Instalace SIM-karty a baterie do pﬁístroje
Instalace SIM karty.

KG130

Pﬁíruãka UÏivatele

Pﬁed pouÏíváním mobilního telefonu si pozornû pﬁeãtûte tuto pﬁíruãku.
Uschovejte ji pro pozdûj‰í pouÏití.

Údaje na displeji

Souãásti telefonu

Oblast ikon

Obrázky

V okamÏiku, kdy se stanete zákazníkem
operátora mobilní sítû, dostanete v˘mûnnou
SIM kartu s naãten˘mi údaji t˘kajícími se
va‰eho zákaznického úãtu, mimo jiné kódem
PIN a informacemi o dostupn˘ch doplÀkov˘ch
sluÏbách.
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Otevﬁete kryt baterie
VloÏte SIM kartu
Zavﬁete kryt baterie
Nabijte baterii

Oblast textu a grafiky
Sluchátko

DÛleÏité!!

Kontextová tlaãítka
Tato tlaãítka provádûjí funkce,
popsané v textu na displeji
bezprostﬁednû nad klávesou.

Displej LCD

 V˘mûnná

SIM karta a její kontakty se
snadno po‰kodí po‰krábáním nebo
ohnutím, proto s ní napﬁíklad pﬁi vkládání
a vyjímání manipulujte opatrnû. V‰echny
SIM karty uchovávejte mimo dosah dûtí.

Likvidace star˘ch spotﬁebiãÛ
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1. PodrÏte tlaãítko
[KONEC], dokud se telefon nezapne.
2. Chcete-li telefon vypnout, podrÏte tlaãítko
[KONEC], dokud se neobjeví obrázek vypínání.

Volání

Síla síÈového signálu.
Dostupnost sluÏby GPRS.
Probíhající roaming do jiné sítû.
PouÏívání linky 1/2 pro odchozí hovory.
Nastaven˘ a zapnut˘ alarm.
Stav nabití baterie.
Pﬁíjem zprávy.
ObdrÏeli jste hlasovou zprávu.
ObdrÏeli jste push zprávu.
ProhlíÏet úkoly.
Pouze vibrace.
Normální.
Venku.
Tich˘.
Sluchátka.
Aktivováno pﬁesmûrování hovorÛ.

: Tlaãítko Konec
UmoÏÀuje zapnout nebo vypnout
telefon, ukonãit hovory nebo se
vrátit do pohotovostního reÏ imu.
: Navigaãní klávesy
Poskytují rychl˘ pﬁístup
k funkcím telefonu.

V˘bûr funkcí a moÏností

Psaní

Postup pﬁi nastavení tónu

Telefon nabízí celou ﬁadu funkcí, které si mÛÏete nastavit podle sv˘ch potﬁeb.
Popisek umístûn˘ tûsnû nad kontextov˘mi tlaãítky na obrazovce displeje naznaãuje jejich
aktuální funkci.

Alfanumerické znaky lze zadávat klávesnicí telefonu. Napﬁíklad pro ukládání jmen v telefonním
seznamu, psaní zpráv, vytvoﬁení osobního blahopﬁání.

Vyzvánûcí tón

1. Zadejte telefonní ãíslo vãetnû místní pﬁedvolby.

ReÏim T9
V tomto reÏimu vám staãí na napsání jednoho písmene jediné stisknutí. KaÏdé tlaãítko na
klávesnici má pﬁidûleno nûkolik písmen. V reÏimu T9 se vámi stisknutá tlaãítka automaticky
porovnávají s vestavûn˘m slovníkem a zji‰Èuje se, jaké slovo máte v úmyslu napsat. Díky tomu
potﬁebujete pﬁi psaní mnohem ménû stisknutí neÏ v tradiãním reÏimu ABC.

.

3. Ukonãení hovoru se provádí tlaãítkem ukonãení hovoru

Indikace pro kontextová tlaãítka

Ikony na obrazovce

Pﬁed prvním pouÏ itím
baterii plnû nabijte.

