KG290
Pﬁíruãka uÏivatele
– âESKY
Tento dokument pﬁedstavuje uÏivatelskou
pﬁíruãku k mobilnímu videotelefonu LG KG290.
Spoleãnost LG Electronics si vyhrazuje ve‰kerá
práva k tomuto dokumentu. Je zakázáno tento
dokument kopírovat, pozmûÀovat a distribuovat
bez v˘slovného souhlasu spoleãnosti LG
Electronics.

Likvidace star˘ch spotﬁebiãÛ
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.
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Úvod
V rukou máte ‰piãkov˘ kompaktní
mobilní telefon KG290, kter˘
dokáÏe vyuÏívat nejnovûj‰í
technologie v oblasti digitální
mobilní komunikace.

Úvod
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Tato pﬁíruãka uÏivatele obsahuje
dÛleÏité informace o pouÏití
a obsluze tohoto telefonu.
V zájmu dosaÏení optimálního
v˘konu a zabránûní po‰kození
nebo zneuÏití telefonu byste si mûli
v‰echny informace obsaÏené
pﬁíruãce peãlivû proãíst. Jakékoli
zmûny nebo modifikace, jeÏ nejsou
v˘slovnû v této uÏivatelské
pﬁíruãce schváleny, by mohly
anulovat platnost záruky
na toto zaﬁízení.

Pro va‰i bezpeãnost
V¯STRAHA!

• V letadle musí b˘t mobilní telefon
vÏdy vypnut˘.

• Vypnûte telefon v kaÏdé oblasti,
kde to vyÏadují zvlá‰tní pﬁedpisy.
NepouÏívejte napﬁíklad telefon
v nemocnicích, protoÏe mÛÏe
ovlivnit citlivé lékaﬁské pﬁístroje.
• V nûkter˘ch mobilních sítích
nemusí b˘t nouzové hovory
dostupné. Proto byste se
u nouzov˘ch hovorÛ nemûli
spoléhat pouze na svÛj
mobilní telefon.
• PouÏívejte pouze ORIGINÁLNÍ
pﬁíslu‰enství, abyste nezpÛsobili
po‰kození svého telefonu.
• V‰echny rádiové vysílaãe
zpÛsobují riziko ru‰ení
s elektronikou v bezprostﬁední
blízkosti. Mírné ru‰ení mÛÏe
ovlivnit televizory, rádia,
poãítaãe atd.
• Baterie by se mûly likvidovat
v souladu s platn˘mi
právními pﬁedpisy.
• Nerozebírejte telefon ani baterii.
• Nebezpeãí v˘buchu v pﬁípadû
v˘mûny baterie za nesprávn˘ typ.

• NedrÏte telefon v ruce,
kdyÏ ﬁídíte.
• NepouÏívejte mobilní telefon
v blízkosti ãerpacích stanic, skladÛ
paliv, chemick˘ch v˘robních
zaﬁízení nebo v prostorech s
nebezpeãím v˘buchu.
• Pro svou bezpeãnost pouÏívejte
POUZE urãené ORIGINÁLNÍ
baterie a nabíjeãky.
• KdyÏ se telefon nabíjí, nedot˘kejte
se jej mokr˘ma rukama. Mohlo by
dojít k zasaÏení elektrick˘m
proudem nebo k váÏnému
po‰kození telefonu.
• Telefon uchovávejte na
bezpeãném místû mimo dosah
mal˘ch dûtí. Telefon obsahuje
malé souãásti, u kter˘ch pﬁi
uvolnûní hrozí riziko udu‰ení.

Pro va‰i bezpeãnost

UPOZORNùNÍ!
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Pokyny k bezpeãnému a efektivnímu pouÏívání
Proãtûte si prosím tyto jednoduché
pokyny. NedodrÏení tûchto pokynÛ
mÛÏe b˘t nebezpeãné nebo
protiprávní. V této pﬁíruãce jsou
podány dal‰í podrobné informace.
Pokyny k bezpeãnému a efektivnímu pouÏívání
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Vystavení
vysokofrekvenãní energii
Informace o vystavení radiov˘m
vlnám a SAR
Tento mobilní telefon – model
KG290 – 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.

] Nejvy‰‰í

hodnota SAR tohoto
modelu, testovaného DASY4 pro
pouÏití u ucha je 0,752 W/kg (10
g) a pﬁi no‰ení na tûle je
1,01 W/kg (10 g).

] Hodnoty

Péãe o pﬁístroj
a jeho údrÏba
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
kvalifikovanému servisnímu
technikovi.

] Telefon

neponechávejte
a nepouÏívejte v blízkosti
elektrick˘ch spotﬁebiãÛ, jako je
televizor, radiopﬁijímaã nebo
osobní poãítaã.
] Telefon by mûl b˘t v bezpeãné
vzdálenosti od zdrojÛ tepla, jako
jsou radiátory a vaﬁiãe.
] Nikdy neumisÈujte pﬁístroj do
mikrovlnné trouby, baterie
telefonu by mohla explodovat.
] NeupusÈte pﬁístroj na zem.
] Pﬁístroj by nemûl b˘t vystaven
mechanick˘m vibracím nebo
nárazÛm.
] Pﬁi zabalení do fólie nebo obalu
z PVC by mohlo dojít
k po‰kození ochranného nátûru
telefonu.
] K ãi‰tûní povrchu pﬁístroje
nepouÏívejte agresivní chemické
látky nebo rozpou‰tûdla (alkohol,
benzen nebo ﬁedidla). Vzniká
riziko poÏáru.

Pokyny k bezpeãnému a efektivnímu pouÏívání

SAR pro obyvatele
v zemích nebo regionech, které
pﬁijaly limit SAR doporuãen˘
institutem IEEE, kter˘ je 1,6 W/kg
s prÛmûrem na 1 gram tkánû
(napﬁíklad USA, Kanada,
Austrálie, Tchajvan).
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Pokyny k bezpeãnému a efektivnímu pouÏívání
] Telefon

by nemûl b˘t vystaven
nadmûrnému kouﬁi nebo prachu.

] Telefon

Pokyny k bezpeãnému a efektivnímu pouÏívání
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by nemûl b˘t umístûn
v tûsné blízkosti platebních karet
a dopravních jízdenek, kde by
mohlo dojít k po‰kození údajÛ na
magnetick˘ch prouÏcích.

] Nedot˘kejte

se displeje ostr˘mi
pﬁedmûty; mohlo by dojít
k po‰kození telefonu.

] Telefon

by nemûl pﬁijít do styku
s tekutinami a vlhk˘m
prostﬁedím.

] Pﬁíslu‰enství

jako sluchátka
nebo headsety pouÏívejte
opatrnû. Ubezpeãte se, Ïe jejich
kabely nejsou zoh˘bané a Ïe se
zbyteãnû nedot˘kají antény.

] Pﬁed

nabíjením pﬁístroje odpojte
datov˘ kabel.

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

] Nûkteré

mobilní telefony mohou
ru‰it funkãnost naslouchátek.

] MÛÏe

dojít i k urãit˘m drobn˘m
interferencím televize, rádia,
osobních poãítaãÛ apod.

Bezpeãnost na silnici
Pﬁi ﬁízení motorov˘ch vozidel se
seznamte s místními zákony
a pﬁedpisy o pouÏívání
mobilních telefonÛ.
ﬁízení nedrÏte telefon v ruce.

] Vûnujte

plnou pozornost ﬁízení.

] Pokud

máte handsfree
soupravu, pouÏívejte ji.

] Pokud

to podmínky ﬁízení
vyÏadují, je tﬁeba pﬁed voláním
nebo pﬁijímáním hovoru vozidlo
zastavit a zaparkovat.

] Vysokofrekvenãní

energie by
mohla mít vliv na nûkteré
elektronické systémy ve voze,
napﬁíklad radiopﬁijímaã nebo
bezpeãnostní zaﬁízení.

] Pokud

máte vozidlo vybavené
airbagem, nesmí jeho funkci
naru‰ovat pevnû nainstalované

Pokud posloucháte hudbu
venku, nezapomeÀte si nastavit
hlasitost tak, abyste sly‰eli
okolní zvuky.
Tohoto doporuãení dbejte
hlavnû pﬁi pﬁecházení ulice.

Pﬁedcházejte
po‰kození sluchu
Pokud jste del‰í dobu vystaveni
hlasit˘m zvukÛm, mÛÏete si
po‰kodit sluch. Proto
doporuãujeme telefon nezapínat
ani nevypínat v blízkosti u‰í.
Také doporuãujeme upravit
hlasitost hudby a hovorÛ na
rozumnou úroveÀ.

Pokyny k bezpeãnému a efektivnímu pouÏívání

] Pﬁi

ani pﬁenosné bezdrátové
zaﬁízení. Nefunkãnost airbagu by
mohla vést k váÏnému zranûní.
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Pokyny k bezpeãnému a efektivnímu pouÏívání
Oblast
odstﬁelovacích prací

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

Potenciálnû
v˘bu‰né prostﬁedí
] Telefon

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

]V

ãásti vozidla, ve kterém
pﬁeváÏíte mobilní telefon nebo
jeho pﬁíslu‰enství, nepﬁeváÏejte
ani neuchovávejte hoﬁlavé plyny,
kapaliny nebo v˘bu‰niny.

V letadle
Bezdrátová zaﬁízení mohou
v letadlech zpÛsobovat ru‰ení.
] Pﬁed

nástupem do letadla je
tﬁeba vÏdy mobilní telefon
vypnout.

] Bez

povolení posádky
nepouÏívejte telefon ani na zemi.

Dûti
Telefon je tﬁeba uchovávat na
bezpeãném místû mimo dosah
mal˘ch dûtí. Obsahuje totiÏ malé
souãástky, s jejichÏ uvolnûním by
mohlo b˘t spojeno riziko udu‰ení.

TísÀové volání
TísÀová volání nemusejí b˘t
k dispozici ve v‰ech mobilních
sítích. Z tohoto dÛvodu byste se

nemûli v pﬁípadû tísÀového volání
spoléhat na mobilní telefon.
Ovûﬁte si tuto informaci
u místního operátora.

] AÏ

baterie pﬁestane podávat
pﬁimûﬁen˘ v˘kon, vymûÀte ji.
Potﬁeba v˘mûny v‰ak nastává
aÏ po stovkách dobití.

] Pokud

] Pﬁed

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

] Kontakty

na baterii je tﬁeba
udrÏovat v ãistotû.

] Nabíjeãka

by nemûla b˘t
vystavena pﬁímému sluneãnímu
záﬁení a nemûla by se pouÏívat
ve vlhkém prostﬁedí, napﬁíklad
v koupelnû.

] Baterii

nenechávejte na hork˘ch
ani na chladn˘ch místech, sníÏila
by se tím její kapacita.

] Nebezpeãí

v˘buchu v pﬁípadû
v˘mûny baterie za nesprávn˘
typ.

] PouÏité

baterie likvidujte
v souladu s pokyny v˘robce.

Pokyny k bezpeãnému a efektivnímu pouÏívání

Informace o bateriích
a jejich údrÏba

nebyla baterie dlouho
pouÏívána, pﬁed pouÏitím ji
znovu nabijte.
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Funkce telefonu KG290
Souãásti telefonu
Pohled na otevﬁen˘ telefon

Pohled zezadu
Anténa

Sluchátko

Úchyt ﬁemínku
âoãka
fotoaparátu

Funkce telefonu KG290

Hlavní
LCD
displej

Navigaãní klávesy

Baterie

Slot pro
SIM kartu

Slot na
pamûÈovou
kartu

Poznámka
] Bûhem hovoru se nedot˘kejte antény.

MÛÏe to vést k zhor‰ení kvality hovoru.
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Pohled zleva

Postranní tlaãítka
] V pohotovostním reÏimu
(otevﬁen˘ / zavﬁen˘):
Hlasitost tónu kláves
]

V prÛbûhu hovoru:
hlasitost sluchátka

Pohled zprava

Zdíﬁka pro
sluchátka

Boãní tlaãítko fotoaparátu
Funkce telefonu KG290
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Vlastnosti telefónu KG290
Pohled na otevﬁen˘ telefon
Sluchátko
Tlaãítko zvednout

Hlavní LCD displej

]

Vytoãení telefonního ãísla
nebo pﬁijmutí hovoru.

]

]

V pohotovostním reÏimu:
zobrazuje naposledy
vytoãené, pﬁijaté
a zme‰kané hovory.

Horní ãást: Síla
signálu, stav baterie
a dal‰í funkce.

]

Dole: Indikace pro
kontextová tlaãítka

Alfanumerické klávesy
]

Funkce telefonu KG290
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]

V pohotovostním reÏimu:
Zadávání vytáãen˘ch ãísel.
PodrÏte
Mezinárodní hovory
Aktivace menu
Stﬁediska hlasové po‰ty
aÏ
Rychlé volby
V reÏimu úprav:
Zadávání ãísel a znakÛ

Levé kontextové
tlaãítko / Pravé
kontextové tlaãítko
]

Tato tlaãítka provádûjí
funkce, vyznaãené na
spodním okraji
displeje.

Tlaãítko Konec
]

Zapnout/vypnout
(podrÏte)

]

Ukonãení nebo
odmítnutí hovoru.

Tlaãítko potvrzení
]
]

Volba moÏností a potvrzení krokÛ.
Pﬁístup na WAP (dlouhé stisknutí)

Tlaãítko vymazat
]

Navigaãní klávesy
] V pohotovostním reÏimu:

Krátké stisknutí:
Seznam KontaktÛ
Krátké stisknutí:
Seznam ProfilÛ
Krátké stisknutí:
Seznam Oblíben˘ch
]

V nabídce: procházení
seznamem nahoru a dolÛ

Funkce telefonu KG290

Krátké stisknutí:
Seznam Zpráv

Pﬁi kaÏdém stisknutím tohoto tlaãítka
se umaÏe jeden znak. Del‰ím
stisknutím se smaÏou v‰echny
zadané znaky. Tímto tlaãítkem se
rovnûÏ vrátíte na pﬁedchozí
obrazovku.
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Vlastnosti telefónu KG290
Údaje na displeji

Na obrazovce se zobrazuje nûkolik
ikon. Ty jsou popsány níÏe.

Oblast ikon
Oblast textu
a grafiky

Menu

Oblast
První ﬁádek

Funkce telefonu KG290
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Kontakty

Indikace pro
kontextová
tlaãítka

Popis

Zobrazení
rÛzn˘ch ikon.
Stﬁední ﬁádky
Zobrazení zpráv,
pokynÛ a jak˘chkoliv
informací, které
zadáváte, napﬁíklad
ãíslo, které chcete
vytoãit.
Poslední ﬁádek Zobrazení funkcí,
které jsou právû
pﬁiﬁazeny ke dvûma
kontextov˘m
tlaãítkÛm.

Ikony na obrazovce
Ikona

Popis
Síla síÈového signálu.*
Dostupnost
sluÏby GPRS.
Nastaven˘
a zapnut˘ alarm.
Bluetooth aktivován
Úloha byla
nastavena.
Stav nabití baterie.
Pﬁíjem zprávy.

Ikona

Popis
Pﬁíjem hlasové zprávy.
Vibraãní vyzvánûní
aktivováno.
Aktivován profil
Tich˘ reÏim.
Aktivován
Normální profil.

