena nastavení SMS
Stlačte tlačidlo Ponuka, vyberte
položku Správy a potom zvoľte
možnosti Nastavenia a SMS. Môžete
zmeniť tieto nastavenia:
Centrum SMS - zadajte podrobnosti o
stredisku správ.
Hlásenie o doručení - vyberte si, či
chcete prijímať potvrdenie o doručení
správ.
Doba platnosti - vyberte, ako dlho
majú byť správy uložené v centre
správ.

Typy správ - prevod textu na Hlas, Fax,
X.400 alebo E-mail.
Kódovanie znakov - vyberte, ako
majú byť znaky kódované. Ovplyvní
to veľkosť správy a tým aj cenu za
prenos údajov.
Poslať dlhý text ako - ak zadáte
do poľa pre správu text dlhší ako 1
strana, môžete si vybrať, či sa má
správa odoslať ako viac správ SMS
alebo MMS.

Zmena nastavení MMS
Stlačte tlačidlo Ponuka, vyberte
položku Správy a potom zvoľte
možnosti Nastavenia a MMS. Môžete
zmeniť tieto nastavenia:
Režim prijatia - vyberte si, či chcete
prevziať multimediálne správy
automaticky alebo ručne, podľa
toho, či ste v domovskej sieti alebo
v roamingu.
Hlásenie o doručení - vyberte, či
chcete požadovať alebo povoliť
hlásenie o doručení.
Hlásenie o prečítaní - vyberte, či
chcete požadovať alebo povoliť
hlásenie o prečítaní.

Priorita - vyberte úroveň priority
multimediálnej správy.
Doba platnosti - vyberte, ako dlho má
byť správa uložená v centre správ.
Trvanie snímky - vyberte, ako dlho sa
majú snímky objavovať na obrazovke.
Režim vytvorenia - umožňuje vybrať
typ obsahu, ktorý budú podporovať
správy MMS.
Dodacia lehota - definuje čas
doručenia správy príjemcovi. Centrum
správ MMS doručí správu až po
nastavenej dodacej lehote.
Centrum MMS - umožňuje
nakonfigurovať sieťové informácie,
napríklad centrum multimediálnych
služieb alebo internetový profil na
odosielanie multimediálnych správ.

Telefónny zoznam
Vyhľadávanie kontaktu
1 Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte
položku Tel. zoznam.
2 Pomocou tlačidiel mobilu zadajte
prvé písmeno mena kontaktu,
ktorému chcete volať.
3 Na listovanie v kontaktoch a ich
jednotlivých číslach používajte
navigačné tlačidlá.
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Pridanie nového kontaktu
1 Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte
položku Telefónny zoznam.
2 Stlačte položku Voľby a vyberte
možnosť Nový kontakt.
3 Vyberte, kam chcete uložiť nový
kontakt: Telefón alebo karta USIM.
4 Do príslušných polí zadajte všetky
informácie a potom vyberte
možnosť Hotovo.

Nástroje
Nastavenie budíka
1 Ak chcete otvoriť budík, stlačte
tlačidlo Ponuka, vyberte položku
Nástroje a vyberte možnosť Budík.
2 Ak chcete nastaviť nový budík,
vyberte možnosť Nové budenie.
Nastavte čas, opakovanie, typ
upozornenia, tón upozornenia,
hlasitosť, interval odloženia. K
budíku možno pridať aj poznámku.
3 Po zadaní podrobností uložte budík
stlačením tlačidla Hotovo.

Pridávanie udalostí do
kalendára
1 Ak chcete otvoriť kalendár, stlačte
tlačidlo Ponuka, vyberte položku
Nástroje, vyberte možnosť
Organizér a potom vyberte
možnosť Kalendár.
2 Vyberte dátum, ku ktorému chcete
pridať udalosť. Dátum môžete
vybrať buď presunutím naň
pomocou navigačných tlačidiel
alebo výberom možností Voľby
a Prejsť na dátum, kde zadáte
dátum.
3 Ak chcete pridať nový plán, vyberte
položku Nový plán.
4 Zadajte podrobnosti úlohy vrátane
kategórie, predmetu, umiestnenia,
času začiatku, času konca, budíka a
opakovania.
5 Po zadaní podrobností uložte
rozvrh stlačením tlačidla Hotovo.

Pridanie položky do
zoznamu úloh
1 Ak chcete otvoriť položku Úlohy,
stlačte tlačidlo Ponuka, vyberte
položku Nástroje, vyberte možnosť
Organizér a potom Úlohy.
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2 Ak chcete nastaviť novú úlohu,
vyberte možnosť Nová úloha.
3 Zadajte podrobnosti úlohy
vrátane predmetu, dátumu úlohy,
poznámky a priority.
4 Po zadaní podrobností uložte úlohu
stlačením tlačidla Hotovo.