Zapínání a vypínání telefonu

2. Vybrané ãíslo zavoláte stisknutím tlaãítka Zvednout

: Tlaãítko zvednout
Vytoãení telefonního ãísla nebo
pﬁijmutí hovoru.

Alfanumerické klávesy
Tato tlaãítka slouÏí k vytoãení
ãísla v pohotovostním reÏimu
a k zadání ãísel nebo znakÛ
v reÏimu úpravy.
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t-zones

Následující tabulka obsahuje popis indikátorÛ a ikon, které se zobrazují na obrazovce displeje
telefonu.

SIM

1. Pokud je u v˘robku uveden symbol pojízdného kontejneru
v pﬁe‰krtnutém poli, znamená to, Ïe na v˘robek se
vztahuje smûrnice Evropské unie ãíslo 2002/96/EC.
2. V‰echny elektrické a elektronické v˘robky by mûly b˘t
likvidovány oddûlenû od bûÏného komunálního odpadu
prostﬁednictvím sbûrn˘ch zaﬁízení zﬁízen˘ch za tímto
úãelem vládou nebo místní samosprávou.
3. Správn˘ zpÛsob likvidace starého elektrického spotﬁebiãe
pomáhá zamezit moÏn˘m negativním vlivÛm na Ïivotní
prostﬁedí a zdraví.
4. BliÏ‰í informace o likvidaci starého spotﬁebiãe získáte
u místní samosprávy, ve sbûrném zaﬁízení nebo
v obchodû, ve kterém jste v˘robek zakoupili.

Fotoaparát

nebo prav˘m kontextov˘m tlaãítkem.

Mezinárodní volání

ReÏim ABC

1. PodrÏte stisknuté tlaãítko mezinárodní pﬁedvolby
. Znak ‘+’ automaticky vybere
mezinárodní pﬁístupov˘ kód.
2. Zadejte pﬁedvolbu zemû, místní pﬁedvolbu a telefonní ãíslo.
3. Stisknûte tlaãítko
.

Fotoaparát

t-zones

V tomto reÏimu se zadávají písmena tak, Ïe tlaãítko, na kterém je pﬁíslu‰né písmeno napsáno,
stisknete 1x aÏ 4x, dokud se toto písmeno nezobrazí.

ReÏim 123 (ãíseln˘ reÏim)

Volání ze seznamu kontaktÛ

V tomto reÏimu se zadávají ãísla jedním stisknutím jedné ãíslice.

Pravidelnû volaná jména a telefonní ãísla si mÛÏete uloÏit na SIM kartu a/nebo do pamûti
telefonu. Telefonní ãíslo mÛÏete následnû vytoãit pouh˘m vyhledáním jména v kontaktech
a stisknutím tlaãítka
. Jako klávesovou zkratku vyvolání seznamu kontaktÛ stisknûte
v pohotovostním reÏimu tlaãítko
.

ReÏim Symbol
Tento reÏim umoÏÀuje zadávat zvlá‰tní znaky po stisknutí tlaãítka
Pro aktivaci funkce
fotoaparátu stisknûte levé
kontextové tlaãítko.

Pﬁijímání hovoru
1. KdyÏ telefon zvoní a na obrazovce bliká ikona telefonu, pﬁijmûte hovor stisknutím tlaãítka
[ODESL.] nebo levého kontextového tlaãítka.
2. Hovor ukonãete zavﬁením telefonu nebo stiskem tlaãítka
.

1. Stisknûte tlaãítko OK a pomocí navigaãních tlaãítek nahoru/dolÛ vyberte poloÏku [Profily].
2. Vyberte moÏnost [PﬁizpÛsobit] a menu Vyzvánûcí tóny.
3. Po stisknutí levého kontextového tlaãítka [OK] mÛÏete nastavit poÏadovan˘ vyzvánûcí tón.

