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Likvidace starých spotřebičů
1. Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného
kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že
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.
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Úvod
Úvod

V rukou máte špičkový kompaktní
mobilní telefon KU380, který dokáže
využívat nejnovější technologie
v oblasti digitální mobilní
komunikace.

Tato příručka uživatele obsahuje
důležité informace o použití
a obsluze tohoto telefonu.
V zájmu dosažení optimálního
výkonu a zabránění poškození
nebo zneužití telefonu byste si
měli všechny informace
obsažené příručce pečlivě
pročíst. Jakékoli změny nebo
modifikace, jež nejsou výslovně
v této uživatelské příručce
schváleny, by mohly anulovat
platnost záruky na toto zařízení.

Používání krytů telefonů
s magnetickým zámkem ve
spojení s výsuvnými typy
telefonů způsobuje problémy,
např. ztrátu signálu sítě
a vypínání telefonů.
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Pro vaši bezpečnost

UPOZORNĚNÍ!
• V letadle musí být mobilní telefon
vždy vypnutý.
• Při řízení nedržte telefon v ruce.
• Nepoužívejte mobilní telefon
v blízkosti čerpacích stanic,
skladů paliv, chemických výrobních
zařízení nebo v prostorech
s nebezpečím výbuchu.
• Pro svou bezpečnost používejte
POUZE určené ORIGINÁLNÍ
baterie a nabíječky.
• Když se telefon nabíjí, nedotýkejte
se jej mokrýma rukama. Mohlo by
dojít k zasažení elektrickým
proudem nebo k vážnému
poškození telefonu.
• Telefon uchovávejte na
bezpečném místě mimo dosah
malých dětí. Telefon obsahuje malé
součásti, u kterých při uvolnění
hrozí riziko udušení.

VÝSTRAHA!
• Vypněte telefon v každé oblasti,
kde to vyžadují zvláštní předpisy.
Nepoužívejte například telefon
v nemocnicích, protože může
působit na citlivé
lékařské přístroje.
• V některých mobilních sítích
nemusí být nouzové hovory
dostupné. Proto byste se pro
případ nouzových hovorů neměli
spoléhat pouze na svůj
mobilní telefon.
• Používejte pouze ORIGINÁLNÍ
příslušenství, předejdete tak
poškození svého telefonu.
• Všechny rádiové vysílače v sobě
nesou riziko rušení s elektronikou
v bezprostřední blízkosti. Mírné
rušení mohou zaznamenat
televizory, rádia, počítače atd.
• Baterie likvidujte v souladu
s platnými právními předpisy.
• Nerozebírejte telefon ani baterii.

Pro vaši bezpečnost

Přečtěte si prosím tyto jednoduché
pokyny. Jejich nedodržení může být
nebezpečné nebo nezákonné. Další
podrobné informace naleznete
v této příručce.
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Pokyny k bezpečnému
a efektivnímu používání
Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání

8

Pročtěte si prosím tyto jednoduché
pokyny. Nedodržení těchto pokynů
může být nebezpečné nebo
protiprávní. V této příručce jsou
podány další podrobné informace.

Informace
o certifikaci (SAR)
TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE
MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE
PRO VYSTAVENÍ OSOB
RÁDIOVÝM VLNÁM
Vaše mobilní zařízení je zároveň
rádiovým vysílačem a přijímačem.
Bylo navrženo a vyrobeno tak, aby
nepřekračovalo omezení kladená
na vystavení osob rádiovým vlnám
(RF) uvedená v mezinárodních
směrnicích (ICNIRP). Tato omezení
jsou součástí komplexních směrnic
a stanovují povolenou hladinu
vystavení veřejnosti
radiofrekvenčnímu záření. Tyto
směrnice byly sestaveny
nezávislými vědeckými
organizacemi na základě
pravidelného a důkladného
vyhodnocování vědeckých studií.
Tyto směrnice obsahují
dostatečnou rezervu, která slouží
k zajištění bezpečnosti všech

osob, bez ohledu na věk a
zdravotní stav.
Norma pro vystavení osob
vyzařování mobilních zařízení
používá jednotku, označovanou jako
specifická míra pohlcení (Specific
Absorption Rate), neboli SAR.
Hranice SAR uvedená
v mezinárodních směrnicích je
2,0 W/kg*. Testování SAR se
provádí ve standardních provozních
polohách se zařízením vysílajícím
na nejvyšší výkon ve všech
testovaných frekvenčních pásmech.
Ačkoliv je hodnota SAR stanovena
pro nejvyšší certifikovaný vysílací
výkon, skutečná hodnota SAR pro
dané zařízení při běžném provozu
může být výrazně nižší, než je
uvedená maximální hodnota.
Důvodem je to, že zařízení pracuje
na několika úrovních výkonu tak,
aby používalo pouze takový výkon,
jaký je potřeba k dosažení sítě.
Obecně řečeno, čím blíže se
nacházíte k základní stanici, tím
nižší je výkon zařízení. Před
uvedením na trh musí být
předloženo prohlášení o shodě
s Evropskou směrnicí R&TTE.
Tato směrnice obsahuje základní
požadavky na ochranu zdraví

Toto zařízení splňuje požadavky
směrnic týkajících se vyzařování RF
energie tehdy, když je používáno
v normální provozní poloze u ucha,
nebo když se nachází alespoň
1,5 cm od těla. Pokud je zařízení
umístěno v obalu, na sponě na
opasku nebo v držáku na těle,
nesmí takový doplněk obsahovat
kovové součásti a měl by být
umístěn alespoň 1,5 cm od těla.
Za účelem přenášení datových
souborů nebo zpráv vyžaduje toto
zařízení kvalitní připojení k síti.
V některých případech může být
přenos datových souborů nebo
zpráv pozdržen až do dosažení
takového připojení. Zajistěte, aby
byly dodrženy výše uvedené
hodnoty vzdálenosti zařízení od
těla až do doby, kdy bude přenos
dokončen. Nejvyšší hodnotou
SAR naměřenou pro toto zařízení
při testování u těla je 1,46 W/kg.
* Limitem SAR pro mobilní zařízení
používaná veřejností jsou
2,0 watty/kilogram (W/kg)
v průměru na deset gramů tkáně.

Směrnice obsahují dostatečnou
rezervu, zajišťující dodatečnou
ochranu veřejnosti a eliminující
případné odchylky při měření.
Hodnoty SAR se mohou lišit podle
státních požadavků na měření
a podle síťového pásma.
Informace o SAR v jiných regionech
naleznete v části s informacemi o
produktech na stránkách
www.lgmobile.com.

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

Přístroj nerozebírejte. V případě
nutnosti opravy přístroj odneste
kvalifikovanému servisnímu
technikovi.

]

Telefon neponechávejte
a nepoužívejte v blízkosti
elektrických spotřebičů, jako je
televizor, radiopřijímač nebo
osobní počítač.

Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání

a bezpečnosti uživatelů a dalších
osob. Nejvyšší hodnotou SAR
naměřenou pro toto zařízení při
testování u ucha je 0,929 W/kg.
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Pokyny k bezpečnému
a efektivnímu používání
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]

Telefon by měl být v bezpečné
vzdálenosti od zdrojů tepla, jako
jsou radiátory a vařiče.

]

Nedotýkejte se displeje ostrými
předměty; mohlo by dojít
k poškození telefonu.

]

Nikdy neumísťujte přístroj do
mikrovlnné trouby, baterie
telefonu by mohla explodovat.

]

Telefon by neměl přijít do styku
s tekutinami a vlhkým prostředím.

]

]

Neupusťte přístroj na zem.

]

Přístroj by neměl být
vystaven mechanickým
vibracím nebo nárazům.

Příslušenství jako sluchátka
nebo headsety používejte opatrně.
Ubezpečte se, že jejich kabely
nejsou zohýbané a že se zbytečně
nedotýkají antény.

]

Při zabalení do fólie nebo obalu
z PVC by mohlo dojít
k poškození ochranného
nátěru telefonu.

]

Před zapnutím přístroje odpojte
datový kabel.

]

K čištění přístroje nepoužívejte
agresivní chemické přípravky
(jako jsou například
rozpouštědla – benzen, ředidlo
nebo alkohol). Vzniká
riziko požáru.

]

Telefon by neměl být vystaven
nadměrnému kouři nebo prachu.

]

Telefon by neměl být umístěn
v těsné blízkosti platebních karet
a dopravních jízdenek, kde by
mohlo dojít k poškození údajů
na magnetických proužcích.

Efektivní
používání telefonu
Abyste si užili optimální výkon
s minimální spotřebou energie:
]

Při telefonování se nedotýkejte
antény. Budete-li držet anténu,
mohlo by dojít nejen ke snížení
kvality hovoru, ale také k vyšší
spotřebě elektrické energie, což
by mohlo zkrátit dobu hovoru
i pohotovostního režimu.

Elektronické přístroje

]

Bez povolení není dovoleno
používat mobilní telefon
v blízkosti lékařských
přístrojů. Telefon by neměl být
umístěn těsně
u kardiostimulátoru (tzn.
v náprsní kapse).

]

Některé mobilní telefony mohou
rušit funkčnost naslouchátek.

]

Může dojít i k určitému drobnému
rušení televize, rádia, osobních
počítačů apod.

Bezpečnost na silnici
Seznamte se s místními
zákony a předpisy o používání
mobilních telefonů při řízení
motorových vozidel.
]

Pokud řídíte, nedržte při
telefonování telefon v ruce.

]

Věnujte plnou pozornost řízení.

]

Pokud máte handsfree soupravu,
používejte ji.

]

Pokud to podmínky řízení
vyžadují, je třeba před voláním
nebo přijímáním hovoru vozidlo
zastavit a zaparkovat.

]

Radiofrekvenční energie by
mohla mít vliv na některé
elektronické systémy ve voze,
například radiopřijímač nebo
bezpečnostní zařízení.

]

Pokud máte vozidlo vybavené
airbagem, nesmí jeho funkci
narušovat pevně nainstalované
ani přenosné bezdrátové
zařízení. Nefunkčnost airbagu by
mohla vést k vážnému zranění.

Pokud posloucháte hudbu
venku, nezapomeňte si nastavit
hlasitost tak, abyste slyšeli
okolní zvuky. Toto doporučení
se vztahuje především na
přecházení ulice.

Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání

Všechny mobilní telefony
mohou způsobovat rušení
s možným negativním vlivem
na normální funkci
elektronických přístrojů.
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ani neuchovávejte hořlavé plyny,
kapaliny nebo výbušniny.

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

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

Potenciálně
výbušné prostředí
]

Telefon nepoužívejte u čerpacích
stanic. Nepoužívejte jej v blízkosti
paliv nebo chemikálií.

]

V části vozidla, ve kterém
převážíte mobilní telefon nebo
jeho příslušenství, nepřevážejte

V letadle
Bezdrátová zařízení mohou
v letadlech způsobovat rušení.
]

Před nástupem do letadla
je třeba vždy mobilní
telefon vypnout.

]

Bez povolení posádky
nepoužívejte telefon ani na zemi.

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

Tísňová volání
Tísňová volání nemusí být
k dispozici ve všech mobilních
sítích. Z tohoto důvodu byste se
neměli pro případ tísňového volání
spoléhat výhradně na mobilní
telefon. Ověřte si tuto informaci
u místního operátora.

]

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

]

Používejte pouze baterie
a nabíječky od firmy LG. Svým
provedením nabíječky LG
zaručují maximální
životnost baterií.

]

U baterie neprovádějte demontáž
ani je nezkratujte.

]

Kontakty na baterii je třeba
udržovat v čistotě.

]

Až baterie přestane podávat
přiměřený výkon, vyměňte ji.
Potřeba výměny však nastává
až po stovkách dobití.

]

Pokud nebyla baterie dlouho
používána, před použitím ji
znovu nabijte.

]

Nabíječka by neměla být
vystavena přímému slunečnímu
záření a neměla by se používat
ve vlhkém prostředí, například
v koupelně.

]

Baterii nenechávejte na horkých
ani na chladných místech, snížila
by se tím její kapacita.

]

Pokud bude baterie nahrazena
nesprávným typem baterie, hrozí
nebezpečí výbuchu.

]

Proveďte likvidaci použitých baterií
podle pokynů výrobce.

]

Přístroj KU380 používejte
výhradně s bateriemi
LG Electronics.

Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání

Informace o bateriích
a jejich údržbě
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Funkce telefonu KU380
Funkce telefonu KU380

Součásti telefonu
Pohled na
otevřený telefon
Sluchátko
Kamera VGA
Displej LCD
]

Horní část: Ikony
zobrazující sílu
signálu, stav baterie
a další funkce.

]

Spodní část: Indikace
kontextových kláves.

Navigační klávesy
]

]
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V pohotovostním režimu:
Seznam profilů
Seznam kontaktů
Posílání zpráv
Kalendář
V menu: Prochází
položky menu.

Alfanumerická klávesnice
]

V pohotovostním režimu:
Zadejte číslo, které chcete
volat. Stiskněte a přidržte:
pro mezinárodní
hovory.
pro vytočení
střediska hlasových zpráv.
až
pro
rychlou volbu.
] V režimu úpravy: Zadejte
čísla a znaky.

Funkce telefonu KU380

Levé kontextové tlačítko/
Pravé kontextové tlačítko
Provede funkci naznačenou ve spodní
části displeje.

Tlačítko potvrzení
Provádí volbu možností menu
a potvrzení voleb.

Tlačítko Odeslat
]

Vytočí telefonní číslo a přijme hovor.

]

V pohotovostním režimu: Zobrazí volané
hovory, přijaté a zmeškané hovory.
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Funkce telefonu KU380
Funkce telefonu KU380
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Pohled zleva

Sluchátka/Nabíječka/Konektor kabelu

Kryt baterie

Vnější objektiv
fotoaparátu

Funkce telefonu KU380

Pohled zezadu

Baterie

Držák USIM karty

17

První kroky
První kroky
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Instalace USIM karty
a baterie do přístroje
1. Instalace USIM karty.
USIM karta obsahuje vaše
telefonní číslo, informace o službách
a kontakty, a proto musí být vložena
do vašeho přístroje. Pokud USIM
kartu vyjmete, přístroj se stane
nepoužitelným (s výjimkou tísňových
volání). Před vložením nebo
vyjmutím USIM karty odpojte
zařízení od nabíječky a od dalších
příslušenství. Vložte USIM kartu
na své místo. Zkontrolujte, jestli je
USIM karta řádně zasunuta a jestli
jsou zlaté kontakty natočeny
směrem dolů. USIM kartu vyjmete
tak, že na ni lehce zatlačíte
a vytáhnete ji opačným směrem.

Vložení USIM karty

Vyjmutí USIM karty
Výstraha!
]

Kovový kontakt USIM karty se
snadno poškrábe a poškodí.
Se USIM kartou je proto nutné
zacházet s mimořádnou
opatrností. Dodržujte pokyny
dodávané k USIM kartě.

]

Po vyjmutí baterie vložte
kartu USIM.

2. Instalace SIM karty.
První kroky

Posuňte baterii nahoru, až zaklapne
zpátky na své místo.

3. Vyjmutí baterie.
Vypněte přístroj. (Pokud by přístroj
zůstal zapnutý, mohlo by dojít ke
ztrátě uložených telefonních čísel
a zpráv.)
Stiskněte a podržte tlačítko
pro uvolnění baterie a vysuňte
baterii dolů.
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První kroky
Nabíjení baterie
První kroky

Před připojením cestovního
adaptéru k telefonu musíte nejdříve
vložit baterii.

Výstraha!
]

Používejte pouze nabíječku
obsaženou v balení.

3. Nabití baterie poznáte podle
toho, že se pohyblivé
proužky zastaví.
4. Před prvním použitím
telefonu se ujistěte, zda
je baterie plně nabita.

VÝSTRAHA!
1. Se šipkou směřující dolů, jak je
znázorněno na obrázku, zatlačte
zástrčku adaptéru do zásuvky na
dolní straně telefonu. Podle
cvaknutí, zjistíte, zda je konektor
ve správné poloze.
2. Druhý konec cestovního adaptéru
zapojte do
elektrické zásuvky.

20

• Konektor nezasunujte násilím, aby
nedošlo k poškození telefonu
nebo nabíječky.
• Pokud používáte nabíječku v jiné zemi,
použijte příslušnou redukci.
• Při nabíjení nevyjímejte baterii ani
SIM kartu z telefonu.

VAROVÁNÍ!
• Protože by při bouřkách
s elektrickými výboji mohlo dojít
k zasažení elektrickým proudem
nebo k požáru, je třeba v těchto
případech nabíječku
s napájecím kabelem vytáhnout
ze zásuvky.
• Dbejte na to, aby se do kontaktu
s baterií nedostaly předměty
s ostrými hranami, např. zvířecí
zuby, nehty apod. Důvodem je
nebezpečí vzniku požáru.

Odpojení nabíječky

Používání paměťové
karty microSD

<Paměťová karta microSD>
<Jak vložit paměťovou kartu
microSD>

2. Sejměte plastový kryt, který
zakrývá slot paměťové
karty microSD.

První kroky

Odpojte cestovní adaptér od
telefonu podle obrázku.

3. Vložte do slotu paměťovou kartu.
Zlaté kontakty se musejí dotýkat
zadní strany karty microSD.
Nezasunujte kartu microSD
příliš hluboko. V případě, že
kartu nelze do slotu zasunout
lehce, může být příčinou špatná
orientace karty nebo cizí těleso
ve slotu.
4. Po vložení zatlačte kartu, až se
ozve klapnutí, které signalizuje
správné vložení karty microSD.

1. Vypněte přístroj. Vložení nebo
vyjmutí karty microSD při
zapnutém telefonu může
poškodit soubory uložené na
paměťové kartě.
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První kroky
5. Uzavřete plastový kryt slotu.

První kroky

6. Před vyjmutím paměťové karty
vypněte přístroj, otevřete kryt
slotu a zatlačte kartu microSD,
aby se odblokovala. Paměťovou
kartu opatrně vytáhněte.
Upozornění:
]

Paměťovou kartu Flash
nepoužívejte, je-li stav
nabití baterie nízký.

]

Jestliže probíhá zápis na kartu,
počkejte, až se zápis dokončí,
a teprve potom kartu vyjměte.

]

Díky svému tvaru karta pasuje do
přístroje pouze jedním směrem.

]

Kartu neohýbejte, ani ji do slotu
netlačte silou.

]

Nevkládejte jiné paměťové karty
než karty vyrobené společností
microSD.

]

Je-li karta microSD formátovaná
pomocí FAT32, zformátujte ji opět
pomocí FAT16.

Další informace o kartách microSD
naleznete v uživatelské příručce
k paměťové kartě.
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Formátování
paměťové karty
Před použitím je nutné paměťovou
kartu naformátovat. Vložte
paměťovou kartu, zvolte Menu >
Nastavení > Telefon > Výběr
paměti > Externí paměť
a potom stiskněte levou
kontextovou klávesu
. Tuto
operaci proveďte pokud možno
pouze po prvním vložení paměťové
karty. Během formátování se
vytvoří různé složky pro různé typy
dat.

Zapnutí a vypnutí
přístroje
Zapnutí přístroje
Zkontrolujte, zda je v přístroji USIM
karta a zda je baterie nabitá.
Stiskněte a přidržte
, dokud se
přístroj nezapne. Zadejte USIM PIN
kód dodaný společně s USIM
kartou, jakmile se zapne požadavek
na vložení PIN kódu. (Poznámka:
viz strana 86) Po několika
sekundách budete zaregistrováni
do sítě.

Kód PIN2 (4 až 8 číslic)

Stiskněte a přidržte
, dokud se
přístroj nevypne. Vypnutí přístroje
může trvat několik sekund. Během
této doby přístroj znovu
nezapínejte.

Kód PIN2, který je dodáván
s některými USIM kartami, je
vyžadován, pokud chcete
přistupovat k některým funkcím,
jako je např. Pevná volba čísla.
Tyto funkce jsou k dispozici jen
tehdy, pokud je podporuje vaše
USIM karta.

Přístupové kódy
Přístupové kódy popsané v této
kapitole mají za cíl zabránit
neoprávněnému použití telefonu.
S pomocí funkce Změnit kódy lze
přístupové kódy změnit (kromě
kódů PUK a PUK2).

Kód PIN (4 až 8 číslic)
Kód PIN (Personal Identification
Number – Osobní identifikační
číslo) chrání vaši USIM kartu proti
neoprávněnému užití. Kód PIN
zpravidla obdržíte s USIM kartou.
V okamžiku, kdy je požadavek kódu
PIN nastaven na Zapnutý, váš
telefon bude vyžadovat zadání PIN
kódu při každém zapnutí.
V okamžiku, kdy je požadavek kódu
PIN nastaven na Vypnutý, telefon se
připojí přímo do sítě bez nutnosti
zadat PIN kód.

První kroky

Vypnutí přístroje

Kód PUK (8 číslic)
Kód PUK (PIN Unblocking Key –
klíč k odblokování PIN) je
vyžadován ke změně
zablokovaného kódu PIN. Kód PUK
může být dodáván s USIM kartou.
Pokud ne, požádejte o něj svého
místního operátora. Ztratíte-li kód,
kontaktujte zákaznické oddělení
svého mobilního operátora.

Kód PUK2 (8 číslic)
Kód PUK2 dodávaný s některými
USIM kartami, je vyžadován ke
změně zablokovaného kódu PIN2.
Ztratíte-li kód, kontaktujte
zákaznické oddělení svého
mobilního operátora.
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První kroky
První kroky

Bezpečnostní kód
(4 číslice)
Bezpečnostní kód chrání telefon
před použitím nepovolanými
osobami. Výchozím bezpečnostním
kódem je „0000“ a tento
bezpečnostní kód je určen
k vymazání všech položek
v telefonu a k obnovení továrních
nastavení přístroje.

Zobrazení informací
Nečinná obrazovka
bez USIM
Tato úvodní obrazovka telefonu se
objeví, není-li v telefonu USIM karta
nebo je-li USIM karta neplatná.
Na této obrazovce lze provádět
pouze tísňová volání a vypnout
telefon. Telefon vypnete stisknutím
a podržením
po dobu
několika sekund.

Struktura obrazovky
Není-li v telefonu nainstalovaná
USIM karta, objeví se animovaná
výzva k vložení USIM karty. Je-li
vložená USIM karta neplatná,
zobrazí se animovaná informace, že
USIM karta je uzamčená.
Funkce tísňového volání
Pravá kontextová klávesa je na
obrazovce označena jako Tísňové
volání. Stiskněte pravou
kontextovou klávesu nebo pomocí
číselných kláves vytočte číslo
tísňové linky, po stisknutí
se
provede tísňové volání.

Nečinná obrazovka
Je-li nainstalována správná USIM
karta, zobrazí se po zapnutí
telefonu nečinná obrazovka.
Struktura obrazovky
Nečinná obrazovka se skládá
z názvu operátora, indikátorů,
data a času na obrázku v pozadí.
Tapetu můžete změnit v menu
Nastavení displeje.
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Číslicová obrazovka

Struktura obrazovky
Číslicová obrazovka se skládá
z indikátorů stavu, vytáčeného
čísla a kontextového menu.
Indikátory stavu jsou stejné jako na
nečinné obrazovce. Velikost
a barvu písma vytáčení lze změnit
v menu Nastavení displeje. Po
zadání telefonního čísla můžete
uskutečnit hovor stisknutím .
Kontextová klávesa
Kontextové klávesy lze při vytáčení
čísla použít pro několik různých
funkcí. Levou kontextovou klávesou
můžete provést videohovor, poslat
zprávu na číslo, uložit číslo do
Kontaktů, prohledávat kontakty.

Obrazovka zamčení
přístroje
Je-li zvolena funkce Zamčení
přístroje, lze na této obrazovce
provádět pouze tísňové volání,
uvolnit zámek a vypnout přístroj.
Jako vždy můžete přístroj vypnout
stisknutím a podržením
po dobu
několika sekund.

První kroky

Číslicová obrazovka se zobrazí při
stisku číselné klávesy na nečinné
obrazovce.

Struktura obrazovky
Struktura obrazovky Zamčení
přístroje je stejná jako struktura
nečinné obrazovky.
Funkce tísňového volání
Pravou kontextovou klávesou
můžete provést tísňové volání.
Stejně jako na nečinné obrazovce
bez USIM karty lze vytáčet pouze
čísla tísňových linek.
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První kroky
První kroky
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Funkce odemknutí

Heslo blokování

Stisknete-li klávesu kromě pravé
kontextové klávesy a číselné
klávesy, objeví se místní obrazovka
s výzvou k zadání Bezpečnostního
kódu pro odemčení telefonu.
Bezpečnostní kód se konfiguruje
v oddíle Změnit kódy
(#. Nastavení > 2. Telefon >
6. Zabezpečení > 3. Změnit kódy).
Zadáte-li nesprávný Bezpečnostní
kód, telefon zůstane v uzamčeném
stavu. Zadáte-li správný
Bezpečnostní kód, telefon se
odemkne a zobrazí se nečinná
obrazovka.Jestliže jste telefon
vypnuli v uzamčeném stavu,
zůstane uzamčený i po zapnutí.

Tato služba za určitých podmínek
zabraňuje volání. Podmínky lze
upravit pomocí funkce Blokování
hovorů (#. Nastavení > 4. Hovory >
2. Blokování hovoru). Používáte-li
funkci blokování hovorů, je
vyžadováno heslo blokování. Heslo
získáte od zákaznické služby svého
mobilního operátora po objednání
této služby. Při aktivaci této služby
uslyší volající informační zprávu, že
hovor nebude spojen z důvodu
blokování hovorů.

Základní funkce
2. Pomocí tlačítek
a
vyberte požadované číslo.
3. Pro volání čísla stiskněte

Uskutečnění hlasového
hovoru
1. Zadejte telefonní číslo včetně
místní předvolby.
]

Stisknutím
můžete smazat
jednu číslici.
Stisknutím a přidržením
smažete všechny číslice.

2. Stisknutím

zahájíte hovor.

3. Hovor ukončíte stisknutím
nebo zavřením přístroje.
Upozornění
]

Aktivací dotykových kláves
a stisknutím
můžete v
průběhu hovoru zapnout
reproduktor.

Uskutečnění hovoru ze
záznamů volání
1. V pohotovostním režimu stiskněte
tlačítko Zvednout
a zobrazí
se čísla posledních přijatých,
volaných a zmeškaných hovorů.

.

Uskutečnění videohovoru
Videohovory lze uskutečnit v oblasti
pokryté službou 3G. Má-li volaný
uživatel 3G videotelefon a nachází
se v oblasti pokryté službou 3G,
uskuteční se videohovor. Jako
videohovor lze také přijmout
příchozí hovor. Videohovor
uskutečníte nebo přijmete
následujícím způsobem.

Základní funkce

Volání
a přijímání hovorů

1. Zadejte telefonní číslo klávesnicí
nebo zvolte telefonní číslo ze
seznamů volaných
a přijatých hovorů.
] Chcete-li opravit chybu,
krátkým stisknutím
smažete
poslední číslici nebo dlouhým
stisknutím
smažete
všechny číslice.

2. Nechcete-li používat reproduktor,
zapojte sluchátka.
3. Funkci videa spustíte stisknutím
levé kontextové klávesy [Menu]
a volbou položky Hovor
videotelefonem.
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Základní funkce
]

Základní funkce

Před uskutečněním hovoru
videotelefonem se zobrazí
se výzva k uzavření
ostatních aplikací.

Upozornění
]

Spojení videohovoru může trvat
určitou dobu. Mějte strpení. Doba
spojování také závisí na tom, jak
rychle druhá strana přijme hovor.
Když se navazuje spojení pro
hovor videotelefonem, vidíte
vlastní obraz, a jakmile druhá
strana přijme hovor, zobrazí se na
obrazovce její obraz.

3. Stisknutím
zahájíte hlasový
hovor. Pro uskutečnění
videohovoru stiskněte levou
kontextovou klávesu a zvolte
Provést videohovor.
4. Stisknutím

ukončíte hovor.

Mezinárodní hovory
1. Podržte stisknuté tlačítko
mezinárodního předčíslí.
Znak „+“ automaticky vybere
mezinárodní přístupový kód.

4. V případě potřeby změňte
polohu kamery.

2. Zadejte předvolbu země, místní
předvolbu a telefonní číslo.

5. Hovor ukončíte stisknutím
nebo zavřením přístroje.

3. Pro volání čísla stiskněte
tlačítko
.

Uskutečnění hlasového
hovoru a videohovoru
z Kontaktů

Nastavení hlasitosti

Volat osobám, jejichž čísla máte
uložená v seznamu Kontakty, je
velmi snadné.
1. Stisknutím
přejdete do
seznamu s kontakty.
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2. Přejděte na kontakt, kterému
chcete zavolat.

Pokud chcete v průběhu hovoru
upravit hlasitost zvuku ve sluchátku,
stiskněte klávesu na levé straně
přístroje. V nečinném režimu
můžete upravit hlasitost kláves
pomocí.

Přijímání hovoru

Poznámka
]

Hovor můžete přijmout i tehdy,
když používáte kontakty nebo jiné
funkce menu.

]

Pokud jsou k telefonu připojena
kompatibilní sluchátka, můžete
hovor přijmout stisknutím klávesy
na sluchátkách nebo pomocí
telefonu. Příchozí hovor můžete
odmítnout stisknutím
.

]

Vyzváněcí tón příchozího hovoru
můžete ztlumit stisknutím
a podržením bočního
tlačítka hlasitosti.

1. Otevřením telefonu přijměte
příchozí hovor.
Poznámka
]

Příchozí hovor můžete odmítnout
stisknutím
nebo dvojnásobným
stisknutím pravé kontextové klávesy.

]

Nastavíte-li Režim přijetí hovoru na
stisknutí tlačítka Odeslat (menu
#.5.0.4), můžete po otevření
telefonu přijmout hovor
stisknutím
.

]

Pokud je režim pro přijetí hovoru
nastaven na stisknutí libovolné
klávesy, můžete hovor přijmout
stisknutím jakékoliv klávesy
kromě
.

2. Hovor ukončíte uzavřením
přístroje nebo stisknutím
.

Základní funkce

Při přijímání hovoru začne telefon
zvonit a na obrazovce se objeví
blikající ikonka telefonu. Pokud lze
volajícího identifikovat, zobrazí se
na displeji jeho telefonní číslo (nebo
jméno, pokud jej máte uložené
v seznamu Kontakty).

Zkratka pro aktivaci
režimu vibrací
Režim Pouze vibrace lze po
otevření telefonu aktivovat
stisknutím a podržením
.

Síla signálu
Pomocí indikátoru signálu na
displeji telefonu můžete kontrolovat
sílu signálu. Síla signálu se může
měnit, zejména uvnitř budov.
U okna může být příjem lepší.
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Základní funkce
Zadávání textu
Základní funkce

Pomocí klávesnice telefonu můžete
vkládat alfanumerické znaky.
Například při ukládání jmen do
Kontaktů, při psaní zpráv,
vytváření osobního přivítání nebo
plánování úkolů v kalendáři.
U tohoto telefonu jsou dostupné
následující možnosti zadávání textu.

Režim T9
Tento režim umožňuje psát slova
tak, že pro jedno písmeno stačí
stisknout pouze jedno tlačítko.
Každému tlačítku na klávesnici
je přiřazeno více písmen. Režim
T9 automaticky porovnává vámi
stisknutá tlačítka s interním
slovníkem a odhaduje správné
slovo, takže je zapotřebí
menšího počtu stisknutí než
u tradičního režimu ABC. Někdy
se tento režim nazývá prediktivní
psaní textu. Dlouhým stiskem
klávesy
můžete režim T9
aktivovat nebo zrušit.
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Režim ABC
Tento režim umožňuje vkládat
písmena stisknutím tlačítka
označeného příslušným
písmenem jednou až čtyřikrát,
dokud se nezobrazí
požadované písmeno.