* Kvalita hovoru se mÛÏe li‰it
v závislosti na pokrytí sítû.
Pokud je síla signálu pod dvûma
prouÏky, mÛÏe docházet ke
ztlumení, v˘padkÛm hovoru
a ‰patnému pﬁenosu zvuku. Pﬁi
va‰ich hovorech byste se mûli
ﬁídit indikátorem sítû. KdyÏ nejsou
Ïádné prouÏky zobrazeny,
znamená to, Ïe není pokrytí sítû:
v tomto pﬁípadû nebudete moci
vyuÏívat Ïádné síÈové sluÏby
(hovory, zprávy apod.).

Menu Hlasitû v profilu.

Aktivováno
pﬁesmûrování hovorÛ.

Funkce telefonu KG290

Aktivován profil
Sluchátka.
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První kroky
Instalace SIM karty
a baterie
1. Instalace SIM karty.
SIM karta obsahuje va‰e telefonní
ãíslo, informace o sluÏbách
a kontakty, a proto musí b˘t
vloÏena do va‰eho pﬁístroje.
Pokud SIM kartu vyjmete, stane
se pﬁístroj nepouÏiteln˘m (vãetnû
tísÀov˘ch volání), dokud není
vloÏena platná karta. Pﬁed
vloÏením nebo vyjmutím SIM karty
odpojte zaﬁízení od nabíjeãky a od
dal‰ích pﬁíslu‰enství. VloÏte SIM
kartu na její místo.
První kroky
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Pﬁesvûdãete se, zda je SIM karta
ﬁádnû zasunuta a jestli jsou zlaté
kontakty natoãeny smûrem dolÛ.
SIM kartu vyjmete tak, Ïe na ni
lehce zatlaãíte a vytáhnete ji
opaãn˘m smûrem.

VloÏení SIM karty

Vyjmutí SIM karty

Poznámka
] Kovov˘ kontakt SIM karty se

snadno po‰krábe a po‰kodí.
Se SIM kartou je proto nutné
zacházet s mimoﬁádnou
opatrností. DodrÏujte návod
k SIM kartû.

2. Instalace baterie.
VloÏte baterii zlat˘mi kontakty
smûrem k pólÛm (zlat˘m
kontaktÛm) v pﬁístroji. Pak
zatlaãte na vrchní ãást baterie,
dokud nezacvakne.

První kroky
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První kroky
3. Vyjmûte baterii.
Vypnûte pﬁístroj. (ZÛstane-li pﬁístroj
zapnut, vystavujete se nebezpeãí
ztráty uloÏen˘ch telefonních ãísel
a zpráv.) Stisknûte západku krytu
baterie  a odsuÀte jej . Potom
vyjmûte baterii.

První kroky
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Nabíjení baterie
Pﬁed pﬁipojením cestovního
adaptéru k telefonu musíte nejdﬁíve
vloÏit baterii.

3. Nabití baterie poznáte podle
toho, Ïe se pohyblivé
prouÏky zastaví.
4. Pﬁed prvním pouÏitím telefonu
se ujistûte, zda je baterie
plnû nabita.
V¯STRAHA!
• Konektor nezasunujte násilím,
aby nedo‰lo k po‰kození telefonu
nebo nabíjeãe.

2. Druh˘ konec cestovního
adaptéru zapojte do
elektrické zásuvky.

• Pﬁi nabíjení nevyjímejte baterii ani
SIM kartu z telefonu.

První kroky

1. Se ‰ipkou smûﬁující dolÛ, jak je
znázornûno na obrázku, zatlaãte
zástrãku adaptéru do zásuvky
na dolní stranû telefonu. Podle
cvaknutí zjistíte, Ïe je konektor
ve správné poloze.

• Pokud pouÏíváte nabíjeãku v jiné
zemi, pouÏijte pﬁíslu‰nou redukci.
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První kroky
VAROVÁNÍ!
• ProtoÏe by pﬁi bouﬁkách
s elektrick˘mi v˘boji mohlo dojít
k zasaÏení elektrick˘m proudem
nebo k poÏáru, je tﬁeba v tûchto
pﬁípadech napájecí kabel
a nabíjeãku vytáhnout ze zásuvky.
• Dbejte na to, aby se do kontaktu
s baterií nedostaly pﬁedmûty
s ostr˘mi hranami, napﬁ. zvíﬁecí
zuby, nehty apod. DÛvodem je
nebezpeãí vzniku poÏáru.

První kroky
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Odpojení nabíjeãky
Telefon od nabíjeãky odpojte
zataÏením za konektor, nikoliv za
kabel.

Obecné funkce
Volání
a pﬁijímání hovorÛ

Volání ze seznamu
v˘pisu volání

Volání
1. Telefon musí b˘t zapnut˘.
2. Zadejte telefonní ãíslo vãetnû
místní pﬁedvolby. Chcete-li
upravit ãíslo na obrazovce
displeje, jednodu‰e stisknûte
tlaãítko
. KaÏd˘m stiskem
se smaÏe jedna ãíslice.

2. Navigaãním tlaãítkem nahoru/
dolÛ vyberte poÏadované ãíslo.
3. Pro volání ãísla stisknûte

.

Mezinárodní volání

] Del‰ím

podrÏením tlaãítka
Smazat
se celé ãíslo
smaÏe najednou.

2. Zadejte pﬁedvolbu zemû, místní
pﬁedvolbu a telefonní ãíslo.
.

3. Pro volání ãísla stisknûte

.

Obecné funkce

1. PodrÏte stisknuté tlaãítko
mezinárodní pﬁedvolby
.
Znak „+“ automaticky vybere
mezinárodní pﬁístupov˘ kód.

3. Vybrané ãíslo zavoláte
stisknutím tlaãítka
Zvednout
.
4. Ukonãení hovoru se provádí
tlaãítkem ukonãení hovoru

1. V pohotovostním reÏimu
stisknûte tlaãítko Zvednout
a zobrazí se ãísla posledních
pﬁijat˘ch, volan˘ch
a zme‰kan˘ch hovorÛ.
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Základné funkcie
Ukonãení hovoru

Pﬁijímání hovoru

Po skonãení hovoru, stisknûte
tlaãítko ukonãení hovoru
.

Pﬁi pﬁijímání hovoru zaãne telefon
zvonit a na obrazovce se objeví
blikající ikonka telefonu. Pokud lze
volajícího identifikovat, zobrazí se
jeho telefonní ãíslo (nebo jméno,
pokud je máte uloÏeno
v telefonním seznamu).

Volání ze seznamu
kontaktÛ
Jména a telefonní ãísla, která
ãasto vytáãíte, mÛÏete uloÏit na
kartu SIM nebo do pamûti telefonu
jako seznam kontaktÛ.
âíslo mÛÏete jednodu‰e vytoãit
vyhledáním jména v seznamu
kontaktÛ.

Nastavení hlasitosti
Obecné funkce
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Pokud si bûhem hovoru chcete
nastavit hlasitost sluchátka,
pouÏijte postranní tlaãítka.
V neãinném reÏimu mÛÏete upravit
hlasitost kláves pomocí
postranních tlaãítek.

1. Chcete-li pﬁíchozí hovor
pﬁijmout, vysuÀte klávesnici
telefonu. Pokud máte pﬁijímání
hovorÛ nastaveno na Libovolná
klávesa (Menu 9.5.2), pﬁijmete
hovor libovoln˘m tlaãítkem,
kromû tlaãítka ukonãení hovoru
nebo pravého kontextového
tlaãítka.
2. Chcete-li hovor ukonãit, zasuÀte
klávesnici telefonu nebo
stisknûte tlaãítko
.

Poznámka
] Hovor mÛÏete pﬁijmout i pﬁi práci

se seznamem kontaktÛ nebo
jin˘mi nabídkami. Je-li telefon
pﬁipojen prostﬁednictvím USB
kabelu k poãítaãi, budou pﬁíchozí
hovory odmítnuty. Po odpojení
telefonu od poãítaãe se v‰ak
zobrazí okénko se Zme‰kan˘mi
hovory.

Síla signálu
Sílu signálu lze zjistit na indikátoru
signálu (
) na LCD obrazovce
telefonu. Síla signálu mÛÏe b˘t
rÛzná, a to pﬁedev‰ím uvnitﬁ
budov. Pﬁíjem b˘vá lep‰í u okna.

Psaní
Alfanumerické znaky lze zadávat
klávesnicí telefonu. Text musíte
zadávat napﬁíklad pﬁi ukládání
jmen do adresáﬁe, pﬁi psaní zpráv
nebo vytváﬁení poloÏek
plánovacího kalendáﬁe. Telefon
umoÏÀuje následující zpÛsoby
psaní textu:
Poznámka
] Nûkterá pole umoÏÀují pouze

jeden reÏim zadávání textu (napﬁ.
telefonní ãíslo v adresáﬁi).

Obecné funkce
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Základné funkcie
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.
Obecné funkce
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ReÏim 123
(ãíseln˘ reÏim)
V tomto reÏimu se zadávají
ãísla jedním stisknutím jedné
ãíslice. Pokud se nacházíte
v poli pro psaní textu a chcete
pﬁepnout na reÏim 123,
stisknûte tlaãítko
, dokud
se nezobrazí reÏim 123.

ReÏim symbolÛ
Tento reÏim vám umoÏÀuje
zadávat zvlá‰tní znaky.

ReÏim ABC
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.

Zmûna reÏimu pro psaní
1. Pokud se nacházíte v poli
umoÏÀujícím zadávání znakÛ,
uvidíte v pravém horním rohu
displeje indikátor reÏimu
zadávání textu.

2. Pokud chcete zmûnit reÏim,
stisknûte
. Dojde k pﬁepnutí
mezi dostupn˘mi reÏimy.

PouÏití reÏimu T9
Prediktivní reÏim pro psaní textu
T9 umoÏÀuje snadné psaní slov
s minimálním poãtem stisknut˘ch
tlaãítek. Jakmile napí‰ete znak,
zaãne na základû vestavûného
slovníku telefon zobrazovat znaky,
o kter˘ch pﬁedpokládá, Ïe je
chcete napsat.

] Zvolit jin˘ jazyk T9 mÛÏete

pomocí moÏností menu nebo
mÛÏete stisknout a podrÏet
tlaãítko
. V˘chozím
nastavením T9 je vypnutí tohoto
reÏimu.

1. Jakmile budete v prediktivním
reÏimu pro psaní textu T9,
zaãnûte psát slovo stisknutím
tlaãítek
aÏ
. Na jedno
písmeno stisknûte jedno tlaãítko.
] V prÛbûhu psaní se slovo
mûní. Nev‰ímejte si
zobrazovan˘ch návrhÛ a slovo
dopi‰te.
] Pokud slovo dopí‰ete, a ono
je stále je‰tû nesprávné,
jedním nebo opakovan˘m
stisknutím navigaãního tlaãítka
nahoru/ dolÛ mÛÏete
procházet ostatní nabízená
slova.

Obecné funkce

S tím, jak pﬁib˘vají dal‰í písmena,
mûní se i psané slovo tak, aby
odpovídalo
nejpravdûpodobnûj‰ímu slovu
ze slovníku.

Poznámka
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Základné funkcie
Pﬁíklad: Stisknûte
a napi‰te
slovo Home.
] Pokud

v nabízeném seznamu
poÏadované slovo chybí,
mÛÏete je pﬁidat pouÏitím
reÏimu ABC.

2. Dﬁíve neÏ zaãnete upravovat
nebo mazat zadané znaky,
napi‰te celé slovo.

Obecné funkce
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3. KaÏdé slovo ukonãete mezerou,
stisknutím tlaãítka
nebo .
Písmena mÛÏete smazat
stisknutím tlaãítka
.
Stisknutím a podrÏením tlaãítka
mÛÏete plynule mazat
písmena.
Poznámka
] Pro opu‰tûní reÏimu zadávání

textu bez uloÏení stisknûte
tlaãítko ukonãení hovoru. Telefon
se vrátí na obrazovku reÏimu
neãinnosti.

PouÏití reÏimu ABC
Text se zadává pomocí tlaãítek
aÏ
.
1. Stisknûte tlaãítko s pﬁíslu‰n˘m
písmenem:
] Pro

první písmeno jednou

] Pro

druhé písmeno dvakrát

] atd.

2. Chcete-li vloÏit mezeru,
stisknûte tlaãítko
jednou.
Mazání písmen se provádí
tlaãítkem
. Stiskem
a podrÏením tlaãítka
vymaÏete postupnû celou
obrazovku.
Poznámka
] V následující tabulce jsou dal‰í

informace o znacích zadávan˘ch
alfanumerick˘mi tlaãítky.

Tlaãítko

Znaky v poﬁadí zobrazení
Velká písmena

Malá písmena

.,/?!-:'"@1

.,/?!-:'"@1

ABC2ÁâÄ

abc2áãä

DEF3ëÉù

def3ìéû

GHI4æ

ghi4í

JKL5

jkl5

MNO6≈ÓÖ

mno6Àóö

PQRS7¤·

pqrs7ﬁ‰

TUV8ËÚÒÜ

tuv8ÈúÛü

WXYZ9¯Î

wxyz9˘Ï

Mezerník 0
(Dlouhé stisknutí)

Mezerník 0
(Dlouhé stisknutí)

Práce v (ãíselném)
reÏimu 123
ReÏim 123 umoÏÀuje zadávání
ãísel v textové zprávû (napﬁíklad
telefonní ãíslo). Stisknûte tlaãítka
s pﬁíslu‰n˘mi ãíslicemi a pak ruãnû
pﬁepnûte do odpovídajícího reÏimu
pro zadávání textu.

Práce v reÏimu symbolÛ
ReÏim symbolÛ umoÏÀuje
zadávat rÛzné symboly nebo
zvlá‰tní znaky.

Obecné funkce

Chcete-li zadat symbol, stisknûte
tlaãítko
. Pomocí navigaãních
kláves vyberte poÏadovan˘ symbol
a stisknûte tlaãítko [OK].
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Strom nabídek
Menu lze v tomto telefonu zobrazit dvûma zpÛsoby. Buì jako seznam poloÏek nebo
jako mﬁíÏku. Uvûdomte si v‰ak, Ïe ãísla moÏností nabídek jsou v obou pﬁípadech jiná.
V˘chozí nastavení telefonu zobrazuje menu jako seznam poloÏek. Proto jsou ãísla
nabídek v této pﬁíruãce uvedena podle tohoto nastavení.
Následující ilustrace zobrazuje strukturu dostupn˘ch nabídek a ukazuje:
] âísla, pﬁiﬁazená jednotliv˘m poloÏkám nabídky.
] Stránku, na které naleznete popis dané funkce.
Do poÏadovaného menu se dostanete stisknutím levého kontextového tlaãítka
[Menu], navigaãních tlaãítek a tlaãítka [OK]. MÛÏete také pouÏít zkratku, a to
stisknutím ãíselného tlaãítka odpovídajícího poÏadované poloÏce menu, po stisknutí
levého kontextového tlaãítka [Menu].