Pridávanie poznámok
1 Ak chcete otvoriť poznámky,
stlačte tlačidlo Ponuka, vyberte
položku Nástroje, vyberte možnosť
Organizér a potom Poznámky.
2 Ak chcete nastaviť novú poznámku,
vyberte možnosť Nová poznámka.
3 Zadajte podrobnosti poznámky.
4 Po zadaní podrobností uložte
poznámku stlačením položky Uložiť.

Vypočítavanie dátumu
Vypočítavanie dátumu je užitočný
nástroj, ktorý vám pomáha pri
výpočte toho, aký dátum bude po
uplynutí určitého počtu dní.

Hlasový záznamník
Hlasový záznamník môžete využiť
na nahrávanie hlasových poznámok
alebo iných zvukov.

Odosielanie hlasových
nahrávok
Po ukončení nahrávania vyberte
položku Voľby.

Používanie kalkulačky
1 Stlačte tlačidlo Ponuka,vyberte
položku Nástroje a potom zvoľte
možnosť Kalkulačka.

5 Ak chcete uzamknúť poznámku,
pomocou navigačných tlačidiel
sa presuňte na poznámku, stlačte
Voľby a potom Uzamknúť.

2 Stláčaním číselných tlačidiel zadajte
čísla.

Poznámka: na odomknutie poznámky
budete potrebovať bezpečnostný kód.
Poznámka: Predvolený bezpečnostný
kód je 0000

1 Stlačte tlačidlo Ponuka,vyberte
položku Nástroje a potom zvoľte
možnosť Stopky.

Používanie stopiek

2 Výberom možnosti Spustiť spustite
časomieru.
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Prevod jednotiek
1 Stlačte tlačidlo Ponuka,vyberte
položku Nástroje a potom zvoľte
možnosť Prevodník jednotiek.
2 Vyberte, ktoré jednotky chcete
previesť: Mena, Plocha, Dĺžka,
Hmotnosť, Teplota, Objem alebo
Rýchlosť.

Pridávanie mesta do
svetového času
1 Stlačte tlačidlo Ponuka,vyberte
položku Nástroje a potom zvoľte
možnosť Svetový čas.
2 Ak chcete zistiť čas v konkrétnom
meste, stlačte tlačidlo Voľby
a vyberte možnosť Nové mesto.

Nastavenia
Zmena profilov
1 Stlačte položku Ponuka a vyberte
možnosť Nastavenia.
2 Vyberte Profily a potom zvoľte
profil, ktorý chcete upravovať.
3 Vyberte Voľby a potom zvoľte
možnosť Prispôsobiť.
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4 Tu môžete zmeniť všetky
zvonenia, ich hlasitosti a možnosti
upozornení.

Používanie Režimu počas
letu
Počas aktivovania Režimu počas letu
nebudete môcť uskutočňovať hovory,
pripojiť sa na Internet ani odosielať
správy.

Zmena nastavení zariadenia
1 Stlačte položku Ponuka a vyberte
možnosť Nastavenia.
2 Vyberte možnosť Zariadenie
a potom vyberte spomedzi
nasledujúcich možností.
Dátum a čas - upravte nastavenia
dátumu a času alebo vyberte možnosť
automatickej aktualizácie času alebo
možnosť používania letného času.
Úspora energie - vyberte, či chcete
zapnúť alebo vypnúť výrobné
nastavenie úspory energie.
Jazyky - zmena jazyka, v ktorom sa
zobrazuje prostredie telefónu LG-C320.
Aut. uzamknutie klávesnice vyberte časový limit automatického
uzamknutia tlačidiel.

Bezpečnosť - úprava nastavení
zabezpečenia vrátane kódov PIN a
uzamknutia telefónu.
Informácie o pamäti - ďalšie
informácie nájdete v časti Používanie
správcu pamäte.
Obnoviť všetky nastavenia - vynuluje
všetky nastavenia na predvolené
nastavenia z výroby.
Informácie o telefóne - zobrazenie
technických informácií o telefóne
LG-C320.

Zmena dátumu a času
1 Stlačte položku Ponuka a vyberte
možnosť Nastavenia.
2 Vyberte možnosť Zariadenie, zvoľte
možnosť Dátum a čas. Potom
vyberte spomedzi nasledujúcich
možností:
Nastavenie dátumu a času - ak
zapnete možnosť Auto. aktualizácia,
telefón bude automaticky aktualizovať
dátum a čas.
Formát dátumu - môžete zadať
aktuálny dátum. Môžete nastaviť
formát dátumu: (DD/MM/RRRR, MM/
DD/RRRR, RRRR/MM.DD).