Režim 123 (číselný režim)
V tomto režimu se zadávají čísla,
jedním stisknutím
jedna číslice.

Změna režimu
zadávání textu
1. Nacházíte-li se v poli, které
umožňuje zadávání znaků,
zobrazí se v pravém horním rohu
LCD obrazovky indikátor režimu
zadávání textu.
2. Je-li T9 zapnuto, můžete měnit
režim na T9Abc, T9ABC, 123,
T9abc stisknutím
. Je-li T9
vypnuto, mění se režim na Abc,
ABC, 123, abc.

Použití režimu T9

1. Jste-li v režimu prediktivního
psaní textu T9, začněte psát
slovo pomocí tlačítek
až
tak, že pro každé písmeno
stisknete tlačítko jen jednou.
]

]

Zobrazené slovo se mění při
každém stisku tlačítka.
Nevšímejte si toho, co je
na displeji, dokud slovo
nenapíšete celé.
Pokud je slovo nesprávné i po
jeho kompletním napsání,
stiskněte jednou
a prohlédněte si další
varianty daného slova.

Příklad
Stisknutím tlačítek
napišteHome.
Stisknutím
]

napišteGood.

Pokud v nabízeném seznamu
požadované slovo chybí,
můžete je přidat použitím
režimu ABC.

Základní funkce

Režim prediktivního psaní textu T9
umožňuje snadné psaní slov
s minimálním počtem stisknutých
tlačítek. Při každém stisknutí
tlačítka telefon začíná na základě
vestavěného slovníku zobrazovat
začátek slova, které
pravděpodobně chcete napsat.
Nová slova přidaná do slovníku
jsou pak vybírána jako
nejpravděpodobnější slova.

2. Dříve než začnete upravovat
nebo mazat zadané znaky,
zadejte celé slovo.
3. Každé slovo ukončete mezerou,
a to stisknutím
.
Písmena můžete smazat stisknutím
tlačítka
.

Použití režimu ABC
S pomocí tlačítek
až
zadejte text, který chcete napsat.
1. Stiskněte tlačítko s požadovaným
písmenem:
]

Pro první písmeno jednou.

]

Pro druhé písmeno dvakrát.

]

atd.
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Základní funkce
Základní funkce

2. Chcete-li vložit mezeru, jednou
stiskněte tlačítko
. Mazání
se provádí tlačítkem
.
V následující tabulce jsou další
informace o znacích zadávaných
alfanumerickými tlačítky.

Tlačítko

Znaky v pořadí zobrazení
Malá písmena

Velká písmena

.,?!‘“1–()@/:_

.,?!‘“1–()@/:_

abc2áäčàâãåæç

ABC2ÁÄČÀÂÃÅÆÇ

def3ìéûèêë

DEF3ĎÉĚÈÊË

ghi4íìîï

GHI4ÍÌÎÏ

jkl5£

JKL5£

mno6ňóöñòôõøoe MNO6ŇÓÖÑÒÔÕØOE
pqrs7ﬁš ß$

PQRS7¤·ß$

t u v 8 ť úÛüùû

TUV8ŤÚÒÜÙÛ

wxyz9ýž

WXYZ9ÝŽ

<mezerník>, 0

<mezerník>, 0

Poznámka
]
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Znaky přiřazené jednotlivým
klávesám a pořadí jejich
zobrazování závisí na jazyku
nastaveném pomocí možnosti
Způsob vložení. Výše uvedená
tabulka obsahuje znakovou sadu
pro český jazyk.

Práce v režimu 123 (číselný)
Režim 123 umožňuje zadávání čísel
v textové zprávě (například
telefonního čísla). Stiskněte tlačítka
s příslušnými číslicemi a pak
ručně přepněte do odpovídajícího
režimu pro zadávání textu.

Práce v režimu symbolů
Režim symbolů vám umožňuje
zadávat různé symboly a speciální
znaky. Symbol zadáte volbou
Menu > Vložit > Symboly.
Pomocí navigačních a číselných
kláves vyberte požadovaný symbol
a stiskněte
.

Přehled funkcí menu
1.1 Hry a aplikace
1.1 TV
2. Vodafone live!

3. Hudba

5. Zprávy

3.1 Naposledy
přehrané

5.1 Vytvořit novou

3.2 Moje hudba

5.3 Email

3.3 Hudební obchod

5.4 Koncepty

5.2 Přijaté

2.1 Domovská stránka

5.5 K odeslání

2.2 Zadání URL
2.3 Záložky

5.6 Odeslané

2.4 Uložené stránky
2.5 Historie

5.8 Emotikony

2.6 Nastavení
prohlížeče
2.7 Hledat

5.7 Šablony

4. Fotoaparát

Přehled funkcí menu

1. Zábava

5.9 Nastavení zpráv

4.1 Fotoaparát
4.2 Videokamera

2.8 TV
2.9 Hudba
2.10 Hry
2.11 Zvonění
2.12 Obrázky
2.13 Zprávy
2.14 Sport

33

Přehled funkcí menu
Přehled funkcí menu

6. Moje soubory

8. Kontakty
8.1 Přidat nový

#.1 Profily

6.2 Zvuky

8.2 Seznam kontaktů

#.2 Telefon

6.3 Video
6.4 Hry a aplikace

8.3 Skupiny

#.3 Displej

8.4 Rychlé volby

#.4 Hovory

6.5 Ostatní

8.5 Čísla volání
asistenční služby

#.5 Nastaveni
zprav

8.6 Vlastní číslo

#.6 Nastavení
kontaktu

6.6 Externí paměť
7. Organizér
7.1 Rychlé menu
7.2 Budík

8.7 Moje vizitka
8.8 Nastavení
kontaktu

7.3 Kalendář
7.4 Úkoly
7.5 Hry a aplikace

9. Výpis volání
9.1 Všechny hovory

7.6 Poznámky

9.2 Volaná čísla

7.7 Záznam hlasu

9.3 Přijaté hovory

7.8 Soukromá
poznámka

9.4 Zmeškané
hovory

7.9 Kalkulačka
7.10 Převodník
jednotek

*. USIM Tool Kit

7.11 Světový čas
7.12 Nastavení
organizéru
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#. Nastavení

6.1 Obrázky

0. Videohovor

#.7 Připojení
#.8 Java

Zábava [Menu 1]
Menu 1.1

Pomocí tohoto menu si můžete
snadno stahovat hry a další
aplikace. Implicitně jsou zde dvě
složky, Hry a Aplikace. Uvnitř složky
Aplikace naleznete aplikaci Google
Maps pro mobilní telefony
a nabídky prodeje a nákupu na
eBay. Pamatujte si, že používání
těchto služeb může být dále
zpoplatněno. Složku vytvoříte
pomocí levé kontextové
klávesy [Menu].

TV

Zábava

Hry a aplikace

Menu 1.2

Zvolením tohoto menu
přejdete na TV.
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Vodafone live! [Menu 2]
Vodafone live!

Domovská
stránka

Záložky
Menu 2.1

Můžete spustit webový prohlížeč
a vstoupit na domovskou stránku
aktivovaného profilu
v nastaveních prohlížeče.
]

Můžete také přímo přejít na
službu Vodafone live! a to
stisknutím pravé kontextové
klávesy v nečinném režimu.

Zadání URL

Menu 2.2

Menu 2.3

Vaše oblíbené nebo často
navštěvované adresy URL
nebo webové stránky si
můžete uložit. Se záložkami
lze provádět operace
Odeslat, Přidat, Upravit,
Označit/Zrušit označení
nebo Smazat. Několik
přednastavených adres je již
uloženo v podobě záložek.

Přidání nové záložky

Můžete manuálně zadat adresu
URL a přejít na příslušnou
webovou stránku.

1. Stiskněte levou kontextovou
klávesu [Menu] a zvolte 2. Přidat
novou v menu Možnosti.

]

Pro zadání symbolu stiskněte
levou kontextovou klávesu
[Menu] a zvolte 1. Vložit symbol
v menu Možnosti. Zobrazí se
tabulka symbolů.

2. Zadejte název a odpovídající
informace o adrese URL.

Pro přepnutí režimu zadání
stiskněte levou kontextovou
klávesu [Menu] a zvolte
2. Způsob vložení.

Stiskněte
nebo vyberte v Menu
položku Připojit.

]

3. Uložte stisknutím

.

Připojení k požadované záložce

Odeslání záložky ostatním
V menu Možnosti vyberte položku
Odeslat. Můžete ji odeslat pomocí
zprávy nebo e-mailu.
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Smazání záložky

Profily

V menu Možnosti vyberte položku
Smazat. Více záložek najednou
můžete smazat pomocí volby
Označit/Zrušit označení.

Stisknutím tlačítka
vyberte
příslušný profil. Tak aktivujete
profil, který spustí prohlížeč.

Úprava záložky

Nastavení
vzhledu

(Menu 2.6.2)

Cache

(Menu 2.6.3)

Uložené
stránky

Menu 2.4

Telefon dokáže uložit stránku na
displeji jako off-line soubor. Takto si
lze uložit až 20 stránek.

Historie

Menu 2.5

Můžete zobrazit přehled stránek, ke
kterým jste se připojili.

Nastavení
prohlížeče

Menu 2.6

Můžete změnit nastavení možností
připojení a vzhledu prohlížeče.

Vodafone live!

V menu Možnosti vyberte položku
Upravit. Upravte název a informace
o adrese URL. Uložte
stisknutím
.

(Menu 2.6.1)

Zapnutím vyrovnávací paměti
umožníte ukládání navštívených
stránek ve vašem telefonu.
Jakmile je stránka uložená ve
vyrovnávací paměti, výrazně se
urychlí její načítání při
opětovném navštívení.

Cookies

(Menu 2.6.4)

Zapnutím souborů cookie umožníte
ukládání souborů cookie poslaných
serverem. Pokud tuto funkci vypnete,
nebudou se ve vašem telefonu
ukládat žádné soubory cookie.

Zabezpečení

(Menu 2.6.5)
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Vodafone live!
Vodafone live!

Seznam
certifikátů

(Menu 2.6.5.1)

Menu 2.9

Certifikáty v tomto seznamu
si lze zobrazit.

Toto menu použijte pro práci
s hudebními soubory a poslechu
stanic Vodafone Radio DJ.

Relace
smazána

Hry

(Menu 2.6.5.2)

Pomocí této volby lze smazat data
zabezpečené relace (WTLS/TLS).
Data relace by se měla před
vytvořením nové zabezpečené
relace smazat.

Původní
nastavení

(Menu 2.6.6)

Menu 2.10

Z webové stránky Vodafone můžete
stahovat hry.

Zvonění

Menu 2.11

Z webové stránky Vodafone můžete
stahovat vyzváněcí tóny.

Obrázky

Menu 2.12

Touto možností obnovíte
nastavení telefonu na výchozí
nastavení prohlížeče.

Z webové stránky Vodafone můžete
stahovat obrázky.

Hledat
TV

Toto menu použijte pro přístup na
webovou stránku Vodafone
a stahování posledních zpráv
o událostech.

Menu 2.7
Menu 2.8

Toto menu použijte pro přístup ke
službě online televize. Můžete
sledovat televizní vysílání a využívat
různé služby mobilní TV. Další
podrobnosti získáte u svého
operátora.
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Hudba

Zprávy

Sport

Menu 2.13

Menu 2.14

Toto menu použijte pro přístup
na webovou stránku Vodafone
a stahování posledních
sportovních zpráv.

Hudba [Menu 3]
Žánry
Menu 3.1

Toto menu zobrazuje posledních 20
přehraných skladeb. Jakmile začne
přehrávání, zobrazí se menu
„Přehrává se". Pomocí menu
Přehrává se můžete aktivovat
přehrávač multimédií.

Moje hudba
Všechny skladby

Menu 3.2
(Menu 3.2.1)

Můžete prohlížet všechny hudební
soubory uložené v paměti telefonu
nebo v externí paměti.

Seznamy skladeb

Promíchat stopy

(Menu 3.2.6)

Tuto možnost zvolte, chcete-li
přehrávat hudbu nepřetržitě
a s náhodným výběrem.

Hudební
obchod

Menu 3.3

S pomocí této nabídky se
připojíte k webu Vodafone
pro stahování hudby.
Poznámka

(Menu 3.2.2)

Výběrem skladeb ze seznamu
Všechny skladby můžete vytvářet
vlastní seznamy skladeb.

Interpreti

(Menu 3.2.5)

Můžete prohlížet a přehrávat hudbu
seřazenou podle Žánru.

Hudba

Naposledy
přehrané

Stahování hudby může být dále
zpoplatněno. Bližší podrobnosti
získáte u svého operátora.

(Menu 3.2.3)

Můžete prohlížet a přehrávat hudbu
seřazenou podle Interpreta.

Alba

(Menu 3.2.4)

Můžete prohlížet a přehrávat hudbu
seřazenou podle Alba.
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Fotoaparát [Menu 4]
Fotoaparát

Fotoaparát

Menu 4.1

Tato aplikace vám umožňuje pořizovat fotografie. Můžete pořizovat
fotografie v požadovaném formátu a použít je pro fotografie kontaktů,
výchozí obrazovku a další obecné účely. Zachycený snímek můžete
odeslat prostřednictvím Zprávy, E-mailu nebo Bluetooth
Jas: od –2,0 do 2,0 v intervalech 0,5.
Čím vyšší hodnota, tím jasnější obrazovka.

Menu
Stisknutím

Vyfotit

Zpět

pořídíte snímek.

1. Stiskněte levou kontextovou klávesu. Otevře se nabídka Menu,
kde můžete nastavit požadované prostředí.
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]

Mezi položkami možností menu se pohybujte pomocí

]

Vyberte si požadovanou hodnotu pomocí
výběr pomocí
.

/

/

.

a poté potvrďte

Menu

Popis

Menu

Otevře se složka Obrázky
a dostupné obrázky se zobrazí
jako miniatury. Obrázky lze
prohlédnout stisknutím
.
Vybraný obrázek lze také
odeslat jinému účastníkovi
prostřednictvím Zprávy,
Pohlednice, E-mailu nebo
Bluetooth.

Záběr

Při pořizování snímku
můžete použít až 10 efektů
rámečku. (dostupné pouze
pro Velikost tapety)

Časovač

Spuštění spouště fotoaparátu
můžete zpozdit. Žádné, 3,
5 a 10 sekund po aktivaci
časového spínače se objeví
„
“.

Efekt

Žádné, Černobílý,
Negativ, Sépie

Zvuk

Vyberte požadovaný
tón závěrky.

Paměť

Vyberte požadovanou
paměť, buď v přístroji
nebo externí.

Zrcátko

Zapnutím této volby můžete
aktivovat efekt zrcadla.

Přepnout
objektiv

Lze přepnout kameru
a aktivovat buď interní kameru
nebo externí kameru.

Náhled

Zvolte požadovaný Náhled,
Celý obrázek nebo Celá
obrazovka.

Velikost

1280x960, 640x480, Tapeta,
176x144, Kontakty

Kvalita

Maximální, Vysoká, Standard

Série
snímků

Jeden, Tři, Šest , Devět
(Poznámka: Dostupnost
Série snímků závisí na
velikosti.)

Jas

od –2,0 do 2,0 v intervalech
0,5. Čím vyšší hodnota, tím
jasnější obrazovka.

WB
Vyvážení
bílé

Můžete upravit tón pozadí
fotografie v závislosti na
počasí. Automaticky, Denní
světlo, Zataženo, Osvětlit,
Interiér.

Noční
režim

Zapnutím tohoto režimu
zlepšíte kvalitu snímků
pořízených v noci.

Popis

Fotoaparát

Přejít na
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Fotoaparát
Fotoaparát

2. Po dokončení upravování nastavení stiskněte pravé kontextové
tlačítko [Zavřít].
3. Zaměřte fotoaparát na fotografovaný objekt a stiskněte
4. Stisknutím
soubory.

.

obrázek uložíte. Uloží se do složky Obrázky ve složce Moje

Poznámka
Stisknutím pravé kontextové klávesy [Zpět] se vrátíte do režimu náhledu
bez uložení obrázku.
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Videokamera

Menu 4.2

Fotoaparát

Tato aplikace vám umožňuje natáčet videoklipy. V tomto menu můžete
přehrávat a sledovat uložený soubor videa. Zachycený videoklip můžete
odeslat prostřednictvím Zprávy, E-mailu nebo Bluetooth.
Jas: od –2,0 do 2,0 v intervalech 0,5.
Čím vyšší hodnota, tím jasnější obrazovka.

Menu

Nahr.

Zpět

Obraz nahrajete po stisknutí

.

1. Stiskněte levou kontextovou klávesu. Otevře se nabídka Menu, kde
můžete nastavit požadované prostředí.
]

Mezi položkami možností menu se pohybujte pomocí

]

Vyberte požadovanou hodnotu pomocí

/

/

.

a potvrďte pomocí

.
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Fotoaparát
Menu

Popis

Fotoaparát

Přejít na Otevře se složka Video
a dostupná videa se zobrazí
jako miniatury. Videa lze
prohlédnout stisknutím
.
Vybrané video lze také
odeslat jinému účastníkovi
prostřednictvím Zprávy,
E-mailu nebo Bluetooth.
Velikost

176x144, 128x96

Kvalita

Maximální, Vysoká, Standard

Jas

Od –2,0 do 2,0 v intervalech
0,5. Čím vyšší hodnota, tím
jasnější obrazovka.

Můžete upravit tón pozadí
WB
Vyvážení videa v závislosti na počasí.
bílé
Automaticky, Denní světlo,
Zataženo, Osvětlit, Interiér.
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Menu

Popis

Noční
režim

Zapnutím tohoto režimu
zlepšíte kvalitu videa
pořízeného v noci.

Efekt

Žádné, Černobílý,
Negativ, Sépie

Trvání

Vyberte požadovanou dobu
nahrávání. MMS, 30 s, 1 min.,
2 min., 5 min., 60 min.

Paměť

Vyberte požadovanou paměť,
buď v přístroji nebo externí.

Zrcátko

Zapnutím této volby můžete
aktivovat efekt zrcadla.

Zvuk

Zvolte, zda se bude nahrávat
také zvuk.

Přepnou Lze přepnout kameru
t objektiv a aktivovat buď interní kameru
nebo externí kameru.

3. Zaměřte kameru na snímaný objekt a stisknutím
nahrávání. Stisknutím
ukončete nahrávání.
]

spusťte

Nahrávání lze přerušit stisknutím levé kontextové klávesy
[Pozastavit].

Fotoaparát

2. Po dokončení úprav nastavení stiskněte pravé kontextové
tlačítko [Zavřít].

4. Stisknutím
video klip uložíte. Uloží se do složky Video ve složce
Moje soubory.
Poznámka
Stisknutím pravé kontextové klávesy [Zpět] se vrátíte do režimu náhledu
bez uložení videoklipu.
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Zprávy [Menu 5]
Zprávy

Vytvořit novou
Zpráva

Menu 5.1

(Menu 5.1.1)

Můžete psát a upravovat zprávu
obsahující kombinaci textu, obrazu,
videa a zvuku.
1. Do pole Zpráva zadejte
svou zprávu.
Vložit: Můžete provádět
následující akce:
1. Obrázek: Můžete vložit
obrázek. (Existující
obrázek/Fotografovat)
2. Video: Můžete vložit video
klip. (Jeden video klip na
jeden snímek)
3. Zvuk: Můžete vložit zvukový
soubor. (Jeden zvuk na
jeden snímek)
4. Symboly: Můžete vložit
symboly. Po zadání
příslušných číselných
.
kláves stiskněte
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5. Sablonu: Můžete vložit
textovou šablonu uloženou
v telefonu. Po výběru
šablony stiskněte .
Vybraná šablona
se vloží do okna Zpráva.
6. Emotikonu: Při psaní
zprávy můžete vložit
emotikon.
7. Jméno a číslo: Po
vyhledání jména a čísla
v telefonním seznamu
můžete vložit záznam.
8. Nový snímek: Volbou
této položky přidáte
nový snímek.
9. Předmět: Vyberte pro
vložení předmětu.
]

Uložit do konceptů: Vyberte
pro uložení zprávy mezi
koncepty.

]

Způsob vložení: Vyberte
požadovaný režim slovníku.

]

Jazyk písma: Můžete vybrat
jazyk pro psaní zprávy.

]

Přidat do slovníku: Můžete
přidat slovo do slovníku.

3. Zprávu odešlete stisknutím
potvrzovací klávesy [Odeslat].
Zpráva se automaticky uloží do
složky Odeslané zprávy. Jestliže
se zpráva neodešle, zůstane ve
složce K odeslání a je označena
statutem selhání.

Email

(Menu 5.1.2)

Pro odesílání a příjem e-mailu je
nutné si založit e-mailový účet. (Viz
strana 58–59 týkající se Založení
e-mailového účtu.)
1. Zadejte e-mailové adresy
příjemců do polí Komu, Kopie,
Skrytá kopie. Kontakty lze
vyhledávat po stisknutí
.
Poznámka
• Do pole Kopie zadejte referenční
e-mailovou adresu pro předání
e-mailu.
• Do pole Skrytá kopie zadejte skryté
e-mailové adresy pro předání
e-mailu bez uvedení údajů
o předání.

Poznámka
• Do polí pro příjemce (Komu),
referenční adresu (Kopie) a skrytou
referenční adresu (Skrytá kopie) je
povoleno zadat pouze platné
e-mailové adresy. Po zadání
e-mailové adresy se ihned objeví
další pole, kam lze zadat další
adresu. Lze zadat až 20 příjemců
do pole Komu a Kopie a 10
příjemců do podle Skrytá kopie.

Zprávy

2. Stisknutím pravé kontextové
klávesy [Zavřít] po nastavení
podmenu opustíte menu nebo
přejdete do předchozího menu.

2. Přejděte kurzorem do pole
Předmět a zadejte předmět
zprávy.
3. Obsah zprávy můžete zadat
přesunutím kurzoru do pole
Zpráva.
4. Následující funkce použijte
pomocí levé kontextové
klávesy [Menu].
]

Vložte: Vyberte toto menu pro
vkládání zvláštních znaků,
šablon a kontaktů. Je také
možné připojit multimediální
soubory (obrázky, videa
a zvuky).

47

Zprávy
]

Zprávy
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Vyhledávání v kontaktech:
Vyberte toto menu pro
vkládání e-mailových adres
uložených v Kontaktech.
(Zobrazuje se v menu
Možnosti, pouze pokud se
kurzor nachází v polích
Komu/Kopie/Skrytá kopie.)

]

Poslední použité: Můžete
použít poslední e-mailovou
adresu, kterou jste
dočasně uložili.

]

Uložit do konceptů: Vyberte
toto menu pro uložení zprávy
do Konceptů.

]

Zobrazit přílohu: Zobrazí
přiložené soubory. (Tato
položka je dostupná, pouze
jsou-li připojené soubory.)

]

Odeb.: Smaže soubor přílohy.
(Tato položka je dostupná
pouze v případě, jsou-li
připojeny soubory.)

]

Způsob vložení: Vyberte
požadovaný režim slovníku.

]

Přidat do slovníku: Můžete
přidat nové slovo do slovníku.

]

Jazyk písma: Můžete změnit
jazyk písma.

]

Nastavit prioritu e-mailu:
Můžete konfigurovat prioritu
e-mailu, který se chystáte
odeslat.

5. Když dokončíte psaní e-mailu,
stiskněte
pro jeho odeslání.

Hlasová zpráva

(Menu 5.1.3)

Můžete odeslat zprávu
s nahraným hlasem.
1. Přejděte do menu hlasové zprávy.
2. Pro záznam hlasové zprávy
stiskněte prostřední klávesu.
3. Nahrávání zastavíte stisknutím
levé kontextové klávesy. Pro
přímé odeslání zprávy stiskněte
znovu prostřední klávesu.
4. Chcete-li si prohlédnout zprávu
nebo ji uložit do konceptů,
stiskněte levou kontextovou
klávesu [Menu].

Přijaté

Menu 5.2

1. Můžete prohlížet přijaté zprávy.
Vyberte zprávu a poté stiskněte
pro náhled zprávy.

3. Jestliže chcete prohlédnout
multimediální zprávu
(Oznámení), vyberte Načíst
v obrazovce náhledu oznámení
o zprávě. Soubor se následně
přenese a po dokončení
přenosu jej lze prohlédnout.
Následující funkce můžete použít ve
složce Přijaté pomocí levé
kontextové klávesy [Menu].

Můžete uskutečnit
hovor videotelefonem.
]

Smazat: Vymaže
aktuální zprávu.

]

Napsat novou: Můžete
napsat novou zprávu
nebo e-mail.

]

Kopírovat: V případě zprávy
SMS můžete zprávu kopírovat
do přístroje nebo na
USIM kartu.

]

]

Odpovědět: Vytvoří odpověď
pro odesílatele nebo pro
všechny příjemce vybrané
zprávy.

Přesunout: V případě
zprávy SMS můžete zprávu
přesunout do přístroje nebo
na USIM kartu.

]

]

Přeposlat: Předá vybranou
zprávu dál.

Filtr: Zobrazí zprávy podle
požadovaného typu zprávy.

]

Označit/Zrušit označení:
Můžete vybrat jednu
nebo více zpráv pro
hromadné vymazání.

]

Informace o zprávě: Můžete
si prohlédnout druh zprávy,
předmět, odesílatele, datum
a čas a kdy byla zpráva uložena.

Poznámka
Není podporováno pro multimediální
zprávy (Oznámení) a WAP
push zprávy.
]

Provést hlasový hovor:
Můžete uskutečnit
hlasový hovor.

]

Provést videohovor:

Zprávy

2. Předchozí nebo následující
zprávu můžete prohlížet
pomocí / .
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Zprávy
Zprávy

Poznámka
Můžete zkontrolovat e-maily uložené
v E-mail [Menu 5.6].

Email

Menu 5.3

Zobrazení přehledu
e-mailových zpráv
1. Vyberte e-mailový účet a poté
stiskněte
pro zobrazení
přehledu přijatých e-mailů.
2. Následující funkce můžete použít
v přehledu e-mailů pomocí levé
kontextové klávesy [Menu].
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]

Odpovědět: Vytvoří odpověď
na vybraný e-mail.

]

Přeposlat: Předá vybrané
e-mailové zprávy ostatním.

]

Obnovit (pouze POP3):
Načte nové e-mailové zprávy.

]

Kopírovat do (pouze IMAP):
Zkopíruje vybraný e-mail.

]

Hledat: Vyhledá e-mail.

]

Smazat: Smaže e-mail.

]

Smazat ze serveru (pouze
POP3): Smaže zprávu nebo
e-mail ze serveru.

]

Napsat novou: Vytvoří nový
E-mail, novou Pohlednici
nebo hlasovou zprávu.

]

Označit/Zrušit označení:
Tuto volbu použijte pro
smazání více položek.

]

Nastavit jako přečtené/
nepřečtené: Vybraný e-mail
můžete označit jako přečtený
nebo nepřečtený.

]

Seřadit podle: E-mail
můžete seřadit
podle podmínek.

]

Trvale odstranit (pouze
IMAP): Odstraní zvolené
údaje v e-mailu.

]

Synchronizace zpráv
(pouze IMAP): Synchronizuje
e-mail s příchozím emailovým serverem.

]

Informace o zprávě: Krátká
informace o zprávě včetně
velikosti, typu, data, času
a názvu souborů.

Zobrazení e-mailové zprávy

2. Obsah přijatého e-mailu se
automaticky zobrazí na
obrazovce Zobrazit.
3. Obsah předchozí nebo
následující zprávy můžete
prohlížet pomocí / .
4. Na obrazovce Zobrazení
e-mailu můžete použít následující
funkce pomocí levé kontextové
klávesy [Menu].

]

Zobrazit příjemce: Zobrazí
e-mailové adresy příjemců
zprávy a příjemců kopie.

]

Napsat novou: Vytvoří nový
E-mail, novou nebo Hlasovou
zprávu.

]

Informace o zprávě: Můžete
si prohlédnout druh zprávy,
předmět, odesílatele, datum
a čas a kdy byla zpráva uložena.

Koncepty

Menu 5.4

Můžete prohlížet uložené zprávy.
Vyberte zprávu a poté stiskněte
pro úpravu zprávy.

]

Odpovědět: Vytvoří odpověď
na vybraný e-mail.

Následující funkce můžete použít
pomocí levé kontextové klávesy
[Menu].

]

Přeposlat: Předá vybrané
e-mailové zprávy ostatním.

]

Odeslat: Odešle
vybranou zprávu.

]

Uložit adresu: Uloží adresu
odesílatele do Kontaktů.

]

Smazat: Smaže aktuální zprávu.

]

Napsat novou: Můžete napsat
novou zprávu nebo e-mail.

]

Označit/Zrušit odznačení:
Můžete vybrat jednu nebo více
zpráv pro hromadné vymazání.

]

Filtr: Zobrazí zprávy podle
požadovaného typu zprávy.

]

Smazat: Smaže e-mail.

]

Vyjmout: Vyjme číslo, E-mailová
adresa nebo Webová adresa
z e-mailové zprávy.

]

Zobrazit přílohu: Zobrazí
přiložený soubor.

Zprávy

1. Vyberte některý z přijatých
e-mailů a stiskněte klávesu
Zobrazit pro načtení obsahu
e-mailu.
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Zprávy
]

Zprávy

Informace o zprávě: Můžete si
prohlédnout druh zprávy, předmět,
odesílatele, datum a čas a kdy byla
zpráva uložena.

K odeslání

Menu 5.5

V tomto menu můžete prohlížet
seznam a obsah zpráv a rovněž si
ověřit, zda přenos proběhl
úspěšně.
Například: Není-li správně
nakonfigurován e-mailový
účet, jsou e-maily umístěné
ve složce Odchozí.

[Pro zprávu, kterou se
nepodařilo odeslat]
]

Poslat: Vybranou zprávu
můžete poslat znovu.

]

Smazat: Vymaže
aktuální zprávu.

]

Uložit do konceptů: Zprávu
můžete odeslat do konceptů.

]

Napsat novou: Můžete napsat
novou zprávu
nebo e-mail.

]

Informace o zprávě: Můžete si
prohlédnout druh zprávy, předmět,
odesílatele, datum a čas a kdy byla
zpráva uložena.

1. Vyberte zprávu.
2. Následující funkce můžete
použít pomocí levé kontextové
klávesy [Menu].
[Pro odcházející /
čekající zprávy]
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]

Napsat novou: Můžete napsat
novou zprávu nebo e-mail.

]

Zrušit odeslánit:Můžete
zastavit stav odesílání nebo
čekání.

]

Informace o zprávě: Můžete si
prohlédnout druh zprávy, předmět,
odesílatele, datum a čas a kdy byla
zpráva uložena.

Odeslané

Menu 5.6

Zobrazí odeslané zprávy (Zpráva/
E-mailová zpráva/ hlasová zpráva).
[Menu]
]

Odpovědět: Vytvoří odpověď
odesílateli nebo všem
příjemcům vybrané zprávy.

]

Přeposlat: Předá vybranou
zprávu dál.

]

Upravit: Můžete upravit
vybranou zprávu.

]

Smazat: Smaže aktuální zprávu.

MMS

]

Napsat novou: Můžete napsat
novou zprávu.

]

Označit/Zrušit označení:
Můžete vybrat jednu nebo více
zpráv pro hromadné vymazání.

]

Při vytváření multimediálních zpráv
můžete vytvářet, upravovat
a prohlížet dostupné šablony.
Výchozích šablon je pět
(Narozeniny, Pozdrav, Dovolená,
Děkuji, Omlouvám se).

Filtr: Zobrazí zprávy podle
požadovaného typu zprávy.

]

Informace o zprávě: Můžete si
prohlédnout druh zprávy,
předmět, odesílatele, datum
a čas a kdy byla
zpráva uložena.