1. ProhlíÏeã

Strom nabídek
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2. V˘pis volání

1.1 DomÛ

2.1 V‰echny hovory

1.2 ZáloÏky
1.3 Jít na URL

2.2 Zme‰kané
hovory

1.4 Historie

2.3 Volaná ãísla

1.5 UloÏené stránky

2.4 Pﬁijaté hovory

1.6 Nastavení

2.5 Trvání hovoru

1.7 Informace

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 Úkoly
3.6 Stopky
3.7 Pﬁevodník
3.8 Svûtové hodiny
3.9 SluÏby SIM

4. Multimédia

6. Moje sloÏka

4.1 Pﬁehrávaã MP3

6.1 Obrázky

4.2 Fotoaparát

6.2 Zvuky

4.3 Video kamera

6.3 Videa

4.4 FM rádio

6.4 Ostatní

4.5 Záznam hlasu

6.5 Hry&Aplikace
6.6 Externí pamûÈ

5. Zprávy

7. Profily

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. Nastavení

7.1

Standardní

7.2

Tich˘

7.3

Pouze
vibrace

7.4

Venku

7.5

Sluchátka

9.1 âas a datum
9.2 Jazyky
9.3 Displej
9.4 Pﬁipojení
9.5 Volání
9.6 Zabezpeãení
9.7 Letov˘ reÏim
9.8 Úspora energie
9.9 Obnovit pÛvodní
nastavení
9.0 Stav pamûti

Strom nabídek

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

8. Kontakty
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ProhlíÏeã
DomÛ

Menu 1.1

Pﬁipojení k domovské stránce.
Domovská stránka bude stránka,
která je definovaná v aktivovaném
profilu. Pokud ji nemáte
definovanou v aktivovaném
profilu, bude ji definovat
poskytovatel sluÏeb.

Po vybrání poÏadované záloÏky se
zobrazí následující nabídka.
] Pﬁipojit:

Pﬁipojí
k vybrané záloÏce.

] Zobrazit:

Zobrazuje
vybranou záloÏku.

] Upravit:

MÛÏete upravovat URL
a/nebo název vybrané záloÏky.

] Nová

ZáloÏky

Menu 1.2

Toto menu vám umoÏÀuje si uloÏit
adresu URL oblíben˘ch
internetov˘ch stránek tak,
aby byla kdykoli po ruce.

ProhlíÏeã
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Vytvoﬁení záloÏky
1. Stisknûte levé kontextové
tlaãítko
[MoÏnosti].

záloÏka: Vytvoﬁení
nové záloÏky.

] Odeslat

URL: Ode‰le vybranou
záloÏku pomocí SMS/MMS
zprávy nebo jako picture
message.

] Odstranit

vybran˘: SmaÏe
vybranou záloÏku.

] Smazat

v‰e: SmaÏe
v‰echny záloÏky.

2. Zvolte UloÏit jako záloÏku
a stisknûte tlaãítko OK.

] Nová

3. Po zadání poÏadovaného URL
a názvu stisknûte tlaãítko OK.

] Kopírovat

sloÏka

] Pﬁesunout

Jít na URL

Menu 1.3

MÛÏete se pﬁipojit pﬁímo na
poÏadovanou stránku. Po zadání
pﬁíslu‰né adresy URL stisknûte
tlaãítko OK.

Historie

Menu 1.4

Toto menu zobrazuje nedávno
nav‰tívené stránky.

UloÏené stránky

Menu 1.5

Telefon dokáÏe uloÏit stránku na
displeji jako off-line soubor.
Menu 1.6

MÛÏete nastavit profil, mezipamûÈ,
cookie a zabezpeãení, vztahující se
k sluÏbû internetu.

(Menu 1.6.1)

Profil pﬁedstavuje síÈovou informaci
vyuÏívanou k pﬁipojení na internet.
V pamûti telefonu jsou uloÏeny
v˘chozí profily pro nûkteré
operátory. V˘chozí profily není
moÏné pﬁejmenovat.
KaÏd˘ profil obsahuje následující
podmenu:
] Aktivovat:

Aktivuje
vybran˘ profil.

] Náhled:

Zobrazuje
vybran˘ profil.

] Nov˘

profil: Název profilu
lze zmûnit.

] Resetovat

v‰e: Odstraní ze
seznamu v‰echny profily.

ProhlíÏeã

Nastavení

Profily sítû
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ProhlíÏeã
Cache

(Menu 1.6.2)

Lze zmûnit velikost obrazovky
prohlíÏeãe.

Styl prohlíÏení

Cookies

(Menu 1.6.4)

Informace nebo sluÏby, k nimÏ
pﬁistupujete, se ukládají do
mezipamûti telefonu.

(Menu 1.6.3)

Informace nebo sluÏby, které jste
pouÏili, se uloÏí do mezipamûti
v telefonu.
Poznámka
] Vyrovnávací pamûÈ je

zásobníková pamûÈ, která se
pouÏívá k doãasnému uloÏení dat.

Bezpeãnostní certifikáty
(Menu 1.6.5)

Zobrazuje seznam osobních.
CertifikátÛ, uloÏen˘ch ve
va‰em telefonu.

Zobrazit obrázek

(Menu 1.6.6)

Zapíná ãi vypíná zobrazování
obrázkÛ pﬁi procházení
webov˘ch stránek.

ProhlíÏeã
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Skript

(Menu 1.6.7)

Toto menu umoÏÀuje aktivovat
Java Script pﬁi pouÏívání
webového prohlíÏeãe.

PouÏívaná pamûÈ

(Menu 1.6.8)

MÛÏete zvolit pamûÈ, kterou
chcete pouÏít.

Informace

Menu 1.7

Zobrazuje informace o verzi
prohlíÏeãe WAP.

ProhlíÏeã
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V˘pis volání
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.

Zme‰kané hovory

] zobrazit

ãíslo, je-li k dispozici,
nebo je uloÏit do telefonního
seznamu

]u

ãísla zadat nové jméno
a oba údaje uloÏit do
telefonního seznamu

] poslat

V‰echny hovory

Menu 2.1

MÛÏete si prohlédnout seznam
v‰ech odchozích i pﬁíchozích
hovorÛ.
V˘pis volání
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Menu 2.2

Tato funkce umoÏÀuje zobrazit 50
posledních nepﬁijat˘ch hovorÛ.
MÛÏete rovnûÏ:

zprávu na toto ãíslo

] vymazat

hovor ze seznamu

Volaná ãísla

Menu 2.3

Tato funkce umoÏÀuje zobrazit 50
posledních odchozích hovorÛ
(uskuteãnûn˘ch i neuskuteãnûn˘ch).
MÛÏete rovnûÏ:
] zobrazit

ãíslo, je-li k dispozici,
a zavolat jej, nebo je uloÏit do
telefonního seznamu

]u

ãísla zadat nové jméno
a oba údaje uloÏit do
telefonního seznamu

] poslat

zprávu na toto ãíslo

] vymazat

Pﬁijaté hovory

Menu 2.4

Tato funkce umoÏÀuje zobrazit 50
posledních pﬁijat˘ch hovorÛ.
MÛÏete rovnûÏ:
] zobrazit

ãíslo, je-li k dispozici,
a zavolat je, nebo je uloÏit do
telefonního seznamu

]u

ãísla zadat nové jméno
a oba údaje uloÏit do
telefonního seznamu

] poslat

zprávu na toto ãíslo

] vymazat

hovor ze seznamu

hovor ze seznamu

V˘pis volání
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Registr hovorÛ
Trvání hovoru

Menu 2.5

Zde je moÏné zobrazit dobu trvání
pﬁíchozích a odchozích hovorÛ.
MÛÏete také vynulovat dobu
trvání hovorÛ.
K dispozici jsou následující
ãasovaãe:
hovor:
Délka posledního hovoru.

Cena hovoru

Menu 2.6

Tato funkce vám umoÏÀuje zjistit
cenu úãtovanou za poslední hovor,
v‰echny hovory a cenu za
zb˘vající hovory a umoÏÀuje i cenu
vynulovat. K vynulování ov‰em
musíte zadat kód PIN2.

] Poslední
] Volané

hovory:
Délka odchozích hovorÛ.

] Pﬁijaté

hovory:
Délka pﬁíchozích hovorÛ.

] Pﬁijaté

V˘pis volání
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hovory: Celková délka
odchozích i pﬁíchozích hovorÛ od
posledního vynulování ãasovaãe.

Informace o datech
Menu 2.7

S pomocí funkce Informace
o GPRS si mÛÏete zjistit mnoÏství
dat pﬁenesen˘ch po síti. Kromû
toho si mÛÏete prohlédnout dobu
pﬁipojení k internetu.

Nástroje
Budík

Menu 3.1

Alarm nastavte tak, aby zazvonil
v urãit˘ ãas.
1. Zvolte Zapnuto a zadejte
poÏadovan˘ ãas alarmu.
2. Zadejte interval opakování:
Jednou, Po~Pá, Po~So, So~Ne,
KaÏd˘ den.
3. Zvolte tón alarmu, které se
vám líbí, a stisknûte
tlaãítko
[OK].

Kalendáﬁ

Pokud v kalendáﬁi uvidíte
oznaãené datum, znamená to,
Ïe na tento den je nûco
naplánováno nebo je pro tento den
zaznamenána poznámka. Tato
funkce vám pﬁipomíná vá‰ program
a poznámky. Pokud provedete
pﬁíslu‰né nastavení pro poznámku,
telefon vás na ni upozorní
zvukov˘m tónem.
V reÏimu plánu stisknûte levé
kontextové tlaãítko
[MoÏnosti]
následujícím zpÛsobem;
] Zobrazit

Menu 3.2

Zobrazí se v‰echny plány
a poznámky pro zvolen˘ den.
Pro procházení seznamÛ
poznámek pouÏijte
tlaãítka
.
,
Pokud si chcete prohlédnout
podrobnosti zprávy, stisknûte
levé kontextové
tlaãítko
[OK].

Nástroje

Po vstupu do tohoto menu se
zobrazí Kalendáﬁ. Horní ãást
displeje obsahuje oddíly pro
datum. Kdykoliv zmûníte datum,
kalendáﬁ se aktualizuje podle
tohoto data. Kurzor ve tvaru
ãtverce oznaãuje urãit˘ den.
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Nástroje
Stisknutím levého kontextového
tlaãítka
[MoÏnosti] se vám
zobrazí moÏnosti Zobrazit,
Smazat, Nová úloha, Odeslat
pﬁes SMS/MMS/Bluetooth/
Upravit, Kalendáﬁ, Tón plánu,
V‰echny plány, Jít na datum,
Hromadné mazání a Smazat
v‰e.
] Nová

úloha

UmoÏÀuje vám ke zvolenému
dni pﬁidat novou úlohu. MÛÏete
uloÏit aÏ 20 poznámek. Zadejte
pﬁedmût a pak stisknûte levé
kontextové tlaãítko
[OK].
Zadejte pﬁíslu‰né informace
v následující sekci; âas,
Opakovat a Budík.
Nástroje
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] Tón

alarmu

MÛÏete nastavit tón budíku pro
kaÏdé zvolené datum.

] Jít

na datum

MÛÏete pﬁímo pﬁejít ke
zvolenému datu.
] Smazat

po uplynutí

Úlohy, na které jste jiÏ byli
upozornûni, mÛÏete odstranit.
] Smazat

v‰e

MÛÏete smazat v‰echny
poznámky.
] Editovat
] Odeslat

pﬁes (SMS, MMS,
Bluetooth)

] Kalendáﬁ
] Odstranit
] V‰echny

vybran˘

úlohy

Kalkulaãka

Menu 3.3

Poznámky

Menu 3.4

Obsahuje standardní funkce jako
napﬁíklad +, –, x, ÷ : sãítání,
odeãítání, násobení a dûlení.

1. Stiskem levého kontextového
tlaãítka
[Vybrat] vyberte
PamûÈ.

Navíc mÛÏete pouÏít rÛzné funkce
kalkulaãky, napﬁíklad +/–, sin, cos,
tg, log, IN, mocnina, odmocnina,
deg, rad.

2. Pokud je prázdná, stisknutím
levého kontextového tlaãítka
[Nov˘] pﬁidejte dal‰í.

1. âísla zadávejte stisknutím
numerick˘ch tlaãítek.
2. Pﬁíslu‰n˘m navigaãním tlaãítkem
zvolte poãetní úkon.
3. Potom zadejte ãísla.
4. Zobrazte v˘sledek stisknutím
tlaãítka .

6. Pro ukonãení Kalkulaãky
stisknûte pravé kontextové
tlaãítko
[Zpût].

Poznámka
] Pokud chcete zmûnit reÏim

zadávání textu, stisknûte
postupnû
.

Nástroje

5. Chcete-li zadat desetinné ãíslo,
stisknûte tlaãítko
.

3. Zadejte textovou poznámku
a potom stisknûte levé
kontextové tlaãítko
[MoÏnosti] > [UloÏit].
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Nástroje
Úkoly

Menu 3.5

Zde mÛÏete zobrazovat, upravovat
a pﬁidávat úkoly, které chcete
splnit. Úlohy se zobrazují v poﬁadí
podle data. Splnûné a nesplnûné
úlohy se zobrazují rÛznû.
MoÏnosti
] Prohlédnout: Pokud si chcete
zobrazit podrobn˘ obsah zprávy,
umístûte kurzor na poÏadovanou
poloÏku v seznamu úloh
a stisknûte
.
] Nov˘

Nástroje
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úkol: Zde mÛÏete zadat
datum, popis a prioritu úlohy,
vãetnû jejího stavu. Po
dokonãení zadávání dat
stisknûte levou kontextovou
klávesu [UloÏit] a nová úloha se
uloÏí.

] Stav:

MÛÏete si zobrazit stav
zvolené úlohy.

] Smazat:

MÛÏete smazat úlohu.

MÛÏete si zobrazit, zda jsou úlohy
dokonãeny, nebo zda probíhají.
] Upravit:

Pomocí levé klávesy
[MoÏnosti] mÛÏete úlohu upravit.

] Kalendáﬁ:

MÛÏete si zobrazit
úlohy pro zvolen˘ den.

] Smazat:

Pro smazání úloh
mÛÏete zvolit moÏnosti Smazat
v‰e, Vícenásobné mazání,
Smazat v‰echny dokonãené
a Smazat staré.

] Odeslat

pﬁes (SMS,
MMS, Bluetooth)

Stopky

Menu 3.6

1. Stisknutím tlaãítka [Start]
zaznamenáte ãas. Meziãas
zaznamenáte stisknutím [Kolo].

2. Stisknutím [Zastavit] provedete
zaznamenání ãasu kola.
3. Stisknutím [Vynulovat] obnovíte
v˘chozí stav.

Pﬁevodník

Menu 3.7

Tato funkce pﬁevádí údaj z jedné
jednotky na jinou. Existuje devût
druhÛ veliãin, které lze pﬁevést na
jednotky: Mûna, Plocha, Délka,
Hmotnost,Teplota, Objem
a Rychlost.

Svûtové hodiny

Menu 3.8

Funkce Svûtové hodiny poskytuje
informace o ãasu ve velk˘ch
mûstech po celém svûtû.
Pomocí
si mÛÏete zobrazit
/
ãas v poÏadované zemi nebo
v urãitém mûstû.

SluÏby SIM

Menu 3.9

Tato nabídka závisí na SIM kartû
a síÈov˘ch sluÏbách.