Oddeľovač dátumu - môžete zadať
aktuálny dátum. Môžete nastaviť
oddeľovač dátumu: (DD/MM/RRRR,
DD.MM.RRRR, DD-MM-RRRR).
Formát času - môžete nastaviť formát
času: 12 hodín alebo 24 hodín.

Zmena nastavení
zabezpečenia
Zmenou nastavení zabezpečenia
môžete ochrániť telefón LG-C320
a dôležité údaje, ktoré sú v ňom
uložené.
1 Stlačte tlačidlo Ponuka, vyberte
položku Nastavenia a potom zvoľte
možnosť Zariadenie.
2 Vyberte položku Bezpečnosť
a potom vyberte spomedzi
nasledujúcich možností:
Kód PIN - vyberte, či bude pri zapnutí
telefónu požadované zadanie kódu
PIN.
Zámok zariadenia - vyberte
bezpečnostný kód uzamknutia
telefónu: Vypnuté, Pri spustení
zariadenia, Pri zmene karty SIM
alebo Okamžite.
Uzamknutie aplikácie - môžete
uzamknúť obsah, ktorý chcete skryť.
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(Telefónny zoznam, Správy, E-mail,
atď.)
Zmeniť kódy - zmena kódu PIN (táto
položka ponuky sa zobrazí iba vtedy,
ak je možnosť Požiadavka na kód PIN
nastavená na hodnotu Zapnuté), kódu
PIN2 a bezpečnostného kódu.
Poznámka: Predvolený bezpečnostný
kód je 0000
Zobrazenie stavu pamäte

Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte
položku Nastavenia, vyberte
možnosť Zariadenie a zvoľte možnosť
Informácie o pamäti Zobrazí sa
aktuálny stav pamätí v telefóne
LG-C320.

Obnovenie pôvodných
nastavení telefónu
Pomocou možnosti Obnoviť všetky
nastavenia v položke Zariadenia
ponuky Nastavenia môžete obnoviť
predvolené hodnoty všetkých
nastavení. Na aktiváciu tejto funkcie
potrebujete bezpečnostný kód.

Zmena nastavení displeja
1 Stlačte položku Ponuka a vyberte
možnosť Nastavenia.
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2 Vyberte položku Zobrazenie a
vyberte spomedzi možností:
Základná obrazovka - upravte tapetu
a položky displeja.
Motív - môžete rýchlo zmeniť celkový
vzhľad obrazovky.
Štýl ponúk - vyberte zobrazenie
ponúk: Štýl zoznamu alebo mriežky.
Písmo - nastavte veľkosť písma.
Podsvietenie - vyberte, ako dlho má
zostať podsvietenie aktivované. Jas
hlavnej obrazovky môžete nastaviť aj
pomocou navigačných tlačidiel.
TIP! Čím dlhšie je podsvietenie
zapnuté, tým vyššia je spotreba
energie batérie, takže bude možno
potrebné častejšie telefón nabíjať.

Uvítacia správa - po výbere možnosti
Zap. môžete napísať uvítaciu správu.
Táto správa sa zobrazí na obrazovke
pri každom zapnutí telefónu.
Iné obrazovky - vyberte motív
pre základnú obrazovku, úvodnú
obrazovku alebo obrazovku pri
vypnutí.

Aktualizácia
softvéru telefónu
Aktualizácia softvéru v
mobilnom telefóne LG z
Internetu
Ďalšie informácie o používaní tejto
funkcie nájdete na stránke http://
www.lge.sk or http://www.lg.com/
common/index.jsp ¤ vyberte krajinu
¤ Servis a Podpora.
Táto funkcia umožňuje pohodlne
aktualizovať firmvér v telefóne na
najnovšiu verziu z internetu bez toho,
aby bolo potrebné navštíviť servisné
stredisko.
Keďže program na aktualizáciu
firmvéru v mobilnom telefóne
vyžaduje maximálnu pozornosť
používateľa počas celého trvania
procesu aktualizácie, skôr ako budete
postupovať ďalej, vždy si prečítajte
všetky pokyny a poznámky v každom
kroku. Pozor - pri odpojení dátového
kábla USB alebo batérie počas
inovácie môže dôjsť k vážnemu
poškodeniu mobilného telefónu.