SMS

Menu 5.7
(Menu 5.7.1)

Pomocí levé kontextové klávesy
[Menu] můžete přidávat, upravovat
nebo mazat často používané
užitečné fráze.
Poznámka

Zprávy

Šablony

(Menu 5.7.2)

K dispozici jsou následující volby.
]

Přidat: Můžete vytvořit novou
multimediální šablonu.

]

Psát MMS: Vytvoří
multimediální zprávu
s vybranou šablonou.

]

Upravit: Upraví
vybranou šablonu.

Emotikony

Menu 5.8

Můžete přidávat, upravovat a
mazat emotikony. Můžete vložit
emotikon, který jste si oblíbili při
psaní zprávy. Po stisknutí
potvrzovací klávesy se
zobrazí emotikon.

V závislosti na nastavení provedená
vaším operátorem se tyto užitečné
fráze uloží jako výchozí.
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Zprávy
Zprávy

Nastavení
zpráv
SMS

]

Automaticky: Zpráva
s jednobytovými znaky se
běžně kóduje ve Výchozí
abecedě (GSM7). Zpráva
s dvoubytovými znaky se
automaticky kóduje
v Unicode (UCS2).

]

Výchozí abeceda: Také
zpráva s dvoubytovými znaky
se kóduje do jednobytového
kódování. Upozornění:
Dvoubytové znaky s
diakritikou se mohou převést
do jednobytových znaků bez
diakritiky.

]

Unicode: Zpráva je kódována
dvoubytově. Vezměte prosím
na vědomí, že vám může být
účtován dvojnásobný
poplatek.

Menu 5.9
(Menu 5.9.1)

Můžete konfigurovat volby týkající
se textové zprávy.
1. Středisko SMS: Zadejte
adresu Střediska pro
textové zprávy.
2. Doručenka: Aktivací této volby
můžete ověřit, zda se zpráva
v pořádku odeslala.
3. Doba platnosti: Tato síťová
služba vám umožňuje nastavit,
jak dlouho budou vaše
textové zprávy uloženy
v centru zpráv.
4. Typy zpráv: Text, Hlas, Fax,
X.400, E-mail
Typ zpráv je obvykle nastaven
na Text. Textovou zprávu
můžete převést do jiných
formátů. Zda je tato funkce
k dispozici, zjistíte u svého
operátora.
5. Kódování znaků:
Automaticky/Výchozí
abeceda/Unicode
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6. Způsob odeslání dlouhého
textu: Vyberte dlouhou textovou
zprávu jako Hromadnou SMS
nebo MMS.

MMS

(Menu 5.9.2)

Můžete konfigurovat volby týkající
se multimediální zprávy.

1. Způsob přijetí: Můžete

2. Doručenka: Umožňuje
rozhodnout, zda budete od
příjemce žádat potvrzovací
e-mail o doručení nebo zda
povolíte odeslání potvrzovacího
e-mailu o doručení odesílateli.
]

Vyžádat hlášení: Určuje,
zda budete žádat potvrzovací
e-mail o doručení
multimediální zprávy.

]

Povolit hlášení: Určuje,zda
povolíte odeslání
potvrzovacího e-mailu
o doručení v odpověď na žádost
o potvrzovací e-mail
o doručení.

3. Číst odpověď: Umožňuje určit,
zda budete od příjemce žádat
potvrzovací e-mail o přečtení
nebo zda povolíte odeslání
potvrzovacího e-mailu
o přečtení odesílateli.
]

Vyžádat odpověď: Určuje,
zda budete žádat potvrzovací
e-mail o přečtení
multimediální zprávy.

]

Povolit odpověď: Určuje,
zda povolíte odeslání
potvrzovacího e-mailu
o přečtení v odpověď na
žádost o potvrzovací e-mail
o přečtení.

Zprávy

nastavit režim přijímání pomocí
Domácí sítě nebo Roamingové
sítě. Pokud vyberete Automaticky,
budete multimediální zprávy
přijímat automaticky. Pokud
vyberete Ručně, obdržíte pouze
oznámení o zprávě do složky
Příchozí zprávy a máte možnost
se rozhodnout, zda multimediální
zprávu stáhnete či nikoli.

4. Priorita: Můžete vybrat priority
zprávy (Nízká, Normální
a Vysoká).
5. Doba platnosti: Umožňuje
konfigurovat dobu platnosti
zprávy při přenosu
multimediální zprávy. Zpráva
bude na serveru multimediální
služby uložena pouze po
určenou dobu.
6. Trvání snímku: Umožňuje
konfigurovat trvání každé
stránky při psaní zprávy.
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Zprávy
Zprávy

7. Režim vytváření: Umožňuje
vybrat typ obsahu podporovaný
MMS. (Důvěrný, Upozornění,
Volné)
8. Doba doručení: Konfiguruje
dobu doručení zprávy příjemci.
Středisko multimediálních
zpráv doručí zprávu po uplynutí
doby doručení.
9. Středisko MMS: Umožňuje
konfigurovat informace o síti,
například MMSC a WAP brány, pro
odesílání multimediálních zpráv.
S pomocí levé kontextové klávesy
[Menu] můžete aktivovat, přidat,
prohlížet si nebo smazat profil.
Aktuálně nastavenou hodnotou je
zaškrtnuté jméno profilu. S pomocí
tohoto menu si můžete prohlížet nebo
upravovat obsah.
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]

Název: Název profilu.

]

MMSC URL: Zadejte
adresu URL střediska
multimediálních zpráv.

]

MMS Proxy: Zadejte adresu
a číslo portu WAP brány.

]

Režim připojení: Vyberte
jeden z režimů připojení. (TCP
s proxy, TCP bez proxy, UDP)

]

Přístupový bod: Uveďte
název přístupového bodu. (viz
nastavení WAP připojení)

Stisknutím pravé kontextové
klávesy [Uložit] uložíte změny
a dokončíte nastavení Střediska
multimediálních zpráv.

Email

(Menu 5.9.3)

Můžete konfigurovat nastavení pro
příjem a přenos e-mailů.
1. Pošta Vodafone: Přístup
k Poště Vodafone.
(Poznámka: Tato služba není
dostupná ve všech zemích.
Další informace vám poskytne
váš operátor.)
2. E-mailové účty: Můžete vytvořit
nebo konfigurovat e-mailový účet
včetně e-mailového serveru
a uživatelského ID. Stisknutím
levé kontextové klávesy
[možnost] – 2. Upravit můžete
upravit vybraný e-mailový účet.
si můžete vybrat
Pomocí
e-mailový účet, který se použije
pro odeslání e-mailu.
Následující funkce můžete
zvolit pomocí levé kontextové
klávesy [Menu].

Přidat: Vytvořit nový
e-mailový účet.

]

Upravit: Upravit vybraný
e-mailový účet.

]

Zobrazit: Zobrazí vybranou
poštu.

]

Označit/Zrušit označení:
Tuto volbu použijte pro
smazání více položek.

]

Smazat: Smaže vybraný
e-mailový účet. Smažou se
všechny e-maily
v tomto účtu.

3. Povolit odpověď na Email:
Určuje, zda povolíte odeslání
potvrzovacího e-mailu
o přečtení v odpověď na žádost
o potvrzovací e-mail
o přečtení.
4. Požadovat odpověd':
Zapnuto/ Vypnuto.
5. Interval načtení: Můžete
konfigurovat interval pro
automatické načítání e-mailu
z příchozího poštovního
serveru. Jakmile přijde nový
e-mail, objeví se v horní části
obrazovky ikona. Můžete
nastavit časový interval

automatického příjmu na
Vypnuto, 15 minut, 30 minut,
1 hodina, 2 hodiny, 4 hodiny
nebo 8 hodin. Vezměte prosím
na vědomí, že používání funkce
Načíst interval může být
dále zpoplatněno.

Zprávy

]

6. Zahrnout původní zprávu:
Určuje, zda se při přeposílání
zprávy nebo v odpovědi na
zprávu zahrne původní zpráva.
7. Zahrnout přílohu: Určuje, zda
se při přeposílání zahrne
soubor s přílohou.
8. Automatické načítání při
roamingu: Automaticky načte
e-mailový účet, když se
pohybujete v roamingové
oblasti.
9. Upozornění na nový e-mail:
Při doručení nového e-mailu
obdržíte oznámení.
10. Podpis: Můžete nastavit
textový podpis, který se bude
připojovat na konec e-mailu.
Nakonfigurovaný text podpisu
se automaticky nebo ručně
připojuje na konec e-mailu při
jeho odesílání.
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11. Priorita: Můžete vybrat
prioritu zpráv (Nízká, Normální
a Vysoká).

Název

Zadejte název.

Uživatelské
jméno

Zadejte jméno uživatele
e-mailového účtu.

Vytvoření nového
e-mailového účtu

Heslo

Zadejte heslo pro
e-mailový účet.

1. Zvolte Přidat v možnostech
menu E-mailový účet.

E-mailová
adresa

Zadejte e-mailovou adresu
pro odchozí poštu.

E-mail pro
odpověď

Zadejte e-mailovou adresu
odpovědi na váš e-mail.

3. Konfiguraci e-mailového účtu
dokončete stisknutím prostřední
kontextové klávesy [Uložit].

Server
odchozí
poštyy

Zadejte server
odchozí pošty.

Úprava e-mailového účtu

Server
Zadejte server
přích.pošty příchozí pošty.

2. Je třeba nakonfigurovat
následující položky.

1. Ze seznamu e-mailových účtů
vyberte požadovaný e-mailový
účet a stiskněte levou
kontextovou klávesu [Menu]
a následně zvolte Upravit.
2. Přesouváním kurzoru nahoru
a dolů můžete upravovat
jednotlivá pole.
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Maximální
velikost pro
přijmutí

Zvolte maximální velikost
příchozího e-mailu pomocí
levé kontextové klávesy.
Povolená maximální velikost
pro přijetí je 1 MB.

Typ
schránky

Pomocí levé kontextové
klávesy vyberte typ
schránky příchozí pošty
buď POP3 nebo IMAP4.

Uložit
na server

Pomocí levé kontextové
klávesy určete, zda se má
nebo nemá na serveru
příchozí pošty uchovávat
kopie zpráv. Je-li typ
schránky nastaven na
IMAP4, uchovávají se kopie
zpráv na serveru vždy.

Vyberte místo pro uložení
odeslané pošty (je-li typ
schránky nastaven na
IMAP4). Je-li typ schránky
POP3, ukládá se odeslaná
pošta vždy v přístroji.

Přístupové
body

Načíst
interval

Ověření
SMTP

Vyberte přístupový bod pro
připojení do Internetu.
Pomocí levé kontextové
klávesy můžete vybrat
nakonfigurovaný
přístupový bod.

Pomocí levé kontextové
klávesy určete, zda bude
server odchozí pošty
vyžadovat ověření nebo
autentikaci. Je-li ověření
SMTP nastaveno na Zap,
můžete zadat uživatelské
jméno a heslo pro SMTP
ověření.

Uživatelské
jméno
SMTP

Zadání uživatelského jména
SMTP pro
vyžádané ověření.

Nastaví interval načítání
pošty ze serveru.

Heslo
SMTP

Zadání hesla SMTP pro
vyžádané ověření.

Zab. přihl.
APOP

Pomocí levé kontextové
klávesy určete, zda se
aktivuje zabezpečené
přihlášení APOP. Je-li typ
schránky IMAP4,
zabezpečené přihlášení
APOP je vždy
nastaveno na VYP.

Rozšířené Nastaví konfiguraci
nastavení
připojení k serveru.
Číslo portu
SMTP

Zadejte číslo portu
poštovního serveru. Obvykle
má SMTP (číslo portu serveru
odchozí pošty) hodnotu 25.

Port serveru Zadejte číslo portu
poštovního serveru.
příchozí
Server příchozí pošty má
pošty
obvykle číslo portu 110
(POP3) nebo 143 (IMAP4).

Zprávy

Od. poštu
ul.do sl.
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3. Konfiguraci e-mailového účtu
dokončete stisknutím prostřední
kontextové klávesy [Uložit].

Hlasová schránka

(Menu 5.9.4)

Můžete nastavit možnosti přijímání
hlasové pošty.

Servisní zpráva

(Menu 5.9.5)

Můžete nastavit možnosti jako
například Push (SI/SL) zprávy.
]

Servisní zpráva: Pokud tuto
možnost nastavíte na Zapnuto,
budou přijaty všechny zprávy.

]

Zabezpečení služeb: Můžete
upravovat veškeré možnosti
přijímání Push (SI/SL) zpráv.
- Nastavení zabezpečení:
- Důvěryhodný seznam:
Nastavíte-li Zapnuto, telefon
ověří důvěryhodnost zprávy
podle seznamu
Důvěryhodných zpráv.
- Nedůvěryhodný seznam:
Nastavíte-li Zapnuto, telefon
ověří důvěryhodnost zprávy
podle seznamu
Nedůvěryhodných zpráv.
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- Aktualizace: Nastavíte-li
Zapnuto, můžete aktualizovat
seznam Důvěryhodných/
nedůvěryhodných zpráv
o adresu serveru zprávy.
Volnou možností v nabídce
můžete zvolit, který seznam
chcete aktualizovat. Kromě
toho se v seznamu
Důvěryhodných/
nedůvěryhodných zpráv
aktualizuje SMSC a původní
adresa serveru.
- Důvěryhodný seznam: Je
platný pouze v případě, je-li
stav „Zabezpečení služeb –
Důvěryhodný seznam
nastaven na Zapnuto. Tento
seznam uvádí seznam
platných SMSC a původních
adres serveru (OA). Zpráva
s jinou hodnotou SMSC nebo
OA adresy bude zahozena.
- Nedůvěryhodný seznam: Je
platný pouze v případě, je-li
stav „Zabezpečení služeb –
Nedůvěryhodný seznam
nastaven na Zapnuto. Zpráva,
která odpovídá nastaveným
hodnotám (SMSC a původní
adresa) je neplatná. Zpráva,

Info služba

Zprávy

která má jinou hodnotu než
SMSC nebo původní adresu
bude přijata.
(Menu 5.9.6)

]

Informační služba: Můžete
nastavit stav přijímání
těchto zpráv.

]

Kanály: Můžete přidávat nebo
upravovat kanály.

]

Jazyky: Stisknutím tlačítka
můžete zvolit jazyk. Potom se
zpráva info služby zobrazí ve
zvoleném jazyce.
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Moje soubory [Menu 6]
Moje soubory

Obrázky

Menu 6.1

Složka Obrázky obsahuje odkazy na
stahování obrázků přes internet
(Stáhnout obrázky) a Výchozí
obrázky. Obrázky pořízené pomocí
fotoaparátu se uloží do složky
Obrázky, ale i vy sami můžete
vytvářet další složky, do kterých si
obrázky roztřídíte. Obrázky můžete
také odeslat ostatním.
Pro zobrazení obrázku v detailu
stiskněte potvrzovací klávesu.
Po vybrání souboru Stáhnout
obrázky a po stisknutí levé
kontextové klávesy [Menu] se
zobrazí následující volby.
]

]

Odeslat: Vybraný obrázek lze
odeslat prostřednictvím Zprávy,
E-mailu nebo Bluetooth.
Použít jako
- Tapeta: Můžete nastavit
obrázek jako téma
domovské obrazovky.
- Obrázek kontaktů: Můžete
nastavit obrázek vybraných
položek v kontaktech. Při
příchozím hovoru se zobrazí
obrázek uložený v kontaktech.
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- Spuštění: Můžete nastavit
obrázek jako téma
spouštěcí obrazovky.
- Vypnutí: Můžete nastavit
obrázek jako téma obrazovky
při vypínání.
- Odchozi hovor: Můžete
nastavit zvukový soubor jako
vyzváněcí tón při vypnutí
přístroje.
] Přesunout: Umožňuje
přesunout soubor do jiné složky.
] Kopírovat: Umožňuje zkopírovat
soubor do jiné složky.
] Smazat: Smaže
vybrané obrázky.
] Označit/Zrušit označení:
Pomocí funkce Označit můžete
odesílat, mazat, přesunovat
a kopírovat několik souborů
najednou.
] Soubor
- Přejmenovat: Můžete
přejmenovat obrázek.
- Upravit: Umožňuje
úpravu obrázku.
Poznámka
Ve výchozí složce obrázků se
nezobrazuje menu Upravit.

]

Vytvořit novou složku:
V aktuálně vybrané složce můžete
vytvořit novou složku.

]

]

Prezentace: Obrázky lze
zobrazit formou prezentace.

]

Seřadit podle: Soubory můžete
seřadit podle Datum,Typ
nebo Jméno.

]

Náhled tabulky: Obrázky
můžete prohlížet v zobrazení
seznamu nebo tabulky.

]

- Vyzvánění videohovoru:
Můžete nastavit zvukový
soubor jako vyzváněcí tón
pro příchozí videohovor.
- Tón zprávy: Můžete nastavit
zvukový soubor jako vyzváněcí
tón pro příchozí zprávu.
- Spuštění: Můžete nastavit
zvukový soubor jako vyzváněcí
tón při spuštění přístroje.

Menu 6.2

Složka Zvuky obsahuje odkazy pro
stahování vyzváněcích tónů
a hudby a také složky s Výchozími
zvuky a Hlasovými záznamy.
Zde můžete spravovat, odesílat
a nastavovat zvuky jako
vyzváněcí tóny.
Po vybrání souboru a po stisknutím
levé kontextové klávesy [Menu] se
zobrazí následující možnosti.

Použít jako
- Vyzvánění hlasového
hovoru: Můžete nastavit
zvukový soubor jako vyzváněcí
tón pro příchozí hlasový hovor.

Výběr paměti: Můžete zobrazit
stav paměti (v přístroji nebo na
externí paměťové kartě).

Zvuky

Odeslat: Vybraný obrázek lze
odeslat prostřednictvím Zprávy,
E-mailu nebo Bluetooth.

Moje soubory

]

- Informace o souboru:
Zobrazí informace o vybraném
obrazovém souboru.

- Vypnutí: Můžete nastavit
zvukový soubor jako vyzváněcí
tón při vypnutí přístroje.
]

Přesunout: Přesune soubor do
paměti v přístroji nebo do externí
paměti.

]

Kopírovat: Zkopíruje soubor do
paměti v přístroji nebo do externí
paměti.
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]

Smazat: Smaže vybraná videa.

]

Označit/Zrušit označení:
Pomocí funkce Označit můžete
odesílat, mazat, přesunovat
a kopírovat několik souborů
najednou.

]

Pomocí levé kontextové klávesy
[Menu] jsou v seznamu Videa
dostupné následující funkce.
]

Odeslat: Vybraný video klip
můžete odeslat prostřednictvím
Zprávy, E-mailu nebo Bluetooth,
pokud není chráněný technologií
Digital Rights Management
(DRM).

]

Použít jako: Můžete nastavit
video soubor jako vyzvánění
hlasového hovoru nebo
vyzvánění videohovoru.

]

Přesunout: Přesune soubor do
paměti v přístroji nebo do externí
paměti.

Soubor
- Přejmenovat: Můžete
přejmenovat video.
- Informace o souboru:
Zobrazí informace o vybraném
video souboru.

]

Vytvořit novou: Můžete
vytvořit novou složku.

]

Seřadit podle: Soubory
můžete seřadit podle Datum,
Typ nebo Jméno.

]

Výběr paměti: Můžete zobrazit
stav paměti (v přístroji nebo na
externí paměťové kartě).

Kopírovat: Zkopíruje soubor do
paměti v přístroji nebo do externí
paměti.

]

Smazat: Smaže vybraná videa.

]

Označit/Zrušit označení:
Pomocí funkce Označit můžete
odesílat, mazat, přesunovat
a kopírovat několik souborů
najednou.

]

Video

Menu 6.3

Zde můžete spravovat a odesílat
stažené nebo nahrané video klipy.
Po stisknutí Připojit
můžete
aktivovat video soubor.
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]

Soubor
- Přejmenovat: Můžete
přejmenovat video.

]

Vytvořit novou složku: Můžete
vytvořit novou složku.

]

Seřadit podle: Soubory můžete
seřadit podle názvu, data nebo
typu souboru.

]

Náhled tabulky: Obrázky
můžete prohlížet v zobrazení
seznamu nebo tabulky.

]

Výběr paměti: Zobrazí stav
paměti (v přístroji nebo na
externí paměťové kartě).

Můžete zobrazit video pomocí
videopřehrávače. Video soubory se
zobrazí v seznamu jako miniatury.

přehrávání. Přehrávání znovu
spustíte opětovným stisknutím

Aktuálně přehrávaný soubor lze
zobrazit na celé obrazovce
stisknutím pravé kontextové klávesy
během přehrávání.
Na předchozí velikost obrazovky se
vrátíte opětovným stisknutím pravé
kontextové klávesy
v celoobrazovkovém režimu.
Při prohlížení video klipů
v programu Media Player jsou
dostupné následující možnosti:
]

/
/ / můžete
Pomocí
vybrat požadované video. Pro
zobrazení nahraného videa vyberte
požadované video a zvolte Přehrát.

Volbou levé kontextové klávesy
[Odeslat] můžete vybrané video
připojit ke zprávě, e-mailu nebo
odeslat prostřednictvím Bluetooth.
Je-li vybraná možnost 1. Přehrát,
přehraje se video klip pomocí
programu Media Player. Přehrávání
zastavíte stisknutím
během

.

Pro zachycení obrazovky zastavte
přehrávání a stiskněte pravou
kontextovou klávesu [Sejmout].

Moje soubory

- Informace o souboru:
Zobrazí informace o vybraném
video souboru.

Na šířku: Můžete zobrazit
video v režimu širokého
zobrazení.
Poznámka
Stisknutím klávesy
si můžete
prohlížet video v širokoúhlém režimu.

]

Ztlumit: Je-li Hlasitost nastavena
na hodnotu větší než 0, aktivuje
se režim Vypnutého zvuku. Je-li
Hlasitost nastavena na hodnotu
0, aktivuje se režim Zapnutého
zvuku.
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]

Sejmout: Můžete uložit obsah
pozastavené obrazovky jako
obrazový soubor (pouze v režimu
Pauza).

]

Opakovat: Můžete nastavit
opakování (Vypnuto/Jeden/Vše).

]

Informace o souboru: Můžete
prohlížet informace
o přehrávaných souborech
(Název souboru, Velikost, Datum,
Typ, Trvání, Ochrana).

Ostatní

Odeslat: Video můžete odeslat
prostřednictvím Zprávy, E-mailu
nebo Bluetooth, pokud není
soubor chráněn technologií
Digital Rights Management
(DRM).

Externí paměť

]

]

Smazat: Smaže vybraná videa.

]

Použít jako: Můžete nastavit
video soubor jako hlas
vyzváněcího tónu nebo video
vyzváněcího tónu. Toto menu
závisí na obsahu.

Hry a aplikace

Menu 6.4

Pomocí tohoto menu si můžete
snadno stahovat hry a další
aplikace. Implicitně jsou zde dvě
složky, Hry a Aplikace. Každá
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z těchto složek obsahuje odkaz na
stahování her nebo aplikací.
Pamatujte, že používání těchto
služeb může být zpoplatněno
zvlášť. Složku vytvoříte pomocí
levé kontextové klávesy [Menu].
Menu 6.5

V této složce se ukládají další
soubory kromě obrázků, zvuků,
videa, her a aplikací.
Menu 6.6

Zakoupením volitelné externí
paměťové karty microSD získáte
nový prostor pro svůj obsah.
Prostudujte si oddíl Používání
paměťové karty microSD na straně
21 a 22, kde se dozvíte, jak vložit
a vyjmout paměťovou kartu. Obsah
můžete spravovat stejně jako ve
svém telefonu.

Organizér [Menu 7]
Menu 7.1

Do Rychlého menu můžete uložit
funkce podle vlastního uvážení.
Máte-li často používané funkce
uloženy v Rychlém menu, můžete
je rychle spustit jednoduchým
stiskem klávesy.

Budík

Menu 7.2

Pokud nastavíte budík, objeví se na
indikační liště
. Zadaný alarm
se rozezní v plánovaný čas. Po
stisknutí
se alarm zastaví a je
zrušen. Stiskněte levé kontextové
tlačítko [Odložit] a zvuk alarmu se
přeruší a zazní znovu po určené
době přerušení. Můžete nastavit
až 5 alarmů.
1. V seznamu alarmů si vyberte,
který alarm chcete upravit.
Pokud není nadefinován žádný
alarm, stiskněte pravou
kontextovou klávesu [Nový]
a přidejte nový alarm.
2. Nastavit/Zrušit alarm:
Pomocí této možnosti můžete
nastavit nebo zrušit alarm
a také vybrat čas buzení..

3. Zadání času alarmu: V polích
pro hodiny a minuty zadejte
požadovaný čas buzení. Pokud je
v telefonu nastaven 12hodinový
časový formát, tak vyberte „AM“
nebo „PM“.

Organizér

Rychlé menu

4. Vyberte režim opakování:
Pomocí
/
vyberte
požadovaný režim opakování,
který lze rovněž vybrat ze
seznamu po stisknutí levé
kontextové klávesy [Seznam].
5. Vybrat zvonek: Stisknutím
levé kontextové klávesy
[Upravit] otevřete seznam
a vyberte zvonek, který zazní
v čase alarmu.
6. Zadat poznámku: Zadejte
název alarmu.
7. Odložit: Můžete nastavit dobu
přerušení alarmu.
8. Po skončení nastavování
alarmu stiskněte levou
kontextovou klávesu [Uložit].
Upozornění
Budík zazní i tehdy, když bude telefon
vypnutý.
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Kalendář
Dotazy a prohledávání
v úlohách

1. Prohlížení podle měsíců
Své naplánované úkoly si
můžete prohlížet po měsících.
Kurzor se nachází na aktuálním
datu a zaregistrované datum je
označeno. Plán uložený k datu
označenému kurzorem je
vyznačen šedým polem.
Stisknutím klávesové zkratky
se přesunete do
předchozího roku, stisknutím
se přesunete do
následujícího roku a stisknutím
se přesunete na dnešní
den. Stisknutím
se
přesunete do předchozího
měsíce a stisknutím
do
následujícího měsíce. Stisknutím
se přesunete na týdenní
kalendář. Datum můžete
/
/
posouvat pomocí
/ .
2. Podrobné prohlížení
Můžete nahlédnout do detailního
plánu, tj. celý obsah uživatelsky
nakonfigurovaného plánu. Plán
můžete pomocí levé kontextové
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klávesy [Menu] odeslat do jiného
telefonu nebo na Internet
prostřednictvím SMS (textová
zpráva) nebo MMS
(multimediální zpráva) nebo
e-mailem případně přes
Bluetooth.

Menu 7.3

Přidat novou událost
Můžete přidat novou událost.
Můžete nastavit datum začátku,
datum konce, čas začátku, čas
konce, obsah, typ události,
opakování, alarm plánu.
]

Nastavit kateg.: Schůzka,
Výročí, Narozeniny

]

Nastavit opakování: Bez
opakovani, Denne, Tydne ,
Mesicne, Rocne, Uzivztelske
nastaveni.

]

Nastavit alarm: Zadny alarm,
Vcas , 15min.pred , 30min.pred.
1 hodinu pred, 1den pred, 3 dny
pred, 1 tyden pred.

Smazat všechny plány
Touto funkcí můžete smazat obsah
všech uložených plánů.

Nastavit dovolenou

Dovolenou zrušíte stisknutím levé
kontextové klávesy [Menu] a volbou
položky Smazat dovolenou.

Upozornění na plán
Jestliže uživatel provedl nastavení
alarmu, zazní zvuk zadaného
alarmu. Jestliže je čas upozornění
nastaven před časem začátku
plánu, můžete alarm nastavit znovu.

Úkoly

Menu 7.4

Zde můžete zobrazovat, upravovat
a přidávat úkoly, které chcete splnit.
Úlohy se zobrazují v pořadí podle
data. Splněné a nesplněné úlohy se
zobrazují odlišně.

Přidat novou událost
Úkol přidáte stisknutím levé
kontextové klávesy [Menu]
v seznamu Úkolů a volbou položky
Přidat novou událost. Zadejte
datum, popis a prioritu úkolu. Po
dokončení zadávání údajů

stiskněte levou kontextovou klávesu
[Uložit] a nový úkol se uloží.

Zobrazení podrobností a úpravy
Pokud chcete zobrazit podrobný
obsah úkolu, umístěte kurzor na
požadovanou položku v seznamu
úkolů a stiskněte prostřední
klávesu. Pomocí levé kontextové
klávesy [Menu] můžete odeslat,
upravovat nebo smazat úkol.

Organizér

Můžete uživatelsky nastavit nebo
zrušit dovolenou. Stiskněte levou
kontextovou klávesu [Menu]
a zvolte Nastavit dovolenou.
Vybrané datum se zobrazí červeně.

Nastavit stav úlohy
Úkoly nastavené jako dokončené
se v seznamu Úkolů zobrazí
přeškrtnuté a pod nedokončenými
úkoly. Můžete nastavit Dokončené
úkoly jako Nedokončené volbou
Možností.

Hry a aplikace

Menu 7.5

Pomocí tohoto menu si můžete
snadno stahovat hry a další
aplikace. Implicitně jsou zde dvě
složky, Hry a Aplikace. Každá
z těchto složek obsahuje odkaz na
stahování her nebo aplikací.
Pamatujte, že používání těchto
služeb může být dále zpoplatněno.
Složku vytvoříte pomocí levé
kontextové klávesy [Menu].
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Poznámky

Menu 7.6

Pomocí funkcí pro správu
poznámek si můžete zobrazovat
poznámky, pracovat s uloženými
poznámkami a přidávat nové
poznámky.

Nová poznámka

Menu 7.7

1. Stisknutím levé kontextové
klávesy [Menu] zobrazíte před
nahráváním místní menu.
2. Na požadovanou položku menu
/
se přesuňte pomocí
a stiskněte
.

Pokud chcete přidat novou
poznámku, stiskněte pravou
kontextovou klávesu [Přidat] nebo
[Přidat novou] v Menu. Zadejte
obsah poznámky. Stisknutím
prostřední klávesy [Uložit] můžete
poznámku uložit do seznamu.

]

Trvání: Můžete nastavit délku
nahrávání na velikost zprávy
MMS, 30 sekund nebo
1 minutu.

]

Kvalita: Můžete vybrat kvalitu
nahrávání Maximální kvalitu,
Vysokou kvalitu a Normální.

Úpravy a vymazání poznámky

]

Přejít na moje zvuky:
Otevře složku Hlasové
záznamy ve Zvucích.

Zvýrazněte požadovanou poznámku
a stisknutím
si zobrazte její
obsah. Pomocí levé kontextové
klávesy [Menu] můžete upravovat
nebo vymazat obsah poznámky. Na
obrazovku správy poznámek se
můžete vrátit stisknutím pravé
kontextové klávesy [Zpět]. Pomocí
možnosti Označit/Zrušit označení
můžete vybrat několik poznámek
nebo všechny poznámky a poté je
smazat volbou Smazat.
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Záznam hlasu

3. Stisknutím
začne nahrávání.
Jakmile začne nahrávání,
zobrazí se na LCD displeji délka
nahrávání. Nahrávání přerušíte
stisknutím Zpět.
4. Po dokončení opustíte nahrávání
stisknutím
Nahraný soubor
se automaticky uloží do složky
Hlasové záznamy v Moje
soubory. Po opětovném stisknutí
se začne nahrávat nový
záznam hlasu.

6. Na požadované menu se
/
přesuňte pomocí
a stiskněte
.

Soukromá
poznámka

Menu 7.8

Můžete napsat soukromou
poznámku a chránit ji před
nepovolanými osobami. Pro
použití tohoto menu zadejte
bezpečnostní kód.

]

Prehr.: Můžete přehrát
záznam hlasu.

]

Odeslat: Odeslání nahraného
/
souboru. Pomocí
vyberte Zprávu, E-mail nebo
Bluetooth a stiskněte
.