1. Stisknutím tlaãítka
[OK]
mÛÏete vybrat jeden z devíti
druhÛ jednotek.

3. Pomocí tlaãítek
,
standardní hodnotu.

vyberte

Nástroje

2. Stisknutím tlaãítek
a
zvolte jednotku, na kterou
chcete pﬁevádût. V pﬁevodníku
jednotek nelze zadat symbol „–“.
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Multimédia
Pﬁehrávaã MP3

Menu 4.1

Telefon KG290 má integrovan˘
MP3 pﬁehrávaã. MÛÏete
poslouchat hudební MP3 soubory
uloÏené v pamûti telefonu
prostﬁednictvím kompatibilních
sluchátek nebo interního
reproduktoru.
Poznámka
] Vzhledem k mal˘m rozmûrÛm

Multimédiá
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reproduktoru mÛÏe v nûkter˘ch
pﬁípadech docházet ke zkreslení
zvuku, zvlá‰È pﬁi nastavení
maximální hlasitosti a v
pﬁípadech, kde zvuková stopa
obsahuje pﬁíli‰ mnoho basÛ.
Abyste si tedy mohli vychutnat
va‰e nahrávky v nejvy‰‰í zvukové
kvalitû, doporuãujeme pouÏívat
stereofonní sluchátka.

Hudební pﬁehrávaã podporuje:
] formáty

MPEG-1 Layer III,
MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5
Layer III se vzorkovací frekvencí
od 8 kHz do 48 kHz a stereo
bitov˘m tokem do 320 kb/s.

] AAC:

formáty ADIF, ADTS
(vzorkovací frekvence od 8 kHz
do 48 kHz)

] AAC+:

V1: (bit rate 16–128 kb/s)
V2: (bit rate 16–48 kb/s)
(vzorkovací frekvence od 8 kHz
do 48 kHz)

Pomocí zaﬁízení Mass Storage
mÛÏete do telefonu pﬁenést
soubory ve formátu MP3
z kompatibilního poãítaãe. Pokud
pﬁipojíte telefon k poãítaãi
prostﬁednictvím kabelu USB (je
souãástí dodávky), zobrazí se
v PrÛzkumníku Windows jako
vymûniteln˘ disk.

1. Stisknûte menu Multimédia
a poté vyberte MP3 pﬁehrávaã.
2. Nebo si lev˘m kontextov˘m
tlaãítkem [MoÏnosti] otevﬁete
následující nabídku.
] Pauza:

Pﬁehrávání MP3 souboru
mÛÏete pozastavit.

] Zobrazit

seznam skladeb:
MÛÏete si vybrat jin˘ soubor ze
seznamu MP3.

] Nastavit

jako vyzvánûcí tón:
Aktuální hudbu pﬁehrávaného
MP3 souboru si mÛÏete nastavit
jako vyzvánûcí tón.

- Opakovat: Tato volba
umoÏÀuje nastavit reÏim
pﬁehrávání: Opakovat jednu,
Opakovat v‰e, Pﬁehrát v‰e.
- Náhodné pﬁehrávání: Pokud
nastavíte Zapnuto, mÛÏete
poslouchat hudbu v náhodném
poﬁadí.
- Vzhled pﬁehrávaãe: MÛÏete
vybírat z nabídky vizuálních
efektÛ: Prav˘ ekvalizér,
Animace ekvalizéru. Tato
volba vám umoÏÀuje mûnit
pozadí hlavního LCD displeje
pﬁi pﬁehrávání souboru MP3.

] Nastavení

Multimédia

- Ekvalizér: Tato volba pomáhá
pﬁizpÛsobovat pﬁehrávání
hudby rÛzn˘m prostﬁedím.
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Multimédia
Fotoaparát

Menu 4.2

Pomocí modulu fotoaparátu,
vestavûného ve va‰em telefonu,
mÛÏete snímat obrázky
a zaznamenávat video. Fotografie
mÛÏete poté posílat jin˘m lidem
nebo si je nastavit jako tapetu.

ukazatel

- Ostré snímky poﬁídíte tak, Ïe
stisknete tlaãítko fotoaparátu
a zároveÀ podrÏíte fotoaparát bez
jakéhokoliv pohybu.
- Pﬁíslu‰nû upravte vzdálenost od
objektu, kter˘ chcete fotografovat
(více neÏ 50 cm).
- S fotoaparátem zacházejte
opatrnû, protoÏe tento pﬁístroj je
náchyln˘ k po‰kozenív dÛsledku
nárazu. Pﬁi ãi‰tûní ãoãky
fotoaparátu pouÏívejte mûkkou
tkaninu.
- Fotoaparát nerozebírejte, ani jej
jinak neupravujte – mohlo by dojít
k poÏáru nebo k závadû.

MoÏnosti
Multimédia
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Album

• Zhotovení snímku
Stisknûte a podrÏte tlaãítko
fotoaparátu .

1. Stisknûte tlaãítko
v pohotovostním reÏimu.
2. Zaostﬁete na fotografovan˘
pﬁedmût a stisknûte tlaãítko
3. Pokud chcete obrázek uloÏit,
stisknûte tlaãítko .

.

] Rozli‰ení

[ ]: UmoÏÀuje
nastavit velikost obrázku.
(1280x960) (640x480) nebo
(320x240). Vícenásobné
snímkování je moÏné pouze pﬁi
rozli‰ení (320x240) a (640x480)
pixelÛ.

] Kvalita

[ ]: UmoÏÀuje nastavit
kvalitu snímku jako Nízká,
Stﬁední a Vysoká kvalita.

] âasovaã

[ ]: moÏÀuje vám
zvolit zpoÏdûní spou‰tû
(Vypnuto, 3 sekund, 5
sekund,10 sekund). Telefon
vyfotografuje snímek po uplynutí
nastaveného ãasu.

] UloÏit

snímkÛ [ ]: UmoÏÀuje
poﬁizovat více snímkÛ po sobû.

] Efekt

[ ]: K dispozici jsou 4
nastavení. (Vypnuto, Hnûdû,
Mono, Negativ)

] VyváÏení

bílé [ ]: UmoÏÀuje
zmûnit nastavení podle
prostﬁedí. (ZataÏeno/Jasno/
Denní svûtlo/Automaticky)

] Tón

spou‰tû [ ]: MÛÏete
nastavit zvuk doprovázející
poﬁízení zábûru.

] Obnovit

nastavení [ ]:
UmoÏÀuje obnovit nastavení.

] Zobrazení

(Cel˘ obrázek, Celá
obrazovka)
Multimédia

do [
]: Po poﬁízení
snímku mÛÏete urãit místo pro
uloÏení. (Externí/Telefon)

] Více
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Multimédia
Video kamera

Menu 4.3

1. Zvolte nabídku Videokamera.
2. Menu nastavení videokamery je
stejné jako menu nastavení
fotoaparátu s v˘jimkou
následujících poloÏek:

] ReÏim

[
]: UmoÏÀuje
nastavení posílání video souborÛ
pomocí MMS nebo BûÏn˘.

] Rozli‰ení

[
]: MÛÏete si zvolit
mezi následujícími rozli‰eními:
128x96, 176x144.

] Kvalita

(Nízká, Stﬁední,
Vysoká)

] Efekt

(Vypnuto, Hnûdû, Mono,
Negativ)

] VyváÏení

bílé (Automaticky,
Denní svûtlo, Jasno, Záﬁivka,
ZataÏeno)

] Obnovit
MoÏnosti

Multimédia
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Stisknûte tlaãítko

Album

pro záznam.

nastavení (Ano, Ne)

FM rádio

Menu 4.4

MÛÏete procházet rádiové stanice
a vychutnat si poslech rádia.
1. Stisknûte klávesu s ãíslem
odpovídajícím kanálu. Tím
uloÏíte aktuálnû zvolenou
rozhlasovou stanici.
2. Po nastavení pﬁedvoleb
rozhlasov˘ch kanálÛ
mÛÏete poslouchat v‰echny
pﬁedvolené kanály.

Menu 4.5

MÛÏete si nahrát hlasovou
poznámku. K dispozici jsou
následující menu [MoÏnosti].
Nov˘ hlasov˘ záznam
1. Stisknutím OK zahájíte
nahrávání. Po spu‰tûní
nahrávání se zobrazí hlá‰ení
„Nahrávání...“ a zb˘vající ãas.
2. Pokud chcete ukonãit nahrávání,
stisknûte pravé kontextové
tlaãítko [Zastavit].
Album
Zobrazí sloÏku Zvuky, ve které se
nacházejí v‰echny zvukové
soubory uloÏené do pamûti.
Odeslat pﬁes (MMS, Bluetooth)

Multimédia

3. Ve zvoleném kanálu mÛÏete
nastavit frekvenci a zmûnit
rozhlasovou stanici. Následující
stanici mÛÏete vyhledat
podrÏením tlaãítka po dobu
nejménû dvou sekund nebo
stisknutím postranních tlaãítek.

Záznam hlasu
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Zprávy
Nová zpráva

Menu 5.1

Tato nabídka obsahuje funkce
vztahující se ke zprávám SMS
(Short Message Service), MMS
(Multimedia Message Service),
hlasov˘m zprávám a servisním
zprávám sítû.

SMS

(Menu 5.1.1)

Zde mÛÏete napsat nebo upravit
textovou zprávu.
1. Stisknutím levého kontextového
tlaãítka
[OK] otevﬁete
nabídku Nové zprávy.
2. Pokud chcete psát novou
zprávu, vyberte poloÏku Psát
textovou zprávu.
Zprávy
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3. Pro usnadnûní zadávání textu
pouÏijte slovník T9.
4. Stisknûte poloÏku [MoÏnosti]
a pﬁipojte následující poloÏky;

MoÏnosti
] Odeslat:

Ode‰le
textovou zprávu.

1. Zadejte ãíslo pﬁíjemce.
2. Chcete-li pﬁidat více pﬁíjemcÛ,
stisknûte klávesu .
3. MÛÏete pﬁidat telefonní ãísla
z adresáﬁe.
4. Stisknûte tlaãítko
[MoÏnost]
a po zadání ãísla stisknûte
Odeslat.
] VloÏit

- Symbol: MÛÏete pﬁipojit
zvlá‰tní znaky.
- Obrázek: MÛÏete vloÏit
v˘chozí grafiky nebo grafiky ze
sloÏky Moje sloÏka, které jsou
k dispozici pro krátké zprávy.
- Zvuk: MÛÏete vloÏit zvuky,
které jsou k dispozici pro
krátké zprávy.

- Textové ‰ablony: MÛÏete si
vybrat ‰ablonu, která je jiÏ
v telefonu nastavena.
- Kontakt: MÛÏete pﬁidat
telefonní ãísla nebo e-mailové
adresy z adresáﬁe.
- Moje vizitka: MÛÏete ke
zprávû pﬁidat svou vizitku.
] UloÏit

do konceptÛ: UloÏí
zprávu do sloÏky Koncepty.

] Jazyky

T9: Vyberte poÏadovan˘
jazyk pro reÏim zadávání textu
T9. V˘bûrem T9 vypnuto [T9
vyp.] mÛÏete také reÏim pro
zadávání T9 deaktivovat.

] Nové

slovo T9

] Vymazat

Pokud stisknete
v prÛbûhu psaní zprávy tlaãítko
Exit, dojde k ukonãení psaní
zprávy a vy se vrátíte do menu
Zpráva. Napsaná zpráva
se neuloÏí.

Multimediální

(Menu 5.1.2)

MÛÏete psát a upravovat
multimediální zprávy, je ale nutné
mít pﬁehled o velikosti zprávy.
1. Stisknutím levého kontextového
tlaãítka
[OK] otevﬁete
nabídku Nová zpráva.
2. Pokud chcete psát novou
zprávu, vyberte Multimediální.
3. MÛÏete vytvoﬁit novou zprávu
nebo zvolit jednu z hotov˘ch
‰ablon pro multimediální zprávy.

Zprávy

text: Text mÛÏete pﬁi
psaní SMS také vymazat.

] Konec:
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Zprávy
Maximální povolená velikost
souboru, kter˘ lze vloÏit do zprávy,
MMS je 300 kB.
MoÏnosti
] Odeslat: Multimediální zprávy
mÛÏete posílat více pﬁíjemcÛm,
mÛÏete nastavit priority tûchto
zpráv a také mÛÏete zajistit
odeslání zprávy nûkdy pozdûji.
] VloÏit: MÛÏete pﬁidat Symbol,
Obrázek, Video, Zvuk, Nová
fotografie, Nové video, Nov˘
zvuk, Nov˘ snímek, Textové
‰ablony, Kontakt, Moje vizitka.
Poznámka
] V‰echny zprávy se automaticky

uloÏí do sloÏky odeslan˘ch zpráv,
a to i v pﬁípadû, Ïe se odeslání
nepodaﬁí.

Zprávy
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] Náhled:

MÛÏete si prohlédnout
náhled multimediálních zpráv,
které jste vytvoﬁili.

] UloÏit:

Multimediální zprávy
mÛÏete uloÏit Do konceptÛ nebo
Jako ‰ablonu.

] Jazyky

T9: Vyberte jazyk pro
reÏim zadávání textu T9.
V˘bûrem T9 vypnuto mÛÏete
také reÏim pro zadávání T9
deaktivovat.

] Nové

slovo T9: Nové slovo T9
vyberte tehdy, kdyÏ chcete nové
slovo pﬁidat do slovníku.

] Konec:

Pﬁesunete se zpût do
menu Zprávy.

] Upravit

pﬁedmût

] Snímek
] Trvání

snímku

Pﬁijaté

Menu 5.2

Budete upozornûni na pﬁijetí
zprávy. Zprávy se ukládají do
Pﬁijat˘ch zpráv.
Pokud se na displeji objeví „Není
místo pro zprávu SIM“, musíte ze
schránky pﬁijat˘ch zpráv vymazat
pouze SIM zprávy. KdyÏ se
zobrazí nápis „Není místo pro
zprávu“, mÛÏete uvolnit prostor
jednotliv˘ch úloÏi‰È smazáním
zpráv, médií a aplikací.
Poznámka
] Zpráva SIM: Termínem zpráva

SIM se oznaãuje zpráva uloÏená
v˘jimeãnû do pamûti SIM. Tuto
zprávu lze pﬁesunout do pamûti
telefonu.

U multimediálních zpráv musíte
poãkat na jejich staÏení
a zpracování.
Pro prohlíÏení zpráv vyberte
stiskem levého kontextového
tlaãítka
jednu ze zpráv.
] Zobrazit:

MÛÏete si prohlédnout
pﬁijaté zprávy.

] Smazat:

MÛÏete aktuální
zprávu smazat.

] Odpovûdût:

MÛÏete odpovûdût
na pﬁijatou zprávu.

] Pﬁedat

dál: MÛÏete pﬁedat
vybranou zprávu dal‰ímu
adresátovi.

] Volat

zpût: MÛÏete zavolat zpût
odesílateli.
Zprávy
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Zprávy
] Informace:

MÛÏete prohlíÏet
informace o pﬁijat˘ch zprávách;
adresu odesílatele, pﬁedmût
(pouze u multimediálních zpráv),
datum a ãas zprávy, typ zprávy,
velikost zprávy.

] Smazat

v‰e: MÛÏete smazat
v‰echny zprávy.