Zmena nastavení možnosti
pripojenia
Nastavenia pripojenia sú už dané
vopred sieťovým operátorom, takže
ich môžete využívať už od vybalenia
telefónu. Ak chcete ktorékoľvek
nastavenia zmeniť, použite túto
ponuku: Ponuka - Nastavenia
- Pripojenie.

Zmena nastavení Bluetooth
Ak chcete otvoriť ponuku Bluetooth,
stlačte tlačidlo Ponuka, vyberte
položku Nastavenia, vyberte
možnosť Pripojenie a potom položku
Bluetooth.

Párovanie s inými
zariadeniami s funkciou
Bluetooth
Spárovaním telefónu LG-C320 a
ďalšieho zariadenia môžete nastaviť
pripojenie zabezpečené heslom.
Znamená to, že párovanie bude
bezpečnejšie.
1 Skontrolujte, či je rozhranie
Bluetooth Zapnuté a Viditeľné.
Viditeľnosť môžete zmeniť v
položke Nastavenia v ponuke
Bluetooth výberom položky
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Viditeľnosť môjho zariadenia a
potom Viditeľné.
2 V ponuke Bluetooth zvoľte
možnosť Aktivovať Bluetooth
a vyberte možnosť Vyhľadať nové
zariadenie.
3 Telefón LG-C320 začne vyhľadávať
zariadenia. Po dokončení
vyhľadávania sa na obrazovke
zobrazia možnosti Pridať a Obnoviť.
4 Vyberte zariadenie, s ktorým chcete
telefón spárovať, vyberte možnosť
Pridať, zadajte heslo a potom
vyberte OK.
5 Telefón sa pripojí k príslušnému
zariadeniu, na ktorom treba zadať
rovnaké heslo.
6 Pripojenie cez Bluetooth chránené
heslom je teraz pripravené.
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3 Telefón LG-C320 sa automatický
pripojí k náhlavnej súprave
s rozhraním Bluetooth a prepne sa
na profil náhlavnej súpravy.

Odosielanie a prijímanie
súborov pomocou rozhrania
Bluetooth
Zapnutie funkcie Bluetooth:
1 Stlačte položku Ponuka a vyberte
možnosť Nastavenia. Zvoľte
možnosť Pripojenie a potom
vyberte Bluetooth.
2 Vyberte možnosť Aktivovať
Bluetooth.
3 Ak chcete funkciu Bluetooth
vypnúť, vyberte možnosť
Deaktivovať Bluetooth.

Používanie slúchadlovej
súpravy s funkciou Bluetooth

Odosielanie súborov:
1 Otvorte súbor, ktorý chcete odoslať,
zvyčajne to bude fotografia, video
alebo hudobný súbor.

1 Skontrolujte, či je rozhranie
Bluetooth v stave Aktivovať
Bluetooth a Viditeľné.

2 Vyberte položku Voľby, zvoľte
možnosť Odoslať a potom možnosť
Bluetooth.

2 Podľa pokynov dodaných spolu
s náhlavnou súpravou prepnite
náhlavnú súpravu do režimu
párovania a spárujte zariadenia.

3 Zvolením možnosti Áno aktivujte
funkciu Bluetooth, ak ešte nie je
aktivovaná.

4 Telefón LG-C320 automaticky
vyhľadá ostatné zariadenia s
aktivovanou funkciou Bluetooth
nachádzajúce sa v dosahu.

Zálohovanie a obnovovanie
informácií vášho telefónu

5 Vyberte zariadenie, do ktorého
chcete odoslať súbor, a potom
vyberte možnosť OK.

2 V kontextovej ponuke telefónu
vyberte možnosť PC suite.

Prijímanie súborov:
1 Ak chcete prijímať súbory, rozhranie
Bluetooth musí byť v stave
Aktivovať Bluetooth a Viditeľné.
2 Zobrazí sa výzva na prijatie súboru
od odosielateľa. Ak chcete súbor
prijať, vyberte možnosť Áno.
TIP! Pohľadom na lištu priebehu sa
uistite, či sa súbor odosiela.
TIP! Slovné označenie a logá
Bluetooth® sú majetkom spoločnosti
Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek
používanie takýchto značiek
spoločnosťou LG Electronics je v
súlade s licenciou. Ďalšie obchodné
známky a obchodné názvy sú
majetkom príslušných vlastníkov.

1 Pripojte kábel USB k telefónu
a k počítaču.

3 Kliknite na ikonu Zálohovať a
vyberte možnosť Zálohovať alebo
Obnoviť.
4 Označte obsah, ktorý si želáte
zálohovať alebo obnoviť. Vyberte
umiestnenie, do ktorého si želáte
zálohovať informácie alebo z
ktorého si želáte obnovu informácií.
Kliknite na OK.
5 Vaše informácie budú zálohované.