]

Soubory: Můžete změnit
název souboru a prohlížet
informace.

Pokud chcete přidat novou
poznámku, stiskněte levou
kontextovou klávesu [Přidat] nebo
[Menu]. Zadejte obsah poznámky.
Stisknutím prostřední klávesy
[Uložit] můžete poznámku uložit
do seznamu.

]

Smazat: Vyberte toto
menu pro smazání
nahraného souboru.

Úpravy a vymazání
soukromé poznámky

]

Použít jako: Můžete nastavit
nahraný soubor jako
vyzvánění hlasového hovoru
nebo vyzvánění videohovoru.

]

Přejít na moje zvuky:
Otevře složku Hlasové
záznamy v Moje soubory.

7. Stisknutím pravé kontextové
klávesy uzavřete místní
okno podmenu.

Organizér

5. Stisknutím levé kontextové
klávesy vybírejte různé možnosti
záznamu hlasu.

Přidat soukromou poznámku

Zvýrazněte požadovanou poznámku
a stisknutím
si zobrazte její
obsah. Pomocí levé kontextové
klávesy [Menu] můžete upravovat
nebo vymazat obsah poznámky. Na
obrazovku správy poznámek se
můžete
vrátit stisknutím pravé kontextové
klávesy [Zpět].
Pomocí možnosti Označit/Zrušit
označení můžete vybrat několik
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poznámek nebo všechny
poznámky a poté je smazat
volbou Smazat.

Kalkulačka

Menu 7.9

Modul kalkulačky vám umožňuje
provádět základní aritmetické
operace, jako je sčítání, odečítání,
násobení a dělení plus několik
vědeckých funkcí (sin, cos, tan,
log, ln, exp, sqrt, deg, rad).
1. Stiskněte levé kontextové
tlačítko [Menu].
2. Vyberte příslušnou funkci.
Čísla můžete zadávat pomocí
číselných kláves a operátory
/
pomocí směrových kláves
/ / . Stisknutím
můžete
zadat desetinnou čárku. Kdykoliv
stisknete
, budou se znaky
jeden po druhém mazat
v obráceném pořadí. Kdykoliv
stisknete
, všechny znaky se
najednou smažou v obráceném
pořadí.
Po dokončení výpočtu a zobrazení
výsledku na obrazovce lze
stisknutím symbolu uložit výsledek
do tohoto symbolu a pokračovat ve
výpočtech.
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Převodník
jednotek

Menu 7.0

S pomocí tohoto menu můžete
převádět Měnu, Povrch, Délku,
Hmotnost, Teplotu, Objem
a Rychlost.
1. Zvolte menu jednotky.
2. S pomocí této volby si mohou
uživatelé nastavit i směnný kurz.
3. Zadejte aktuální směnný kurz.
Nyní můžete převádět z jedné
měny do druhé.
4. Můžete prohlížet hodnotu
v dané jednotce.
5. Pro vymazání pole pro zadávání
hodnot stiskněte [Vynulovat].
6. Převodník opustíte
tlačítkem [Zpět].

Světový čas

Menu 7.

Funkce Světového času poskytuje
informace o času ve velkých
městech po celém světě.
1. Město můžete vybrat jako
základnu pomocí levé kontextové
klávesy Menu – Přidat město.
Stiskněte levé kontextové
tlačítko [Mapa].

]

Týden začíná v: Můžete
nastavit výchozí den začátku
týdne buď Neděle nebo Pondělí.

3. Letní čas můžete nastavit
pomocí levé kontextové klávesy
Menu – Letní čas.

Zalohovat
kalendar a ukol

4. Režim ručičkových hodin můžete
vybrat pomocí Menu –
Ručičkové hodiny.

Když vložíte externí paměť, můžete
v telefonu vytvořit zálohovací
soubory pro kalendář nebo úkoly
uložené v telefonu.

Nastavení
organizéru
Nastavení
kalendáře

Menu 7.#

(Menu 7.#.1)

Můžete nastavit konfiguraci pro
zobrazení kalendáře.
]

]

Výchozí zobrazení: Výchozí
zobrazení kalendáře můžete
nastavit jako Zobrazit po
měsících nebo Zobrazit
po týdnech.
Týdenní doba zahájení: 1:00,
2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00,
7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00,
12:00

Obnovit
kalendar a ukol

(Menu 7.#.2)

Organizér

2. Město můžete změnit pomocí
levé kontextové klávesy Menu –
Změnit časové pásmo.

(Menu 7.#.3)

Když vložíte externí paměť, můžete
v telefonu obnovit zálohovací
soubory pro kalendář nebo úkoly.

Informace
o paměti

(Menu 7.#.4)

Můžete zobrazit informaci
o dostupné paměti pro Kalendář,
Úkoly, Poznámky a Soukromé
poznámky.
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Kontakty [Menu 8]
Kontakty

Přidat nový

Menu 8.1

Zde můžete zapsat novou adresu
kontaktu. Můžete zadat jméno,
různá telefonní čísla a e-mailové
adresy nového kontaktu. Kontakt
můžete přiřadit do skupin, vložit do
něj obrázek nebo avatar, přiřadit
mu určitý vyzváněcí tón nebo zadat
poznámku pro kontakt. Další
dostupná pole jsou Adresa
domovské stránky, Domácí adresa,
Název společnosti, Pracovní
zařazení a Adresa společnosti.
Můžete zadávat a spravovat
adresy kontaktů v závislosti na
využití paměti.

Seznam
kontaktů

Menu 8.2

Umožňuje prohledávat adresy
kontaktů. Vyhledávací operace
používá jako výchozí kritérium
vlastní jméno. Aktuální způsob
hledání a nalezené záznamy se
zobrazí v okně Vyhledávání. Na
vybrané telefonní číslo můžete
zavolat nebo poslat zprávu.
Kontakty lze vyhledávat podle
telefonního čísla nebo podle
informace o skupině.
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Upozornění
V menu Nastavení lze vyhledávat
podle příjmení.

Skupiny

Menu 8.3

Pomocí tohoto menu můžete
spravovat informace o skupině
(uložené v přístroji nebo na USIM
kartě). V paměti přístroje je 5
výchozích skupin: Rodina, Přátelé,
Kolegové, Škola a VIP. Můžete
přidávat, upravovat a mazat
skupiny. Není-li u čísla určen
vyzváněcí tón, zazní při volání
z tohoto čísla vyzváněcí tón
přiřazený skupině, do které
číslo náleží.

Rychlé volby

Menu 8.4

Pomocí tohoto menu můžete
spravovat nastavení rychlé volby.
Rychlé volby jsou nakonfigurovány
na klávesy 2–9. Můžete určit rychlé
vytáčení až pro 5 adres kontaktů,
jedna adresa kontaktu může mít
několik voleb rychlého vytáčení.

Můžete zobrazit seznam Čísel
volání asistenční služby (SDN)
přidělená vaším operátorem (je-li
podporován USIM kartou). Tato
čísla zahrnují tísňové volání,
informace o telefonních číslech
a hlasovou poštu. Po výběru číslo
služby vytočíte stisknutím
.

Vlastní číslo

Menu 8.6

Umožňuje zobrazit vaše
telefonní číslo v USIM kartě.
Používaná vlastní čísla můžete uložit
v USIM kartě.

Moje vizitka

Menu 8.7

Stisknutím levé kontextové
klávesy Přidat můžete vytvořit
vlastní vizitku. Po zadání jména,
čísla, e-mailu a obrázku můžete
vizitku použít při zasílání zprávy.

Nastavení
kontaktu
Zobrazení
kontaktů

Menu 8.8

(Menu 8.8.1)

]

Umístění kontaktů: Vyberte,
které informace o kontaktu se
budou zobrazovat (z paměti
přístroje, z USIM karty nebo z
obou). Výchozí nastavení je
Telefon a USIM.

]

Způsob zobrazení: Můžete
nastavit pořadí zobrazení
podle jména.

]

Zobrazit obrázek: Vyberte, zda
se zobrazí obrázek/avatar.

Kopírovat

Kontakty

Čísla volání asistenční
Menu 8.5
služby

(Menu 8.8.2)

Kontakty můžete kopírovat z paměti
telefonu do USIM karty nebo
z USIM karty do paměti telefonu.
Můžete najednou kopírovat
všechny položky nebo
vybrané položky.

Přesunout

(Menu 8.8.3)

Kontakty můžete přesunout
z paměti telefonu do USIM karty
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Kontakty
Kontakty

nebo z USIM karty do paměti
telefonu. Můžete najednou
přesunout všechny položky nebo
vybrané položky.

Zálohovat
kontakty (Menu 8.8.4)
Všechna data telefonního
seznamu v přístroji můžete
uložit na paměťovou kartu
formátováním vcard.

Obnovit kontakty

(Menu 8.8.5)

Všechna data telefonního
seznamu na externí paměťové
kartě můžete obnovit do přístroje
formátováním vcard.

Smazat kontakty

(Menu 8.8.6)

Vymaže všechny informace
o kontaktech. Můžete smazat
všechny kontakty uložené v paměti
mobilního telefonu i na USIM kartě.

Informace
o paměti

(Menu 8.8.7)

V tomto menu můžete zkontrolovat
stav paměti kontaktů.
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Výpis volání [Menu 9]
Menu 9.1

Umožňuje vám zobrazit záznamy
o zmeškaných, přijatých a volaných
hovorech. Na číslo, které si v tomto
seznamu vyberete, můžete zavolat
nebo poslat zprávu. Toto číslo si
také můžete uložit do seznamu
kontaktů.

Volaná čísla

Výpis volání

Všechny
hovory

Menu 9.2

Umožňuje zobrazit záznam
o vytočeném hovoru, uskutečnit
hovor, odeslat zprávu a uložit číslo
do seznamu kontaktů.

Přijaté hovory

Menu 9.3

Umožňuje zobrazit záznam
o přijatém hovoru, uskutečnit hovor,
odeslat zprávu a uložit číslo do
seznamu kontaktů.

Zmeškané
hovory

Menu 9.4

Umožňuje zobrazit záznam
o zmeškaném hovoru, uskutečnit
hovor, odeslat zprávu a uložit číslo
do seznamu kontaktů.
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USIM Tool Kit [Menu *]
USIM Tool Kit

Toto menu (Menu *) se může lišit
v závislosti na tom, zda jsou na
USIM kartě podpůrné služby SAT
(například USIM Application
Toolkit). Jestliže USIM karta
podporuje SAT služby, bude v tomto
menu název služby konkrétního
operátora uložené na USIM kartě,
například „Zvláštní“. V takovém
případě si v informacích dodaných
s USIM kartou prostudujte použití
souvisejících voleb.
Jestliže USIM karta nepodporuje
SAT služby, budou v tomto menu
alarmy.
Informace o menu Budík naleznete
na straně 70.

78

Videohovor [Menu 0]
1. Zadejte číslo, které si
přejete vytočit.
]
]

Číslo můžete zadat klávesami.
Číslo můžete vyhledat
v kontaktech pomocí levé
kontextové klávesy [Menu].

2. Pro uskutečnění videohovoru
stiskněte prostřední klávesu
[Videohovor].

]

Zobrazit cislo odesilatele

]

Prejit na kontakty

]

Prejit na zpravy

]

Ukoncit hovor

]

Nastaveni

Příchozí hovor
videotelefonem
Jestliže je videohovor přijatý,
zobrazí se informace o volajícím
následovně.

Během videohovoru

]

Při hovoru videotelefonem
obrazovka ukazuje jméno kontaktu
a délku hovoru, obrázek kontaktu,
indikaci hlasitosti, panel ovládání
obrazu a váš obraz.

Obrázek/Animace: Zobrazí ID
obrázku, grafický obrázek
nakonfigurovaný v Kontaktech
nebo výchozí animaci indikující
příchozí hovor.

]

Jméno a číslo volajícího:
Zobrazí číslo účastníka, který
volá. Je-li číslo uloženo v
kontaktech, zobrazí se jméno
z kontaktů.

Stisknutím levého kontextového
tlačítka [Menu] lze vstupovat na
následující menu možností.
]

Hovor telefonem <-> Hover
Bluetooth

]

Pokracovat <-> Pridrzet

]

Nahrat

]

Oddalit fotoaparat

Videohovor

Pomocí tohoto menu můžete
uskutečnit hovor videotelefonem.

ID obrázku a nastavení animace se
používá v pořadí Kontakty, video
soubor použitý ve Vyzváněcím tónu
skupiny a video soubor použitý
v Profilu.
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Videohovor
Videohovor

Pro příchozí videohovor lze také
nastavit zvuk. Nastavení zvuku se
používá v pořadí Kontakty,
Vyzváněcí tón skupiny a Profil.
Příchozí hovor můžete přijmout
stisknutím prostřední klávesy
[Potvr.]. Příchozí hovor můžete také
přijmout a zobrazit soukromý
obrázek stisknutím levé kontextové
klávesy [Soukromé].
Vyzvánění příchozího hovoru lze
ztišit stisknutím pravé kontextové
klávesy [Tichý].
Jakmile se vyzvánění ztiší,
stiskněte pravou kontextovou
klávesu [Odmít.] pro
odmítnutí hovoru.
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Nastavení [Menu #]
Menu #.1

Můžete vybrat vyzváněcí tón nebo
vibraci pro příchozí hovor a nastavit
zvuk a hlasitost vyzváněcího tónu,
tón kláves a zvukový efekt podle
profilu. Dostupné profily jsou
[Normální], [Tichý], [Pouze vibrace],
[Venku], [Sluchátka], [Vlastní 1],
[Vlastní 2] a [Vlastní 3]. Vyberte
profil a aktivujte profil stisknutím
. Po stisknutí levé kontextové
klávesy [Menu] vyberte menu
Upravit pro změnu konfigurace
profilů [Normální], [Venku], [Pouze
vibrace], [Sluchátka], [Vlastní 1],
[Vlastní 2] a [Vlastní 3]. Pro každý
profil vybraný k úpravě je dostupný
jiný seznam možností.
]

]

Upozornění pomocí
Tato volba určuje režim
upozornění na příchozí hovor.
Můžete vybrat [Vyzvánění],
[Vibrace], [Tichý režim],
[Vyzvánění a vibrace], [Vyzvánění
po vibraci], [Maximální vyzvánění
a vibrace].
Vyzváněcí melodie
hlasového hovoru
Můžete vybrat vyzváněcí tón pro
příchozí hlasové hovory.

]

Vyzvánění videohovoru
Můžete vybrat vyzváněcí tón pro
příchozí videohovory.

]

Hlasitost
Nastavte hlasitost
vyzváněcího tónu.

]

Ohlášení zprávy
Můžete nastavit, kolikrát vás
telefon upozorní na přijatou
zprávu, než si ji přečtete.

]

Tón zprávy
Z vlastních nebo výchozích
souborů můžete vybrat
soubor, který telefon přehraje
při přijetí zprávy.

]

Tón tlačítek
Můžete vybrat soubor ze svých
osobních souborů nebo
z výchozích souborů, který se
přehraje po přijetí zprávy.

]

Hlasitost tónu kláves
Můžete nastavit hlasitost
vybraného tónu kláves, a to
ze 7 dostupných úrovní.

]

Tón vysunutí
Vyberte požadovaný tón, který
bude telefon vydávat při otevření
a zavření telefonu.

Nastavení

Profily
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Nastavení
]

Nastavení

Potvrzovací tón
Můžete nastavit potvrzovací tón,
který telefon přehraje na
potvrzení akcí.

]

Zvuk při spuštění
Můžete nastavit efekt, který se
přehraje při zapnutí telefonu.

]

Vybrat zvuk pri spusteni
Můžete vybrat soubor, který se
přehraje při zapnutí telefonu.

]

Zvuk při vypnutí
Můžete nastavit efekt, který se
přehraje při vypnutí telefonu.

]

Vybrat zvuk pri vypnuti
Můžete vybrat soubor, který se
přehraje při vypnutí telefonu.

Telefon
Datum a čas

Menu #.2
(Menu #.2.1)

Aktuální čas se automaticky
nastavuje při registraci telefonu do
sítě, uživatel však může nastavit
čas a datum přímo pomocí tohoto
menu. Čas nastavený uživatelem je
platný pouze po dobu, po kterou je
telefon zapnutý.

82

Čas
1. V seznamu Datum a čas vyberte
položku Čas a stiskněte
.
2. Pomocí navigačních kláves se
přesuňte na požadované pole
Hodina, Minuta nebo Dopoledne/
Odpoledne. (Pokud jste vybrali
12hodinový formát času)
3. Pomocí číselných kláves zadejte
hodinu a měsíc.
4. Pomocí tlačítek
formát data.

/

vyberte

5. Posuňte se dolů a vyberte
formát indikace času, tj. Vypnuto,
Kukačky, Zvonkohra.
6. Pro nastavení času stiskněte
prostřední kontextové tlačítko.

Datum
1. V seznamu Datum a čas vyberte
položku Datum a stiskněte
.
2. Pomocí tlačítek
formát data.

/

vyberte

3. Pomocí číselných kláves zadejte
den, měsíc a rok.
4. Pro nastavení data stiskněte
prostřední kontextové tlačítko.

Pokud je zapnutá funkce
Automatická aktualizace, bude se
datum a čas automaticky upravovat
podle aktuální časové zóny. Pokud
je vybrána volba Nejprve potvrdit,
potvrdí se změna času a data před
automatickou aktualizací.

Letní čas
Vyberte, zda chcete aktivovat funkci
letního času. Můžete nastavit rozdíl
letního času vybraného
domovského města o 1 hodinu
nebo 2 hodiny.

Letový režim

(Menu #.2.4)

Aktivujete-li Letový režim, můžete
telefon používat bez připojování
k 3G bezdrátové síti. Telefon
ignoruje Bluetooth, signály 3G
bezdrátového telefonu a FM rádia,
uživatel přitom může nadále
provádět úkoly nevyžadující
bezdrátové sítě. V letovém režimu
nelze uskutečňovat hovory (ani
tísňová volání) a také není možné
používat další funkce vyžadující
pokrytí síťovým signálem.

Zabezpečení

Nastavení

Automatická aktualizace
data a času

(Menu #.2.5)

Požadavek kódu PIN

Jazyk

(Menu #.2.2)

Vyberte si jazyk zobrazení. Pomocí
možnosti Automaticky můžete
změnit zobrazovaný jazyk na jazyk
podporovaný USIM kartou.

Automatické
zamknutí kláves

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

(Menu #.2.3)

Při aktivaci této funkce se klávesy
automaticky uzamknou po
přednastavené časové prodlevě po
zasunutí telefonu.
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Nastavení
Upozornění

Nastavení

]

]

]

]

V okně zadání PIN kódu se na
předchozí krok vrátíte stisknutím
pravé kontextové klávesy.
Po 3 nesprávných zadání PIN kódu
dojde ke znehodnocení PIN kódu.
V takovém případě musíte zadat
kód PUK (PIN Unblock Key)
a nastavit PIN kód znovu.
Maximální počet pokusů o zadání
PUK kódu je 10. (Poznámka:
Pokud zadáte 10krát nesprávný
PUK kód, dojde k zablokování
USIM karty a kartu je nutné
vyměnit.)
Jestliže není možné žádost o PIN
kód deaktivovat nastavením
operátora, nelze zvolit tuto
položku menu.

Ihned: Okamžitě zamkne přístroj.
Žádné: Vypne funkci uzamčení.
Jako potvrzení této volby
budete vyzváni k zadání
bezpečnostního kódu.
]

Přístroj odemknete zadáním
tohoto bezpečnostního kódu.

Změnit kódy
Můžete změnit kódy PIN, PIN2,
heslo mobilního telefonu a heslo
pro blokování hovorů.
Kód PIN
PIN je zkratka výrazu Personal
Identification Number (Osobní
identifikační číslo) a omezuje
používání telefonu neoprávněnými
uživateli.
Postup změny kódu PIN

Zámek telefonu
Telefon můžete zamknout.
K dispozici jsou následující 4
možnosti uzamčení.
Při zapnutí: Zamkne přístroj,
kdykoliv jej zapnete.
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Při změně karty USIM: Zamkne
přístroj v okamžiku výměny
USIM karty.

1. V seznamu „Změnit kódy“
vyberte „Kód PIN“ a poté
stiskněte
.
2. Zadejte aktuální PIN kód
a stiskněte
.
3. Zadejte nový PIN kód
a stiskněte
.
4. Znovu zadejte nový PIN kód
a stiskněte
.

]

5. Pokud došlo k řádné změně
PIN kódu, zobrazí se hlášení
Změněno. Pokud zadáte v kroku
2 nesprávný PIN kód, zopakuje
se postup od kroku 2 a váš
počet pokusů o zadání
správného kódu se sníží o 1.
6. V okně zadání PIN kódu se na
předchozí krok vrátíte stisknutím
pravé kontextové klávesy.
Upozornění
Po trojnásobném zadání
nesprávného PIN kódu do okna pro
zadání PIN kódu dojde ke
znehodnocení nastaveného PIN
kódu. V takovém případě musíte
zadat kód PUK (PIN Unblock Key)
a nastavit PIN kód znovu. Maximální
počet pokusů o zadání PUK kódu
je 10. (Poznámka: Pokud zadáte
10krát nesprávný PUK kód, dojde
k zablokování USIM karty, kterou je
nutné následně vyměnit.)

Kód PIN2
PIN2 je zkratka výrazu Personal
Identification Number 2 (Osobní
identifikační číslo 2) a omezuje
používání telefonu neoprávněnými
uživateli podobně jako PIN kód.
Postup změny kódu PIN2 je stejný
jako u PIN kódu. Po 3 nesprávných
zadání PIN2 kódu dojde k jeho
znehodnocení. V takovém případě
musíte zadat kód PUK2 a nastavit
PIN2 kód znovu. Maximální počet
pokusů o zadání PUK2 kódu je 10,
stejně jako u kódu PUK1. Po 10
nesprávných zadáních PUK2 kódu
dojde ke znehodnocení
tohoto kódu.

Nastavení

Pokud se PIN kód liší od kódu
zadaného v kroku 3, zopakuje se
celý postup od kroku 3.

Bezpečnostní kód
Bezpečnostní kód se používá ke
změně hesla mobilního telefonu.
Maximální počet pokusů o zadání
bezpečnostního kódu není omezen
jako v případě kódu PIN a PIN2.
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Nastavení
Úspora energie

(Menu #.2.6)

Nastavení

Určete, zda se aktivuje režim
úspory energie.

Výběr paměti

(Menu #.2.7)

Uživatelská paměť
Tato funkce zobrazuje stav
uživatelské paměti mobilního
telefonu. Provedení funkce může
trvat několik sekund, protože
prochází celý souborový systém,
aby zjistila údaj o stavu paměti.

Zobrazuje údaje o použité
a volné paměti.

Volba paměti

(Menu #.2.8)

Můžete vybrat úložiště pro
stahování souboru: Paměť telefonu
nebo externí paměť.

Informace
o telefonu

(Menu #.2.9)

Tato funkce zobrazuje telefonní
číslo USIM karty, název modelu
a verzi softwaru mobilního telefonu.

Paměť vyhrazená uživateli
Tato funkce zobrazuje stav paměti
mobilního telefonu vyhrazené
uživateli. Běžným obsahem jsou
SMS, Kontakty, Kalendář, Úkoly,
Poznámky, Alarm, Historie hovorů
a Záložky. U každé položky udává
zřetelně aktuální velikost
v porovnání s celkovou velikostí.

Paměť USIM
Tato funkce zobrazuje stav
uživatelské paměti USIM karty.

Externí paměť
Tato funkce zobrazuje stav
uživatelské paměti externí karty.
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Původní nastavení(Menu #.2.0)
Vyberte tuto volbu pro obnovení
výchozí konfigurace. Budete vyzváni
k zadání bezpečnostního kódu.

Displej

Menu #.3

Toto menu vám umožňuje si
přizpůsobit možnosti zobrazování
obrazovky, menu a celého
grafického rozhraní.

Hlavní displej

(Menu #.3.1)

Domovská obrazovka
]

Tapeta: Můžete si vybrat
obrázek, který se zobrazí na
hlavní obrazovce.

]

Položky na domovské
obrazovce: Můžete vybrat, které
se zobrazí na obrazovce:
Kalendář + Hodiny, Kalendář,
Hodiny, Průvodce hodinami
a klávesami, Duální hodiny,
Průvodce klávesami nebo
Nezobrazovat.

Obrázek při vypnutí
Můžete zvolit, který obrázek se
zobrazí při vypínání telefonu.

Styl menu

(Menu #.3.2)

Pomocí možností Styl tabulky a Styl
seznamu můžete nastavit
požadovaný styl menu.

Písmo

(Menu #.3.3)

Pomocí / můžete nastavit styl
písma, velikost písma vytáčení
a barvu písma vytáčení.

Podsvícení

(Menu #.3.4)

]

Typ hodin: Můžete vybrat
typ hodin.

Délku trvání podsvícení můžete
nastavit nezávisle pro výchozí
obrazovku a pro klávesnici.

]

Barva písma hodin: Můžete
vybrat barvu zobrazení hodin.

Téma

(Menu #.3.5)

Obrázek odchozího hovoru

Můžete nastavit požadované téma
telefonu – Bílé nebo Černé.

Můžete zvolit, který obrázek se
zobrazí při pokusu o volání.

Uvítací zpráva

Obrázek při spuštění
Můžete zvolit, který obrázek se
zobrazí při zapínání telefonu.

Nastavení

Můžete nastavit téma
obrazovky, které se zobrazí
na hlavní obrazovce.

(Menu #.3.6)

Zvolte Zapnuto a můžete napsat
uvítací zprávu.
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Nastavení
Nastavení

Hovory
Doba volání

Menu #.4
(Menu #.4.1)

Délku trvání hovoru si můžete
zobrazit podle typů. Stisknutím
levé kontextové klávesy [Menu]
zvolte částečnou inicializaci
nebo úplnou inicializaci. Před
inicializací budete požádáni
o bezpečnostní kód.
K dispozici jsou následující údaje:
]

Všechny hovory: Zobrazuje
celkovou délku volání.

]

Volaná čísla: Zobrazuje délku
volaných hovorů.

]

Přijaté hovory: Zobrazuje délku
přijatých hovorů.

]

Poslední hovor: Zobrazuje
dobu posledního hovoru
v jednotkách
hodiny/minuty/sekundy.

Blokování hovoru

(Menu #.4.2)

K dispozici jsou menu Blokování
hovorů pro hlasové hovory
a videohovory.
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Menu má tyto položky: Hlasové
hovory, Videohovory a Deaktivovat
vše. Hlasové hovory
a Videohovory mají
následující podmenu.
Menu Blokování hovoru má tyto
podmenu: Všechny odchozí,
Odchozí mezinárodní, Odchozí
mezinárodní hovory kromě domácí
země, Všechny příchozí
a Příchozí při roamingu.
Menu Všechny odchozí blokuje
vytáčení všech odchozích hovorů,
menu Odchozí mezinárodní blokuje
vytáčení odchozích mezinárodních
hovorů a menu Odchozí
mezinárodní hovory kromě domácí
země blokuje vytáčení odchozích
mezinárodních hovorů kromě
hovorů pro domácí zemi PLMN.
Všechny příchozí odmítne
všechny příchozí hovory a
Příchozí při roamingu odmítne
příchozí hovory při roamingu.

Hlasové hovory
Všechny odchozí
1. Pokud je vybráno
, obdrží
od uživatele heslo pro blokování
hovorů a aktivuje službu
blokování hovorů v síti. Objeví
se hlášení s požadavkem
a animace. Jakmile síť odpoví,
zobrazí se výsledek této operace.
2. Je-li vybráno menu Možnosti,
aktivuje se menu Odchozí
hovory. Z nejnižšího
kontextového menu vyberte
možnost Menu. Následně se
zobrazí menu Deaktivovat,
Deaktivovat vše, Zobrazit stav
a Změnit heslo. Menu
Deaktivovat deaktivuje službu
blokování po zadání
uživatelského hesla blokování.
Menu Deaktivovat vše
deaktivuje všechny služby
blokování konfigurované v síti po
zadání uživatelského hesla
blokování. Menu Zobrazit stav
umožňuje uživateli zobrazit si stav
aktuální konfigurace sítě. Po
vybrání možnosti Zobrazit stav se
zobrazí hlášení s požadavkem

a s animací a poté, co síť
odpoví, také výsledek operace.
Menu Změnit heslo umožňuje
uživatelům aktuální
heslo blokování.

Nastavení

Videohovory

Odchozí mezinárodní
1. Pokud je vybráno
, bude
fungovat stejně jako menu
Odchozí hovory.
2. Je-li vybráno menu Možnosti,
aktivuje se a je funkční menu
Mezinárodní hovory. Je funkční
stejným způsobem jako menu
Odchozí hovory.
Odchozí mezinárodní hovory
kromě domácích
1. Pokud je vybráno
, bude
fungovat stejně jako menu
Odchozí hovory.
2. Je-li vybráno menu Možnosti,
aktivuje se a je funkční menu
Mezinárodní hovory kromě
domácí země. Je funkční stejným
způsobem jako menu
Odchozí hovory.
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Nastavení
Všechny příchozí

]

Nastavení

1. Pokud je vybráno
, bude
fungovat stejně jako menu
Odchozí hovory.
2. Je-li vybráno menu Možnosti,
aktivuje se a je funkční menu
Příchozí hovory. Je funkční
stejným způsobem jako menu
Odchozí hovory.
Příchozí hovory při roamingu
1. Pokud je vybráno
, bude
fungovat stejně jako menu
Odchozí hovory.
2. Je-li vybráno menu Možnosti,
aktivuje se a je funkční menu
Příchozí hovory při roamingu. Je
funkční stejným způsobem jako
menu Odchozí hovory.

Pevná volba čísel
]

(Menu #.4.3)

Zapnuto/Vypnuto
- Zapnout: Zvolte pro aktivaci
FDN. Je třeba ověření PIN2.
- Vypnout: Zvolte pro
deaktivaci FDN. Je třeba
ověření PIN2.
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Povolená čísla pro vytáčení
(FDN): Zobrazuje aktuální
seznam pevných voleb. Čísla
s pevnou volbou můžete
upravovat, přidávat nebo
mazat. Tento seznam můžete
upravovat po zadání PIN2
kódu. A informace o konfiguraci
se uloží na USIM kartu. Jestliže
FDN omezuje odchozí hovory,
použijí se informace uložené na
USIM kartě.

Objem dat

(Menu #.4.4)

Umožňuje zjistit objem odeslaných,
přijatých a veškerých dat, která
se přenesla.
Stisknutím levé kontextové klávesy
[Smazat vše] zvolíte úplnou
inicializaci. Můžete také použít
položku [Smazat] pro inicializaci
vybraného typu objemu. Před
inicializací budete požádáni
o bezpečnostní kód.

Cena hovorů

(Menu #.4.5)

1. Tato funkce zobrazuje cenu
Posledního hovoru
a Všech hovorů.

3. V možnosti Nastavit cenu hovoru
si můžete vybrat buď jednotky
nebo měnu. V závislosti na tomto
nastavení se cena hovoru
zobrazí v průběhu hovoru
(Pokud vaše SIM karta a síť
podporují funkci Oznámení
o ceně (AOC)).
4. Pokud chcete nastavit limit ceny
za hovory, vyberte v možnosti
Nastavit cenu hovoru. Pokud
nastavíte limit hovoru a cena za
hovory dosáhne tohoto limitu,
nebude již možné provádět žádné
další hovory.

Přesměrování
hovorů

(Menu #.4.6)

K dispozici jsou menu
Přesměrování hovoru pro hlasové
hovory a videohovory.
Stisknutím
, můžete aktivovat
menu přesměrování hovoru.