Tip

› Chcete-li nastavit místo zvonûní vibrace, vyberte reÏim Pouze vibrace nebo stisknûte a podrÏte
levé navigaãní tlaãítko.

Tóny a hlasitost vyzvánûní, klávesnice a upozornûní na zprávu
a hovor
MÛÏete vybrat tóny vyzvánûní, klávesnice, upozornûní na zprávu a hovor i jejich hlasitost.
MÛÏete zmûnit zvuk, kter˘ se ozve po stisknutí tlaãítka, i jeho hlasitost.
[Menu – Profily – PﬁizpÛsobit]

.

Pro pﬁístup do nabídky
t-zones stisknûte pravé
kontextové tlaãítko.

Poznámka
]

Po ukonãení hovoru pﬁejde telefon zpût do pohotovostního reÏimu.

Strom nabídek
]

Toto menu se mÛÏe v tomto telefonu zobrazit dvûma zpÛsoby. První je tabulka a druh˘ je seznam.V‰imnûte
si, Ïe ãíselné moÏnosti menu se v kaÏdém zobrazení li‰í. V˘chozí nastavení u tohoto telefonu je zobrazení
menu jako tabulky. V‰echny ãíselné v˘bûry menu v této pﬁíruãce se tedy t˘kají tohoto nastavení.

1. t-zones
1.1 DomÛ
1.2 ZáloÏky
1.3 Pﬁejít na URL
1.4 Historie
1.5 UloÏené stránky
1.6 Nastavení
1.7 Informace

2. Hovory
2.1 V‰echny hovory
2.2 Zme‰kané hovory
2.3 Volané hovory
2.4 Pﬁijaté hovory
2.5 Trvání hovoru
2.6 Cena hovoru
2.7 Informace o datech

3. Nástroje
3.1 Budík
3.2 Kalendáﬁ
3.3 Kalkulaãka
3.4 Poznámky
3.5 Stopky
3.6 Pﬁevodník
3.7 Svûtové hodiny

3.8 SluÏby SIM

4. Multimédia
4.1 Fotoaparát
4.2 Hlasov˘ záznamník

5. Zprávy
5.1 Nová zpráva
5.2 Pﬁijaté
5.3 Koncepty
5.4 K odeslání
5.5 Odeslané
5.6 Volat hlasovou
schránku
5.7 Informaãní zprávy
5.8 ·ablony
5.9 Nastavení

6. Moje sloÏka
6.1 Obrázky
6.2 Zvuky
6.3 Ostatní
6.4 Hry&Aplikace

7. Nastavení
7.1 âas a datum

7.2 Jazyky
7.3 Displej
7.4 SíÈ
7.5 Hovory
7.6 Zabezpeãení
7.7 Letov˘ reÏim
7.8 Úspora energie
7.9 Vynulovat
7.0 Stav pamûti

8. Kontakty
8.1 Hledat
8.2 Pﬁidat nov˘
8.3 Rychlá volba
8.4 Skupiny volajících
8.5 Kopírovat v‰e
8.6 Smazat v‰e
8.7 Nastavení
8.8 Informace

9. Profily
9.1 Normální
9.2 Tich˘
9.3 Pouze vibrace
9.4 Venku
9.5 Sluchátka

Pﬁehled funkcí

Nástroje Menu 3(Pokraãování)

Zprávy Menu 5

V této ãásti najdete struãn˘ popis funkcí telefonu.

Pﬁevodník

Tato funkce pﬁevádí údaj z jedné jednotky na jinou.

Toto menu obsahuje funkce, které souvisejí s SMS (Short Message
Services) a MMS (Multimedia Message Service).

t-zones Menu 1

Svûtové hodiny

Pomocí levého a pravého navigaãního tlaãítka mÛÏete zkontrolovat
aktuální ãas greenwichského ãasu (GMT) a velk˘ch mûst na celém svûtû.