Prezeranie súborov telefónu
na PC
Zobrazenie obsahu telefónu na
počítači vám uľahčuje usporiadanie
súborov, organizovanie dokumentov
a odstraňovanie obsahu, ktorý už
nepotrebujete.
LG PC Suite IV je program, ktorý
pomáha pripojiť mobilný telefón
k počítaču pomocou dátového
komunikačného kábla USB. Potom
môžete používať funkcie mobilného
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PC suite
Inštalácia softvéru LG PC
Suite do počítača
1 Pripojte telefón k počítaču
prostredníctvom kábla USB a
chvíľu počkajte. Zobrazí sa správa
sprievodcu inštaláciou.
2 Pri dokončovaní sprievodcu LG PC
Suite Installer sa riaďte pokynmi na
obrazovke.
3 Po dokončení inštalácie sa na
pracovnej ploche objaví ikona
softvéru LG PC Suite.

Prezeranie súborov telefónu
na počítači
1 Pripojte telefón k počítaču, ako bolo
popísané vyššie.
2 Kliknite na ikonu Fotografie.
3 Obrázkové súbory sa načítajú z
telefónu do počítača. Zobrazia sa po
kliknutí na položku Pamäť telefónu.
4 Kliknite na ikonu Videá.
5 Videosúbory sa načítajú z telefónu
do počítača. Zobrazia sa po kliknutí
na položku Pamäť telefónu.
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Poznámka: Počas odinštalovania
softvéru PC Suite IV sa ovládače
rozhrania USB a Bluetooth
automaticky neodstránia. Preto ich
treba odinštalovať ručne.
Poznámka: Toto zariadenie
nepodporuje aplikácie LG Air Sync a
On Screen Phone (OSP).

Pokyny na bezpečné
a účinné používanie
Vystavenie účinkom
rádiofrekvenčnej energie
Vystavenie účinkom rádiových vĺn a
špecifická rýchlosť pohltenia (SAR)
Tento model mobilného telefónu LGC320 bol navrhnutý tak, aby spĺňal
platné bezpečnostné požiadavky
týkajúce sa vystavenia účinkom
rádiových vĺn. Tieto požiadavky sú
založené na vedeckých záveroch,
ktoré zahŕňajú bezpečnostné limity
zabezpečujúce bezpečnosť všetkých
používateľov bez ohľadu na ich vek
a zdravie.
• Expozičné normy pre mobilné
telefóny používajú mernú jednotku,
ktorá je známa ako špecifická
rýchlosť pohltenia (Specific
Absorption Rate – SAR). Merania
SAR sa vykonávajú štandardnými
metódami s telefónom, ktorý
vysiela na maximálnom
certifikovanom výkone vo všetkých
používaných frekvenčných
pásmach.
• Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých
modelov telefónov LG môžu

odlišovať, všetky sú v súlade s
príslušnými smernicami o vystavení
účinkom rádiových vĺn.
• Limit SAR odporúčaný
Medzinárodnou komisiou na
ochranu pred neionizujúcim
žiarením (ICNIRP) je 2 W/kg, pričom
ide o priemernú hodnotu na 10 g
tkaniva.
• Najvyššia hodnota SAR pre
tento model telefónu na základe
testovania DASY4 je pri použití pri
uchu 0,612 W/kg (10 g) a pri nosení
na tele 1,33 W/kg (10 g).
• Informácie o hodnotách SAR pre
obyvateľov v krajinách/oblastiach,
ktoré prijali limit SAR odporúčaný
Inštitútom elektrických a
elektronických inžinierov (IEEE) a
ktorý priemerne predstavuje 1,6 W/
kg na 1 g tkaniva.
Tento prístroj spĺňa právne predpisy
na vyžarovanie neionizujícímu
žiarenia, ak je používaný v normálnej
polohe pri uchu alebo je umiestnený
najmenej 1,5 cm od tela. Ak je
prístroj umiestnený v obale, na
spone na opasoku alebo v držiaku
na tele, nesmie takýto doplnok
obsahovať kovové súčasti a mal by
byť umiestnený aspoň 1,5 cm od tela. 21

Nedodržanie týchto pokynov môže
spôsobiť prekročenie príslušných
limitov neionizujúceho žiarenia.