Hlasové hovory
Všechny hlasové hovory
Když je obsazeno
Pokud neodpovídá

Nastavení

2. Funkci zapnete stisknutím levé
kontextové klávesy [Smazat]
a následným zadáním kódu PIN2.

Pokud je nedostupný
1. Jestliže seznam
čísel neexistuje
Změní se na editor, kde lze zadat
číslo pro přesměrování.
Můžete přímo zadat číslo pro
přesměrování hovoru přímo
nebo číslo vyhledat v telefonním
seznamu. Po stisknutí
[Přesměrovat] odešle
telefon po zadání čísla žádost
poskytovateli služeb. Při čekání
na výsledek ze sítě se objeví
zpráva o probíhající žádosti
a animace.
2. Jestliže seznam
čísel existuje
Zobrazí se menu Na jiné číslo
a seznam čísel. Při čekání na
výsledek ze sítě se objeví zpráva
o probíhající žádosti a animace.
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Nastavení
Nastavení

3. Menu s možnostmi
Jestliže po aktivaci menu
Všechny hlasové hovory
vyberete menu Možnosti v dolní
části menu, zobrazí se menu
Deaktivovat, Deaktivovat vše,
Zobrazit stav a Vymazat seznam.
Menu Zobrazit stav ukazuje
nastavení v síti. Zvolíte-li toto
menu zobrazí se zpráva o žádosti
a animace. Jakmile síť doručí
informace, zobrazí se nastavení
sítě. Zvolíte-li menu Deaktivovat,
provede se po potvrzení ze
strany uživatele vymazání čísel
přesměrování hovoru
registrovaných v síti. Menu
Smazat seznam vymaže seznam
všech čísel přesměrování.

Videohovory
Všechny hovory
videotelefonem
1. Jestliže seznam
čísel neexistuje
Změní se na editor, kde lze zadat
číslo pro přesměrování. Můžete
přímo zadat číslo pro
přesměrování hovoru přímo
nebo číslo vyhledat v telefonním
seznamu. Po stisknutí
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[Přesměrovat] odešle telefon po
zadání čísla žádost poskytovateli
služeb. Když čekáte, až ze sítě
přijde výsledek, objeví se zpráva
o probíhající žádosti a animace.
2. Jestliže seznam
čísel existuje
Zobrazí se menu Na jiné číslo
a seznam čísel. Při čekání na
výsledek ze sítě se objeví zpráva
o probíhající žádosti a animace.
3. Menu s možnostmi
Jestliže po aktivaci menu
Všechny video hovory vyberete
menu Možnosti v dolní části
menu, zobrazí se menu
Deaktivovat, Deaktivovat vše,
Zobrazit stav a Vymazat seznam.
Zvolíte-li menu Deaktivovat,
provede se po potvrzení ze
strany uživatele vymazání čísel
přesměrování hovoru
registrovaných v síti. Po výběru
menu Zrušit vše se namísto
zobrazené zprávy o probíhající
žádosti a animaci zobrazí
výsledek operace. Menu Smazat
seznam vymaže seznam všech
čísel přesměrování.

1. Jestliže seznam
čísel neexistuje
Funguje stejně jako menu
Všechny hlasové hovory.
2. Jestliže seznam
čísel existuje
Funguje stejně jako menu
Všechny hlasové hovory.
3. Při výběru menu Možnosti
Aktivuje se a je funkční menu
Pokud obsazeno. Funguje
stejně jako menu Všechny
hlasové hovory.
Pokud neodpovídá
1. Jestliže seznam
čísel neexistuje
Funguje stejně jako menu
Všechny hlasové hovory.
2. Jestliže seznam
čísel existuje
Funguje stejně jako menu
Všechny hlasové hovory.
3. Při výběru menu Možnosti
Aktivuje se a funguje stejně
jako menu Pokud neodpovídá.
Funguje stejným způsobem
jako menu Všechny hlasové
hovory až na to, že uživatelé

Pokud je nedostupný
1. Jestliže seznam
čísel neexistuje
Funguje stejně jako menu
Všechny hlasové hovory.

Nastavení

mohou nastavit dobu zpoždění
v menu Nastavit dobu čekání
v seznamu menu.

Když je obsazeno

2. Jestliže seznam
čísel existuje
Funguje stejně jako menu
Všechny hlasové hovory.
3. Při výběru menu Možnosti
Aktivuje se a funguje stejně
jako menu Pokud mimo dosah.
Funguje stejně jako menu
Všechny hlasové hovory.

Čekající hovor

(Menu #.4.7)

]

Aktivovat: Aktivuje službu
čekajících hovorů. Pokud
zvolíte tuto položku, zobrazí se
hlášení s požadavkem na
navázání hovoru a animace.
Jakmile síť odpoví, zobrazí se
výsledek této operace.

]

Deaktivovat: Vypne službu
čekajících hovorů. Pokud
zvolíte tuto položku, zobrazí se
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hlášení s požadavkem na
navázání hovoru a animace.
Jakmile síť odpoví, zobrazí se
výsledek této operace.
]

Zobrazit stav: Zobrazí položku
služby čekajících hovorů dané
sítě. Pokud zvolíte tuto položku,
zobrazí se hlášení
s požadavkem na navázání
hovoru a animace. Jakmile síť
odpoví, zobrazí se výsledek
této operace.

Hlasová schránka

- Zapnuto: Zobrazí obrázek
roztažený do stran.
- Vypnuto: Zobrazí obrázek ve
skutečné velikosti.
]

Velikost mého obrázku:
Vyberte velikost pro zobrazení
svého obrázku.

]

Poloha mého obrázku:
Vyberte pozici, na které se
zobrazí váš obrázek.

(Menu #.4.8)

Můžete přidat nebo upravit
středisko hlasové pošty.

Společné
nastavení

Videohovory

Odm. hov

(Menu #.4.9)

Můžete nastavit zobrazení
obrazovky pro volání při
odchozím nebo příchozím
hovoru videotelefonem.
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.] Zrcátko: Vyberte pro aktivaci
nebo deaktivaci efektu zrcadla.

]

Použít soukromý obrázek:
Určete, zda se zobrazí
osobní obrázek.

]

Zvolit soukromý obrázek:
Vyberte fotografii, která
se zobrazí.

(Menu #.4.0)

Můžete nastavit odmítnutí
příchozích hovorů.
1. Pro aktivaci odmítnutí hovorů
vyberte Zapnuto v menu
Odmítnout. Zobrazí se menu
Seznam odmítnutých.
2. V menu Seznam odmítnutých
nastavte požadovanou volbu
odmítnutí hovoru.
]

Všechny hovory: Odmítne
všechny hovory.

Kontakty: Odmítne hovory
z čísla uloženého v Kontaktech.

]

Skupiny: Můžete stanovit
odmítnutí hovorů podle skupin
uložených v Kontaktech.

]

Neregistrováno: Odmítne
hovory z čísla, které není
uložené v Kontaktech.

]

Žádné ID volajícího: Odmítne
hovory, které nemají informaci
o CLI.

Odeslat vlastní číslo
]

Nastavit podle sítě:
Konfiguruje se s výchozím
nastavením vytvořeným
poskytovatelem služeb.

]

Zapnuto: Telefon bude odesílat
vlastní telefonní číslo při
odchozím hovoru.

]

Vypnuto: Telefon nebude
odesílat vlastní telefonní číslo
při odchozím hovoru.

Automatické opakování
vytáčení
Umožňuje vám nastavit funkci
automatického opakování vytáčení
pro případ, že se vám nepodaří
navázat hovor.

Režim přijetí hovoru
Umožňuje vám nastavit si režim
odpovědi. Můžete vybrat mezi
Stisknout „Odeslat“, Posunout
a Stisknout libovolné tlačítko.

Nastavení

]

Minutové upozornění
Tato funkce určuje, jestli se vám
každou minutu hovoru bude ozývat
zvukové upozornění.

Režim odpovědi BT
]

Hands-free: Je-li připojen
Bluetooth, můžete hovor
přijmout pomocí Bluetooth
sluchátek.

]

Telefon: Přijmete-li hovor
na přístroji,
stisknutím
můžete hovořit přes přístroj.
Přijmete-li hovor stisknutím
klávesy Bluetooth sluchátka,
můžete hovořit přes Bluetooth
sluchátka.

Toto je výběr úvodního režimu
odpovědi. Při hovoru můžete
přepínat z přístroje na sluchátka
a ze sluchátek na přístroj.

Uložit nové číslo
V tomto menu můžete po ukončení
hovoru uložit telefonní číslo, pokud
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ještě není uložené
v telefonním seznamu.

Zasunutí telefonu
Můžete nastavit, zda se hovor
při zasunutí telefonu ukončí.

Nastaveni
zprav

Menu #.5

Podrobné informace naleznete na
straně 57.

Nastavení
kontaktu

Menu #.6

Podrobné informace naleznete na
straně 78 (Menu 8.8).

Připojení
Bluetooth

Menu #.7
(Menu #.7.1)

Bluetooth QD ID B013211
Připojení Bluetooth
Váš telefonní přístroj má
vestavěnou bezdrátovou technologii
Bluetooth, která umožňuje telefon
bezdrátově připojit k jinému
Bluetooth zařízení jako například
k handsfree sadě, k počítači, PDA
nebo k jinému telefonu.
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Můžete například hovořit pomocí
bezdrátové Bluetooth sady
handsfree nebo prohlížet
internetové stránky prostřednictvím
bezdrátového připojení mobilním
telefonem. Můžete si také
vyměňovat navštívenky, položky
kalendáře a obrázky.
Upozornění
Doporučujeme telefon a Bluetooth
zařízení, se kterým komunikujete,
udržovat ve vzájemné vzdálenosti do
10 metrů. Připojení bude lepší,
pokud mezi telefonem a druhým
Bluetooth zařízením nebudou žádné
neprostupné předměty.

1. Začínáme
• Menu > # .Nastavení >
7. Připojení > 1. Bluetooth >
1. Zapnout/vypnout
Pro použití funkce Bluetooth musíte
nejprve nastavit Zapnout.
2. Konfigurace nastavení
Bluetooth
• Menu > #. Nastavení >
7. Připojení > 1. Bluetooth >
4. Nastavení

- Nazeu meho zar.: Svůj telefon
můžete nazvat nebo přejmenovat
a tento název zobrazí na druhém
zařízení. Název telefonu se
zobrazí na jiných zařízení pouze
v případě, že [Má viditelnost] je
nastavena na hodnotu [Viditelné].
- Podporované služby: Můžete
prohlížet seznam zařízení jako
například sluchátka a handsfree
sada podporovaná telefonem
s Bluetooth technologií.
- Moje adresa: Můžete si zobrazit
adresu zařízení Bluetooth.

Upozornění
Jestliže uživatel používá Bluetooth
zařízení v přístroji, je zařízení
vystaveno bezpečnostnímu riziku.
Proto doporučujeme po konfiguraci
a spárování zařízení nastavit
viditelnost Bluetooth na hodnotu
Skryté. U souborů přicházejících
přes Bluetooth z párovaného nebo
nepárovaného zařízení můžete po
kontrole údajů o odesílateli určit, zda
připojení přijmete nebo odmítnete.

Nastavení

- Má viditelnost: Nastavením [Má
viditelnost] na hodnotu [Viditelné]
způsobíte, že ostatní zařízení
mohou váš telefon detekovat při
vyhledávání Bluetooth zařízení.
Zvolíte-li [Skryté], nebudou ostatní
zařízení schopná při vyhledávání
Bluetooth zařízení detekovat
váš telefon.

3. Vyhledání a párování nového
zařízení
<Hledání nového zařízení>
Nové zařízení můžete vyhledat
v následujícím menu.
• Menu > #. Nastavení >
7. Pripojeni > 1. Bluetooth >
2. Vyhledat nové zařízení
<Spárování zařízení>
1. Bluetooth zařízení vyhledáte
a spárujete po stisknutí Přidat
nové zařízení.
2. Na obrazovce se zobrazí Hledání
zařízení. Detekují se Bluetooth
zařízení do vzdálenosti 10 m.
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3. Po detekci se Bluetooth zařízení
zobrazí v seznamu zařízení na
obrazovce. Pokud žádné
Bluetooth zařízení není
detekováno, zobrazí se dotaz, zda
si přejete vyhledání zopakovat.
4. Postup párování

Možnost
]

]

]

KU380 podporuje následující
Bluetooth služby
- Profil sluchátek
- Profil hands-free
- Profil objektu Push
- Profil přenosu souborů
- Profil telefonického
připojení do sítě
- Profil rozšířené audio
- Profil dálkového ovládání zvuku
a obrazu (pouze zvuk)
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Připojit
1. Vyberte Připojit, jestliže si
přejete zahájit připojení
k vybranému zařízení.

- Stiskněte
. Na obrazovce se
objeví okno s výzvou pro zadání
vašeho hesla.
- Po vytvoření hesla (v délce 1 až
16 číslic) musí uživatel druhého
zařízení zadat toto heslo pro
spárování. Uživatel druhého
zařízení musí heslo předem
znát, jinak nelze uživatele ověřit.

Přidat nové zařízení: V tomto
menu můžete párovat nové
Bluetooth zařízení se
svým telefonem.

2. Vyberte Odpojit, jestliže si
přejete ukončit připojení
k vybranému zařízení.
]

Smazat: Pomocí tohoto menu
můžete smazat párované
Bluetooth zařízení.

]

Smazat vše: Pomocí tohoto
menu můžete smazat všechna
párovaná Bluetooth zařízení.

<Spárovaná zařízení>
1. Bluetooth zařízení vyhledáte
a spárujete po stisknutí Vyhledat
nové zařízení.
2. Na obrazovce se zobrazí Hledání
zařízení. Detekují se Bluetooth
zařízení do vzdálenosti 10 m.
3. Po detekci se Bluetooth zařízení
zobrazí v seznamu zařízení na

4. Postup párování
- Stiskněte
. Na obrazovce se
objeví okno s výzvou pro zadání
vašeho hesla.
- Po vytvoření hesla (v délce 1 až
16 číslic) musí uživatel druhého
zařízení zadat toto heslo pro
párování. Uživatel druhého
zařízení musí heslo předem
znát, jinak nelze uživatele ověřit.
<Mazání zařízení>
1. V obrazovce Párovaná zařízení
vyberte zařízení, které se smaže.
2. Zařízení můžete smazat
stisknutím klávesy Smazat nebo
volbou Možnosti > Smazat.
Všechna zařízení smažete
volbou Možnosti > Smazat vše.
<Přenos dat pomocí
Bluetooth>
1. Pro přenos dat ze svého telefonu
na jiné zařízení Bluetooth
nejprve vyberte aplikaci, ve které

se cílová data uloží. Například
pro odeslání dat do Moje soubory
na jiném zařízení vyberte Menu
> 6. Moje soubory > 1. Obrázky
/ 2. Zvuky / 3. Video / 5. Data
Bluetooth / 6. Další soubory /
7. Externí paměť > Vybrat data
pro přenos > Odeslat >
3. Bluetooth

Nastavení

obrazovce. Pokud žádné
Bluetooth zařízení není
detekováno, zobrazí se
dotaz, zda si přejete
vyhledání zopakovat.

2. Přenos dat
1) Zobrazí se nalezená párovaná
zařízení. Jestliže požadované
zařízení není v seznamu,
zvolte [Aktualizovat].
2) Ze zařízení na obrazovce
vyberte zařízení, do kterého
chcete přenést data
a stiskněte
.
3) Jakmile druhá strana vybere
[Ano] pro [Požadavek
připojení], data se přenesou.

Synchronizace

(Menu #.7.2)

(Poznámka: Tato služba není
dostupná ve všech zemích. Bližší
podrobnosti zjistíte u svého
operátora.)
V případě, že službu Synchronizace
podporuje operátor vaší sítě, tato
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funkce služby synchronizuje data
v telefonu s daty na serveru, jako
jsou například Kontakty, Kalendář,
Úkoly a Poznámky, prostřednictvím
bezdrátové sítě.

]

SyncML proxy: Kontaktujte
svého operátora.

]

Uživatelské jméno: Zadejte
svoje uživatelské jméno pro
synchronizační server.

Připojit

]

Heslo: Zadejte svoje heslo.

1. Vyberte položku Připojit
a stiskněte tlačítko
.

]

2. Připojte se k serveru s pomocí
zvoleného profilu serveru. Při
provádění synchronizace se
objeví animace synchronizace.

Kontakty: Zvolte, zda chcete
Kontakty synchronizovat
či nikoliv.

]

Jméno kontaktu: Zadejte
databázi kontaktů pro přístup
na server.

Záznamy

]

Kalendář: Zvolte, zda chcete
synchronizovat kalendář
či nikoliv.

]

Název kalendáře: Zadejte
název databáze kalendáře pro
přístup na server.

1. Zvolte položku Synchronizační
server a stiskněte tlačítko
.

]

Úkoly: Zvolte, zda chcete
Úkoly synchronizovat či nikoliv.

2. Toto menu vám umožňuje
nakonfigurovat profil
synchronizačního serveru.

]

Název úkolu: Zadejte název
databáze Úkolů přo přístup
na server.

]

Poznámky: Zvolte, zda chcete
synchronizovat Poznámky
či nikoliv.

Zvolte položku Záznamy a potom
stiskněte tlačítko
pro prohlížení
záznamu o naposledy prováděné
synchronizaci.

Synchronizační server
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]

Jméno profilu: Zadejte
jméno profilu.

]

Hostitelská adresa:
Kontaktujte svého operátora.

Název poznámky: Zadejte
názve databáze Poznámek pro
přístup na server.

]

Přístupový bod: Zvolte
přístupový bod, který chcete
použít pro datové připojení.

]

Typy synchronizace: Z níže
uvedených položek vyberte
druh synchronizace.

]

Režim synchronizace: Z níže
uvedeného seznamu zvolte
režim synchronizace.

- Normální
Telefon a server si musejí
vyměnit informace
o upravených datech.
- Záloha
Telefon odesílá veškerá data
z databáze na server. Server
má nahradit veškerá data
v cílové databázi daty
odesílanými telefonem. To
znamená, že telefon přepisuje
veškerá data v databázi
na serveru.
- Obnovit
Server odesílá veškerá svá
data z databáze do telefonu.
Telefon má nahradit veškerá
data v cílové databázi daty
odesílanými ze serveru.
To znamená, že server
přepisuje veškerá data
v databázi telefonu.

Nastavení

]

- Ručně
Synchronizace bude spuštěna
výhradně uživatelem.
- Automaticky
Aplikace automaticky spustí
synchronizaci na základě
definovaných preferencí
(v pravidelných intervalech
nebo provedení změn).
- Četnost synchronizace
Při volbě automatického režimu
synchronizace vyberte
automatickou synchronizaci.

Režim
připojení USB

(Menu #.7.3)

Režim připojení USB svého
telefonu můžete aktivovat pro různé
účely použití.
Pokud použijete funkci Mass
Storage jako je například
paměťová karta USB, zvolte
v tomto menu Mass Storage.
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Funkce Mass Storage je dostupná
pouze pro externí paměťovou
kartu.

]

Pokud používáte datové služby jako
například aplikaci PC Suite, zvolte
v tomto menu položku modem.
Pokud používáte funkci
synchronizace hudby v přehrávači
Windows Media Player, zvolte
v tomto menu Synchronizace
hudby. Synchronizace hudby je
k dispozici pouze pro hudební
obsah. Chcete-li provést
synchronizaci s externí pamětí,
můžete použít „Externí paměť“
jako Hlavní úložiště. Chcete-li
provést synchronizaci s interní
pamětí, můžete jako „Hlavní
úložiště“ použít „Interní paměť“.

Síť

(Menu #.7.4)

Upozornění
Jestliže přístroj v manuálním režimu
ztratí síť, zobrazí se hlášení
upozorňující na nutnost výběru
dostupné sítě.

Režim sítě
Můžete vybrat druh sítě, která se
bude vyhledávat při vyhledávání
z menu Vybrat síť.
]

Automaticky: Vyhledá
všechny připojitelné sítě.

]

UMTS: Vyhledá pouze sítě
s podporou 3G.
(S výjimkou Švýcarska)

]

GSM 900/1800: Vyhledá pouze
sítě s podporou pásem GSM
900/1800.

Vybrat síť
Zvolte Automaticky nebo Ručně.
]
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Automaticky: Automaticky
vyhledá síť a zaregistruje
přístroj do sítě. Tato volba se
doporučuje pro dosažení
nejlepší kvality služeb.

Ručně: Zobrazí se všechny
momentálně dostupné
2G (GSM) a 3G (UMTS) sítě
a máte možnost vybrat, do které
se telefon zaregistruje. Není-li
registrace v síti úspěšná,
zobrazí se seznam sítí znovu
a můžete vybrat jinou síť
pro registraci.

]

Seznamy preferovaných
Jestliže se sít vyhledává
automaticky, můžete přidat
preferovanou síť pro připojení.
K dispozici jsou následující volby.
]

Přidat novou: Pomocí
následujících položek můžete
přidat novou síť.

Přístupové body

(Menu #.7.5)

Toto menu obsahuje seznam
přístupových bodů. Pomocí menu
Možnosti můžete vytvářet nové
profily, mazat je a upravovat.
Nemůžete však mazat a upravovat
konfigurace závislé na regionální
odchylce podle země. Stisknutím
levého kontextového tlačítka [Menu]
a Upravit můžete upravovat
následující konfigurační položky.

- Hledat: Můžete vybrat jednu
síť ze seznamu sítí uložených
v telefonu.

Název
spojení

Název profilu
Přístupového bodu.

Nosič

- Zadejte novou síť: Můžete
zadat kód země (MCC), kód
sítě (MNC) RAT pro přidání.

Vyberte nosič ze seznamu.
(Výchozí je UMTS.)

Ověření

Vyberte ověření ze
seznamu. (Výchozí je
Žádné ověření)

Uživatelské
jméno

Informace od
poskytovatele služeb.

Heslo

Informace od
poskytovatele služeb.

APN

Název APN pro přístup do
sítě. Údaje poskytnuté
operátorem.

]

Smazat: Smaže vybrané sítě.

]

Upravit: Můžete upravit
informace o vybrané síti.

]

Nahoru: Posune vybranou
síť nahoru.

]

Dolů: Posune vybranou
síť dolů.
]

Nastavení

GSM 1900: Vyhledá pouze sítě
s podporou GSM 1900.

Pro uložení změn konfigurace
stiskněte potvrzovací tlačítko.
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Nastavení
prohlížeče

- Zobrazit obrázek
(Menu #.7.6)

Profily
Stisknutím tlačítka vyberte
příslušný profil. Tak aktivujete
profil, který spustí prohlížeč.

Nastaveni vzhledu
- Kódování znakÛ
Nastaví výchozí znakovou sadu
v prohlížeči na některou
z následujících.
]

Automaticky, Angličtina (ASCII),
Angličtina (ISO), Angličtina
(LATIN), Unicode (UCS2 BE),
Unicode (UCS2 LE), Unicode
(UCS2 Auto), Unicode (UTF-16
BE), Unicode (UTF-16 LE),
Unicode (UTF-16 Auto),
Unicode (UTF-8).

- Ovládání posouvání
Umožňuje nastavit rychlost
posouvání volbou počtu řádků,
o které se obrazovka posune.
Zvolte 1 řádek, 2 řádky nebo
3 řádky.
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Zapíná či vypíná zobrazování
obrázků při procházení
webových stránek.
- Javascript
Zvolte, zda se JavaScript zapne
nebo vypne.

Cache
Zapnutím vyrovnávací paměti
umožníte ukládání navštívených
stránek ve vašem telefonu.
Jakmile je stránka uložená ve
vyrovnávací paměti, výrazně se
urychlí její načítání při
opětovném navštívení.

Cookies
Zapnutím souborů cookies
umožníte ukládání souborů cookies
poslaných serverem. Pokud tuto
funkci vypnete, nebudou se ve
vašem telefonu ukládat žádné
soubory cookie.

Zabezpečení
Jestliže uživatel stiskne Certifikáty,
zobrazí se informace o certifikaci.
Uživatel může vymazat informace
zabezpečené relace stisknutím
Smazání relace.

Původní nastavení

Java

Vyberte tuto volbu pro obnovení
výchozí konfigurace.

Profily sítě

Seznam certifikátů

1. Přejděte kurzorem na profil, který
si přejete aktivovat.

Pokud jsou uloženy, zobrazí se zde
seznam kořenových/ca certifikátů,

2. Stiskněte

Relace smazána
Pomocí této volby lze smazat data
zabezpečené relace (WTLS/TLS).
Data relace by se měla před
vytvořením nové zabezpečené
relace smazat.

Nastavení
streamingu

.

Přidání nového profilu
1. V Menu vyberte položku Přidat.
Je třeba nakonfigurovat
následující položky.
Název
služby

Zadejte název účtu pro
profil.

Režim
připojení

Vyberte z uvedeného
seznamu režimů připojení.
(Výchozí je TCP s proxy
nebo TCP bez proxy)

Adresa IP

Zadejte IP adresu brány
WAP poskytnutou
operátorem. (např.
195. 129)

Port proxy
serveru

Údaje o portu poskytne
operátor, závisí na režimu
připojení.

Přístupový
bod

Vyberte z uvedeného
seznamu přístupových
bodů. (Další podrobnosti
o přidávání a úpravě
nového přístupového bodu
naleznete na straně 106)

(Menu #.7.7)

Chcete-li použít odlišné nastavení
sítě pro přehrání streamovaného
obsahu, můžete nastavit různá
síťová nastavení.

Nastavení

vyžadovaných pro WTLS/TLS.
Certifikáty v tomto seznamu si
lze zobrazit.

Menu #.8
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Nastavení
Nastavení
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2. Stisknutím
[Uložit] uložíte
změny konfigurace.
Upravit a smazat profil můžete
volbou Upravit a Smazat
v menu Možnosti.

Příslušenství

Cestovní adaptér
Tato nabíječka
umožňuje dobíjet
baterii mimo
domov nebo
pracoviště.

Standardní baterie

Ovladač: Tlačítko Odpovědět
a ukončit, ovládání přehrávače
hudby, ovládání hlasitosti, tlačítko
Přidržet a mikrofon.

Příslušenství

Zde vidíte různá příslušenství pro váš mobilní telefon. Vyberte si mezi
nimi dle svých osobních požadavků na komunikační vybavení.

Po připojení sluchátek
a ovladače připojte ovladač ke
konektoru pro sluchátka na pravé
straně telefonu.

Sada sluchátek a mikrofonu pro
handsfree a ovladače pro
přehrávač hudby

Upozornění
]

Stereofonní
sluchátka

Vždy používejte pouze originální
příslušenství LG.

]

Pokud tak neučiníte, může dojít ke
zrušení platnosti záruky.

]

Příslušenství se může v různých
oblastech lišit; vyžádejte si další
informace od naší místní pobočky
nebo zastoupení.
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Technické údaje
Obecné

Technické údaje

Název výrobku: KU380
Systém: GSM900 / DCS1800 /
PCS 1900 /
WCDMA 2100
Čistá hmotnost: 67,5 g
(bez baterie)

Provozní teplota
Max: +55 °C (běžná) /
+45 °C (při dobíjení)
Min: –10 °C
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LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon KU380 je ve shodě se základními požadavky
a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.].

„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.“

English

KU 38 0 User Guide
This document is the user guide for the LG KU380 3G Video
Mobile Phone. All rights for this document are reserved by
LG Electronics. Copying, modifying and distributing this document
without the consent of LG Electronics are prohibited.

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

Congratulations on your purchase of
the advanced and compact KU380 3G
video mobile phone, designed to
operate with the latest digital mobile
communication technology.

This user’s guide contains
important information on the use
and operation of this phone.
Please read all the information
carefully for optimal performance
and to prevent any damage to or
misuse of the phone. Any
changes or modifications not
expressly approved in this user’s
guide could void your warranty
for this equipment.
Use of phone cases with
magnetic locks with slide type
phones has caused problems such
as loss of network signal and
phones powering off.
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For Your Safety

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

CAUTION!
• Switch off the phone in any area where
required by special regulations. For
example, do not use your phone in
hospitals or it may affect sensitive
medical equipment.
• Emergency calls may not be available
under all mobile networks. Therefore, you
should never depend solely on your
mobile phone for emergency calls.
• Only use ORIGINAL accessories to avoid
damage to your phone.
• All radio transmitters carry risks of
interference with electronics in close
proximity. Minor interference may affect
TVs, radios, PCs, etc.
• Batteries should be disposed of in
accordance with relevant legislation.
• Do not dismantle the phone or battery.

Fo r Yo u r S a f ety

Please read these simple guidelines. Not
following these guidelines may be
dangerous or illegal. Further detailed
information is given in this manual.
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Guidelines for Safe and
Efficient Use
G u i d e l i n es f o r S a f e a n d E f f i c i e n t U s e

Please read these simple guidelines. Not
following these guidelines may be
dangerous or illegal. Further detailed
information is given in this manual.

Certification information
(SAR)
THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL
GUIDELINES FOR EXPOSURE TO
RADIO WAVES
Your mobile device is a radio transmitter
and receiver. It is designed and
manufactured not to exceed the limits for
exposure to radio frequency (RF)
recommended by international guidelines
(ICNIRP). These limits are part of
comprehensive guidelines and establish
permitted levels of RF energy for the
general population. The guidelines were
developed by independent scientific
organizations through periodic and
thorough evaluation of scientific studies.
The guidelines include a substantial safety
margin designed to assure the safety of all
persons, regardless of age and health.
The exposure standard for mobile devices
employs a unit of measurement known as
the Specific Absorption Rate, or SAR. The
SAR limit stated in the international
guidelines is 2.0 W/kg*. Tests for SAR are
conducted using standard operating
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positions with the device transmitting at
its highest certified power level in all
tested frequency bands. Although the SAR
is determined at the highest certified
power level, the actual SAR of the device
while operating can be well below the
maximum value. This is because the device
is designed to operate at multiple power
levels so as to use only the power required
to reach the network. In general, the closer
you are to a base station, the lower the
power output of the device. Before a
phone model is available for sale to the
public, compliance with the European
R&TTE directive must be shown. This
directive includes as one essential
requirement the protection of the health
and the safety for the user and any other
person. The highest SAR value for this
device when tested for use at the ear is
0.929 W/kg.
This device meets RF exposure guidelines
when used either in the normal use
position against the ear or when
positioned at least 1.5 cm away from the
body. When a carry case, belt clip or
holder is used for body-worn operation, it
should not contain metal and should
position the product at least 1.5 cm away
from your body. In order to transmit data
files or messages, this device requires a
quality connection to the network. In some

]

Do not disassemble this unit. Take it to a
qualified service technician when repair
work is required.

]

Keep away from electrical appliances such
as a TV's, radios or personal computers.

]

The unit should be kept away from heat
sources such as radiators or cookers.

* The SAR limit for mobile devices used by
the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg)
averaged over ten grams of body tissue.
The guidelines incorporate a substantial
margin of safety to give additional
protection for the public and to account
for any variations in measurements. SAR
values may vary depending on national
reporting requirements and the network
band.

]

Never place your phone in a microwave
oven as it will cause the battery to
explode.

]

Do not drop.

]

Do not subject this unit to mechanical
vibration or shock.

]

The coating of the phone may be
damaged if covered with wrap or vinyl
wrapper.

]

Do not use harsh chemicals (such as
alcohol, benzene, thinners, etc.) or
detergents to clean your phone. There is a
risk of this causing a fire.

]

Do not subject this unit to excessive
smoke or dust.

]

Do not keep the phone next to credit
cards or transport tickets; it can affect the
information on the magnetic strips.

]

Do not tap the screen with a sharp object
as it may damage the phone.

For SAR information in other regions
please look under product information at
www.lgmobile.com.

Product care and
maintenance
WARNING!
Only use batteries, chargers and accessories
approved for use with this particular phone
model. The use of any other types may
invalidate any approval or warranty applying
to the phone, and may be dangerous.