Nová zpráva

Vytvoﬁit a odeslat textovou nebo multimediální zprávu jednomu nebo
nûkolika pﬁíjemcÛm.

Pﬁijaté

Budete upozornûni na pﬁijetí zprávy.

t-zones poskytuje informace jako jsou zprávy, pﬁedpovûì poãasí, informace o sportu a dopravû,
a to kdekoliv je potﬁebujete. t-zones navíc poskytuje skvûlé multimediální sluÏby jako jsou
hudební novinky a vyzvánûcí tóny, tapety nebo hry ke staÏení.

SluÏby SIM

Poskytovatel sluÏby mÛÏe nabízet speciální aplikace spojené se SIM
kartou.

Hovory Menu 2

Multimédia Menu 4

Záznamy zme‰kan˘ch, pﬁijat˘ch a volan˘ch hovorÛ si mÛÏete prohlédnout za pﬁedpokladu, Ïe síÈ
v oblasti sluÏby podporuje identifikaci volající linky CLI (Calling Line Identification).
âíslo a jméno (je-li k dispozici) se zobrazují zároveÀ s datem a ãasem, kdy do‰lo k volání.
MÛÏete si také prohlédnout dobu trvání hovorÛ.

Fotoaparát

Tato aplikace umoÏÀuje poﬁizovat snímky. Obrázek mÛÏete poﬁídit
v poÏadované velikosti a pouÏít jej jako fotografii u kontaktÛ, na hlavní
obrazovce i pro dal‰í úãely. Fotografii mÛÏete odeslat s multimediální
zprávou nebo .

› Stisknûte levé kontextové tlaãítko
Budík

MÛÏete nastavit aÏ pût rÛzn˘ch buzení, které se spustí ve stanoven˘ ãas.

Kalendáﬁ

Po vstupu do tohoto menu se zobrazí Kalendáﬁ.

Kalkulaãka

Kalkulaãka umí základní aritmetické funkce: sãítání, odãítání, násobení
a dûlení.

Poznámky

Zde mÛÏete zadat vlastní poznámky.

Stopky

MÛÏete pouÏít funkci stopek.

[Fotoaparát] a z displeje se stane

Hlasov˘
záznamník

Toto menu obsahuje pﬁednastaven˘ seznam zpráv.

K odeslání

Pomocí této nabídky lze prohlíÏet odeslané zprávy, zprávy, které se právû
odesílají, nebo zprávy, které se dﬁíve nepodaﬁilo odeslat.

Odeslané

Tato nabídka umoÏÀuje zobrazit zprávy, které byly jiÏ odeslány. MÛÏete
zkontrolovat ãas a obsah zprávy.

Volat hlasovou
schránku

Toto menu umoÏÀuje rychl˘ pﬁístup ke hlasové po‰tû (je-li v dané síti
poskytována).

Informaãní zprávy

› Zamiﬁte na pﬁedmût, kter˘ chcete vyfotografovat, a stisknûte tlaãítko .
› Chcete-li zábûr uloÏit, stisknûte tlaãítko [MoÏnosti] a zvolte Album.

Informaãní zprávy jsou textové zprávy, které posílá síÈ uÏivatelÛm
mobilních telefonÛ.

·ablony

Prostﬁednictvím volby Hlasov˘ záznamník si mÛÏete nahrát hlasovou
poznámku.

V seznamu jsou pﬁedem definované zprávy. MÛÏete prohlíÏet a upravit
‰ablony zpráv nebo vytvoﬁit nové zprávy.

Nastavení

V tomto menu mÛÏete nastavit funkce operátora.

hledáãek.

Nástroje Menu 3

Koncepty

Nastavení Menu 7 (Pokraãování)

Moje sloÏka Menu 6
Následující menu mÛÏete nastavit podle vlastních poÏadavkÛ.

› Automatick˘ zámek kláves: Toto menu umoÏÀuje nastavit ãas

Zvuky

Obsahuje seznam zvukov˘ch souborÛ.