•

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

Nerozoberajte prístroj. Ak je
potrebná
oprava, zverte ju kvalifikovanému
servisnému technikovi.
• Dbajte na to, aby sa telefón
nachádzal v dostatočnej
vzdialenosti od elektrických
zariadení, ako sú napríklad
televízory, rádiá alebo osobné
počítače.
• Nenechávajte telefón v blízkosti
zdrojov tepla, ako radiátory alebo
sporáky.
• Zabráňte pádu telefónu na zem.
• Nevystavujte prístroj mechanickým
22 vibráciám ani nárazom.

•

•

•

•

•

•

•

•

V priestoroch, kde to určujú
osobitné predpisy, telefón vypnite.
Telefón nepoužívajte napr. v
nemocniciach, kde by mohol
ovplyvniť citlivé zdravotnícke
prístroje.
Počas nabíjania nemanipulujte s
telefónom vlhkými rukami. Mohlo
by dôjsť k úrazu elektrickým
prúdom alebo vážnemu
poškodeniu telefónu.
Nenabíjajte telefón blízko
horľavých materiálov, pretože
telefón sa počas nabíjania zahrieva,
čím vzniká riziko požiaru.
Na čistenie povrchu prístroja
používajte suchú tkaninu.
Nepoužívajte rozpúšťadlá ako
benzén, riedidlo alebo alkohol.
Telefón nenabíjajte pokiaľ sa
nachádza na textilnom zariadení
bytu.
Telefón nabíjajte v dobre vetranej
miestnosti.
Nevystavujte prístroj nadmernému
dymu, ani prachu.
Nenechávajte telefón v blízkosti
kreditných kariet alebo cestovných
lístkov, lebo môže pôsobiť na
informáciu na magnetických
pásoch.

Nedotýkajte sa displeja ostrými
predmetmi, pretože môže dôjsť k
poškodeniu telefónu.
Nevystavujte telefón nadmernej
vlhkosti.
Príslušenstvo (ako napr. slúchadlá)
používajte opatrne. Nedotýkajte sa
antény, ak to nie je nevyhnutné.

na opačnej strane, než na ktorej
sa nachádza kardiostimulátor, a
nenoste telefón v náprsnom vrecku.
Ďalšie informácie týkajúce sa
použitia bezdrôtového prístroja s
kardiostimulátorom získate od svojho
ošetrujúceho lekára.

Efektívna prevádzka telefónu

Preštudujte si zákony a pravidlá
o používaní mobilných telefónov
platné v krajine, v ktorej jazdíte.
• Nepoužívajte pri šoférovaní telefón,
ktorý sa drží v ruke.
• Šoférovaniu venujte úplnú
pozornosť.
• Ak je to možné, použite súpravu
na telefonovanie bez pomoci rúk
(handsfree).
• Opustite vozovku a zaparkujte,
ak potrebujete volať alebo prijať
hovor, ak to vyžadujú jazdné
podmienky.
• Vysokofrekvenčná energia môže
ovplyvniť niektoré elektronické
systémy vo vozidle, ako napríklad
stereo súpravu vozidla alebo
bezpečnostné vybavenie.
• Ak je vozidlo vybavené airbagom,
neobmedzujte ho nainštalovaným

•

•

•

Elektronické zariadenia
•

•

•

Mobilný telefón nepoužívajte v
blízkosti lekárskych prístrojov
bez toho, by ste si vyžiadali
povolenie. Neumiestňujte telefón
do blízkosti kardiostimulátorov, t.j.
do náprsného vrecka.
Mobilné telefóny môžu rušiť
niektoré načúvacie zariadenia.
Rušenie menšieho rozsahu môže
ovplyvňovať TV prijímače, rádiá,
počítače a pod.

Kardiostimulátor
Aby sa predišlo možnému rušeniu
kardiostimulátora, minimálna
vzdialenosť medzi mobilným
telefónom a kardiostimulátorom
odporúčaná výrobcami
kardiostimulátorov je 15 cm.
Používajte preto telefón pri uchu

Bezpečnosť na ceste
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•

alebo prenosným bezdrôtovým
zariadením. Mohlo by to zapríčiniť
zlyhanie airbagu alebo vážne
poranenie v dôsledku jeho
nesprávnej funkcie.
Ak počúvate hudbu, keď ste
vonku, nezabudnite mať hlasitosť
nastavenú na zodpovedajúcu
úroveň tak, aby ste vedeli
o okolitých zvukoch. Toto je
obzvlášť dôležité v blízkosti ciest.