G u i d e l i n es f o r S a f e a n d E f f i c i e n t U s e

cases, transmission of data files or
messages may be delayed until such a
connection is available. Ensure the above
separation distance instructions are
followed until the transmission is
completed. The highest SAR value for this
device when tested for use at the body is
1.46 W/kg.
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Guidelines for Safe and Efficient Use
G u i d e l i n es f o r S a f e a n d E f f i c i e n t U s e

]

Do not expose the phone to liquid or
moisture.

]

]

Use accessories, such as earphones and
headsets, with caution. Ensure that cables
are tucked away safely and do not touch
the antenna unnecessarily.

Road safety

]

Please remove the data cable before
powering on the handset.

Efficient phone operation
To enjoy optimum performance with
minimum power consumption please.
]

Do not hold the antenna when the
phone is in use. If you hold it, it can
affect call quality, it may also cause the
phone to operate at a higher power level
than needed and shorten talk and
standby times.

Electronic devices
All mobile phones may get interference,
which could affect performance.
]

]
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Do not use your mobile phone near
medical equipment without requesting
permission. Avoid placing the phone
over pacemakers (i.e. in your breast
pocket.)
Some hearing aids might be disturbed
by mobile phones.

Minor interference may affect TVs,
radios, PCs, etc.

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

Do not use a hand-held phone while
driving.

]

Give full attention to driving.

]

Use a hands-free kit, if available.

]

Pull off the road and park before making
or answering a call if driving conditions
so require.

]

RF energy may affect some electronic
systems in your motor vehicle such as a
car stereo or safety equipment.

]

If your vehicle is equipped with an air
bag, do not obstruct it with installed or
portable wireless equipment. It can
cause serious injury due to improper
performance.

If you are listening to music whilst
outside and about, please ensure that
the volume is at a reasonable level so
that you are aware of your
surroundings. This is particularly
imperative when attempting to cross the
street.

]

Turn off your mobile phone before
boarding any aircraft.

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

]

Do not use it on the ground without
crew permission.

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

Potentially explosive
atmospheres
]

Do not use the phone at a refueling
point. Don't use near fuel or chemicals.

]

Do not transport or store flammable
gas, liquid, or explosives in the
compartment of your vehicle, which
contains your mobile phone and
accessories.

In aircraft
Wireless devices can cause interference in
aircraft.

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

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

G u i d e l i n es f o r S a f e a n d E f f i c i e n t U s e

Avoid damage to your
hearing

Battery information and
care
]

You do not need to completely
discharge the battery before recharging.
Unlike other battery systems, there is no
memory effect that could compromise
the battery's performance.

]

Use only LG batteries and chargers. LG
chargers are designed to maximize the
battery life.
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Guidelines for Safe and Efficient Use
G u i d e l i n es f o r S a f e a n d E f f i c i e n t U s e
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]

Do not disassemble or short-circuit the
battery pack.

]

Keep the metal contacts of the battery
pack clean.

]

Replace the battery when it no longer
provides acceptable performance. The
battery pack may be recharged hundreds
of times until it needs replacing.

]

Recharge the battery if it has not been
used for a long time to maximize
usability.

]

Do not expose the battery charger to
direct sunlight or use it in high humidity,
such as the bathroom.

]

Do not leave the battery in hot or cold
places, this may deteriorate the battery
performance.

]

Risk of explosion if battery is replaced
by an incorrect type.

]

Dispose of used batteries according to
the manufacturer’s instructions.

]

For use only with battery LG Electronics,
KU380.

KU380 Features
Open view
Earpiece
VGA camera

KU 380 Fe at u res

Parts of the phone

LCD screen
]

Top: Icons showing signal
strength, battery level and
various other functions
] Bottom: Soft key
indications

Navigation keys
]

In standby mode:
List of Profiles
Contacts list
Messaging
Calendar
] In menu: Navigates menus.

Alpha numeric keys
]

In standby mode: Input
numbers to dial.
Hold down:
for international calls.
to dial voice mail
centre.
to
for speed
dials.
] In editing mode: Enter
numbers & characters.
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KU380 Features
KU 380 Fe at u res
Left soft key/ Right soft key
Performs the function indicated at the bottom
of the display.

Send key
]
]
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Dials a phone number and answers a call.
In standby mode: Shows a history of calls made,
received, and missed.

Headset/Charger/Cable connector

KU 380 Fe at u res

Left side view
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KU380 Features
KU 380 Fe at u res

Rear view

Battery cover

External
camera lens
USIM card
socket
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Battery

Getting Started
G ett i n g S ta r te d

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

To insert the USIM card

To remove the USIM card
Note
]

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

]

After removing the battery, insert USIM
card.
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Getting Started
2. Installing the battery.
G ett i n g S ta r te d

Slide the battery upwards until it snaps
back into place.

3. To remove the battery.
Turn the power off. (If the power is left
on, there is a chance you could lose the
stored telephone numbers and
messages.)
Press and hold down the battery release
button and slide the battery down.
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Note

Before connecting the travel adapter to
the phone you must first install the
battery.

]

Only use the charger included in the box.

3. The moving bars on the battery icon
will stop after charging is complete.
4. Ensure the battery is fully charged
before using the phone for the first
time.

G ett i n g S ta r te d

Charging the Battery

CAUTION!
• Do not force the connector as this may
damage the phone and/or the travel adapter.

1. With the arrow facing you as shown
in the diagram push the plug on the
battery adapter into the socket on
the left side of the phone until it
clicks into place.
2. Connect the other end of the travel
adapter to the mains socket.

• If you use the battery pack charger when
abroad, use an attachment plug adaptor for
the proper configuration.
• Do not remove your battery or the USIM
card while charging.

WARNING!
• Unplug the power cord and charger during
lightning storms to avoid electric shock or
fire.
• Make sure that no sharp-edged items such as
animal teeth or nails, come into contact with
the battery. This may cause a fire.
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Getting Started
Disconnecting the charger
G ett i n g S ta r te d

Disconnect the travel adapter from the
phone as shown in the diagram below.

How to use a microSD
memory card

<MicroSD memory card>
<How to insert a microSD memory
card>
1. Turn the phone off. Inserting or
removing the microSD when the
phone is on may damage the files
stored in the memory card.
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2. Lift the plastic cover which protects
the microSD slot.

3. Insert the memory card into the slot.
The gold contacts must be kept on
the back of the microSD. Don’t push
the microSD too much. If it doesn't
go into the slot easily, you may be
trying to insert it in the wrong way
or there could be a foreign object in
the slot.
4. Once inserted, push the memory
card until you hear a Click, meaning
that the microSD has been correctly
engaged.

Memory card formatting

6. To remove the memory card, turn
the phone off, open the slot
protection and push the microSD to
unlock it. Carefully extract the
memory card.

Before you start to use the memory
card you have to format it. After you
insert the memory card, select Menu >
Settings > Phone settings > Memory
manager > External memory, then
press
the left soft key.
This operation should only be done
when you insert the memory card for
the first time. During formatting various
folders will be created for different data
types.

Attention:
]

Avoid using the Flash Memory Card
when the battery is low.

]

When writing to the card, wait for the
operation to complete before removing
the card.

]

The card is designed to fit easily into
the system one way only.

]

Do not bend the card or force it into
the slot.

]

Do not insert any memory cards other
than those made by microSD.

]

If the microSD has been formatted using
FAT32, format the microSD using FAT16
again.

For more information on the microSD,
please refer to the memory card
instruction manual.

G ett i n g S ta r te d

5. Close the plastic slot protection.

Turning the handset on/off
Turning your handset on
Ensure that your USIM card is in your
handset and the battery is charged.
Press and hold
until the power
comes on. Enter the USIM PIN code
that was supplied with your USIM card
if the PIN code request is set to On.
(Note: Please refer to page 79)
After a few seconds you will be
registered on the network.
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Getting Started
G ett i n g S ta r te d

Turning your handset off

PIN2 code (4 to 8 digits)

Press and hold
until the power
goes off. There may be a few seconds
delay while the handset powers down.
Do not turn the handset on again
during this time.

The PIN2 code, supplied with some
USIM cards, is required to access
functions such as Fixed dial number.
These functions are only available if
supported by your USIM card.

Access codes

PUK code (8 digits)

You can use the access codes described
in this section to avoid unauthorised
use of your phone. The access codes
(except the PUK and PUK2 codes) can
be changed by using the Change
codes feature [Menu #.2.6.3].

The PUK (PIN Unblocking Key) code is
required to unblock a blocked PIN
code. The PUK code may be supplied
with the USIM card. If not, contact your
network operator’s customer service
department for the code. If you lose
the code, contact your network
operator’s customer service
department.

PIN code (4 to 8 digits)
The PIN (Personal Identification
Number) code protects your USIM card
against unauthorised use. The PIN code
is usually supplied with the USIM card.
When the PIN code request is set to
On, your phone will request the PIN
code every time it is switched on. When
the PIN code request is set to Off,
your phone connects to the network
directly without the PIN code.
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PUK2 code (8 digits)
The PUK2 code, supplied with some
USIM cards, is required to unblock a
blocked PIN2 code. If you lose the
code, contact your network operator’s
customer service department.

Emergency call function

The security code prevents
unauthorised use of your phone. The
default security code is set to ‘0000’
and the security code is required to
delete all phone entries and to restore
the handset to the factory settings.

The right soft key is represented by
“Emergency” on the screen. Press the
right soft key or dial your emergency
number using the number keys, and
then press
to make an emergency
call.

Display information

Idle screen

No USIM idle screen

The idle screen appears when you have
installed a proper USIM card and
turned the phone on.

This is the initial screen of the phone
that appears when there is no USIM
card installed in the phone, or the
installed USIM card is invalid. In this
screen, users can only make emergency
calls, and turn the phone off. To turn
the phone off, press and hold down
for a few seconds.
Screen structure
If there is no USIM card installed, an
animation telling you to insert a USIM
card appears. If the USIM card inserted
into the phone is invalid, an animation
telling you that the USIM card is locked
appears.

G ett i n g S ta r te d

Security code (4 digits)

Screen structure
Idle screen consists of the operator's
name, indicators, date and time on a
background image. You can change the
wallpaper in the Display settings menu.

Numbering screen
The numbering screen appears when a
number key is pressed in the idle
screen.
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Getting Started
G ett i n g S ta r te d

Screen structure

Screen structure

The numbering screen consists of
status indicators, dialled number and
soft menu. Status indicators are the
same as those of the idle screen. You
can change the size and colour of the
dialling font in the Display settings
menu. You can make a call while dialling
a phone number by pressing .

The screen structure of the Handset
lock screen is the same as that of the
idle screen.

Soft key
You can use the soft keys for several
functions while dialling a number. Using
the left soft key, you can make a video
call, send a message to the number,
save the number to Contacts, search
contacts.

Handset lock screen
When the Handset lock function is
selected, you can only make an
emergency call, release the lock, and
turn off the phone in this screen. As
always, you can turn the phone off by
pressing and holding
for a few
seconds.
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Emergency call function
You can make an emergency call using
the right soft key. As with the No USIM
idle screen, only emergency numbers
can be dialled.
Unlock function
If you press key except right soft key
and number key, a popup screen
appears asking you to input the
Security code to unlock the phone. The
Security code is configured in the
Change codes (#. Settings > 2.
Phone settings > 6. Security > 3.
Change codes). If you key in an
incorrect Security Code, the phone will
remain in Handset lock status. If you
key in the correct Security code, the
phone will be unlocked, and the idle
screen will be displayed. If you have
turned the phone off in the Handset
lock status, you will find the phone
remains in Handset lock status when
you turn it on.

Barring password
G ett i n g S ta r te d

This service obstructs calling service in
some conditions. This condition can be
edited using the Call barring feature
(#. Settings > 4. Call settings > 2.
Call barring). The barring password is
required when you use the call barring
function. The password is obtained
from your network operator's customer
service when you subscribe to this
service. While this service is activated,
the caller will hear the information
message that the call is not connected
because of the call barring.
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General Functions
Making and answering calls
G e n e ra l Fu n c t i o n s

Making a voice call
1. Enter the number including the full
area code.
]

To delete a digit press
.
To delete all digits press and hold
.

2. Press

to make the call.

3. Press to finish the call, or close
the handset.

Making a video call
You can make a video call in a 3G
covered service area. If the called user
has a 3G video phone in a 3G covered
service area, the call will be established.
You can also answer a video call for
video incoming call. To make/answer a
video call, do the following.
1. Input the phone number using the
keypad, or select the phone number
from the calls made/received lists.
]

Note
]

To activate the speakerphone during a
call, activate the touch keys and
press
.

Making a call from the call logs

2. If you do not want to use the
speakerphone, ensure you have the
headset plugged in.

1. In standby mode, press
and the
latest incoming, outgoing and missed
phone numbers will be displayed.

3. To start the video function, press the
left soft key [Options] and select
Video call.

2. Select the desired number by using
/
.
3. Press
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To correct mistakes, press
briefly to delete the last number,
or press and hold to delete all
numbers.

to call the number.

]

You will be notified that you will
need to close other applications to
make the video call.

Making international calls

Note
The video call may take some time to
connect. Please be patient. The
connection time will also depend on
how quickly the other party answers
the call. While the video call is
connecting, you will see your own
image; after the other party has
answered, their image will be displayed
on the screen.

4. Adjust the camera position if
necessary.
5. Press to finish the call, or close
the handset.

Making a voice/video call from
Contacts
It is easy to call anyone whose number
you have stored in your Contacts.
1. Press

to access the contacts list.

2. Scroll to the contact to make a call.
3. Press
to make a voice call. Press
the left soft key and select Make
video call to make a video call.
4. Press

1. Press and hold
for the
international prefix. The ‘+’ character
prefixes the international access
code.
2. Enter the country code, area code,
and the phone number.
3. Press

.

G e n e ra l Fu n c t i o n s

]

Adjusting the volume
During a call, if you want to adjust the
earpiece volume, use on the left side of
the phone. In idle mode, you can adjust
the key volume using.

Answering a call
When you receive a call, the phone
rings and the flashing phone icon
appears on the screen. If the caller can
be identified, the caller’s phone number
(or name if stored in your Contacts) is
displayed.

to finish the call.
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1. Open the slider to answer an
incoming call.

Shortcut to activate vibrate
mode

Note
]

To reject an incoming call, press
the right soft key twice.

]

If you set Answer mode as Press send
key (Menu #.5.0.4), you can answer
after opening the
the call by pressing

or

slider.
]

If the answer mode is set to Press any
key, any key will answer a call except for
.

2. End the call by closing the handset
or pressing .
Note
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]

You can answer a call while using the
Contacts or other menu features.

]

When the compatible headset is
connected, you can also answer a call
using the headset key, as well as using
the phone. To reject an incoming call,
press
.

]

You can mute the ringtone when a call
comes in by pressing and holding the
volume down side key.

You can activate the vibrate only mode
by pressing and holding down
after opening the phone.

Signal strength
You can check the strength of your
signal by the signal indicator on the
LCD screen of your phone. Signal
strength can vary, particularly inside
buildings. Moving close to a window
may improve reception.

Entering text
You can enter alphanumeric characters
using the keypad. For example, storing
names in Contacts, writing a message,
creating a personal greeting or
scheduling events in the calendar all
require entering text.
The following text input methods are
available with the handset.

This mode lets you enter words with
only one keystroke per letter. Each key
on the keypad has more than one
letter. The T9 mode automatically
compares your keystrokes with an
internal dictionary to determine the
correct word, thus requiring far fewer
keystrokes than the traditional ABC
mode. This is sometimes known as
predictive text. If you press
key
for a long time, you can activate or
cancel T9 mode.

ABC mode
This mode lets you enter letters by
pressing the key labelled with the
required letter once, twice, three or
four times until the letter is displayed.

123 mode (Number mode)
Type numbers using one keystroke per
number.

Changing the text input mode
1. When you are in a field that allows
characters to be entered, you will
notice the text input mode indicator

in the upper right corner of the LCD
screen.
2. If T9 is on, you can change the
mode to T9Abc, T9ABC, 123, T9abc
by pressing
. When T9 is off,
the mode will be changed to Abc,
ABC, 123, abc.

Using the T9 Mode

G e n e ra l Fu n c t i o n s

T9 mode

The T9 predictive text input mode
allows you to enter words easily with a
minimum number of key presses. As you
press each key, the handset begins to
display the characters that it thinks you
are typing based on a built-in
dictionary. As new letters are added, the
word changes to reflect the most likely
candidate from the dictionary.
1. When you are in the T9 predictive
text input mode, start entering a
word by pressing
to
.
Press one key per letter.
]

The word changes as letters are
typed. Ignore what’s on the screen
until the word is typed completely.

]

If the word is still incorrect after
typing completely, press
once
or more to scroll through the
other word options.
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Example
Press
Good.
Press
]

to type

Key

. ,? ! ‘ “ 1 – ( ) @ / : _

to get Home.

If the desired word is missing from
the word choices list, add it by
using the ABC mode.

]

to enter your text.

1. Press the key labelled with the
required letter:
]
]
]

Once for the first letter.
Twice for the second letter.
And so on.

2. To insert a space, press
To delete letters, press

ghi4ìíîï

GHI4ÌÍÎÏ

jkl5£

JKL5£
PQRS7ß$

tuv8ùúûü

TUV8ÙÚÛÜ

wxyz9

WXYZ9

Space, 0

Space, 0

The characters assigned to the keys and
their order of appearance depends on
the language selected using the option
Input method. The table above
provides the characters set for English
language.

Using the 123 (Number) mode

once.
.

Refer to the following table for more
information on the characters available
using the alphanumeric keys.
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DEF3ÈÉÊË

Note

.

Using the ABC Mode
to

AB C 2 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç

def3èéêë

pqrs7ß$

3. Complete each word with a space by
pressing
.
To delete letters, press

. ,? ! ‘ “ 1 – ( ) @ / : _

abc2àáâãäåæç

m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ø oe M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø OE

2. Enter the whole word before editing
or deleting any keystrokes.

Use

Characters in the order display
Lower case
Upper case

The 123 mode enables you to enter
numbers in a message(a telephone
number, for example). Press the keys
corresponding to the required digits
before manually switching back to the
appropriate text entry mode.

Using the symbol mode
G e n e ra l Fu n c t i o n s

The symbol mode enables you to enter
various symbols or special characters.
To enter a symbol, select Options >
Insert > Symbols. Use the navigation
and numeric keys to select the desired
symbol and press .
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Overview of Menu Functions
O ve r v i ew o f M e nu Fu n c t i o n s

You can launch a menu by pressing in the idle screen. Move to the desired item
and press
to go into the sub menu.
From the main menu you can also go into a submenu by directly pressing the
corresponding numeric key as follows. The main menu consists of the following top
menus and sub menus.

1. Entertainment
1.1 Games &
Applications
1.2 Mobile TV

3.1 Recently played
3.2 My music
3.3 Music store

2. Vodafone live!
2.1 Homepage
2.2 Enter URL
2.3 Bookmarks
2.4 Saved pages
2.5 History
2.6 Browser settings
2.7 Search
2.8 Mobile TV
2.9 Music
2.10 Games
2.11 Ringtones
2.12 Pictures
2.13 News
2.14 Sport
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3. Music

4. Camera
4.1 Still camera
4.2 Video camera

5. Messaging
5.1 Create new
5.2 Inbox
5.3 Email
5.4 Drafts
5.5 Outbox
5.6 Sent messages
5.7 Templates
5.8 Emoticons
5.9 Messaging settings

6. My Files

7. Organiser & Tools
7.1 Quick menu
7.2 Alarms
7.3 Calendar
7.4 Tasks
7.5 Games &
Applications
7.6 Memo
7.7 Voice recorder
7.8 Private memo
7.9 Calculator
7.10 Converter
7.11 World time
7.12 Organiser settings

8. Contacts
8.1 Add new
8.2 Contacts list
8.3 Groups
8.4 Speed dials
8.5 Service dial numbers
8.6 Own number
8.7 My business card
8.8 Contact settings

9. Calls

#. Settings
#.1 Profiles
#.2 Phone setting
#.3 Display settings
#.4 Call setting
#.5 Messaging setting
#.6 Contact setting
#.7 Connectivity
#.8 Java setting

O ve r v i ew o f M e nu Fu n c t i o n s

6.1 Pictures
6.2 Sounds
6.3 Videos
6.4 Games &
Applications
6.5 Others
6.6 External memory

9.1 All calls
9.2 Dialled calls
9.3 Received calls
9.4 Missed calls

*. USIM Tool Kit

0. Video call
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Entertainment [Menu 1]
E n te r ta i n m e n t

Games & Applications
Menu 1.1

You can easily download games and
other applications in this menu. It has
two folders, Games and Applications,
as default. Inside the folder
Applications you can find and use
Google Maps for Mobile and bid and
buy whatever you need on eBay. Please
note that additional costs may be
incurred when using online services. You
can create a folder using the left soft
key [Options].

Mobile TV

Menu 1.2

You can access Mobile TV by selecting
this menu.
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Vodafone live! [Menu 2]
Menu2.1

Adding a new bookmark

You can launch the web browser and
access the homepage of the activated
profile on Browser settings.

1. Press the left soft key [Options] and
select 2.Add new from Options
menu.

]

2. Enter the title and associated URL
information.

You can also directly access Vodafone
live! by pressing the right soft key in
idle mode.

Enter URL

Menu 2.2

3. Press

to save.

Connecting to a desired bookmark

You can manually enter a URL address
and access the associated web page.

Press to connect a desired
bookmark.

]

Sending the bookmark to others

]

To enter a symbol, press the left soft
key [Options] and select 1.Insert
symbol from Options menu to
display the symbol table.
To switch input mode, press the left
soft key [Options] and select 2. Input
method.

Bookmarks

Menu 2.3

You can store frequently accessed or
favourite URLs/Pages. Send, Add new,
Edit, Mark/Unmark or Delete
operations can be performed on
Bookmarks. Several preconfigured
URLs are stored as bookmarks.

Vo d a f o n e l i ve !

Homepage

Select Send from Options menu. You
can send it via Message or Email.
Deleting a bookmark
Select Delete from Options menu. You
can delete multiple bookmarks using
the Mark/Unmark option.
Editing a bookmark
Select Edit from Options menu. Edit
the title and associated URL
information. Press to save.

Saved pages

Menu 2.4

The phone can save the page on
display as an offline file. Up to 20
pages can be saved.
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Vodafone live!
Vo d a f o n e l i ve !

Security

(Menu 2.6.5)

You can view the list of the pages
you've already connected.

Certificates list

(Menu 2.6.5.1)

Browser settings

Session list

History

Menu 2.5

Menu 2.6

You can change the settings for browser
connectivity and display.

Profiles

(Menu 2.6.1)

Select the appropriate profile by
pressing . This will activate the
profile to initiate the browser launch.

Appareance settings

(Menu 2.6.2)

Cache

(Menu 2.6.3)

Enabling Cache allows you to store
accessed pages to your phone. Once a
page has been stored in the Cache it
will greatly enhance the page loading
speed on subsequent browsing of the
same page.

Cookies

(Menu 2.6.4)

Enabling Cookie allows you to store
cookies sent from the server. Disabling
this function will prevent cookies from
being stored on your phone.
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Certificates can be viewed from the list.
(Menu 2.6.5.2)

Secure (WTLS/TLS) session data can
be cleared using this option. Session
data should be cleared to establish a
new secure session.

Reset settings

(Menu 2.6.6)

Select this to reset your phone to its
default browser configuration.

Search

Menu 2.7

You can search on-line menu.

Mobile TV

Menu 2.8

Use this menu to access the online TV
service. You can watch TV and use
various Mobile TV services. For further
details, please contact your Service
Provider.

Music

Menu 2.9

Use this menu to enjoy music files and
listen to Vodafone Radio DJ stations.

Menu 2.10

You can download games from the
Vodafone website.

Ringtones

Menu 2.11

You can download ringtones from the
Vodafone website.

Pictures

Vo d a f o n e l i ve !

Games

Menu 2.12

You can download pictures from the
Vodafone website.

News

Menu 2.13

Use this menu to access the Vodafone
website to get recent news events.

Sport

Menu 2.14

Use this menu to access the Vodafone
website to get the latest sports news.
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Music [Menu 3]
Music

Recently played

Menu 3.1

This menu shows the last 20 tracks that
were played. And, if it starts to play, the
menu "Now playing" will be displayed.
You can activate media player on
playing through Now playing menu.

My music
All tracks

Menu 3.2
(Menu 3.2.1)

You can view all the music files stored in
the phone/external memory.

Playlists

(Menu 3.2.2)

You can create your own playlists by
choosing tracks from the All tracks
menu list.

Artists

(Menu 3.2.3)

You can view and play music sorted by
Artists.

Albums

(Menu 3.2.4)

You can view and play music sorted by
Albums.

Genres

(Menu 3.2.5)

You can view and play music sorted by
Genres.
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Shuffle tracks

(Menu 3.2.6)

If you want to play the music
continuously and randomly, select this
option.

Music store

Menu 3.3

Connects to the Vodafone music
download site.
Note
Additional charges may be incurred when
downloading music. Contact your service
provider for further information.

Camera [Menu 4]
Still camera

Menu 4.1

C a m e ra

This application enables you to take a still picture. You can take a picture in the size
you want, and use it for the address book photo, home screen and other more
general purposes. Once taken, the picture can be sent by Message, Postcard, Email
or Bluetooth .
Brightness: From –2.0 to 2.0
at 0.5 intervals. The higher
the level, the brighter the
screen.

Options

Take

Press

Back

to take a picture.

1. Press the left soft key to access Options and set the desired environment as
follows.
]

Move between the options menus with

]

Select the desired value with

/

/

.

and confirm the selection with

.
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Camera
C a m e ra

Menu

Description

Go to

The Pictures folder is launched
and displays existing pictures as
thumbnails.
You can view pictures by
pressing
. You can also send
the selected picture to another
party via Message, Postcard,
EMail or Bluetooth.

Size

1600x1200, 640x480,
320X240, Wallpaper, 176x144,
Contact

Quality

Super fine, Fine,
Standard

Burst shot

One, Three, Six, Nine (Note:
Available Burst shot depends on
the size.)

Brightness From –2.0 to 2.0 at 0.5
intervals. The higher the level,
the brighter the screen.
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Preview

Select the desired Preview
method, either Full image, Full
screen.

White
balance

You can adjust the tone of the
background photo according to
the weather. Auto, Daylight,
Cloudy, Illuminate, Indoors

Menu

Description

Night mode

You can take better pictures at
night by selecting On.

Frame Shot

You can apply one of 10 frame
effects when taking a picture.
(available only in case of
Wallpaper size)

Timer

You can delay the camera shutter
time. None, 3 secs., 5secs., 10
secs. “
” is shown when the
timer is activated.

Effect

None, Black & White, Negative,
Sepia

Sound

Select the desired shutter sound.

Memory

Select the desired memory,
either Handset or External.

Mirror

You can activate the mirror
effect by selecting On.

Swap cam

You can switch the camera to
activate either the Internal or
the External camera.

2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
4. Press

.

to save the picture. It is saved in the Pictures folder of My Files.

C a m e ra

3. Focus the camera on what you want to take and press

Note
Press the right soft key [Back] to go back to the preview mode without saving
the picture.
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Camera
C a m e ra

Video camera

Menu 4.2

This application enables you to record a video clip. You can play and watch a saved
video file in this menu. Once recorded, a video clip can be sent by Message, Email or
Bluetooth.
Brightness: From –2.0 to 2.0
at 0.5 intervals. The higher
the level, the brighter the
screen

Options

Rec.

Press the

Back

to record the image.

1. Press the left soft key to access Options and set the desired environment as
follows.
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]

Move between the options menus with

]

Select the desired value with

/

/

.

and confirm the selection with

.

Description

Go to

The Videos folder is launched
and displays existing videos as
thumbnails. You can view videos
by pressing
. You can also
send the selected video to
another party via Message, Email
or Bluetooth.

Grootte

176x144, 128x96

Quality

Super fine, Fine,
Standard

Brightness From –2.0 to 2.0 at 0.5
intervals. The higher the level,
the brighter the screen.
White
balance

You can adjust the tone of the
background video according to
the weather. Auto, Daylight,
Cloudy, Illuminate, Indoors

Menu

Description

Night mode

You can take better shots at
night by selecting On.

Effect

None, Black & White, Negative,
Sepia

Duration

Select the desired recording
time. Message, 30 secs., 1min,
2mins., 5mins., 60 mins.

Memory

Select the desired memory,
either Handset or External.

Mirror

You can activate the mirror
effect by selecting On.

Mute

Decide whether to record the
sound or not.
You can switch the camera to
activate either Internal or
External.

Swap cam

C a m e ra

Menu
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Camera
2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].

C a m e ra

3. Focus the camera on what to record and press
And press to stop recording.
]

to start recording.

You can pause the recording by pressing the left soft key [Pause].

4. Press

to save the video clip. It is saved in the Videos folder of My Files.

Note
Press the right soft key [Back] to go back to the preview mode without saving
the video clip.
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Messaging [Menu 5]
Message

(Menu 5.1.1)

You can write and edit a message
containing a combination of text, image,
video and audio.
1. Enter your message in the Message
field.
Option menus in Message field
]

is inserted into the Message
window.

Menu 5.1

Insert: You can perform the
following actions:

1. Image: You can insert an image.
(Existing image/Take picture)

6. Emoticon: You can insert an
emoticon on writing a message.
7. Name & number: After searching
the name and the number in
phonebook, you can insert the
entry.
8. New slide: Select this to add a
new slide.
9. Subject: Select this to insert a
subject.
]

2. Video: You can insert a video clip.
(One video clip per slide)

Save to drafts: Select this to save
the message to drafts.

]

3. Sound: You can insert a sound
file. (One sound per slide)

Input method: Select the desired
dictionary mode.

]

4. Symbols: You can insert symbols.
After entering the corresponding
number keys, press .

Writing language: You can select
the language for writing a
message.

]

Add to dictionary: You can add a
word to the dictionary.

5. Template: ou can insert a text
template saved on the phone.
After selecting a template,
press . The selected template

M es s a g i n g

Create new

2. Press the right soft key [Back] to exit
the menu or go to previous menu
after setting submenus.
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3. Press the confirmation key [Send] to
send the message. The message will
automatically be saved in the Sent
Items folder. If the message has not
been sent, it will remain in the
Outbox with a failed status.

Email

(Menu 5.1.2)

To send/receive an Email, you should
set up the Email account. (Refer to
page 56-59 for how to set up an Email
account.)
1. Enter the Email addresses of the
recipients in the To, Cc, Bcc fields.
You can search the Contacts by
pressing .
Note
• Enter the reference Email address to
forward the Email in Cc(Carbon copy)
field.
• Enter a hidden reference Email address
to forward the Email without forwarding
information in Bcc(Blind Carbon Copy)
field.
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• Only valid Email addresses are allowed
for the recipient (To), reference address
(Cc) and hidden reference address
(BCC) fields. When an Email address
has been specified, another field where
you can specify another address
appears. You can specify up to 20
recipients for the To and Cc address
fields and 10 recipients for the BCC
address field.

2. Move the cursor to the Subject field
and key in the subject.
3. You can enter the message contents
by moving the cursor to the Message
field.
4. Use the following functions by using
the left soft key [Options].
]

Insert: Select this menu to insert
special characters, templates, and
contacts. It is also possible to
attach multimedia files (pictures,
videos and sounds).

]

Search contacts: Select this menu
to insert Email addresses saved in
Contacts. (Only shown in Option
menu when cursor is located in
To/Cc/Bcc fields.)

]

]

Save to drafts: Select this menu
to save the message in Drafts.

]

View attachment: Shows the
attached files. (This item is only
available when some files have
been attached.)

]

Remove: Deletes the attachment
file. (This item is only available
when the files are already
attached.)

]

Input method: Select the desired
dictionary mode.

]

Add to dictionary: You can add a
new word to the dictionary.