Ostatní

Na toto místo lze uloÏit soubor jakéhokoli typu. Tato sloÏka slouÏí hlavnû
k pﬁesouvání souborÛ z jednoho poãítaãe do druhého.

› Blokování hovoru: SluÏba Blokování hovoru umoÏÀuje zamezit volání

V tomto menu mÛÏete spravovat aplikace Java nainstalované v telefonu.

› Omezení odchozích ãísel (závisí na SIM kartû): Odchozí hovory mÛÏete

› Zámek telefonu: Chcete-li zabránit neoprávnûn˘m osobám v

písmene jména, které chcete vyhledat.

pouÏívání

telefonu, mÛÏete pouÏít bezpeãnostní kód.
i pﬁíjmu urãitého typu hovorÛ. U této funkce je tﬁeba zadat heslo sítû.
omezit na vybraná telefonní ãísla. Tato ãísla jsou chránûna kódem PIN2.
âísla, k nimÏ chcete po aktivaci této sluÏby povolit pﬁístup, je tﬁeba pﬁidat
do kontaktÛ po zapnutí funkce Pevná volba ãísla.

Nastavení Menu 7

nepovolan˘m osobám v manipulaci s telefonem. MÛÏete zmûnit tyto
pﬁístupové kódy: Bezpeãnostní kód, Kód PIN1, Kód PIN2.

MÛÏete nastavit funkce data a ãasu.

Jazyky

Jazyk, ve kterém se zobrazuje text na displeji, mÛÏete zmûnit.

Displej

MÛÏete zmûnit nastavení displeje telefonu.

SíÈ

MÛÏete zvolit síÈ, jejíÏ registrace bude probíhat buì automaticky nebo
ruãnû. Vût‰inou se tato volba nastavuje na Automaticky.

Hovory

MÛÏete nastavit menu vztahující se k hovoru stiskem [OK] v menu
Nastavení.

Úspora energie

Tato funkce ‰etﬁí baterie udrÏováním jasu podsvícení na maximálnû 40 %.

Vynulovat

MÛÏete obnovit v‰echny v˘chozí parametry. K aktivaci této funkce je tﬁeba
zadat bezpeãnostní kód. MÛÏete rovnûÏ vymazat multimediální pamûÈ.

Stav pamûti

MÛÏete zkontrolovat mnoÏství volné pamûti.

VAROVÁNÍ

Pomocí tohoto menu mÛÏete pﬁidávat záznamy do telefonního seznamu.

Rychlá volba

Kontakty lze pﬁiﬁadit k tlaãítkÛm

Skupiny volajících

Do skupiny mÛÏete pﬁidat aÏ 20 ãlenÛ. Maximální poãet je 7 skupin.

Kopírovat v‰e

V‰echny záznamy z karty SIM lze zkopírovat do pamûÈ telefonu.

Smazat v‰e

Z pamûti SIM karty nebo telefonu lze odstranit ve‰keré záznamy.

› Baterie likvidujte v souladu s platnou legislativou.

Nastavení

MÛÏete nastavit zobrazení menu Kontakt.
› âíslo sluÏby: Bezpeãn˘ pﬁístup k seznamu ãísel asistenãní sluÏby
pﬁiﬁazen˘ch poskytovatelem sluÏeb.

Péãe o pﬁístroj a jeho údrÏba

Informace

› Vlastní ãísla: Na SIM kartu si mÛÏete uloÏit i vlastní telefonní ãísla

a

.

a kontrolovat je.

Je-li nastaven na Zapnuto, pﬁeru‰í se spojení mezi telefonem a síÈovou
sluÏbou.

Letov˘ reÏim

Pﬁeãtûte si tyto jednoduché pokyny. NedodrÏení tûchto pokynÛ mÛÏe b˘t nebezpeãné nebo
nezákonné. Dal‰í podrobné informace naleznete v této pﬁíruãce.