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

Výbušné prostredie
Nepoužívajte telefón na miestach,
kde sa odpaľujú nálože (v
kameňolome). Dodržiavajte
obmedzenia a riaďte sa pravidlami a
predpismi.
24

Prostredie s rizikom výbuchu
•

•

•

Nepoužívajte telefón na čerpacích
staniciach.
Nepoužívajte telefón v blízkosti
skladov paliva alebo chemických
látok.
Neprevážajte a neskladujte horľavé
plyny, kvapaliny alebo výbušné
materiály v rovnakom priestore
vozidla ako mobilný telefón a jeho
príslušenstvo.

V lietadle
Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť
rušenie prístrojov v lietadle.
• Pred vstupom do akéhokoľvek
lietadla mobilný telefón vypnite.
• Bez povolenia posádky ho
nepoužívajte v lietadle.

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

Tiesňové volania
Tiesňové volania nemusia byť
dostupné vo všetkých mobilných
sieťach. Preto by ste pri tiesňových

volaniach nemali byť nikdy závislí len
od mobilného telefónu. Informujte
sa u svojho miestneho poskytovateľa
služieb.

Informácie o batérii a jej
údržba
•

•

•
•

•

•

•

Pred nabíjaním nie je potrebné
batériu úplne vybiť. Na rozdiel od
iných batériových systémov nemá
batéria pribalená k prístroju žiadny
pamäťový efekt, ktorý by mohol
znížiť jej výkon.
Používajte len batérie a nabíjačky
značky LG. Nabíjačky LG sú
navrhnuté tak, aby maximalizovali
životnosť batérie.
Nerozoberajte a neskratujte batérie.
Udržiavajte kovové kontakty batérie
čisté.
Vymeňte batériu, ak už neposkytuje
prijateľný výkon. Životnosť batérie
môže byť až niekoľko stoviek
nabíjacích cyklov.
Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali,
nabite ju, aby ste maximalizovali jej
použiteľnosť.
Nabíjačku batérií nevystavujte
priamemu slnečnému žiareniu
ani ju nepoužívajte na miestach s

•

•

•

•

•

•

vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
Batériu nenechávajte na horúcich
ani studených miestach, pretože by
sa tým mohol zhoršiť jej výkon.
V prípade výmeny batérie
za nesprávny typ hrozí
nebezpečenstvo výbuchu.
Ak je potrebná výmena batérie,
zaneste ju do najbližšieho
autorizovaného servisu alebo k
predajcovi výrobkov spoločnosti
LG Electronics. Ak je to možné,
recyklujte ich. Batérie nezahadzujte
do komunálneho odpadu.
Ak je potrebná výmena batérie,
zaneste ju do najbližšieho
autorizovaného servisu alebo k
predajcovi výrobkov spoločnosti LG
Electronics.
Po úplnom nabití telefónu vždy
odpojte nabíjačku z elektrickej
zásuvky, aby ste tak predišli
zbytočnej spotrebe energie
nabíjačkou.
Skutočná životnosť batérie bude
závisieť od konfigurácie siete,
nastavení výrobku, spôsobu
používania, batérie a okolitých
podmienok.
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Príslušenstvo
Pre váš mobilný telefón je k dispozícii široká ponuka príslušenstva. Podrobnosti
sú uvedené nižšie.

Nabíjačka

Batéria

Datový kabel

Návod na používanie
Č E S K Y
SLOVENSKY
ENGLISH

Uživatelská příručka
Návod na používanie telefónu

LG-C320

LG-C320_CZE_Cover.indd 1

2010-09-27

8:35:07

POZNÁMKA
• Používajte vždy originálne príslušenstvo LG. Porušenie tohto odporúčania
môže viesť k neplatnosti záruky.
• Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od oblasti, kde sa nachádzate. Ďalšie
informácie získate u nášho miestneho servisného alebo obchodného
zástupcu.
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Technické údaje
Teploty okolia
•
•

Max: +55 °C (vybíjanie), +45 °C (nabíjanie)
Min.: -10°C

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií,
ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho
ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke. Tieto prípadné
rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie
vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko.
Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného
telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle
uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá
záruka.“
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HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE
Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout
line and fold as illustrated below.

How to cut
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.

Disposal of your old appliance
1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to
a product it means the product is covered by the European
Directive 2002/96/EC.
2 All electrical and electronic products should be disposed of
separately from the municipal waste stream via designated
collection facilities appointed by the government or the local
authorities.
3 The correct disposal of your old appliance will help prevent
potential negative consequences for the environment and human
health.
4 For more detailed information about disposal of your old
appliance, please contact your city ofﬁce, waste disposal service
or the shop where you purchased the product.