]

Writing language: You can change
the writing language.

]

Set mail priority: You can
configure the priority of the Email
you wish to send.

5. When you have finished writing an
Email, press to send the Email.

Voice message

(Menu 5.1.3)

You can send the message with a
recorded voice.
1. Enter the voice message menu.

M es s a g i n g

Recently used: You can use the
latest Email address you saved
temporarily.

2. Press the centre key to record your
voice message.
3. Press the centre key to stop the
recording. For sending the message
directly, press the centre key once
again.
4. If you want to preview the message
or save it to drafts, press the left soft
key [Options].

Inbox

Menu 5.2

1. You can view received messages.
Select a message and then press
to view the message.
2. You can view the previous or next
message by using /
.
3. To view a multimedia message
(Notification), select Retrieve in the
message notification view screen.
The file is then transmitted, and you
can view the file when the
transmission is complete.
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You can use the following functions by
using the left soft key [Options] in the
Inbox.
]

Reply to: Creates a reply to the
sender or all recipients of the
selected message.

]

Forward: Forwards the selected
message.

USIM.
]

Filter: Displays messages by
desired message types.

]

Mark/Unmark: You can select
one or more messages for multiple
deletion.

]

Message information: You can
check the message type, subject,
from, date and time and where it is
saved.

Note
Not supported for multimedia message
(Notification) and WAP push messages.
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]

Make voice call: You can make a
voice call.

]

Make video call: You can make a
video call.

]

Delete: Deletes the current
message.

]

Create new message: You can
write a new message or an Email.

]

Copy: In case of SMS, you can
copy the message into handset or
USIM.

]

Move: In case of SMS, you can
move the message into handset or

Note
You can check the saved emails in Email
[Menu 5.6].

Email

Menu 5.3

Viewing Email message list
1. Select an Email account and then
press to view the received Email
list.
2. In Email list, you can use the
following functions by using the left
soft key [Options].
]

Reply: Creates a reply to the
selected Email.

Forward: Forwards the selected
Email message to others.

]

Sort by: You can sort Email
according to the conditions.

]

Retrieve (POP3 only): Retrieves
new Email messages.

]

Expunge (IMAP only): Removes
the selected Email data at a time.

]

Copy to (IMAP only): Copies the
selected email .

]

]

Search: Searches the Email you
want to find out.

Message information: Brief
information on the message
including size, type, date, time and
filenames.

]

Delete: Deletes the Email.

]

Delete from server (POP3 only):
Deletes the message or Email from
server.

]

Message synchronisation (IMAP
only): Synchronises Email to
retrieve Email server.

]

Create new message: Creates a
new message Email, Postcard, or
voice message.

]

Mark/Unmark: Use mark/unmark
option for multiple deletion.

]

Set as read/unread: You can set
the selected Email to read or
unread.
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]

Viewing an Email message
1. Select one of the received Emails and
press the View key to receive the
contents of the Email.
2. The contents of the received Email
are automatically displayed in the
View screen.
3. In the Email View screen, you can
select the following functions by
using the left soft key [Options].
]

Reply: Creates a reply to the
selected Email.

]

Forward: Forwards the selected
Email message to others.

]

Save address: Saves the sender's
address to Contacts.
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]

Delete: Deletes the Email.

]

]

Extract: Extracts the number,
Email address or Web address from
Email message.

Create new message: You can write
a new message or an Email.

]

Mark/Unmark: You can select one
or more messages for multiple
deletion.

]

Filter: Displays messages by desired
message types.

]

Message information: You can check
the message type, subject, from,
date, time, size and where it's saved.

]

]

View attachment: Shows the
attached file.
View recipients: Shows the Email
addresses of the recipients and
reference (Cc).

]

Create new message: Creates a
new message.

]

Message infomation: Brief
information on the message
including size, type, date, time and
filenames.

Drafts

Menu 5.4

You can view saved messages. Select a
message and then press to edit the
message.
You can use the following functions by
using the left soft key [Options].
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]

Send: Sends the selected message.

]

Delete: Deletes the selected
message.

Outbox

Menu 5.5

The Outbox is a temporary storage
place for messages waiting to be sent.
Failed messages are also placed in
Outbox. For example, Emails will be
placed in Outbox if the Email account is
not correctly configured.
1. Select a message.
2. You can use the following functions
by using the left soft key [Options].
[For sending / waiting messages]
]

Create new message: You can write
a new message or an Email.

Cancel sending: You can stop
sending/waiting status.

]

Forward: Forwards the selected
message.

]

Message information: You can check
the message type, subject, from,
date, time, size and where it's saved.

]

Edit: You can edit the selected
message.

]

Delete: Deletes the selected
message.

[For a failed message]
]

Resend: Resends the selected
message.

]

Create new message: You can write
a new message.

]

Delete: Deletes the current message.

]

]

Save to drafts: You can send the
message to drafts.

Mark/Unmark: You can select one
or more messages for multiple
deletion.

]

Create new message: You can write
a new message or an Email.

]

Filter: Displays messages by desired
message types.

]

Message information: You can check
the message type, subject, from,
date, time, size and where it's saved.

]

Message information: You can check
the message type, subject, from,
date, time, size and where it is saved.

Sent messages

Menu 5.6

Shows the messages you sent
(Message/Email/Postcard/Voice
message).
[Options]
]

Reply to: Creates a reply to sender
or all recipients of the selected
message.

Templates
Text templates

M es s a g i n g

]

Menu 5.7
(Menu 5.7.1)

You can add, edit, and delete frequently
used useful phrases using the left soft
key [Options].
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Depending on your service provider,
useful phrases are saved as a default.

Text message
Multimedia templates (Menu 5.7.2)
You can create, edit and view available
templates when creating multimedia
messages. Five types of template
(Birthday, Greeting, Holiday, Thanks,
Sorry) are saved by default.
The following options are available.
]

Add new: You can create a new
multimedia template.

]

Write multimedia message: Creates
a multimedia message with the
selected template.

]

Edit: Edits the selected template.

Emoticons

Menu 5.8

You can add, edit and delete
emoticons. You can insert the emoticon
which you preferred on writing a
message. If you press confirmation key,
you can view the icon.
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Menu 5.9
(Menu 5.9.1)

You can configure text message related
options.
1. Text message centre: Input the
address of the Text message centre.
2. Delivery report: By enabling this
option, you can verify whether your
message has been sent successfully.
3. Validity period: This network service
allows you to set how long your text
messages will be stored at the
message centre.
4. Message types: Text, Voice, Fax,
X.400, Email
Usually, the type of message is set to
Text. You can convert your text into
alternative formats. Contact your
service provider for the availability of
this function.

]

Auto(default): Message with
single byte character is normally
encoded in Default
alphabet(GSM7). Message with
double-byte character is
automatically encoded in
unicode(UCS2).

]

Default alphabet: Message with
even double byte character is
encoded in single byte. Please
note that double byte characters
with accent may be converted into
single byte character without
accent.

]

Unicode: Message is encoded in
double byte. Please note that you
may be charged double.

6. Send long text as: Select a long text
message as Multiple SMS or MMS.

Multimedia message
(Menu 5.9.2)

You can configure Multimedia message
related options.

1. Retrieval mode: You can set the
retrieval mode using Home network
and Roaming network respectively. If
you select Automatic, you will
receive multimedia messages
automatically. If you select Manual,
you will only receive a notification
message in the inbox and then you
can decide whether to download
multimedia messages or not.
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5. Character encoding: Auto/ Default
/Unicode

2. Delivery report: Allows you to
determine whether to request a
delivery confirmation mail to a
recipient, and whether to allow
sending a delivery confirmation mail
to a sender.
]

Request report: Determines
whether to request a delivery
confirmation mail for a Multimedia
message.

]

Allow report: Determines whether
to allow sending a delivery
confirmation mail for a delivery
confirmation mail request.

3. Read reply: Allows you to determine
whether to request a read
confirmation mail to a recipient, and
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whether to allow sending a read
confirmation mail to a sender.
]

]

Request reply: Determines
whether to request a read
confirmation mail for a Multimedia
message.
Allow reply: Determines whether
to allow sending a read
confirmation mail for a read
confirmation mail request.

4. Priority: You can select the priority
level of the messages (Low, Normal
and High).
5. Validity period: Allows you to
configure the term of validity for a
message when transmitting a
multimedia message. The message
would be saved in the multimedia
message server only for the
configured term.
6. Slide duration: Allows you to
configure the duration of each page
when writing a message.
7. Creation mode: Allows to select the
contents type supported by MMS.
(Restricted, Warning and Free)
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8. Delivery time: Configures the
delivery time of message to the
recipient. The Multimedia message
centre will deliver the message after
the delivery time.
9. Multimedia message centre: Allows
you to configure network information
such as the MMSC and the WAP
gateway, to send a multimedia
message.
Using the left soft key [Options],
you canactivate, add, view or delete a
profile. A profilename selected by a
checkmark is thecurrently configured
value. You can viewand edit the
contents of the profile by using
option menu.
]

Title: Profile name.

]

MMSC URL: Enter the multimedia
message centre URL.

]

MMS Proxy: Enter the WAP
gateway address and port number.

]

Connection mode: Select one of
the connection mode. (TCP with
Proxy, TCP without Proxy, UDP)

]

Add new: Create a new Email
account.

]

Edit: To edit the selected Email
account.

]

View: Views a selected Email
account.

(Menu 5.9.3)

]

You can configure settings for receiving
and transmitting emails.

Mark/Unmark: Use mark/unmark
option for multiple deletion.

]

Delete: Deletes a selected Email
account. All the emails included in
the account will be deleted.

Press the right soft key [Save] to
save the changes and complete
Multimedia msg. centre setting.

Email

1. Vodafone email: Access to
Vodafone Mail.
(Note: This service is not available
in all countries. Please contact your
service provider for further
information.)
2. Email accounts: You can create or
configure an Email account including
the Email server and user ID. You can
edit a selected Email account by
pressing the left soft key[option]2.Edit. You can select an Email
account to be used to send an Email
using . You can select the
following functions using the left soft
key [Options].
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]

Access points: Specify the access
point name. (see WAP connection
settings.)

3. Allow reply Email: Determines
whether to allow sending a read
confirmation mail for a read
confirmation mail request.
4. Include original message:
Determines whether to include the
original message when you forward
the message or reply to it.
5. Include attachment: Determines
whether to include the attachment
file when you forward the message.
6. Auto retrieval in roaming: Retrieves
Email account automatically when
you move in roaming area.

55

Messaging
M es s a g i n g

7. Automatic download: You can set
the configuration of downloading the
contents for CPE.

Title

Enter a title.

Username

Enter the user name of the Email
account.

8. New Email noti.: Receives the
notification information when
arriving new Email.

Password

Enter the Email account
password.

Email
address

Enter the Email address for
outgoing mail.

9. Signature: You can configure a text
signature to be attached to the end
of an Email. The configured signature
text is automatically or manually
attached to the end of the Email
when it is sent.

Reply Email Enter the Email address to reply
address
to your Email.

10. Priority: You can select the priority
level of Emails (Low, Normal and
High).
Creating a new Email account
1. Select Add new from the Email
account menu options.
2. The following items need to be
configured.
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Outgoing Enter the outgoing Email server.
mail server
Incoming Enter the incoming Email server.
mail server
Maximum
Select the maximum Email
receive size receive size using the left soft
key. The permissible maximum
receive size is no more than
1MB.
Mailbox
type

Select the Email inbox type
either POP3 or IMAP4 using the
left soft key.

Save to
server

Determine whether to leave a
copy of messages on the
incoming server or not using the
left soft key. When the mailbox
type is set to IMAP4, a copy of
messages are always saved to the
server.

Save sent
mail into

Select where to save the sent
mails (when the mailbox type is
set to IMAP4). When the
mailbox type is POP3, sent mails
are always saved into handset.

Select an access point to
connect to the Internet. You can
select a configured access point
using the left soft key.

3. Press the centre soft key [Save] to
complete the Email account
configuration.

Advanced
settings

Sets the configuration to
connect Email server.

Voicemail

SMTP port Enter the mail server port
number. In general, the SMTP
number
(Outgoing mail server port
number) is 25.
Incoming Enter the mail server port
server port number. In general, the incoming
mail server port number is
110(POP3) or 143(IMAP4).
Decide whether the outgoing
SMTP
authenticat mail server to require
authentication or not using the
ion
left soft key. When the SMTP
authentication is set to On, you
can enter the SMTP Username
and SMTP Password for SMTP
authentication.
SMTP
username

Enters SMTP user name to
require authentification.

SMTP
password

Enters SMTP password to require
authentification.

APOP
secure
login

Decide whether to activate
APOP secure login or not using
the left soft key. When the
mailbox type is IMAP4, APOP
secure login is always set to OFF.

(Menu 5.9.4)
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Access
points

You can configure the voicemail receipt
option.

Service message

(Menu 5.9.5)

You can configure the option settings
such as Push(SI/SL) messages.
]

Message receive: If you set On, all
service messages will be received.

]

Service security: You can manipulate
the overall receipt options related to
Push(SI/SL) messages.

- Service security set
- Trusted: If you set On, the phone will
verify the appropriateness of message
by comparing to the list in Trusted
list.
- Untrusted: If you set On, the phone
will verify the appropriateness of
message by comparing to the list in
Untrusted list.
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- Update: If you set On, you can
update the ‘Trusted/Untrusted list’
with the address of message server. ,
you can choose which list you want to
update by selecting one of options
from popup list. In addition, server’
SMSC & Originating address in the
message will be updated to either of
Trusted/Untrusted list.
- Trusted list: Only valid "Service
security > Trusted list" status is 'On'.
The list indicates the valid list of
server's SMSC & Originating
address(OA). Message which has
differ value to either of SMSC or OA
address will be discarded.
- Untrusted list: Only valid "Service
security > Untrusted list" status is
'On'. Message which has matched
values(SMSC & Originating address)
means invalid. Message which has
differ value to either of SMSC or OA
address will be accepted.
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Info. service

(Menu 5.9.6)

]

Cell broadcast: You can set the
reception status.

]

Channels: You can add or modify the
channels.

]

Languages: You can select the
language you want by pressing .
.Then, the info service message will
be shown in the language that you
have selected.

My Files [Menu 6]
The Pictures folder consists of
embedded links for downloading
pictures through the Internet and
Default images.
Pictures taken using the camera are
stored in the Pictures folder and you
can create new folders to manage them.
You can also send multiple files to other
people.
To view the picture in details, press the
confirmation key.
When a file is selected, the following
options will be displayed by pressing
the left soft key [Options].
]

]

- Start up image: You can set an
image as shut up screen theme.

Menu 6.1

Send: You can send the selected
image via Message, Postcard, Email or
Bluetooth.
Use as
- Home screen: You can set an
image as the home screen theme.
- Contacts image: You can set the
image of selected entry in contacts.
When incoming a call, the image
saved in contact is displayed.

- Power off image: You can set an
image as shut down image.
]

Move: Enables the file to be moved
to other folder.

]

Copy: Enables the file to be copied
to other folder.

]

Delete: Deletes the selected image.

]

Mark/Unmark: Using the Mark
function, you can send, delete, move
and copy multiple files.

]

File

M y Fi l es

Pictures

- Rename: You can rename the
image.
- Edit: Enables the image to be
edited.
Note
Edit menu is not displayed in default
images folder.

- File info.: Shows information on
the selected image file.
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]

Create new folder: You can create a
new folder within the folder currently
selected.

- Video ringtone: You can set the
sound file as a ringtone when
incoming a video call.

]

Slide show: You can view the images
as a slide show.

- Message tone: You can set the
sound file as a ringtone when
receiving a message.

]

Sort by: You can sort the files by
date, file type or name.

]

List view/Grid view: You can view
the images as a List view or Grid view.

- Start up sound: You can set the
sound file as a ringtone when
handset starts up.

]

Memory status: You can view the
memory status (handset or external
memory card).

Sounds

Menu 6.2

The Sounds folder consists of
embedded links for downloading
ringtones and music as well as folders
containing the Default sounds and
Voice recordings. Here you can manage,
send or set sounds as ringtones.
When a file is selected, the following
options will be displayed by pressing
the left soft key [Options].
]

Use as
- Voice ringtone: You can set the
sound file as a ringtone when
incoming a voice call.
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- Power off sound: You can set the
sound file as a ringtone when
handset shut down.
]

Sort by: You can sort the files by
date, file type or name.

]

File info.: Shows the information on
the selected sound file.

]

Memory status: You can view the
memory status (handset or external
memory card).

Videos

Menu 6.3

Here you can manage or send
downloaded or captured videos clips.
If you press [Connect], you can
activate the video file.

]

List view/Grid view: You can view
the images as a List view or Grid view.

]

Send: You can send the selected
video clip via Message, Email or
Bluetooth if not protected by Digital
Rights Management (DRM).

]

Memory status: Displays the
memory status (handset or external
memory card).

]

Use as: You can set the video file as
voice ringtone or video ringtone.

]

Move: Moves the file into handset
memory or external memory.

]

Copy: Copies the file in handset
memory or external memory.

]

Delete: Deletes the selected video.

]

Mark/Unmark: Using the Mark
function, you can send, delete, move
and copy multiple files.

]

File
- Rename: You can rename the
video.

]

Create new folder: You can create a
new folder.

]

Sort by: You can sort files by name,
date, or file type.

M y Fi l es

The following are available using the left
soft key [Options] in the Video list.

You can view a video using the video
player. Video files are displayed in the
list as thumbnails. You can select a
desired video by using the
/
/
/
. Select a desired video and
select Play to view the recorded video.
Select the left soft key [Send] to attach
the selected video to a message, Email
or Bluetooth.
When option 1. Play is selected, the
video clip will be played with the Media
Player. To pause the playback, press
during the playback. To resume the
paused playback, press once again.
To capture the screen shot, press the
right soft key [Capture] when the
playback is paused.
To view the current playback in full
screen, press the right soft key during
the playback.
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To return to the previous screen size,
press the right soft key once again in
full screen mode.
When viewing video clips in the Media
Player, the following options are
available:
]

Wide view: You can view the video in
wide view mode.
Note
You can also view the video in wide view
mode by pressing
key.

]

Mute/Unmute: If the Volume is set
to more than 0, Mute mode is
activated and if the Volume is set to
0, the Unmute mode is activated.

]

Capture: You can save what is on the
paused screen as an image file (only
possible in Pause mode).

]

Repeat: You can set the repeat
option (None/Current file/All files).

]
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File info.: You can check information
on files being played (File name, Size,
Date, Type, Duration, Protection).

]

Send: You can send the video via
Message, Email or Bluetooth if the
file is not protected by Digital Rights
Management (DRM).

]

Delete: Deletes the selected video.

]

Use as: You can set the video file as
voice ringtone or video ringtone. This
menu is dependent upon the
contents.

Games & Applications
Menu 6.4

You can easily download games and
other applications in this menu. It has
two folders, Games and Applications,
as default. Each folder has an
embedded link for downloading games
or applications. Please note that
additional cost may be incurred when
using online services. You can create a
folder using the left soft key [Options].

Others

Menu 6.5

Other files except pictures, sounds,
videos, games & applications are stored
in this folder.

Menu 6.6

If you purchase an optional external
microSD memory card, you can manage
more content. Refer to the section How
to use a microSD memory card on
page 22 and 23 to learn how to insert
and remove the memory card. You can
manage content as you do on your
phone.

M y Fi l es

External memory
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Organiser & Tools [Menu 7]
O rg a n i s e r & To o l s

Quick menu

Menu 7.1

You can specify functions to save in the
Quick menu. If you save the functions
frequently used in the Quick menu, you
can quickly start the functions simply
by pressing key.

Alarms

Menu 7.2

If you set the alarm, the
appears
on the indicator bar. The specified
alarm sounds at the scheduled time.
Press to stop the alarm, and the
alarm is released. Press the right soft
key [Snooze] and choose the snooze
interval. The alarm sound stops and
resumes after the selected Snooze
duration. You can configure up to 5
alarms.
1. Select your desired alarm to
configure in the alarm list. If there is
no alarm, press the left soft key
[Add] to add a new alarm.
2. Set/Cancel alarm: Set or cancel the
alarm using the options for
specifying whether the alarm is on or
by choosing the alarm time.
3. Input alarm time: Input your
desired alarm time by specifying
Hour and Minute. Choose either
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‘AM’ or ‘PM’ which is visible if 12
hour format is specified for the
phone.
4. Select repeat mode: Select the
desired repeat mode using
/
or select the desired one from the
list by pressing left soft key [List].
5. Select bell: Select the bell to ring at
the alarm time opening the list by
pressing left soft key [Edit].
6. Input memo: Input alarm name.
7. Snooze: You can set the snooze
duration for the alarm.
8. When you have finished setting the
alarm, press the centre key [Save].
Note
The alarm will go off even when the
phone is switched off.

Calendar

Menu 7.3

Schedule inquiry and search
1. Reference by Months
You can refer to your schedule by
months. The cursor is on the current
date, and the registered date is
marked.

2. Detailed reference
You can refer to a detailed schedule,
that is the whole contents of the
schedule configured by the user. You
can send the schedule to another
phone or an Internet site through
SMS (Text message) or MMS
(Multimidia message) or Email or
Bluetooth using the left soft key
[Options].
Add new event
You can add an event. You can
configure the start date, end date, start
time, end time, contents, type of event,
repetition, alarm of the schedule.

] Set

repeat: Once, Daily, Weekly,
Monthly, Annually, User setting

] Set

alarm: No alarm, On time, 15
mins before, 30 mins before, 1 hour
before, 1 day before, 3 days before,
1 week before

Delete all schedules
You can delete all saved schedule
contents using this function.

O rg a n i s e r & To o l s

The schedule saved for the date
where the cursor is located is
represented by a grey box. Pressing
the shortcut key
moves to the
previous year and pressing
move to the next year and pressing
moves to today. Pressing
moves to the previous month, and
moves to the next month.
Pressing
moves to the weekly
calendar. You can move the date
using
/
/
.
/

Set up and release holiday
You can set up or release user holidays.
Press the left soft key [Options] and
select Set holiday. The selected date
will be displayed in red.
To release the holiday, press the left
soft key [Options] and select Clear
holiday.
Schedule notification
If the user has configured the alarm
setting, the specified alarm sound will
ring. If the notification time is before
the schedule start time, you can set up
the alarm again.

] Set

type: Appointment, Anniversary,
Birthday
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Tasks

Menu 7.4

You can view, edit and add tasks to do.
Tasks are displayed in time order. Tasks
that have been completed or not
completed are displayed in different
ways.
Add
To add a task, press the left soft key
[Options] in the Tasks list management
screen and select Add new event
option. Then input the date,
description and priority for the task.

Games & Applications
Menu 7.5

You can easily download games and
other applications in this menu. It has
two folders, Games and Applications, as
default. Each folder has an embedded
link for downloading games or
applications. Please note that additional
cost may be incurred when using online
services. You can create a folder using
the left soft key [Options].

Memo

Menu 7.6

When you have finished entering the
data, press the centre key [Save] to
save the new task.

Using the memo management function,
you can view and manage saved memo
contents, and add new memo.

Detailed view and Edit

Add memo

To view detailed task contents, locate
the cursor on the desired item in the
Tasks list, and then press the centre key.
You can send, edit and delete a task
using the left soft key [Options].

To add a new memo, press the left soft
key [Add] or [Add new memo] in
Options. Enter the contents of the
memo. You can save the memo to the
list by pressing the centre key [Save].

Set job status

Edit and delete memo

Tasks set as finished are displayed as
crossed out below the unfinished tasks
in the Tasks list. You can set Finished
tasks to Not finished by selecting
Options.

Highlight the desired memo and press
to view its contents. You can edit
or delete the contents of a memo using
the left soft key [Options]. You can
return to the memo management
screen by pressing right soft key [Back].

Voice recorder

Menu 7.7

1. Press the left soft key [Option] to
display the option pop up menu
before recording.
2. Move to the desired menu item using
and press .
/
] Duration:

You can set the recording
duration to MMS msg. size, 30 secs,
or 1 min.

] Quality:

You can select a recording
quality from Super fine, Fine, and
Normal.

5. Press the left soft key to select the
various options after the voice
recording.
6. Select the desired menu using
and press .
] Play:

You can play the voice.

] Send:

To send the recorded file.
Select one from Message, Email and
Bluetooth using
and
/
press .

] File:

You can change the name of file
and view the information.

] Delete:

Select this menu to delete a
recorded file.

] Use

as: You can set the recorded file
athe Voice Ringtone, Video Ringtone.

] Go

] Go

3. Pressing starts recording. When a
recording is started, the recording
time appears on the LCD. To cancel
the recording, press the Back.

7. Press the right soft key to close the
sub-menu popup window.

to my sounds: Opens the Voice
recordings folder in Sounds.

4. When you finish the recording,
press to exit. The recorded file is
automatically saved in the Voice
recordings folder in My files. If you
press again, you can start
recording new voice.

/

O rg a n i s e r & To o l s

You can select Multiple or All memos
using the Mark/Unmark option and
then delete a memo using the Delete
option.

to my sounds: Opens the Voice
recordings folder in My Files.

Private memo

Menu 7.8

You can write the private memo to
protect your privacy. You enter the
security code to use this menu.
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Organiser & Tools
Add private memo
O rg a n i s e r & To o l s

To add a new memo, press the left soft
key [Add] or [Options]. Enter the
contents of the memo. You can save the
memo to the list by pressing the centre
key [Save].

Edit and delete a private memo
Highlight the desired memo and
press to view its contents. You can
edit or delete the contents of a memo
using the left soft key [Options]. You
can return to the memo management
screen by pressing right soft key [Back].
You can select Multiple or All memos
using the Mark/Unmark option and
then delete a memo using the Delete
option.

Calculator

Menu 7.9

The calculator module allows you to
perform basic arithmetic functions such
as addition, subtraction, multiplication,
and division as well as some scientific
functions. (sin, cos, tan, log, ln, exp,
sqrt, deg, rad)
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You can enter numbers by using the
number keys, and the operators by
using
/
/
. You can
/
enter a decimal point by pressing
.
Whenever you press
, characters
are sequentially deleted in reverse order.
Whenever you hold
down, all the
characters are deleted in reverse order
in one go.
When calculation is complete and the
result is displayed on the screen,
pressing a symbol saves the result into
the symbol, and continues calculation.

Converter

Menu 7.10

Met dit menu kunt u valuta,
oppervlakte-, lengte-, gewicht-,
temperatuur-, volume- en
snelheidsmaten converteren.
1. Select the unit menu.
2. Users can set a exchange rate using
option menu.
3. Enter the current rate, and then you
can convert from one currency to
another.

1. Press the left soft key [Options].

4. You can view the value of units.

2. Select the appropriate function.

5. Press [Reset] to clear the current
input Field.

World time

Menu 7.11

The World time provides time
information on major cities worldwide.
1. You can select a desired city as a
base using the left soft key Options
> Add city > Press the left soft key
[Map].

] Week

start time: 1AM, 2AM, 3AM,
4AM, 5AM, 6AM, 7AM, 8AM, 9AM,
10AM, 11AM, 12PM

] Week

starts on: You can set the
default day to start a week; Sunday,
Monday

Backup calendar & tasks
(Menu 7.12.2)

2. You can Change the city using the
left soft key Options > Change city
or Change current city.

You can create the backup files of the
calendar or tasks entries saved in the
phone when you insert an external
memory.

3. You can apply to Daylight Saving
time using the left soft key Options
> Daylight saving.

Restore calendar & tasks

4. You can Select the Analog clock
mode Options > Analog clock.

Organiser settings
Menu 7.12

Calendar settings

(Menu 7.12.1)

You can set the configurations to view
the calendar.

O rg a n i s e r & To o l s

6. To exit the conversion function, press
the [Back] key.

(Menu 7.12.3)

You can reset the backup files of
calendar or tasks when you insert an
external memory.

Memory info.

(Menu 7.12.4)

You can view the infrmation of available
memory regarding Calendar, Tasks,
Memo and Secret memo.

] Default

view: You can set the default
value to view a calendar; Month view,
Week view
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Contacts [Menu 8]
C o n ta c ts

Add new

Menu 8.1

You can register a new contact address.
You can enter the name, different
phone numbers and Email addresses of
a new contact. You can also assign the
contact to groups, include an image or
avatar, assign a specific ringtone and
even enter a memo for the contact.
Other available fields include Home
page URL, Home address, Company
name, Job title and company address.
You can enter and manage contact
addresses depending on the memory
usage.

Contacts list

Menu 8.2

Performs the contact address search
function. The search operation is
performed based on a first name as a
default. The current search method and
results found are displayed in the
Search window. You can make a phone
call or send a message to the selected
phone number. A Contacts search can
be performed based on the phone
number or group information.
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Note
In Settings menu, the search operation
can be performed based on the last
name.

Groups

Menu 8.3

Using this menu you can manage group
information (both stored in the
Handset and the USIM). In the handset
memory, there are 5 default groups:
Family, Friends, Colleagues, School and
VIP. You can add, edit and delete
groups. When a ringtone for a number
is not specified, a call from the number
sounds the group ringtone assigned to
the number for the group.

Speed dials

Menu 8.4

Using this menu you can manage speed
dials. Speed dials are configured
between 2-9. You can register speed
dials for a specific contact address up
to 5 different numbers, and a contact
address may have multiple speed dials.

Menu 8.5

You can view the list of Service Dialling
Numbers (SDN) assigned by your
service provider (if supported by the
USIM card). Such numbers include
emergency, directory enquiries and
voice mail numbers. After selecting a
service number, press
to dial the
service.

Own number

Menu 8.6

Allows you to display your phone
number in the USIM card. You can save
own numbers being used in the USIM
card.

My business card

Menu 8.7

You can create your own business card
by pressing the left soft key Add. After
entering the name, number, Email and
image, you can use it as a business card
when sending the message.

Contact settings
Contact list setting
] View

Menu 8.8
(Menu 8.8.1)

contacts from: Select which
contact information shall be
displayed (from handset memory,

from USIM card or both). All is the
default setting.
] Name

display: You can set the
display order by name.

] Show

image/avatar: Select whether
to display image/avatar or not.

Copy

C o n ta c ts

Service dial numbers

(Menu 8.8.2)

You can copy contacts from the phone
memory to the USIM or from the USIM
to the phone memory. You can copy all
or selected entries at a time.

Move

(Menu 8.8.3)

You can move contacts from the phone
memory to the USIM or from the USIM
to the phone memory. You can move all
or selected items at a time.

Backup contacts

(Menu 8.8.4)

You can save all phonebook data in
handset to external memory card by
formatting vcard.

Restore contacts
(Menu 8.8.5)

You can restore all phonebook data in
external memory card to phone
memory by formatting vcard.
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Contacts
Clear contacts

(Menu 8.8.6)

C o n ta c ts

Clears all contact information. You can
delete all contacts saved in the mobile
phone memory as well as on the USIM
card.

Memory info.

(Menu 8.8.7)

You can check the status of contacts
memory in this menu.
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Calls [Menu 9]
Menu 9.1

Allows you to view the missed, received,
and dialled call records. You can make a
call, or send a message to the number
you have selected from the records. You
can also save the number in Contacts.

Dialled calls

Calls

All calls

Menu 9.2

Allows you to view dialled call records,
make a call, send a message, and save
the number in Contacts.

Received calls

Menu 9.3

Allows you to view received call records,
make a call, send a message, and save
the number in Contacts.

Missed calls

Menu 9.4

Allows you to view missed call records,
make a call, send a message, and save
the number in Contacts.
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USIM Tool Kit [Menu * ]
U S I M To o l K i t

Depending on whether you have SAT
support services or not (i.e. USIM
Application Toolkit) on the USIM card,
this menu (Menu ) may be different.
If the USIM card supports SAT services,
this menu will be the operator-specific
service name stored on the USIM card,
for instance “Special”. Please refer in
that case to the information provided
with your USIM card for further
information on how to use the related
options.
If the USIM card does not support SAT
services, this menu will be Alarms.
For the Alarms menu feature, please
refer to page 68.
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Video call [Menu 0]
1. Enter the number you want to dial.
] You

can key in the number.