Pﬁidat nov˘

› Zmûnit kódy: PIN (osobní identifikaãní kód) slouÏí k zabránûní

âas a Datum

MÛÏete vyhledávat kontakty v telefonním seznamu.

Poznámka: OkamÏité hledání lze provést zadáním poãáteãního

Obsahuje seznam obrázkov˘ch souborÛ.

Zabezpeãení

Hledat

automatického zamknutí klávesnice.

Obrázky

Hry&Aplikace

❏ Pokyny k bezpeãnému a efektivnímu pouÏívání

Kontakty Menu 8

› Vizitka: Tato moÏnost vám umoÏÀuje sestavit si vlastní vizitku,
obsahující mimo jiné va‰e jméno a telefonní ãíslo.

Profily Menu 9

› PouÏívejte pouze baterie a nabíjeãe od firmy LG. Sv˘m provedením nabíjeãe LG zaruãují
maximální Ïivotnost baterií.

› Vypnûte telefon v kaÏdé oblasti, kde to vyÏadují zvlá‰tní pﬁedpisy. NepouÏívejte napﬁíklad
telefon v nemocnicích, protoÏe to mÛÏe ovlivnit citlivé lékaﬁské pﬁístroje.

VAROVÁNÍ! PouÏívejte pouze baterie, nabíjeãku a pﬁíslu‰enství schválené pro tento konkrétní
model telefonu. PouÏití jin˘ch typÛ by mohlo vést nejen ke zru‰ení platnosti homologace nebo
záruk, které se na telefon vztahují, ale i k ohroÏení zdraví.

› Pﬁístroj nerozebírejte. V pﬁípadû nutnosti opravy, pﬁístroj odneste kvalifikovaném servisním
technikovi.

› Neponechávajte pﬁístroj v blízkosti zdrojÛ tepla jako jsou napﬁíklad radiátory nebo vaﬁiãe.
› Povrch jednotky ãistûte such˘m hadﬁíkem. (NepouÏívejte rozpou‰tûdla.)
› Neponechávejte pﬁístroj vedle kreditních karet nebo jízdenek, mohl by negativnû pÛsobit na
informace na magnetick˘ch prouÏcích.

V profilech si mÛÏete nastavit a pﬁizpÛsobit tóny telefonu pro rÛzné události, prostﬁedí nebo
skupiny volajících.

V tomto menu mÛÏete nastavit zabezpeãení telefonu.
› Kód PIN: V tomto menu si mÛÏete nastavit, aby pﬁi zapnutí telefon vÏdy
vyÏadoval zadání kódu PIN va‰í SIM karty.

❏ Pokyny k bezpeãnému a efektivnímu pouÏívání (Pokraãování)

❏ Pokyny k bezpeãnému a efektivnímu pouÏívání (Pokraãování)

❏ Pokyny k bezpeãnému a efektivnímu pouÏívání (Pokraãování)

❏ Pokyny k bezpeãnému a efektivnímu pouÏívání (Pokraãování)

V˘mûna pojistky

Oblast odstﬁelovacích prací

Informace o bateriích a jejich údrÏba

Vystavení energii rádiové frekvence

› Pﬁed dobíjením nemusí b˘t baterie úplnû vybitá. Na rozdíl od jin˘ch bateriov˘ch systémÛ zde

Informace o vystavení radiov˘m vlnám a SAR

VÏdy vymûÀte spálenou pojistku pojistkou stejného typu a velikosti. Nikdy nepouÏívejte pojistku
s vy‰‰í zatíÏitelností.

Telefon není dovoleno pouÏívat v oblastech, kde probíhají odstﬁelovací práce. Je tﬁeba dodrÏovat
pﬁíslu‰ná naﬁízení a postupovat podle platn˘ch pﬁedpisÛ a pravidel.

Efektivní provoz telefonu

Potenciálnû v˘bu‰né prostﬁedí

Jak vyuÏívat optimálního v˘konu s minimální spotﬁebou energie:

Telefon nepouÏívejte u ãerpacích stanic. NepouÏívejte jej v blízkosti paliv nebo chemikálií.