Koncepty

Menu 5.3

S pomocí této nabídky si mÛÏete
pﬁipravit aÏ pût multimediálních
zpráv, které pouÏíváte nejãastûji.
Toto menu zobrazuje seznam
pﬁednastaven˘ch multimediálních
zpráv.

Zprávy

Máte k dispozici následující
moÏnosti:
] Zobrazit:

MÛÏete si prohlédnout
multimediální zprávy.

] Upravit:

Tato volba umoÏÀuje
upravit vybranou zprávu.

] Smazat:

] Informace:

Zobrazí informace

o zprávû.
] Smazat

v‰e: VymaÏe v‰echny
zprávy ve schránce.

K odeslání

Menu 5.4

Pomocí tohoto menu si mÛÏete
zobrazit zprávu, která má b˘t
odeslána nebo nebyla odeslána.
Po úspû‰ném odeslání bude daná
zpráva pﬁesunuta do sloÏky
Odeslané.
] Zobrazit:

MÛÏete zobrazit

zprávu.
] Smazat:

zprávu.
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SmaÏe vybranou

zprávu.

MÛÏete odstranit

] Poslat

znovu: Vybranou zprávu
mÛÏete poslat znovu.

] Upravit:

Vybranou zprávu
mÛÏete upravit.

] Informace:

MÛÏete
zkontrolovat informace
o jednotliv˘ch zprávách.

] Smazat

v‰e: MÛÏete
smazat v‰echny zprávy
v odeslan˘ch zprávách.

Volat hlasovou
schránku

Menu 5.6

Po zvolení této nabídky jednodu‰e
stisknûte levé kontextové
tlaãítko
[OK] a poslechnûte si
hlasové zprávy. Chcete-li si
poslechnout hlasové zprávy,
mÛÏete také podrÏet tlaãítko
v pohotovostním reÏimu.
Poznámka
] KdyÏ pﬁijmete hlasovou zprávu,

Odeslané

Menu 5.5

Pomocí tohoto menu si mÛÏete
zobrazit zprávy, které jiÏ byly
odeslány. MÛÏete zkontrolovat ãas
a obsah jednotliv˘ch zpráv.

na telefonu se zobrazí ikona
a usly‰íte upozornûní.
Podrobnosti o sluÏbû zjistûte u
poskytovatele sítû, abyste telefon
mohli správnû nastavit.

Zprávy

57

Zprávy
Informaãní zprávy

Menu 5.7

(v závislosti na síti a pﬁedplacené sluÏbû)

Zprávy informaãní sluÏby jsou
textové zprávy doruãené sítí do
GSM. Podávají v‰eobecné
informace, napﬁ. zprávy o poãasí
nebo o silniãním provozu,
taxisluÏbû, lékárnách a cenách
na burze.
KaÏd˘ typ má své ãíslo, proto
mÛÏete kontaktovat poskytovatele,
pokud zadáte pﬁíslu‰né ãíslo pro
informace.
Jakmile zpráva info sluÏby dorazí,
zobrazí se oznámení, Ïe do‰la
nová zpráva nebo se zpráva info
sluÏby zobrazí rovnou.
Zprávy
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Chcete-li znovu zobrazit zprávu,
pouÏijte následující postup:

âíst nové

(Menu 5.7.1)

1. Po pﬁijetí zprávy informaãní
sluÏby a v˘bûru moÏnosti
Pﬁeãíst se zpráva zobrazí na
obrazovce. Dal‰í zprávy si
mÛÏete pﬁeãíst pomocí tlaãítek
,
nebo
[Dal‰í].
2. Zpráva zÛstane zobrazena,
dokud nevyberete jinou zprávu.

Témata

(Menu 5.7.2)

(v závislosti na síti a pﬁedplacen˘ch sluÏbách)
] Zobrazit

seznam: MÛÏete si
prohlédnout pﬁidaná ãísla zpráv
informaãní sluÏby. Pokud
stisknete
[MoÏnosti], mÛÏete
upravit a odstranit pﬁidané
kategorie informaãních zpráv.

] Aktivní

seznam: V aktivním
seznamu mÛÏete vybrat ãísla
zpráv informaãní sluÏby. Pokud
aktivujete ãíslo informaãní
sluÏby, mÛÏete pﬁijímat zprávy
poslané z tohoto ãísla.

·ablony
SMS

Menu 5.8
(Menu 5.8.1)

Máte k dispozici následujících 6
textov˘ch ‰ablon:
• Zavolej mi, prosím.
• Mám zpoÏdûní. Pﬁijdu v
• Kde teì jsi?
• Jsem na cestû

• Miluji tû.

MÛÏete si prohlédnout
multimediální ‰ablony.

] Upravit:

Tuto volbu pouÏijte pro
napsání nové zprávy nebo pro
úpravu ‰ablony zprávy zvolené
ze seznamu textov˘ch ‰ablon.

] Odeslat

pﬁes

- SMS: Vybranou ‰ablonu
zprávy mÛÏete odeslat
pomocí SMS.
- MMS: Vybranou ‰ablonu
zprávy mÛÏete odeslat
pomocí MMS.
- Picture message
] Smazat:

Odstranûní ‰ablony.

] Nová

‰ablona: Vytvoﬁení
nové ‰ablony.

] Smazat

v‰e: UmoÏÀuje
odstranit v‰echny multimediální
zprávy.

Zprávy

• Naléhavé! Kontaktujte
mû, prosím.

K dispozici jsou následující volby.
] Náhled:
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Zprávy
MMS

(Menu 5.8.2)

Po uloÏení nové ‰ablony mÛÏete
pouÏít následující moÏnosti.
] UloÏit:

UmoÏÀuje uloÏení
nov˘ch multimediálních ‰ablon,
které jste si vytvoﬁili.

] VloÏit:

MÛÏete pﬁidat Symbol,
Obrázek, Video, Zvuk, Nov˘
snímek, Nové video, Nov˘ zvuk,
Nová fotografie, Textové
‰ablony, Kontakt, Moje vizitka.

] Náhled:

Zde si mÛÏete
prohlédnout multimediální
‰ablony, které jste si vytvoﬁili.

] Upravit

pﬁedmût: UmoÏÀuje
zmûnit vybranou
multimediální zprávu.

Zprávy
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] Trvání

snímku: MÛÏete nastavit
dobu trvání snímku u
multimediální zprávy.

] Jazyky

T9: Vyberte jazyk pro
reÏim zadávání textu T9.
V˘bûrem T9 vypnuto mÛÏete
také reÏim pro zadávání T9
deaktivovat.

] Konec:

Pﬁesunete se zpût do
menu Zprávy.

] Snímek
] Nové

slovo T9

Nastavení
SMS
]

Menu 5.9

]

âíslo stﬁediska zpráv: Chcete-li
poslat textovou zprávu, mÛÏete
s pomocí tohoto menu dostat
adresu SMS centra.

(Menu 5.9.1)

Typ zpráv b˘vá vût‰inou
nastaven na Text. Text
mÛÏete konvertovat na
alternativní formáty. Informace
o dostupnosti této funkce vám
podá vá‰ operátor.

]

Tarifikace odpovûdi: KdyÏ je
zpráva odeslána, umoÏÀuje
pﬁíjemcÛm odpovûdût a náklady
za odpovûì naúãtovat na vá‰
telefonní úãet.

Typ zprávy:
SMS, Hlas, Fax, Paging, X.400,
Email, ERMES

]

]

Doba platnosti: Tato síÈová
sluÏba vám umoÏÀuje nastavit,
jak dlouho budou va‰e textové
zprávy uloÏeny v centru zpráv.

(Menu 5.9.2)

Pﬁedmût: Pomocí této poloÏky
nabídky mÛÏete zadat pﬁedmût
multimediální zprávy.

]

Trvání snímku: Pﬁi psaní zprávy
zobrazuje délku trvání
jednotliv˘ch stránek.

]

Priorita: MÛÏete nastavit prioritu
vybrané zprávy.

Zprávy

Doruãenka: Nastavíte-li na Ano
mÛÏete si ovûﬁit, zda byla va‰e
zpráva úspû‰nû odeslána.

MMS
]
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Zprávy
]

]

]

]

Zprávy
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Doba platnosti: Tato sluÏba sítû
umoÏÀuje nastavení doby, po
kterou budou va‰e textové
zprávy uloÏené ve stﬁedisku
zpráv.

]

Doruãenka: Nastavíte-li v tomto
menu volbu Ano, mÛÏete si
zjistit, zda byla va‰e zpráva
úspû‰nû odeslána.

Profily sítû: JestliÏe vyberete
server multimediálních zpráv,
mÛÏete u tohoto serveru
nastavit URL.

]

Povolen˘ typ zpráv

Zpráva o pﬁeãtení: Tuto zprávu
obdrÏíte bez ohledu na to, jestli
pﬁíjemce danou zprávu pﬁeãetl
nebo ne.
Automatické staÏení:
Nastavíteli volbu zapnuto [zap.],
budete dostávat multimediální
zprávy automaticky. Nastavíte-li
volbu vypnuto [vyp.] budete do
schránky s pﬁijat˘mi zprávami
dostávat pouze oznámení, která
si mÛÏete následnû pﬁeãíst.
Nastavíte-li volbu Pouze domácí
síÈ, budou obdrÏené

multimediální zprávy záviset na
domovské síti.

- Osobní: Osobní zpráva.
- Reklama: Obchodní zpráva.
- Informace: DÛleÏité informace.

âíslo hlasové schránky
(Menu 5.9.3)

Hlasovou po‰tu mÛÏete pﬁijímat,
pokud tuto funkci vá‰ operátor
podporuje. Pﬁijetí nové hlasové
zprávy je signalizováno symbolem
zobrazen˘m na obrazovce.
Podrobné informace o správném
nastavení telefonu vám podá
poskytovatel sluÏby.

Push zprávy

- Vypnout: Telefon nebude
signalizovat pﬁíjem zprávy ani
tehdy, kdyÏ nûjaké informaãní
zprávy dostanete.

(Menu 5.9.4)

Aktivací této volby mÛÏete urãit,
zda chcete dostávat tyto zprávy
nebo ne.
]

Inform. zprávy
]

(Menu 5.9.5)

Pﬁijmout
- Zapnout: Pokud vyberete
toto menu, bude vá‰
telefon pﬁijímat zprávy
informaãní sluÏby.

Jazyky
- PoÏadovan˘ jazyk mÛÏete
vybrat stisknutím klávesy
.
Potom se budou zprávy info
sluÏby zobrazovat v jazyce,
kter˘ jste vybrali.

- Vypnout: Vyberete-li toto
menu, nebudete na telefon
dostávat zprávy informaãní
sluÏby.
]

Upozornûní
Zprávy

- Zapnout: Pﬁíjem zpráv
informaãní sluÏby je
signalizován pípnutím telefonu.
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Moje sloÏka
Obrázky

Menu 6.1

Zobrazuje seznam souborÛ JPG
ve sloÏka Obrázky v multimediální
pamûti.
] Zobrazit:

Soubor JPG mÛÏete
zobrazit stisknutím tlaãítka OK
nebo v˘bûrem moÏnosti Zobrazit
z nabídky MoÏnosti.

] Smazat:

Odstraní soubor.

] Nastavit

jako

- Tapeta: Vybran˘ obrázek lze
nastavit jako tapetu.

Moje sloÏka
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- Obrázek kontaktu: Aktuálnû
vybran˘ obrázek lze nastavit
jako obrázek identifikující
nûjakou osobu.
] Prezentace:

MÛÏete si vytvoﬁit
prezentaci z uloÏen˘ch souborÛ.

] Nová

sloÏka: MÛÏete vytvoﬁit
novou sloÏku.

] Odstranit

vybran˘:
UmoÏÀuje odebrání více
vybran˘ch souborÛ.

] Smazat

v‰e: Odstraní v‰echny
soubory v seznamu.

] Odeslat

pﬁes: (MMS,
Bluetooth)

] Tisknout
] Seﬁadit

pﬁes Bluetooth:

podle: (Datum, Typ,

Jméno)
] Seznam

Zvuky

Menu 6.2

Zobrazuje seznam souborÛ ve
sloÏce Moje média\Hudba
v multimediální pamûti.
] Pﬁehrát:

Soubor MP3 záznamu
mÛÏete pﬁehrát stisknutím
tlaãítka OK nebo v˘bûrem
moÏnosti Pﬁehrát z nabídky
MoÏnosti.

] Nastavit

jako: Vybran˘ zvuk lze
nastavit jako vyzvánûcí tón/ID
vyzvánûcího tónu.

] Informace

o souboru:
Zobrazuje informace o souboru.

] Nová

sloÏka: MÛÏete vytvoﬁit
novou sloÏku.

] Odstranit

vybran˘:
UmoÏÀuje odebrání více
vybran˘ch souborÛ.

] Smazat

Videa

Menu 6.3

Zobrazuje seznam souborÛ ve
sloÏce Moje média\Videa
v multimediální pamûti.
] Otevﬁít:

Soubor videozáznamu
mÛÏete pﬁehrát stisknutím
tlaãítka OK nebo v˘bûrem
moÏnosti Otevﬁít z nabídky
MoÏnosti.

] Odeslat

Odstraní soubor.

pﬁes: Ode‰le vybran˘
soubor do jiného pﬁístroje pﬁes
MMS, Bluetooth.

] Seﬁadit

podle: (Datum, Typ,

Jméno)

Ostatní

Menu 6.4

Zobrazuje seznam souborÛ ve
sloÏce sloÏka\Ostatní
v multimediální pamûti.
Moje sloÏka

] Smazat:

v‰e: Odstraní v‰echny
soubory v seznamu.
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Moje sloÏka
Hry&Aplikace

Menu 6.5

V této nabídce mÛÏete spravovat
Java aplikace nainstalované ve
va‰em telefonu. MÛÏete spou‰tût
nebo mazat staÏené aplikace nebo
nastavit moÏnosti pﬁipojení.

Externí pamûÈ

Menu 6.6

Pomocí tohoto menu si mÛÏete
zobrazit sloÏky Obrázky, Zvuky,
Videa, Dokumenty a Jiné na
pamûÈové kartû. Pokud není
externí pamûÈ k dispozici, zobrazí
se hlá‰ení „VloÏte externí pamûÈ“.

Nov˘ fantastick˘ telefon LG
Model KG290 slouÏí také jako
velkokapacitní pamûÈové zaﬁízení.
Pokud k nûmu pﬁipojíte USB
kabel, mÛÏete telefon pouÏívat
jako vymûniteln˘ disk.
MÛÏete na nûj stahovat soubory
MP3 a fotografie, video, textové
soubory atd. To umoÏÀuje rychl˘
pﬁístup z poãítaãe do telefonu,
pouze pﬁipojením USB kabelu.

Poznámka
] Funkce

zaﬁízení MASS
STORAGE bude fungovat
pouze tehdy, kdyÏ je telefon
v neãinném reÏimu.

] Pﬁi

Moje sloÏka
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stahování souborÛ
NEODPOJUJTE kabel. Po
staÏení souborÛ musíte
v poãítaãi klepnout na moÏnost
„Bezpeãnû odebrat hardware“
a teprve poté mÛÏete
odpojit kabel.