] You

can select the number from
Search contacts using the left soft
key [Options]

2. Press the centre key [Video call] to
make a video call.

During a video call
When you are in a video call, the screen
will show the contact's name and
duration of call, contact's image, volume
indicator, video control panel, and your
image.
You can access the following option
menus by pressing the left soft key
[Options].
] Mute/Unmute
] Speaker

(On /Off)

] Bluetooth/Handset

talk (When the
Bluetooth headset is connected)

] Hold/Resume

] Go

to contacts

] Go

to messages

] Settings
] End

call

Vi d e o c a l l

You can make a video call using this
menu.

Incoming video call
When a video call is received, the
caller's information is displayed as
following.
] Picture/Animation:

Displays picture
ID, graphic image configured in
Contacts, or default animation
indicating the incoming call.

] Caller's

name and number: Shows
incoming caller's number. If the
number is stored in Contacts,
displays the name of the contacts.

Picture ID and animation setting is used
in the order of Contacts, video file used
in Group ringtone, and video file used
in Profile.
Also, sound can be set for the incoming
video call. The sound setting is used in
the order of Contacts, Group ringtone,
and Profile.

] Capture
] View

sender number
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Video call
Vi d e o c a l l

You can accept the incoming call by
pressing the centre key [Accept]. Also
you can accept the incoming call and
show the private image by pressing the
left soft key [Private].
The incoming call ringing can be
silenced by pressing the right soft key
[Silent]. It can be also silenced by long
press on on the left side of the phone.
When ringing is silenced, press the right
soft key [Reject] to reject the call.
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Settings [Menu #]
Menu #.1

You can select ringtone or vibration for
an incoming call and configure the
sound and volume of the ringtone, key
tone, and sound effect, according to a
profile. The profiles provided include
[Normal], [Silent], [Vibrate only],
[Outdoor], [Headset], [Customised 1],
[Customised 2], and [Customised 3].
Select a profile, and press to
activate the profile. After pressing the
left soft key [Options], select the Edit
menu for the [Normal], [Outdoor],
[Headset], [Customised 1],
[Customised 2] and [Customised 3]
profile to change the configuration. A
different list of options is available for
each profile that has been selected for
editing.
] Alert

ringtone

You can select the ringtone for
incoming voice calls.

ringtone

You can select the ringtone for
incoming video calls.
]

Volume

]

Message alert

Set the ringtone volume.
You can set how often the phone is
to inform you of a received message
until it is read.
] Message

tone

You can select a file from among your
own personal files or from the default
files, to be played by the phone upon
receiving a message.
] Key

tone

You can set the key tone to be played
when pressing the keys.

by

This option determines the incoming
call notification mode. You can select
from [Ring], [Vibration], [Silent],
[Ring & vibration], [Ring after
vibration], [Max Ring & Vibration].
] Voice

] Video

S ett i n g s

Profiles

]

Key tone volume
You can set the volume of the chosen
key tone, choosing from 7 available
levels.

] Slide

tone

Select the desired tone the phone
will emit when you slide up/down the
phone.
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Settings
] Confirmation

tone

S ett i n g s

You can set the confirmation tone to
be played by the phone to confirm
actions.
] Start

up sound

You can set the effect to be played
when the phone is switched on.
] Select

start up sound

You can select which file will be
played when the phone is switched
on.
] Power

power off sound

You can select which file will be
played when the phone is switched
off.

Phone setting
Date & Time

Menu #.2
(Menu #.2.1)

Although the current time is
automatically configured when the
phone is registered to the network,
users can configure the time and date
directly using this menu. The time
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Time
1. Select the Time item from the Date
& time list, and then press .
2. Move to your desired field, Hour,
Minute, or am/pm field using the
navigation keys. (When you have
selected 12 hour as Time format)
3. Enter Hour, and Minutes using the
number keys.
4. Select the time format using
.

off sound

You can set the effect to be played
when the phone is switched off.
] Select

configured by the user is valid only
while the phone is turned on.

/

5. Scroll down to select the hour
indicator format i.e. Off, Cuckoo
clock or Chime bell.
6. Press the centre soft key to set
the time with the specified value.

Date
1. Select the Date item from the Date
& time list, and then press .
2. Select the date format using
.

/

3. Enter Day, Month and Year using
the number keys.

Auto update date/time
When Auto Update is configured to
On, the time and date are automatically
updated according to the current time
zone. If Confirm first is selected, the
time and date update is confirmed
before it is updated automatically.

Daylight saving
Select whether to activate the daylight
saving function or not. You can set the
Summer time difference of selected
home city for 1 hour or 2 hours.

Language

(Menu #.2.2)

Select the display language. You can
select Automatic language option to
change display language to the USIM
card supported language.

Auto key lock

(Menu #.2.3)

If you activate this function, the keypad
will be locked automatically after
predefined delay time when the slide is
closed.

Flight mode

(Menu #.2.4)

If you acivate the Flight mode, you can
use the phone without connecting the
3G wireless network. 3G wireless phone
and FM radio signals from the phone or
Bluetooth connections are prevented,
but you can still do tasks which do not
require the use of wireless network.
With flight mode you cannot make any
calls including emergency calls or use
other features that require network
service.

Security

S ett i n g s

4. Press the centre soft key to set
the date with the specified value.

(Menu #.2.5)

PIN code request
When this is set to On, you are
requested to enter your PIN each time
you switch the phone on.
Note
] Press the right soft key in the PIN code

entry window to return to the previous
step.
] 3 incorrect PIN code entries would

invalidate the PIN code. And you have to
enter the PUK (PIN Unblock Key) code to
configure the PIN code again.
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Settings
] The maximum number of times you may

S ett i n g s

enter the PUK code is 10. (Note: If you
enter an incorrect PUK code 10 times,
the USIM card will be blocked and must
be replaced.)
] If the PIN code request cannot be

disabled by operator settings, you will not
be able to choose this menu item.

Change codes
You can change the PIN, PIN2, and the
mobile phone password.
PIN code
PIN is the abbreviation for Personal
Identification Number, and is used to
restrict use by an unauthorised user.
PIN code change procedure

Handset lock
You can lock your phone. The following
4 lock functions are available.
When switching on: Locks the handset
whenever the handset is switched on.
If USIM changed: Locks the handset
when the phone's USIM card has been
changed.
Immediate: Locks the handset
immediately.
None: Deactivates the lock function.
You are requested to enter the security
code to confirm the selection.
] To

unlock the handset, you need to
enter the security code.
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1. Select ‘PIN code’ from the ‘Change
codes' list and then press .
2. Enter the current PIN code, and
press .
3. Enter the new PIN code, and
press .
4. Enter the new PIN code once again,
and press .
] If

the PIN code is different from that
of step 3, the procedure is restarted
from step 3.

5. When the PIN code is changed
properly, a Changed message is
displayed. If you enter an incorrect
PIN code in step 2, the procedure is
restarted from step 2, and the
number of attempts you have left to
enter the number decreased by 1.

Note
] Three incorrect PIN code entries in the

PIN code entry window would invalidate
the PIN code. In this case, you have to
enter the PUK (PIN Unblock Key) code to
configure the PIN code again. The
maximum number of times you may enter
the PUK code is 10. (Note: If you enter
an incorrect PUK code10 times, the USIM
card will be blocked and must be
replaced.)

PIN2 code
PIN2 is the abbreviation for Personal
Identification Number 2, and is used to
restrict use by unauthorised users as
with the PIN. The PIN2 code change
procedure is the same as the one for
the PIN code. 3 incorrect PIN2 code
entries would invalidate the PIN2 code.
In this case, you have to enter the
PUK2 code in order to use the PIN2
code again. The maximum number of
times you may try to enter the PUK2
code is 10, like PUK1. 10 incorrect
PUK2 code entries would invalidate the
PIN2 code.

Security code
The security code is used to change the
mobile phone password. The maximum
number of attempts to enter the
security code is not limited as it is with
PIN and PIN2.

Power save

S ett i n g s

6. Press the right soft key in the PIN
code entry window to return to the
previous step.

(Menu #.2.6)

Decide whether to activate the power
save mode or not.

Memory manager

(Menu #.2.7)

Common memory
This function shows the status of the
user memory of the mobile phone.
Since this function scans the overall file
system for statistics, a few seconds are
required.

Reserved memory
This function shows the status of the
User reserved memory. The usual
contents are Text msg, Contacts,
Calendar, Tasks, Memo, Alarms, Call
history, and Bookmarks. And it gives a
clear illustration of the actual amount
compared with the total amount for
each item.
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USIM memory

Display settings

This function shows the status of the
USIM card user memory.

This menu allows you to personalise the
display options of the screens and of
the menus entire graphic interface.

External memory
This function shows the status of the
External card user memory. This
function displays the In-use and free
memory usage statistics.

Primary storage setting
(Menu #.2.8)

You can select the storage to download
the file: Handset memory or External
memory.

Handset Information
(Menu #.2.9)

This functions shows the USIM card
telephone number, model name and
software version of the mobile phone.

Reset settings

(Menu #.2.10)

Select this to reset your phone to its
default configuration. You are requested
to enter the security code.

Main Display

Menu #.3

(Menu #.3.1)

You can set the screen theme to be
displayed on the main screen.

Home screen
] Wallpaper:

You can select an image
to be displayed on the main screen.

] Homescreen

items: You can select
which items to display on the screen:
Calendar + Clock, Calendar, Clock,
Clock + Key guide, Dual clock, Key
guide or Do not show.

] Clock

type: You can select the type
of clock.

] Clock

font colour: You can select
the colour of displaying the clock.

Outgoing call picture
You can select the image to be
displayed while trying to call.

Start up picture
You can select the image to be
displayed while the phone is being
switched on.
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Call setting

You can select the image to be
displayed while the phone is being
switched off.

Call durations

Menu style

(Menu #.3.2)

You can select the desired menu style
from Grid style and List style.

Font

(Menu #.3.5)

After selecting On, you can write a
welcome message.

Handset theme

] All

calls: Shows total call time.

] Dialled

calls: Shows outgoing call

time.
] Received

(Menu #.3.4)

You can set the backlight duration and
the brightness on the Home screen and
the duration on the Keypad individually.

Welcome message

(Menu #.4.1)

You can view call time by types. Press
the left soft key [Options] to choose
either partial initialisation or entire
initialisation. Initialization will require
your Security code.
The following timers are available:

(Menu #.3.3)

You can set the font style, dialling font
size, and dialling font colour using
/
.

Backlight

Menu #.4

S ett i n g s

Power off picture

(Menu #.3.6)

Select the desired handset theme from
White and Black."

calls: Shows incoming call

time.
] Last

call: Shows the latest call time in
units of hours/minutes/seconds.

Call barring

(Menu #.4.2)

Call barring menus for Voice and Video
calls are provided.
The menu consists of Voice calls,
Video calls and Deactivate all. The
Voice calls and Video calls menus have
the following submenus.
The Call barring menu consists of All
outgoing, Outgoing international,
Outgoing international calls except
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home country, All incoming and
Incoming when abroad submenus.
The All outgoing menu bars dialling all
outgoing calls, the Outgoing
international menu bars dialling
outgoing international calls, and the
Outgoing international calls except
home country menu bars dialling
outgoing international calls except for
the Home PLMN country. All incoming
rejects all incoming calls and the
Incoming when abroad menu rejects
incoming calls when roaming.

Voice calls
Video calls
All outgoing
1. When
is selected, it receives the
Barring password from user, and
activates the barring service on the
network. A requesting message and
animation appears. When the
network answers, the result of the
operation is displayed.
2. When the Options menu is selected,
it activates the Outgoing calls menu.
Select the Options menu from the
soft menus on the lowest menu.
Then Deactivate, Deactivate all, View
status and Change password menus
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appear. The Deactivate menu
deactivates the barring service after
the user's Barring password is
entered. The Deactivate all menu
deactivates all barring services
configured in the network after the
user's Barring password has been
entered. The View status menu
enables users to view the current
network configuration. Selecting View
status menu displays the Requesting
message with animation and the
result of the operation when the
network answers. Change password
menu enables users to change the
current barring password.
Outgoing international
1. When
is selected, it operates in
the same way as the Outgoing calls
menu.
2. When the Options menu is selected,
it activates and operates the
International calls menu. It operates
in the same way as the Outgoing
calls menu.
Outgoing international calls except
home country
1. When
is selected, it operates in
the same way as the Outgoing calls
menu.

] FDN

All incoming
1. When
is selected, it operates in
the same way as the Outgoing calls
menu.
2. When the Options menu is selected,
it activates and operates the
Incoming calls menu. It operates in
the same way as the Outgoing calls
menu.
Incoming when abroad
1. When
is selected, it operates in
the same way as the Outgoing calls
menu.
2. When the Options menu is selected,
it activates and operates the
Incoming calls when abroad menu. It
operates in the same way as the
Outgoing calls menu.

Fixed dial numbers

required.
- OFF: Select whether to activate
FDN ornot. PIN2 authentication is
required.
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2. When the Options menu is selected
– It activates and operates the
International except home country
menu. It operates in the same way as
the Outgoing calls menu.

(Menu #.4.3)

] On/Off

- On: Select whether to activate FDN
ornot. PIN2 authentication is

list: Displays the current FDN
list. You can edit, add, or delete fixed
dial numbers. PIN2 authentication is
requried to edit,add, or delete the
list. And the configuration
information is saved on the USIM.
The information saved on the USIM is
used when FDN restricts outgoing
calls.

Data volume

(Menu #.4.4)

Allows you to check the sent, received
and all data volume transferred.
Press the left soft key [Clear all] to
choose entire initialization. You can also
use the [Clear] for the initialization of
the selected volume type. Initialization
will require your Security code.

Call costs

(Menu #.4.5)

1. This function displays the call costs
of the Last call and All calls.
2. To initialise, press the centre key
[Clear] and enter the PIN2 code.
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3. You can select either Units or
Currency in Set call cost. According
to your setting, the call cost is
displayed during a call (If USIM and
Network support Advice Of
Charge(AOC)).
4. In the Set limit configuration, select
On to configure the cost limit. When
a cost limit is configured, and the call
costs reach the limit, making a call
will not be allowed.

Diverts

(Menu #.4.6)

Call divert menus for voice and video
calls are provided.
If you press
divert menu.

, you can activate call

Voice calls
All voice calls
When busy
No answer
Not reachable
1. When the number list is not
exsisted
Converts to an editor for entering a
divert number. You can input the
number to divert a call directly or
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search it in phonebook. If you
press
[Divert], the phone will
send the request to service provider
after entering the number. While
waiting for the result from the
network, a Requesting message and
animation appears.
2. When the number list is exsisted
Displays To other number menu
including of the number list. While
waiting for the result from the
network, a Requesting message and
animation appears.
3. Option menu
After activating All voice calls menu,
selecting the Options menu at the
bottom of the menus displays the
Deactivate, Deactivate all, View
status and clear list menus.
The View status menu shows the
settings on the network. If you select
this menu, Requesting. message and
animation appear. Then the network
settings are displayed when the
information is received from the
network. If you select the Deactivate
menu, the call divert numbers
registered in the network are deleted
after user confirmation.

Video calls
All video calls
1. When the number list is not
exsisted
Converts to an editor for entering a
divert number. You can input the
number to divert a call directly or
search it in phonebook. If you
press
[Divert], the phone will
send the request to service provider
after entering the number. While
waiting for the result from the
network, a Requesting message and
animation appears.
2. When the number list is exsisted
Displays To other number menu
including of the number list. While
waiting for the result from the
network, a Requesting message and
animation appears.
3. Option menu
After activating the All video calls
menu, selecting the Options menu at
the bottom of the menus displays
the Deactivate, Deactivate all, View
status and clear list menus.

If you select the Deactivate menu,
the call divert numbers registered in
the network are deleted after user
confirmation. Selecting the Cancel all
menu will display the operation result
after showing the Requesting
message and animation. Clear list
menu will delete all divert number
list.

S ett i n g s

Clear list menu will delete all divert
number list.

When busy
1. When the number list is not
exsisted
It operates the same as All voice calls
menu.
2. When the number list is exsisted
It operates the same as All voice calls
menu.
3. When Option menu is selected
It activates and operates If busy
menu. It operates the same as All
voice calls menu.
No answer
1. When the number list is not
exsisted
It operates the same as All voice calls
menu.
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S ett i n g s

It operates the same as All voice calls
menu.
3. When Option menu is selected
Activates and operates No answer
menu. It operates the same as All
voice calls menu except that users
can configure delay time in the Set
waiting time menu in the menu list.
Not reachable
1. When the number list is not
exsisted
It operates the same as All voice calls
menu.
2. When the number list is exsisted
It operates the same as All voice calls
menu.
3. When Options menu is selected
Activates and operates If out of
reach menu. It operates the same as
All voice calls menu.

Call waiting
] Activate:

(Menu #.4.7)

Activates waiting service.
Selecting this item, displays
requesting message and animation.
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When the network answers, the result
of the operation is displayed.
] Deactivate:

Deactivates Call waiting
service. Selecting this item displays
requesting message and animation.
When the network answers, the result
of the operation is displayed.

] View

status: Displays activated Call
waiting service group item of the
network. Selecting this item displays
requesting message and animation.
When the network answers, the result
of the operation is displayed.

Voicemail

(Menu #.4.8)

You can add or modify voice mail
centre.

Video call

(Menu #.4.9)

You can set the screen display when
making /receiving a video call.
] Use

private image: Determine
whether to show the private image or
not.

] Select

private image: Select the still
image to be displayed.

] Mirror:

Select to activate the mirror
effect or not.

] No

- Off: Displays the image as it is.

Send my number

] My

image size: Select my image size
to be displayed.

] My

image position: Select the
position where your image will be
displayed.

Common settings

(Menu #.4.10)

Call reject
You can set whether to reject incoming
calls.
1. Select On in Reject menu to activate
call reject. The Reject list menu
appears.
2. Set the desired call reject option in
the Reject list menu.
] All

calls: Rejects all calls.

caller ID: Reject calls which do
not have CLI information.

] Set

by network: Configures with the
default settings determined by the
service provider.

] On:

Configures to send my phone
number when making an outgoing
call.

] Off:

Configures not to send my
phone number when making an
outgoing call.

Auto redial
Allows you to set the auto redial
function when a call attempt has failed.

Answer mode
Allows you to set the answering
method. You can choose between Press
send key , Slide up and Press any key.

] Contacts:

Minute minder

] Groups:

Determines whether to sound a 1
minute tone every 1 minute when you
are on the phone.

Rejects the calls from the
number stored in Contacts.
You can specify call rejects
by group units stored in Contacts.
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- On: Displays the image flipped side
to side.

] Unregistered:

Rejects calls from the
number not stored in Contacts.
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BT answer mode

Contact setting

] Hands-free:

For detailed information, please refer to
71. (Menu 8.8)

You can answer a call
using the Bluetooth headset, when
the Bluetooth is connected.

] Handset:

If you press on the
handset to answer a call, you can talk
on the handset. If you press the
Bluetooth headset key to answer a
call, you can talk using the Bluetooth
headset.

This is the initial answer mode
selection. And while talking, you can
switch from handset to headset or from
headset to handset.

Save new number
In this menu, you can save the phone
number when ending a call if the phone
number is not saved in a phonebook.

Slide close setting
when the slide is down, you can set the
call is ended or not.

Messaging setting
Menu #.5

For detailed information, please refer to
page 53.
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Menu #.6

Connectivity
Bluetooth

Menu #.7
(Menu #.7.1)

Bluetooth QD ID B013211
Bluetooth connection
Your phone has built-in Bluetooth
wireless technology which makes it
possible for you to connect your phone
wirelessly to other Bluetooth devices
such as a handsfree, PC, PDA or other
phones.
You can, for example, have a
conversation via a cordless Bluetooth
handsfree or browse the Internet,
wirelessly connected via a mobile
phone. You can also exchange, for
example, business cards, calendar items
and pictures.

Note
Bluetooth device you are communicating
with be within a range of 10 meters. The
connection may be improved if there are
no solid objects between your phone and
the other Bluetooth device.

1. Getting started
• Menu > #. Settings >
7. Connectivity > 1. Bluetooth >
3. Turn on/off
To use the Bluetooth function, you
must first set Turn on.
2. Configuring Bluetooth settings
• Menu > #. Settings >
7. Connectivity> 1. Bluetooth >
4. Settings
- My visibility: Set [My handset’s
visibility] to [Show to all] so that
other devices can detect your phone
when they are searching for a
Bluetooth device. If you select
[Hidden], other devices will not be
able to detect your phone when they
are searching for a Bluetooth device.
- My name: You can name or rename
your phone as it will appear on other

devices. Your phone's name will be
shown on other devices only when
[My handset’s visibility] is set to
[Show to all].
- Supported services: You can view the
list of devices sich as hedsets and
handsfree kits supported by this
Bluetooth enabled phone.
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] We recommend that your phone and the

- My address: You can check the
address of Bluetooth.
Note
] When user uses Bluetooth Device in the

handset, the security of the handset is at
risk. Therefore, we recommend that
Bluetooth visibility be set to Hidden after
configuration or device pairing. For
incoming files via Bluetooth regardless of
paired devices, you can choose to accept
or reject the connection, after checking
the sender details.

3. Search and pair new device
<Searching new device>
You can search new device as following
menu.
• Menu > #. Settings >
7. Connectivity > 1. Bluetooth >
2. Search new devices
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<Pairing devices>

- Dial-up networking profile

1. To search for a Bluetooth device to
pair, press Add new device.

- Advanced audio profile

2. Screen shows Searching for devices.
Bluetooth devices within a range of
10m will be found.
3. If Bluetooth devices are found, these
devices are listed on the screen. If no
Bluetooth device is found, you will be
asked if you want to search again.
4. Pairing procedure
- Press
. A window will appear on
the screen asking you to enter your
password.
- After creating a password (of 1 to
16 digits), the user of the other
device must enter the password for
pairing. The user of the other
device must know the password in
advance for authentication.
] KU380

supports follow Bluetooth

services
- Headset profile
- Hands-free profile
- Object push profile
- File transfer profile
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- Audio video remote control
profile(audio only)
Option
] Add

new device: Using this menu,
you can pair a new Bluetooth device
with your phone.

]

Connect
1. If you want to open the
connection to the selected device,
select the Connect.
2. If you want to close the
connection to the selected device,
select the Disconnect.

] Delete:

Using this menu, you can
delete the paired Bluetooth device.

] Delete

all: Using this menu, you can
delete all of the paired Bluetooth
devices.

<Pairing devices>
1. To search for a Bluetooth device to
pair, press Add new device.
2. Screen shows Searching for devices.
Bluetooth devices within a range of
10m will be found.

Option
] Add

new device: Using this menu,
you can pair a new Bluetooth device
with your phone.

] Connect:

If you want to open the
connection to the selected device,
select the Connect.

4. Pairing procedure
- Press
. A window will appear on
the screen asking you to enter your
password.
- After creating a password (of 1 to
16 digits), the user of the other
device must enter the password for
pairing. The user of the other
device must know the password in
advance for authentication.
<Deleting devices>
1. Select a device to delete from the
Paired devices screen.

paired devices, select Options >
Delete All.
<Transmitting data using Bluetooth>
1. To transmit data from your phone to
another Bluetooth device, first select
the application where the target data
is saved. For example, to send data in
the My Files to another device, select
Menu > 6. My Files > 1. Pictures /
2. Sounds / 3. Videos/ 5. Bluetooth
data / 6. Other files / 7. External
memory > Select data to transmit >
Send > 3. Bluetooth
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3. If Bluetooth devices are found, these
devices are listed on the screen. If no
Bluetooth device is found, you will be
asked if you want to search again.

2. Transmitting data
1) Paired device found is displayed. If
the desired device does not exist
in the list, select [Refresh].
2) Select the device to which you
want to transmit data from the
devices on the screen and
press
.
3) If the other party selects [Yes] for
[Connection request], the data is
transmitted.

2. You can delete a device by pressing
the Delete key or by selecting
Options > Delete. To delete all
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(Menu #.7.2)

S ett i n g s

(Note: This service is not available in all
countries. Please contact your service
provider for further information.)
If Sync service is supported by your
network operator, this service function
synchronizes the data in a phone and
the data on a server such as Contacts,
Calendar, Tasks, and Memo via a
wireless network.

Connect
1. Select the Connect item and then
press
.
2. Connect to the server with the
selected server profile and the
synchronization animation is
displayed while the synchronization
is performed.

Logs
Select the Logs item and then
press
to view the log for the last
synchronization operation performed.

Server synch. centre
1. Select the Server synch. centre item
and then press
.

2. This menu allows you to configure
the profile for a synchronization
server.
] Profile

name: Input the name for the

profile.
] Host

address: Contact your service
provider.

] SyncML

proxy: Contact your service

provider.
] User

name: Enter your user ID for
synchronization server.

] Password:

Input your password.

] Contacts:

Select whether to
synchronise Contacts or not.

] Contact

name: Input the contacts
database name for server access.

] Calendar:

Select whether to
synchronise Calendar or not.

] Calendar

name: Input the calendar
database name for server access.

] Tasks:

Select whether to synchronise
Tasks or not.

] Tasks

name: Input the Tasks
database name for server access.

] Memo:

Select whether to
synchronise Memo or not.
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] Memo
] Sync

type: Select the
synchronization type below.
- Normal
The phone and the server are
required to exchange information
about the modified data.
- Backup
The phone sends all the data from
a database to the server. The server
is expected to replace all data in
the target database with the data
sent by the phone. This means the
phone overwrites all the data in the
server database.
- Restore
The server sends all its data from a
database to the phone. The phone
is expected to replace all data in
the target database with the server
sent by the server. This means the
server overwrites all data in the
phone database.

] Access

point: Select an access point
to use for the data connection.

] Sync

mode: Select the
synchronization mode below.
- Manual
The synchronisation will only occur
when explicitly initiated by the user.
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name: Input the Memo
database name for server access.

- Automatic
The application will automatically
initiate a sync, based on the
preferences defined (either a
regular reminder or after changes
have been made.)
- Sync frequency
Select the automaic sync
preference when you choose
automatic sync mode.

USB connection mode
(Menu #.7.3)

You can activate USB connecton mode
of your phone for serveral usages.
If you use Mass storage function like
USB memory card, select Mass storage
in this menu. Mass storage is available
for only external memory card.
If you use Data service such as PC suite
application, select Data service in this
menu.
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If you use Music sync with Windows
Media Player, select Music sync in this
menu. Music sync is available for only
music contents. If you want to
synchronise with external memory, you
can use 'External memory' as Primary
storage. If you want to synchronise with
internal memory, you can use 'Internal
memory' as Primary storage.

Network

(Menu #.7.4)

Select Network
Select between Automatic and
Manual.
] Automatic:

Automatically searches
for the network and registers the
handset to the network. This is
recommended for best service and
quality.

] Manual:

All the currently 2G(GSM)
and 3G(UMTS) available networks
are shown and you can select one of
them for registration. If the
registration of the network has failed,
the network lists are listed again and
you can select any other one for
registration.

Note
] When your handset lose the network

inmanual mode, the popup message to
selectthe available network will be shown
in the Idle screen.

Network mode
You can set a type of network to search
for when networks are searched in the
Select network menu.
] Automatic:

Searches all the networks
connectable.

] UMTS:

Searches only networks
supporting 3G. (Except for Swiss)

] GSM

900/1800: Searches only
networks supporting GSM 900/1800
band.

] GSM

1900: Searches only networks
supporting GSM 1900 band.

Preferred lists
If the network is searching
automatically, you can add a preferable
network to be connected to. And the
following options are available.
] Add

new: You can add a new network
using the followings.
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- Enter new network: You can enter
the country code (MCC), the
network code (MNC) and RAT to
add.
] Delete:

Deletes the selected network.

] Edit:

You can modify the information
of the selected network.

Connection Access Point profile name.
title
Bearer

Authentica Choose the authentication from
tion
the list. (Default is No auth)
User name Information provided by service
provider.
Password

Information provided by service
provider.

APN

APN name to access network.
Information provided by service
provider.

] Move

up: Moves the selected
network upward.

] Move

down: Moves the selected
network downward.

Access points

(Menu #.7.5)

This menu shows the access point list.
You can create new profiles, delete or
edit them by using the Option Menu.
However, you cannot delete or edit
default configurations depending on
country variant.
You can edit the following configuration
tiems by pressing the left soft key
[Option] and Edit.

Choose the bearer from the list.
(Default is UMTS.)
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- Search: You can select one from
the network list stored in the
phone.

] Press

confirm key to save any
configuration changes.

Browser settings

(Menu #.7.6)

Profiles
Select the appropriate profile by
pressing
. This will activate the
profile to initiate browser launch.
- Character encoding
Sets the browser default character set
to one of the following.
] Automatic,

English(ASCII),
English(ISO), English(LATIN),
Unicode(UCS2 BE), Unicode(UCS2
LE), Unicode(UCS2 Auto),
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Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF16 LE), Unicode(UTF-16 Auto),
Unicode(UTF-8).
- Scrolling control
Allows you to set the scroll speed by
selecting the number of lines to
scroll. Select one from 1 line, 2 lines,
3 lines.
- Show Image
Allows you to enable or disable image
display during browsing.
- Javascript

Cache
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Reset setting
Select this to reset your phone to its
default configuration.

Security
If user presses Certificates, certification
information is shown.
User can clear secure session
information by pressing Session clear.
Certificates
If stored, a list of root/ca certificates
required for WTLS/TLS can be found
here. Certificates can be viewed from
the list.

Enabling Cache allows you to store
accessed pages to your phone. Once a
page has been stored in cache it will
greatly enhance the page loading speed
on subsequent browsing of the same
page.

Session clear

Cookie

Streaming settings

Enabling Cookie allows you to store
cookies sent from the server. Disabling
this function will prevent cookies from
being stored on your phone.

If you want to set different network
setting to play streaming content, you
can set different network settings.

Secure (WTLS/ TLS) session data can
be cleared using this option. Session
data should be cleared to establish a
new secure session.
(Menu #.7.7)

Menu #.8

Activating a profile
1. Move the cursor to the profile you
would like to activate.
2. Press

You can edit and delete a profile by
selecting Edit and Delete from the
Options menu.
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Java setting

.

Adding a new profile
1. Select Add new from the Options
menu. The following items need to
be configured.
Service
name

Enter an account name for the
profile.

Connectio Choose from the given list of
connection modes. (Default is
n mode
TCP with Proxy or TCP without
Proxy)
IP address

Enter the WAP Gateway IP
address provided by the
operator. (e.g. 195. 115. 025.
129)

Port details are provided by the
Proxy
server port operator, depending upon the
Connection mode.
Access
point

Choose from the given list of
access points. (For more details
on adding or editing a new
access point, refer to page 98.)

2. Press the
[Save] to save any
configuration changes.
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Accessories
Ac c es s o r i es

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options
according to your personal communication requirements.

Travel Adapter
This charger allows
you to charge the
battery while away
from home or your
office.

Standard Battery

Hands free ear-microphone and
music player controller combo
Stereo headset

Controller:
Answer & End key, music player control,
volume control, Hold button and
microphone.
After connecting the headset and the
controller, plug the end of controller into
the headset jack on the right side of the
phone.
Note
] Always use genuine LG accessories.
] Failure to do so may invalidate your

warranty.
] Accessories may vary in different regions:

please check with our regional service
company or agent for further information.
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Technical data
General
System: GSM900/DCS1800/PCS
1900/WCDMA 2100
Net weight: 67.5g (Without battery)

Te c h n i c a l d ata

Product name: KU380

Ambient Temperatures
Max: +55°C (Normal) / +45°C
(Charging)
Min: -10°C
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