› Pﬁi telefonování drÏte pﬁístroj jako kaÏd˘ jin˘ telefon.

V letadle

Elektronické pﬁístroje

Bezdrátová zaﬁízení mohou v letadlech zpÛsobovat ru‰ení.

› Nabíjeãka by nemûla b˘t vystavena pﬁímému sluneãnímu záﬁení a nemûla by se pouÏívat ve

V‰echny mobilní telefony mohou zpÛsobovat ru‰ení s moÏn˘m negativním
vlivem na normální funkci elektronick˘ch pﬁístrojÛ.

› Pﬁed nástupem do letadla je tﬁeba vÏdy mobilní telefon vypnout.

› Nebezpeãí v˘buchu v pﬁípadû v˘mûny baterie za nesprávn˘ typ baterie.
› Proveìte likvidaci pouÏit˘ch baterií podle pokynÛ v˘robce.

› Bez povolení není dovoleno pouÏívat mobilní telefon v blízkosti lékaﬁsk˘ch pﬁístrojÛ. Telefon by
nemûl b˘t umístûn tûsnû u kardiostimulátoru (tzn. v náprsní kapse).

neexistuje pamûÈov˘ efekt, kter˘ by sniÏoval v˘kon baterie.

› PouÏívejte pouze baterie a nabíjeãe od firmy LG. Sv˘m provedením nabíjeãe LG zaruãují
maximální Ïivotnost baterií.

› U baterie neprovádûjte demontáÏ ani zkratování.
› AÏ baterie pﬁestane podávat pﬁimûﬁen˘ v˘kon, vymûÀte ji. Potﬁeba v˘mûny v‰ak nastává aÏ po
stovkách dobití.
vlhkém prostﬁedí, napﬁíklad v koupelnû.

Dûti
Uchovávejte telefon na bezpeãném místû mimo dosah dûtí. Obsahuje malé souãásti, u kter˘ch
pﬁi uvolnûní hrozí riziko spolknutí.

Bezpeãnost na silnici
Seznamte s místními zákony a pﬁedpisy o pouÏívání mobilních telefonÛ pﬁi ﬁízení
motorov˘ch vozidel.

› Pﬁi ﬁízení nedrÏte pﬁi telefonování telefon v ruce.
› Pokud máte handsfree soupravu, pouÏívejte ji.
› Pokud to podmínky ﬁízení vyÏadují, je tﬁeba pﬁed voláním nebo pﬁijímáním hovoru vozidlo

Tento mobilní telefon - model KG130 - byl zkonstruován tak, aby splÀoval platné bezpeãnostní
normy pro vystavení radiov˘m vlnám. Tento poÏadavek je zaloÏen na vûdeck˘ch poznatcích
stanovujících bezpeãnostní limity zaruãující bezpeãnost v‰ech osob bez ohledu na vûk nebo
zdraví.

› U smûrnic o vystavení radiov˘m vlnám se pouÏívá mûrná jednotka s názvem SAR (Specific
Absorption Rate). Testy SAR se provádejí standardizovanou metodou s telefonem vysílajícím na
nejvy‰‰í certifikované v˘konové úrovni ve v‰ech frekvenãních pásmech.

› I kdyÏ u rÛzn˘ch modelÛ telefonÛ LG se mÛÏe úroveÀ SAR do jisté míry li‰it, v‰echny jsou
navrÏeny tak, aby splÀovaly platné smûrnice pro vystavení radiov˘m vlnám.

› Limitní hodnota SAR doporuãená mezinárodní komisí pro ochranu prûd neionizujícím záﬁením
ICNIRP (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) je 2 W/kg v prÛmûru na deset (10)
gramÛ tkánû.