] Pﬁi

kopírování souboru na
vymûniteln˘ disk se na displeji
objeví hlá‰ení „Probíhá pﬁenos“.
To znamená, Ïe je aktivní
funkce zaﬁízení MASS
STORAGE a Ïe probíhá pﬁenos
dat. Pokud je na displeji
zobrazeno hlá‰ení „Probíhá
pﬁenos“, neodpojujte kabel.
Pokud odpojíte kabel v prÛbûhu
pﬁenosu, dojde ke ztrátû nebo
po‰kození tûchto dat a
pﬁípadnû také k po‰kození
telefonu.

] Pokud

Moje sloÏka

v prÛbûhu pouÏívání
funkce zaﬁízení MASS
STORAGE pﬁijmete hovor,
bude tento hovor odmítnut, ale
po odpojení kabelu uvidíte na
displeji oznámení
zme‰kaného hovoru.
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Profily
V profilech si mÛÏete nastavit
a pﬁizpÛsobit tóny telefonu pro
rÛzné události, prostﬁedí nebo
skupiny volajících. K dispozici je
pût pﬁedvolen˘ch profilÛ: Normální,
Tich˘, Pouze vibrace, Hlasitû
a profil Sluchátka. V‰echny profily
si lze upravit podle vlastních
pﬁedstav.
Stisknûte levé kontextové tlaãítko
[Menu] a s pomocí navigaãních
tlaãítek nahoru/dolÛ vyberte Profily.

Aktivovat

(Menu 7.x.1)

1. brazí se seznam profilÛ.

Profily

68

2. V seznamu ProfilÛ zv˘raznûte
profil, kter˘ chcete aktivovat,
a stisknûte levé kontextové
tlaãítko
[Vybrat] nebo
tlaãítko OK.
3. Potom vyberte Aktivovat.

PﬁizpÛsobit

(Menu 7.x.2)

Ze seznamu profilÛ vyhledejte
poÏadovan˘ Profil. Po stisknutí
levého kontextového tlaãítka
nebo tlaãítka OK, vyberte
PﬁizpÛsobit.
Otevﬁou se moÏnosti nastavení
profilÛ. Nastavte moÏnosti
podle potﬁeby.
] Typ

ohlá‰ení pﬁíchozího
hovoru: Nastavte typ ohlá‰ení
pﬁíchozích hovorÛ.

] Vyzvánûcí

tón: Vyberte ze
seznamu poÏadovan˘
Vyzvánûcí tón.

] Hlasitost

vyzvánûní: Nastavte
hlasitost Vyzvánûcího tónu.

] Typ

ohlá‰ení zprávy: Nastavte
typ ohlá‰ení zpráv.

] Tón

zprávy: Vyberte typ
ohlá‰ení zpráv.

] Tóny

kláves: Zvolte
poÏadovan˘ tón klávesnice.

] Hlasitost

kláves: Nastavte
hlasitost tónu klávesnice.

] Tón

Vysunutí: UmoÏÀuje
nastavení tónu pﬁepnutí pro
úpravu prostﬁedí.

] Hlasitost

efektÛ: Nastavte
hlasitost zvukov˘ch efektÛ.

] Hlasitost

vyp./zap.: Nastavte
hlasitost vyzvánûcího tónu pﬁi
zapínání a vypínání telefonu.

Poznámka
] Nelze pﬁejmenovat v‰echny profily.
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Kontakty
Hledat

Menu 8.1

1. Vyhledávání spustíte stisknutím
levého kontextového tlaãítka
[OK].
2. Zadejte jméno, které
chcete hledat.
Poznámka
] OkamÏité hledání lze provést

zadáním poãáteãního
písmene jména.

3. Pokud chcete záznam upravit,
odstranit nebo zkopírovat, nebo
pokud chcete k záznamu pﬁidat
hlas, stisknûte levé kontextové
tlaãítko
[MoÏnosti].
Zobrazí se následující menu.
Kontakty
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] Zobrazit:

MÛÏete zobrazit
podrobnosti kaÏdého záznamu.

] Upravit:

S pomocí navigaãního
tlaãítka mÛÏete upravit jméno,
ãíslo, Skupina, Vyzvánûcí tón
a obrázek.

] Zpráva:

AÏ najdete potﬁebné
ãíslo, mÛÏete na toto ãíslo poslat
zpráva (SMS/MMS).

] Odeslat

pﬁes: Data z
telefonního seznamu mÛÏete
odeslat pomocí SMS, MMS nebo
pﬁes zaﬁízení Bluetooth.

] Smazat:

MÛÏete kontakt

smazat.
] Pﬁidat

nov˘: Po v˘bûru
umístûní, kam chcete záznam
uloÏit (SIM/Telefon), mÛÏete
záznam pﬁidat do telefonního
seznamu.

] Odstranit

vybran˘:
UmoÏÀuje odebrání více
vybran˘ch souborÛ.

] Kopírovat

do telefonu MÛÏete
si zkopírovat kontakt z pamûti
SIM do telefonu.

] Pﬁidat

do rychlé volby

Pﬁidat nov˘

Menu 8.2

S pomocí této funkce mÛÏete do
telefonního seznamu pﬁidat nov˘
kontakt. PamûÈ telefonu mÛÏe
pojmout maximálnû 1000 kontaktÛ.
Poãet znakÛ závisí na SIM kartû.
Poznámka
] Maximální uloÏená délka jména

a ãísla záleÏí na typu SIM karty.

1. Stiskem levého kontextového
tlaãítka
[OK] vyberte Nov˘
kontakt.
2. Zadejte jméno.
3. Stisknûte tlaãítko
, a potom
mÛÏete zadat ãíslo.

Rychlá volba

Menu 8.3

Tlaãítka
aÏ
mÛÏete
pﬁiﬁadit k poloÏce seznamu jmen.
MÛÏete volat pﬁímo stisknutím
tohoto tlaãítka.
1. Nejprve stisknutím tlaãítka
pravého kontextového tlaãítka
[Kontakty] v pohotovostním
reÏimu otevﬁete telefonní
seznam.
2. Z nabídky zvolte Rychlé volby,
potom stisknûte levé kontextové
tlaãítko
[Vybrat].

Kontakty

4. Stiskem tlaãítek , mÛÏete
u kontaktu nastavit skupinu.

5. Stisknutím kontextového tlaãítka
[MoÏnosti] mÛÏete pro dan˘
záznam nastavit vyzvánûcí tón
a fotografii.
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Kontakty
3. Pokud chcete pﬁidat rychlou
volbu, vyberte stisknutím
kontextového tlaãítka
[Pﬁiﬁadit] moÏnost <prázdné>.
Potom mÛÏete vyhledat jméno
v telefonním seznamu.

] Vyzvánûcí

4. Po pﬁiﬁazení ãísla k rychlé volbû,
mÛÏete záznam mûnit nebo
smazat. Na toto ãíslo mÛÏete
rovnûÏ uskuteãÀovat hovory
nebo posílat zprávy.

] Pﬁidat

Skupiny volajících
Menu 8.4

Kontakty
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MÛÏete zapsat do seznamu aÏ
nûkolik ãlenÛ pro kaÏdou skupinu.
MÛÏete vytvoﬁit seznamy aÏ
pro 7 skupin.
] Zobrazit

ãleny: Zobrazí se
seznam ãlenÛ vybrané skupiny.

tón skupiny:
UmoÏÀuje definovat vyzvánûcí
tón pro volání ãlenÛ skupiny.

] Ikona

skupiny: UmoÏÀuje
vybrat ikony pro jednotlivé
skupiny.
ãlena: MÛÏete do skupiny
pﬁidávat ãleny.

] Odebrat

ãlena: Ze skupiny
mÛÏete odebírat ãleny. Av‰ak
i po odebrání ãlena zÛstane jeho
jméno a ãíslo v telefonním
seznamu.

] Odebrat

v‰echny ãleny:
UmoÏÀuje vymazat v‰echny
ãleny ze skupiny.

] Pﬁejmenovat:

Název skupiny

lze zmûnit.
] Resetovat

v‰e

Kopírovat v‰e

Menu 8.5

Nastavení

Menu 8.7

Kontakty lze zkopírovat nebo
pﬁemístit z pamûti SIM karty do
pamûti telefonu a naopak.

1. V pohotovostním reÏimu
stisknûte pravé kontextové
tlaãítko
[Kontakty].

] Ze

2. Z nabídky zvolte Nastavení
a potom stisknûte levé
kontextové tlaãítko
[Vybrat].

]Z

] MoÏnosti

SIM karty do telefonu:
PoloÏka se zkopíruje z pamûti
SIM karty do pamûti telefonu.
telefonu na SIM kartu:
PoloÏka se zkopíruje z pamûti
telefonu na SIM kartu.

Smazat v‰e

Menu 8.6

Vymazat lze v‰echny poloÏky na
SIM kartû a v telefonu.

zobrazení

Z nabídky zvolte Nastavení
a potom stisknûte levé
kontextové tlaãítko
[Vybrat].
- Pouze jméno: MÛÏete
nastavit, aby se kontakty
zobrazovaly v telefonním
seznamu pouze jako jména.

- Jméno a ãíslo

Kontakty

- S obrázkem: DoplÀte telefonní
seznam informacemi o dan˘ch
lidech a jejich obrázky.
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Kontakty
Informace
] âísla

Menu 8.8

sluÏby

Tato funkce umoÏÀuje zobrazit
seznam ãísel sluÏeb, které
poskytuje operátor sítû (pokud to
podporuje SIM karta).
] Vlastní

ãíslo (závisí na SIM)

Na SIM kartu si mÛÏete uloÏit
a zjistit z ní své vlastní ãíslo.
] Vizitka

Pomocí této moÏnosti si lze
vytvoﬁit vlastní vizitku,
obsahující jméno a ãíslo
mobilního telefonu.

Kontakty
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Chcete-li vytvoﬁit novou vizitku,
stisknûte levé kontextové tlaãítko
[Nov˘] a zadejte informace
do pﬁíslu‰n˘ch polí.

Pokud chcete upravit, odstranit
nebo odeslat vizitku, stisknûte
levé kontextové tlaãítko
[MoÏnosti].

Nastavení
âas a datum

Menu 9.1

MÛÏete nastavit funkce data
a ãasu.

Nastavit datum

(Menu 9.1.1)

Jazyky

Menu 9.2

Jazyk, ve kterém se zobrazuje text
na displeji, mÛÏete zmûnit. Tato
zmûna také bude mít vliv na jazyk
reÏimu pro vkládání.

MÛÏete nastavit aktuální datum.

Formát data

Displej

U data mÛÏete nastavit formát,
napﬁ. RRRR/MM/DD,
DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR.
(D: den/M: mûsíc/R: rok)

Tapeta

Nastavit ãas

Doba podsvícení

(Menu 9.1.3)

MÛÏete zadat aktuální ãas.

(Menu 9.3.1)

MÛÏete si vybrat, kter˘ obrázek
chcete mít na pozadí
v pohotovostním reÏimu.
(Menu 9.3.2)

MÛÏete nastavit dobu
podsvícení displeje.

(Menu 9.1.4)

U ãasu mÛÏete nastavit
24hodinov˘ a 12hodinov˘ formát.

Jas

(Menu 9.3.3)

Jas displeje mÛÏete nastavit na:
100%, 80%, 60%, 40%

Nastavení

Formát ãasu

Menu 9.3

(Menu 9.1.2)

Autom. aktualizace (Menu 9.1.5)
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Nastavení
Zobrazit mapu menu

(Menu 9.3.4)

V˘bûrem poloÏky Zapnuto se
zobrazí funkce 4 navigaãních
tlaãítek a tlaãítka Nabídka jako
obrázky uprostﬁed okna ve stavu
neãinnosti. (Profily/Zprávy/
Oblíbené/Kontakty)

Téma

(Menu 9.3.5)

Aktuální téma mÛÏete zmûnit
na jiné.

Styl menu

(Menu 9.3.6)

Tento telefon vám nabízí témata
menu tabulek a seznamÛ. Vyberte
barvu nabídky a stisknûte levé
kontextové tlaãítko
[Vybrat].
Nastavení
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Uvítání

(Menu 9.3.7)

Zapnete-li tuto volbu, mÛÏete
upravovat text, kter˘ se zobrazí
v pohotovostním reÏimu.

Název sítû

(Menu 9.3.8)

Nastavíte-li ZAPNUTO, zobrazí se
na vnitﬁním LCD displeji název sítû
(jméno operátora).

Barevn˘
font vytáãení
KdyÏ vyberete moÏnost
Zapnuto, bude se barva
písma vytáãení mûnit.

(Menu 9.3.9)

Pﬁipojení

Menu 9.4

Bluetooth

(Menu 9.4.1)

Technologie Bluetooth umoÏÀuje
kompatibilním mobilním zaﬁízením,
periferním zaﬁízením a poãítaãÛm,
které se nacházejí v tûsné blízkosti
pﬁímou bezdrátovou komunikaci.
Tento telefon má vestavûnou
podporu technologie Bluetooth,
coÏ mu umoÏÀuje spojení
s kompatibilními telefony
podporujícími bluetooth,
poãítaãov˘mi aplikacemi atd.
] Zapnout/Vypnout

MÛÏete aktivovat nebo zru‰it
funkci Bluetooth.
zaﬁízení

MÛÏete zobrazit v‰echna
zaﬁízení, se kter˘mi je vá‰
telefon KG290 jiÏ spárován.

- Pﬁipojit / Odpojit: Po
spárování s pﬁístrojem nebo
stereo zaﬁízením byste mûli
s tûmito zaﬁízeními navázat
spojení. Poté mÛÏete tato
zaﬁízení zaãít pouÏívat.
- Nov˘: UmoÏÀuje vyhledat
nová zaﬁízení Bluetooth
a pﬁidat je do seznamu
spárovan˘ch zaﬁízení telefonu.
KdyÏ vyberete Pﬁidat nov˘,
pﬁístroj zaãne hledat zaﬁízení
Bluetooth ve svém dosahu.
Jakmile se v seznamu objeví
zaﬁízení, které chcete spárovat,
stisknûte pravé kontextové
tlaãítko [Stop].

Nastavení

] Spárovaná

Pokud vstoupíte do nabídky
Párovaná zaﬁízení, zobrazí se
vám tyto moÏnosti
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Nastavení
Vyberte poÏadované zaﬁízení
a stisknûte levé kontextové
tlaãítko [Párovat]. Budete
vyzváni, abyste zadali heslo.
Heslo mÛÏe b˘t libovoln˘ kód,
kter˘ chcete pouÏít (na obou
zaﬁízeních se musí pouÏít
stejné heslo), nebo to je heslo
pﬁedem urãené v˘robcem
zaﬁízení, s nímÏ se pokou‰íte
telefon spárovat.
Zkontrolujte v návodu
k obsluze zaﬁízení, s nímÏ se
pokou‰íte spárovat, zda má
toto zaﬁízení pﬁedem
urãené heslo.

Nastavení
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- Pﬁejmenovat: UmoÏÀuje
zmûnit název spárovaného
zaﬁízení Bluetooth a zpÛsob
jeho zobrazení na pﬁístroji.
- Odebrat: UmoÏÀuje odstranit
spárované zaﬁízení Bluetooth.