Getting to Know Your Phone
Soft keys (Left soft key /
Right soft key)
• These keys perform the
function Indicated in the
bottom of the display.
Earpiece

Main LCD

Multitasking key
Allows access to Home
screen, Main menu, and
running appliactions.

Widget menu
Allows access to some
useful widgets and links.
End key
• Switch on/off (hold
down)
• End or reject a call.

Send key
• Dials a phone number and
answers a call.
• In standby mode: Shows
the history of calls.

Alpha numeric keys
• In standby mode: Input numbers to
dial Hold down
- International calls
- Connect voice mail centre
to
- Speed dials
- Hold the key dow n to go Silent mode

Confirm key / OK key
• Selects menu options
and confirms actions.

Navigation key
• In standby mode:
Briefly: Profile selector
Briefly: E-mail provider
Briefly: Message Inbox
Briefly: Camera
In menu: Scroll up & down.

• In editing mode: Enter numbers & characters

1

Headset
Charger/USB cable
connector
TIP: Please ensure the
phone is powered on
, external memory
card is inserted and
in idle mode before
connecting the
USB cable for Mass
Storage.

Side keys
In standby mode:
Controls the ring
volume.
During a call: Earpiece
volume adjustment
During playing MP3
music: Audio volume
adjustment

Camera lens

Battery cover
SIM card holder

2

Battery pack

Camera
Taking a quick photo
1 Press Menu and select Camera and Camera.
2 Point the camera to the subject of your photo and press OK to take the Photo.

After taking a photo
Your captured photo will appear on the screen. The image name is shown on
the screen with five icons on the bottom.
Images - View the pictures and videos you have taken in your Album.
Send - Send the photo as Message, as an E-mail or via Bluetooth.
New - Take another photo straight away.
Set as - Use the image as Wallpaper, as a Contact image, or in your Start up
image or Shut down image.
Delete - Delete the photo you have just taken. The viewfinder will reappear.

Video Camera
Shooting a quick video
1 Press Menu and select Camera and choose Video Camera. The video camera’s
viewfinder will appear on screen.
2 Point the camera to the subject of your recording.
3 Press OK to start the recording. Rec will appear at the bottom of the
again to stop recording.
viewfinder. Press
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After you’ve shot your video
A still image representing your captured video will appear on screen.
After recording a video clip, you can check the menu as follow:
Videos - View the pictures and videos you have taken in your Album.
Play - Play the file.
New - Press to shoot another video straight away.
Send - Send the video as Message, as an E-mail or via Bluetooth.
Delete - Delete the video you have just made. The viewfinder will reappear.

Music
MP3 Player
Your LG-C320 has a built-in music player so you can play all your favourite music.
NOTE:
• Before using music player, you will need to transfer music file onto your phone.
• Music player supports codec types as follows: MP3, WMA, AAC. Music player
does not necessarily support all features and variations of file formats.

To access the music player, press Menu and select Music and select MP3 player.
From here you can access to:
Last played song - View all of the songs you have played recently.
All songs - Contains all of the songs you have on your phone.
My Playlists - Contains all playlists you have created.
Artists - Allows you to view all tracks sorted by artist.
Albums - Allows you to view all tracks sorted by album.
Genres - Allows you to view all tracks sorted by genre.
Shuffle all songs - Allows you to play all of the songs in random order.
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Games and Applications
Allows access to pre-installed and downloaded games and applications.

FM Radio
Listening to the Radio
1 Press Menu and select Music, then choose FM radio.
2 Select the channel number of the station you would like to listen to.
NOTE: If you are in an area with bad radio reception, you may have difficulty
listening to the radio.
A headset must be inserted to use the FM Radio.

Bluetooth
Changing your Bluetooth settings
To access Bluetooth press menu, and select Settings and chose Connectivity
then select Bluetooth.

Pairing with another Bluetooth device
By pairing your LG-C320 and another device, you can set up a passcode
protected connection. This means your pairing is more secure.
1 Check your Bluetooth is Turn on and Visible. You can change your visibility in
the Settings of Bluetooth menu, by selecting My device visibility, then Visible.
2 From Bluetooth, choose Activate Bluetooth and select Search new device.
3 Your LG-C320 will search for devices. When the search is completed Add and
Refresh will appear on screen.
4 Choose the device you want to pair with, select Add and enter a passcode
then choose OK.
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5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter
the same passcode.
6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset
1 Check your Bluetooth is Activate Bluetooth and Visible.
2 Follow the instructions that came with your headset to place it in pairing
mode and pair your devices.
3 Your LG-C320 will automatically connect to your Bluetooth headset and
switch to headset profile.
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