› Pro pouÏití tohoto modelu telefonu u ucha je nejvy‰‰í hodnota SAR zji‰tûná testem DASY4
rovna 0.514 W/kg (10g), pro no‰ení na tûle 0,426 W/kg /10g).

TísÀová volání

› Hodnoty SAR pro obyvatele v zemích nebo regionech, které pﬁijaly limit SAR doporuãen˘
institutem IEEE, je 1,6 W/kg s prÛmûrem na 1 gram tkánû.

V nûkter˘ch mobilních sítích nemusí b˘t tísÀová volání dostupná. Proto byste se u tísÀov˘ch
volání nemûli spoléhat pouze na svÛj mobilní telefon. Zkontrolujte moÏnosti u místního operátora.

zastavit a zaparkovat.

Instalace SIM-karty a baterie do pﬁístroje
Instalace SIM karty.

Souãásti telefonu

Obrázky

V okamÏiku, kdy se stanete zákazníkem
operátora mobilní sítû, dostanete v˘mûnnou
SIM kartu s naãten˘mi údaji t˘kajícími se
va‰eho zákaznického úãtu, mimo jiné kódem
PIN a informacemi o dostupn˘ch doplÀkov˘ch
sluÏbách.
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Otevﬁete kryt baterie
VloÏte SIM kartu
Zavﬁete kryt baterie
Nabijte baterii

Sluchátko

DÛleÏité !


Displej LCD

V˘mûnná SIM karta a její kontakty se
snadno po‰kodí po‰krábáním nebo
ohnutím, proto s ní napﬁíklad pﬁi vkládání
a vyjímání manipulujte opatrnû. V‰echny
SIM karty uchovávejte mimo dosah dûtí.
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: Tlaãítko zvednout
Vytoãení telefonního ãísla nebo
pﬁijmutí hovoru.

Alfanumerické klávesy
Tato tlaãítka slouÏí k vytoãení
ãísla v pohotovostním reÏimu
a k zadání ãísel nebo znakÛ
v reÏimu úpravy.

Pﬁed prvním pouÏ itím
baterii plnû nabijte.
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Kontextová tlaãítka
Tato tlaãítka provádûjí funkce,
popsané v textu na displeji
bezprostﬁednû nad klávesou.

Tato aplikace umoÏÀuje poﬁizovat snímky. Obrázek mÛÏete poﬁídit v poÏadované
velikosti a pouÏít jej jako fotografii u kontaktÛ, na hlavní obrazovce i pro dal‰í úãely.
Fotografii mÛÏete odeslat s multimediální zprávou nebo .
[Fotoaparát] a z displeje se stane hledáãek.
› Stisknûte levé kontextové tlaãítko
.
› Zamiﬁte na pﬁedmût, kter˘ chcete vyfotografovat, a stisknûte tlaãítko
› Chcete-li zábûr uloÏit, stisknûte tlaãítko [MoÏnosti] a zvolte Album.

R&TTE Directive 1999/5/EC

SIM

1

Fotoaparát

: Tlaãítko Konec
UmoÏÀuje zapnout nebo vypnout
telefon, ukonãit hovory nebo se
vrátit do pohotovostního reÏimu.
: Navigaãní klávesy
Poskytují rychl˘ pﬁístup
k funkcím telefonu.

„V˘vojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlep‰ení jeho funkcí, ovladatelnosti
a pouÏitelnosti, mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním a návodem
k ovládání uveden˘m v této pﬁíruãce. Tyto pﬁípadné rozdíly zpÛsobené zmûnami
softwaru, které mohou b˘t provedeny i na pﬁání Va‰eho operátora, Vám ochotnû
vysvûtlí ná‰ prodejce ãi servisní stﬁedisko. Tyto pﬁípadné rozdíly zpÛsobené
v˘vojov˘mi zmûnami softwaru mobilního telefonu provedené v˘robcem nejsou
vadami v˘robku ve smyslu uplatnûní práv z odpovûdnosti za vady a nevztahuje se
na nû poskytnutá záruka.“
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