- Odebrat v‰e: UmoÏÀuje
odstranit v‰echna spárovaná
zaﬁízení Bluetooth.
] Nastavení

Bluetooth

- Viditelnost mého pﬁístroje:
Ukazuje, zda vá‰ telefon bude
viditeln˘ pro ostatní zaﬁízení
Bluetooth.
- Moje Jméno: MÛÏete nastavit
název svého zaﬁízení
Bluetooth. V˘chozí název je
LG KG290.
- Moje adresa: MÛÏete si
zobrazit adresu zaﬁízení
Bluetooth.
Poznámka
] Podporovan˘ software Bluetooth

(Bluetooth sady) pro DUN:
- WIDCOMM Bluetooth pro
verze 1.4 a 3.0

SíÈ

(Menu 9.4.2)

MÛÏete zvolit síÈ, jejíÏ registrace
bude probíhat buì automaticky
nebo ruãnû.
V˘bûr sítû
(Menu 9.4.2.1)
Vût‰inou se tato volba nastavuje
na Automaticky.
] Automaticky:

Po nastavení této
funkce bude telefon automaticky
vyhledávat a vybírat síÈ za vás.
Jakmile jednou vyberete
„Automaticky”, bude telefon
nastaven na „Automaticky”
nezávisle na tom, zda bude
zapnut˘ nebo vypnut˘.

] Ruãnû:

Telefon zjistí seznam
dostupn˘ch sítí a zobrazí jej.
Z tohoto seznamu si pak mÛÏete
vybrat síÈ, kterou chcete
pouÏívat, ov‰em za pﬁedpokladu,
Ïe tato síÈ má s va‰ím
domovsk˘m operátorem sítû
uzavﬁenou roamingovou
smlouvu. Pokud se pﬁipojení k
vybrané síti nepodaﬁí uskuteãnit,
telefon vám umoÏní vybrat jinou
síÈ.

] Preferovan˘

Nastavení

operátor: MÛÏete
si sestavit seznam
preferovan˘ch sítí, u kter˘ch by
se mûl pﬁístroj snaÏit
zaregistrovat, neÏ se pokusí
o registraci u jin˘ch sítí. Tento
seznam je vytvoﬁen
z pﬁeddefinovaného seznamu
znám˘ch sítí v telefonu.
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Nastavení
Zmûnit frekvenãní pásmo (Menu 9.4.2.2)
UmoÏÀuje zvolit buì pouze PCS,
nebo EGM/DCS.

Pﬁístupov˘ bod
(Menu 9.4.2.4)
UmoÏÀuje zvolit ze seznamu
pﬁístupov˘ bod.

Pﬁipojit GPRS
(Menu 9.4.2.3)
V závislosti na rÛzn˘ch situacích si
mÛÏete nastavit sluÏbu GPRS.

Pﬁipojení USB

] Zap.

Pokud zvolíte tuto nabídku, bude
telefon po zapnutí automaticky
zaregistrován do sítû GPRS. Je
moÏné pouÏívat sluÏbu WAP
nebo vytáãené pﬁipojení poãítaãe
a je moÏn˘ pﬁenos dat.
Ukonãením aplikace se ukonãí
spojení GPRS, ale registrace v
síti GPRS zÛstane.
Nastavení
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]V

pﬁípadû potﬁeby

Pokud zvolíte tuto nabídku,
naváÏe se spojení GPRS pﬁi
pﬁipojení ke sluÏbû WAP
a spojení se ukonãí po ukonãení
pﬁipojení ke sluÏbû WAP.

(Menu 9.4.3)

MÛÏete si vybrat reÏim Modem
a Mass storage.
Po ukonãení pouÏívání pamûti
telefonu klepnûte na tlaãítko Konec
a postupujte následovnû.
1. Klepnûte do oznamovací oblasti.
[Odpojit nebo vysunout
hardware]
2. Vyberte Mass storage zaﬁízení
USB a poté klepnûte na Stop.
Objeví se následující hlá‰ení:
„Zaﬁízení Mass Storage USB
lze nyní bezpeãnû odebrat
ze systému“.
3. Odpojte kabel.

Volání

Menu 9.5

Menu hovorÛ mÛÏete nastavit
stisknutím tlaãítka
[Vybrat]
v menu Nastavení.

] Pokud

je mimo dosah

Pﬁesmûruje hovory, kdyÏ je
telefon vypnut˘ nebo je mimo
pokrytí.
] V‰echna

Pﬁesmûrování hovoru (Menu 9.5.1)
SluÏba Pﬁesmûrování hovorÛ
umoÏÀuje pﬁesmûrovat pﬁíchozí
hlasové hovory, faxové hovory
a datové pﬁenosy na jiné ãíslo.
Podrobnûj‰í informace podá
operátor.
] V‰echny

hovory

Pﬁesmûruje v‰echny hovory.
] Pokud

obsazeno

] Pokud

není odpovûì

Pﬁesmûruje hovory, které
nepﬁijmete.

] V‰echna

faxová volání

Pﬁesmûruje v‰echna datová
volání na ãíslo s faxov˘m
pﬁipojením.
] Zru‰it

v‰e

Zru‰í ve‰keré sluÏby
pﬁesmûrování hovorÛ.
Podmenu
U menu Pﬁesmûrování hovorÛ jsou
následující podmenu.

Nastavení

Pﬁesmûruje hovory, kdyÏ se
telefon pouÏívá.

datová volání

Pﬁesmûruje v‰echna datová
volání na ãíslo s pﬁipojením
na PC.
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Nastavení
- Aktivovat
Aktivovat pﬁíslu‰nou sluÏbu.
Do centra hlasové po‰ty
Pﬁesmûruje do centra zpráv. Tato
funkce není zobrazena v menu
V‰echna datová volání
a V‰echna faxová volání.
Na jiné ãíslo
MÛÏete zadat ãíslo, na které
chcete hovor pﬁesmûrovat.
Na oblíbené ãíslo
MÛÏete si zjistit posledních 5
pﬁesmûrovan˘ch ãísel.
- Zru‰it
Deaktivace pﬁíslu‰né sluÏby.
Nastavení
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- Stav
Zobrazit stav pﬁíslu‰né sluÏby.

Pﬁijetí hovoru
] Vysunutím

(Menu 9.5.2)

telefonu

Pﬁi v˘bûru této poloÏky staãí
k pﬁíjmu pﬁíchozího hovoru
otevﬁít telefon.
] Libovolnou

klávesou

Zvolíte-li toto menu, mÛÏete
pﬁijímat hovory stisknutím
libovolného tlaãítka kromû
tlaãítka
[Konec].
] Pouze

klávesa Odeslat

Nastavíte-li si tuto volbu, mÛÏete
pﬁijímat hovory pouze stisknutím
tlaãítka
[Odeslat].

Zobrazit mé ãíslo

(Menu 9.5.3)

Dal‰í hovor na lince

(závisí na síti a pﬁedplacené sluÏbû)

(závisí na síti)

] Nastaveno

] Aktivovat

podle sítû

Po nastavení této volby mÛÏete
odeslat své telefonní ãíslo
v závislosti na dvoulinkové
sluÏbû, napﬁ. linka 1 nebo
linka 2.
] Zapnout

MÛÏete své telefonní ãíslo poslat
jinému úãastníkovi. Va‰e
telefonní ãíslo se zobrazí na
telefonu pﬁíjemce.
] Vypnout

Va‰e telefonní ãíslo se
nezobrazí.

(Menu 9.5.4)

Zvolíte-li Aktivovat, mÛÏete
pﬁijmout hovor, kter˘ ãeká na
va‰í lince.
] Zru‰it

Vyberete-li Zru‰it, nebudete
vûdût o tom, Ïe máte na lince
dal‰í hovor.
] Zobrazit

stav

Zobrazuje stav dal‰ího hovoru
na lince.

Upozornûní po minutách
(Menu 9.5.5)

Nastavení

Zvolíte-li Zapnuto [Zap.], budete
kaÏdou minutu pípnutím
upozorÀováni na délku hovoru.
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Nastavení
Automatické opakování
vytáãení
(Menu 9.5.6)

Zabezpeãení

] Zapnout

Kód PIN

Pokud je tato funkce aktivována
a hovor se nespojí, telefon se
bude automaticky pokou‰et
vytoãit toto ãíslo znovu.
] Vypnout

Pokud se hovor nespojí, telefon
nebude automaticky vytáãet toto
ãíslo znovu.

Odeslat tóny DMTF

Nastavení
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(Menu 9.5.7)

V prÛbûhu hovoru mÛÏete vysílat
tóny kláves za úãelem ovládání
hlasové schránky nebo jin˘ch
automatick˘ch telefonních sluÏeb.

Menu 9.6
(Menu 9.6.1)

V tomto menu si mÛÏete nastavit,
aby pﬁi zapnutí telefon vÏdy
vyÏadoval zadání kódu PIN va‰í
SIM karty.
Je-li tato funkce aktivována, bude
vyzváni k zadání kódu PIN.
1. V menu nastavení vyberte volbu
PoÏadavek kódu PIN a potom
stisknûte
[Vybrat].
2. Nastavit Zap/vyp.
3. Chcete-li toto nastavení zmûnit,
musíte nejprve po zapnutí
telefonu zadat svÛj kód PIN.
4. Pokud zadáte více neÏ 3x
nesprávn˘ kód PIN, telefon se
zablokuje. Je-li zadávání kódu
PIN zablokováno, budete muset
zadat kód PUK.

5. Kód PUK mÛÏete zadat
maximálnû 10x. Pokud zadáte
více neÏ 10x ‰patn˘ kód PUK,
nemÛÏete sami telefon
odblokovat. V tomto pﬁípadû se
budete muset obrátit na
poskytovatele sluÏby.

pﬁi kaÏdém zapnutí telefonu
vyÏadovat bezpeãnostní kód.

Automatické zamknutí
klávesnice
(Menu 9.6.2)

Blokování hovoru

Aktivujete-li tuto funkci, klávesnice
se po uplynutí pﬁeddefinované
doby zpoÏdûní automaticky
zamkne, je-li vysouvací díl
zasunut˘.

Zámek telefonu

(Menu 9.6.3)

(Menu 9.6.4)

SluÏba Blokování hovoru umoÏÀuje
zamezit volání i pﬁíjmu urãitého
typu hovorÛ. U této funkce je tﬁeba
zadat heslo sítû. Máte na vybranou
z tûchto podnabídek.
] V‰echny

odchozí

Blokování v‰ech
odchozích hovorÛ.
] Odchozí

mezinárodní

Blokování v‰ech odchozích
mezinárodních hovorÛ.

Nastavení

MÛÏete pouÏít bezpeãnostní kód,
abyste zabránili neoprávnûnému
pouÏívání telefonu. Pokud
nastavíte zámek telefonu na
hodnotu Pﬁi zapnutí, bude telefon

Pokud nastavíte zámek telefonu
na hodnotu Pﬁi zmûnû karty SIM,
bude telefon vyÏadovat
bezpeãnostní kód pouze pﬁi
v˘mûnû karty SIM.
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Nastavení
] Odchozí

mezinárodní kromû
domácí zemû
Zablokovány jsou v‰echny
mezinárodní odchozí hovory
kromû domovské sítû.

] V‰echny

pﬁíchozí

Blokovány jsou v‰echny
pﬁíchozí hovory.
] Pﬁíchozí

v zahraniãí

Jsou zablokovány v‰echny
pﬁíchozí hovory pﬁi roamingu.
] Zru‰it

MÛÏete zru‰it v‰echny sluÏby
blokování hovorÛ.
] Zmûnit

Nastavení
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heslo

MÛÏete zmûnit heslo pro sluÏbu
Blokování hovoru.

Podmenu:
- Aktivovat
UmoÏÀuje poÏádat síÈ
o zablokování hovorÛ.
- Zru‰it
Vybrané zablokování hovorÛ
se zru‰í.
- Náhled stavu
Zobrazí se náhled, zda jsou
hovory blokovány ãi nikoliv.

Omezení
odchozích ãísel

(Menu 9.6.5)

(závisí na SIM kartû)

Odchozí hovory mÛÏete omezit na
vybraná telefonní ãísla. Tato ãísla
jsou chránûna kódem PIN2.
] Zap.

Odchozí hovory mÛÏete omezit
na vybraná telefonní ãísla.

Letov˘ reÏim

] Vyp.

Funkci volby pevn˘ch ãísel
mÛÏete zru‰it.
] Seznam

ãísel

UmoÏÀuje zobrazit seznam ãísel
s pevnou volbou.

Zmûnit kódy

(Menu 9.6.6)

PIN (osobní identifikaãní kód)
slouÏí k zabránûní nepovolan˘m
osobám v manipulaci s telefonem.
MÛÏete zmûnit tyto pﬁístupové
kódy: Bezpeãnostní kód, Kód
PIN1, Kód PIN2.

2. Zadejte nov˘ kód PIN/kód PIN2/
bezpeãnostní kód a potvrìte jej.

Pokud nastavíte letov˘ reÏim,
zobrazí se pﬁíslu‰ná ikona na
obrazovce místo ikony
pﬁedstavující sílu signálu.
] Zapnout:

Nelze uskuteãÀovat
(ani pﬁijímat) hovory, vãetnû
tísÀov˘ch volání a také není
moÏné pouÏívat dal‰í funkce
vyÏadující pokrytí síÈov˘m
signálem.

] Vypnout:

Letov˘ reÏim mÛÏete
vypnout a po restartování se vá‰
pﬁístroj pﬁipojí k síti.

Nastavení

1. Chcete-li kód PIN1/kód PIN2/
bezpeãnostní kód zmûnit,
zadejte nejprve pÛvodní kód
a potom stisknûte
tlaãítko
[Vybrat].

Menu 9.7

Tento reÏim vám umoÏÀuje
pouÏívat pouze ty vlastnosti
telefonu, které nevyÏadují
pouÏívání bezdrátové sítû tehdy,
kdyÏ se nacházíte v letadle nebo
na místech, kde je pouÏívání
bezdrátov˘ch sítí zakázáno.
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Nastavení
Úspora energie

Menu 9.8

Nastavíte-li na Zapnuto, u‰etﬁíte
energii v dobû, kdy se telefon
nepouÏívá.

Obnovit pÛvodní
nastavení

Menu 9.9

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

Stav pamûti
Nastavení
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Menu 9.0

MÛÏete zkontrolovat volné místo
a vyuÏití pamûti pro jednotlivá
úloÏi‰tû: PamûÈ telefonu
a Multimediální pamûÈ. MÛÏete
otevﬁít nabídku jednotliv˘ch pamûtí.

Pﬁíslu‰enství
K va‰emu mobilnímu telefonu existuje rÛzné pﬁíslu‰enství, které si mÛÏete
vybrat podle sv˘ch komunikaãních nárokÛ.

Standardní
baterie

Cestovní adaptér
Tato
nabíjeãka
umoÏÀuje
dobíjet baterii
mimo domov
nebo pracovi‰tû.

Sada sluchátek a mikrofonu

Poznámka

Tato sada
vám po
pﬁipojení
k pﬁístroji
umoÏní
handsfree
ovládání telefonu.

] VÏdy pouÏívejte pouze originální

pﬁíslu‰enství LG.
ke zru‰ení platnosti záruky.
] Pﬁíslu‰enství se mÛÏe v rÛzn˘ch

oblastech li‰it; Dal‰í informace
vám poskytne na‰e místní
servisní spoleãnost nebo
prodejce.

Pﬁíslu‰enství

] Pokud tak neuãiníte, mÛÏe dojít
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Technické údaje
V‰eobecné
Název v˘robku : KG290
Systém : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900
âistá hmotnost : 54,5g (bez baterie)

Okolní teploty
Max : +55°C (normálnû), +45°C (pﬁi nabíjení)
Min : –10°C

Technické údaje
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„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.“

KG290
Návod na pouÏívanie
– Slovensky
Tento dokument je uÏívateºskou príruãkou pre
mobiln˘ telefón LG KG290. V‰etky práva
súvisiace s t˘mto dokumentom patria
spoloãnosti LG Electronics. Kopírovanie,
úprava a distribúcia tohto dokumentu je bez
súhlasu spoloãnosti LG Electronics zakázaná.

Likvidácia vá‰ho starého prístroja
1. Keì sa na produkte nachádza tento symbol preãiarknutej smetnej nádoby
s kolieskami, znamená to, Ïe dan˘ produkt vyhovuje európskej Smernici
ã. 2002/96/EC.
2. V‰etky elektrické a elektronické produkty by mali byÈ zlikvidované oddelene
od komunálneho odpadu prostredníctvom na to urãen˘ch zbern˘ch zariadení,
ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
3. Správny spôsob likvidácie starého elektrického spotrebiãa pomáha zamedziÈ
moÏn˘m negatívnym dopadom na Ïivotné prostredie a zdravie.
4. ëal‰ie informácie o likvidácii starého spotrebiãa získate od miestnej
samosprávy, v zbernom zariadení alebo v obchode, v ktorom ste
v˘robok zakúpili.
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Úvod
BlahoÏeláme vám k zakúpeniu
pokroãilého a kompaktného
mobilného telefónu KG290
navrhnutého na prácu s najnov‰ími
technológiami v oblasti digitálnej
mobilnej komunikácie.

Úvod
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Tento návod na pouÏívanie
obsahuje dôleÏité informácie
o pouÏívaní tohto telefónu.
Preãítajte si pozorne v‰etky
informácie, aby ste dosiahli
optimálny v˘kon prístroja a aby
ste sa vyhli po‰kodeniu, ãi
nesprávnemu pouÏitiu telefónu.
Akékoºvek zmeny alebo úpravy,
ktoré nie sú vyslovene v tomto
návode schválené, môÏu
zneplatniÈ záruku na toto
zariadenie.

Pre va‰u bezpeãnosÈ
UPOZORNENIE!

• V lietadlách musia byÈ mobilné
telefóny vÏdy vypnuté.

• Telefón vypnite vo v‰etk˘ch
oblastiach, kde to vyÏadujú osobitné
nariadenia. NepouÏívajte napríklad
svoj telefón nemocniciach, pretoÏe
môÏe maÈ vplyv na citlivé
zdravotnícke zariadenia.
• TiesÀové volania nemusia byÈ
dostupné vo v‰etk˘ch mobiln˘ch
sieÈach. Preto by ste sa nikdy
nemali celkom spoliehaÈ na
svoj telefón.
• Na zabránenie po‰kodeniu svojho
telefónu pouÏívajte len
ORIGINÁLNE príslu‰enstvo.
• Pri tesnej blízkosti tvoria v‰etky rádiové
vysielaãe nebezpeãenstvo ru‰enia
elektroniky. Ru‰enie men‰ieho rozsahu
môÏe ovplyvÀovaÈ TV prijímaãe, rádiá,
poãítaãe atì.
• Batérie by mali byÈ zlikvidované
v súlade s príslu‰nou legislatívou.
• Telefón ani batériu nerozoberajte.
• V prípade v˘meny batérie za
nesprávny typ hrozí nebezpeãenstvo
v˘buchu.

• Poãas ‰oférovania nedrÏte
telefón v ruke.
• Telefón nepouÏívajte v blízkosti
ãerpacích staníc, skladov paliva,
chemick˘ch závodov alebo
odpaºovacích úkonov.
• Pre va‰u bezpeãnosÈ pouÏívajte
IBA predpísané ORIGINÁLNE
batérie a nabíjaãky.
• Telefónu sa poãas nabíjania
nedot˘kajte mokr˘mi rukami.
Mohlo by dôjsÈ k úrazu
elektrick˘m prúdom alebo
váÏnemu po‰kodeniu vá‰ho
telefónu.
• Telefón odkladajte na bezpeãné
miesto mimo dosahu detí.
Obsahuje malé ãasti, ktoré by pri
oddelení mohli spôsobiÈ udusenie.

Pre va‰u bezpeãnosÈ

VAROVANIE!

7

Pokyny na bezpeãné a efektívne pouÏívanie
Preãítajte si prosím tieto
jednoduché pokyny. NedodrÏanie
t˘chto pokynov môÏe byÈ
nebezpeãné alebo protizákonné.
ëal‰ie podrobné informácie sú
obsiahnuté v tomto návode.
Pokyny na bezpeãné a efektívne pouÏívanie
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StupeÀ rizika vystavenia
vysokofrekvenãnej (VF)
energii
Informácia o stupni rizika
vysokofrekvenãn˘ch væn
a ‰pecifickom absorbovanom
v˘kone (SAR)
Model mobilného telefónu KG290
bol navrhnut˘ tak, aby vyhovoval
bezpeãnostn˘m poÏiadavkám na
expozíciu vysokofrekvenãn˘mi
vlnami. Tieto poÏiadavky sú
zaloÏené na vedeck˘ch
smerniciach, ktoré zah⁄Àajú

bezpeãnostné rezervy, aby
zaistili bezpeãnosÈ v‰etk˘ch
osôb nezávisle od veku
a zdravotného stavu.
] Expoziãné

normy pre mobilné
telefóny pouÏívajú meraciu
jednotku, ktorá je známa ako
‰pecifick˘ absorbovan˘ v˘kon.
Merania SAR sa vykonávajú
v ‰tandardn˘ch prevádzkov˘ch
polohách s telefónom, ktor˘
vysiela na maximálnom
certifikovanom v˘kone vo
v‰etk˘ch testovan˘ch
frekvenãn˘ch pásmach.

] Hoci

sa hodnoty SAR
jednotliv˘ch modelov telefónov
LG môÏu odli‰ovaÈ, sú v‰etky
v súlade s príslu‰n˘mi
smernicami na expozíciu VF
Ïiarením.

] Limit

SAR, odporúãan˘
Medzinárodnou komisiou na
ochranu pred neionizujúcim
Ïiarením, je 2 W/kg, priãom ide
o priemernú hodnotu na 10
gramov tkaniva.
hodnota SAR pre
tento model telefónu na základe
testovania DASY4 je 0,752 W/kg
(10 g) pre pouÏitie pri uchu
a 1,01 W/kg (10 g) pri nosení
na tele.

] Informácie

s údajmi SAR pre
domácnosti v krajinách/
oblastiach, ktoré prijali
obmedzenie SAR, ktoré
odporúãa In‰titút elektrick˘ch
a elektronick˘ch inÏinierov
(IEEE), ão je priemerne 1,6
W/kg na jeden (1) gram tkaniva
(napríklad USA, Kanada,
Austrália a Taiwan).

VAROVANIE!
PouÏívajte v˘luãne batérie,
nabíjaãky a príslu‰enstvo schválené
na pouÏívanie s t˘mto modelom
telefónu. PouÏitie in˘ch typov môÏe
spôsobiÈ zneplatnenie záruky
vzÈahujúcej sa na telefón a môÏe
byÈ nebezpeãné.
] Nerozoberajte

prístroj. Ak je
potrebná oprava, zverte ho
kvalifikovanému servisnému
stredisku.

] UdrÏiavajte

telefón vo väã‰ej
vzdialenosti od elektrick˘ch
zariadení, ako sú televízor, rádio
alebo osobn˘ poãítaã.

] Nenechávajte

telefón v blízkosti
zdrojov tepla, ako sú radiátory
alebo sporáky.

Pokyny na bezpeãné a efektívne pouÏívanie

] Najvy‰‰ia

StarostlivosÈ o
telefón a jeho údrÏba
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Pokyny na bezpeãné a efektívne pouÏívanie
] Nikdy

neumiestÀujte telefón do
mikrovlnnej rúry. Jeho batéria by
mohla vybuchnúÈ.

] ZabráÀte

pádu telefónu na zem.

] Nevystavujte

Pokyny na bezpeãné a efektívne pouÏívanie
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prístroj
mechanick˘m vibráciám
ani nárazom.

] Povrchová

úprava telefónu sa
môÏe po‰kodiÈ v prípade
vloÏenia prístroja do drsného
alebo vinylového obalu.

] Na

ãistenie povrchu prístroja
pouÏívajte suché tkaniny.
(NepouÏívajte rozpú‰Èadlá ako
benzén, riedidlo alebo alkohol.)

] Nevystavujte

prístroj
nadmernému dymu ani prachu.

] Nenechávajte

telefón v blízkosti
kreditn˘ch kariet alebo
cestovn˘ch lístkov, môÏe
pôsobiÈ na informáciu na
magnetick˘ch pásoch.

] Nedot˘kajte

sa displeja
ostr˘mi predmetmi, môÏe to
po‰kodiÈ telefón.

] Nevystavujte

telefón
nadmernej vlhkosti.

] Príslu‰enstvo

ako slúchadlá
alebo headsety pouÏívajte
opatrne. Uistite sa, Ïe ich káble
nie sú zmotané a Ïe sa
zbytoãne nedot˘kajú antény.

] Pred

zapnutím headsetu odpojte
údajov˘ kábel.

BezpeãnosÈ cestnej
premávky

V‰etky mobilné telefóny môÏu
interferovaÈ, ão môÏe ovplyvniÈ
v˘kon in˘ch elektronick˘ch
zariadení.

Zistite si pravidlá pouÏívania
mobiln˘ch telefónov
v oblastiach, kde vediete
vozidlo.

] NepouÏívajte

] Poãas

mobiln˘ telefón
v blízkosti zdravotníckych
prístrojov bez v˘slovného
povolenia. Vyh˘bajte sa
umiestneniu telefónu do blízkosti
kardiostimulátora (napríklad
v náprsnom vrecku).

] Niektoré

typy naãúvacích
zariadení môÏu byÈ ru‰ené
mobiln˘mi telefónmi.

] Men‰ie

ru‰enie môÏe ovplyvniÈ
televízory, rádiá, poãítaãe a pod.

riadenia vozidla nedrÏte
telefón v ruke.

] Venujte

plnú pozornosÈ riadeniu.

] Ak

môÏete, pouÏívajte sadu
handsfree.

] Keì

to dopravná situácia
umoÏÀuje, pred uskutoãnením
hovoru odboãte z vozovky
a zaparkujte.

] Vysokofrekvenãná

energia môÏe
ovplyvniÈ niektoré elektronické
systémy v motorovom vozidle,
ako napríklad autorádio ãi
bezpeãnostn˘ systém.

Pokyny na bezpeãné a efektívne pouÏívanie

Elektronické
zariadenia
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Pokyny na bezpeãné a efektívne pouÏívanie
] Ak

Pokyny na bezpeãné a efektívne pouÏívanie
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máte vozidlo vybavené
airbagom, neumiestÀujte Ïiadne
predmety, vrátane in‰talovan˘ch
alebo prenosn˘ch bezdrôtov˘ch
zariadení, do oblasti pred
airbagom alebo do oblasti, kam
sa airbag rozpína. Mohlo by to
v prípade aktivácie airbagu
spôsobiÈ váÏne zranenia.

Ak poãúvate hudbu keì ste
vonku, nezabudnite maÈ
hlasitosÈ nastavenú tak, aby ste
vedeli o okolit˘ch zvukoch. To je
obzvlá‰È naliehavé v prípade,
keì prechádzate cez ulicu.

Zabránenie
po‰kodeniu
vá‰ho sluchu
Ak ste dlh‰ie vystavení hlasit˘m
zvukom, môÏe to po‰kodiÈ vá‰
sluch. Preto vám odporúãame, aby
ste svoj telefón nezapínali ani
nevypínali v blízkosti va‰ich u‰í.
Odporúãame vám tieÏ, aby ste
hlasitosÈ hudby a hovorov nastavili
na rozumnú úroveÀ.

OblasÈ
odstrelov˘ch prác
NepouÏívajte telefón v oblasti, kde
sa uskutoãÀujú odstrelové práce.
V‰ímajte si obmedzenia
a dodrÏujte v‰etky nariadenia
a predpisy.

Potenciálne
explozívne prostredia
] NepouÏívajte

telefón na
ãerpacích staniciach.
NepouÏívajte ho v blízkosti
paliva alebo chemikálií.

Deti
UdrÏujte telefón v bezpeãnej
vzdialenosti z dosahu mal˘ch detí.
Obsahuje totiÏ malé súãiastky,
ktoré by mohli v prípade uvoºnenia
a prehltnutia spôsobiÈ udusenie.

a neskladujte
horºavé plyny, kvapaliny alebo
v˘bu‰né materiály v rovnakom
priestore ako telefón alebo jeho
príslu‰enstvo.

V lietadle
Bezdrôtové prístroje môÏu
v lietadlách spôsobovaÈ ru‰enie.
] Vypnite

telefón pred nastúpením
do akéhokoºvek lietadla.

] NepouÏívajte

telefón na letisku
bez povolenia posádky.

TiesÀové volania
TiesÀové volania nemusia byÈ
dostupné vo v‰etk˘ch mobiln˘ch
sieÈach. Preto by ste nikdy nemali
byÈ závislí len od tiesÀov˘ch volaní
pomocou telefónu. Viac informácií
získate od operátora.

Pokyny na bezpeãné a efektívne pouÏívanie

] NepreváÏajte
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Pokyny na bezpeãné a efektívne pouÏívanie
Informácie o batérii
a jej údrÏbe
] Pred

Pokyny na bezpeãné a efektívne pouÏívanie
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nabíjaním nemusíte batériu
úplne vybíjaÈ. Na rozdiel od
in˘ch batériov˘ch systémov
nemá batéria pribalená k
prístroju Ïiadny pamäÈov˘ efekt,
ktor˘ by mohol zníÏiÈ jej v˘kon.

] PouÏívajte

len batérie a
nabíjaãky znaãky LG. Nabíjaãky
LG sú navrhnuté tak, aby
maximalizovali ÏivotnosÈ batérie.

] Nerozoberajte

a neskratujte

batérie.
] UdrÏiavajte

kovové kontakty
batérie ãisté.

] VymeÀte

batériu, ak uÏ
neposkytuje prijateºn˘ v˘kon.
ÎivotnosÈ batérie je aÏ niekoºko
stoviek nabíjacích cyklov.

] Ak

ste batériu dlh‰í ãas
nepouÏívali, nabite ju, aby ste
maximalizovali jej pouÏiteºnosÈ.

] Nevystavujte

nabíjaãku batérií
priamemu slneãnému Ïiareniu
ani vysokej vlhkosti (napríklad
v kúpeºni).

] Nenechávajte

batériu na
horúcich alebo studen˘ch
miestach, môÏe to zhor‰iÈ jej
v˘kon.

Vlastnosti telefónu KG290
âasti telefónu
Zobrazenie v otvorenom stave

Pohºad zozadu
Anténa

Reproduktor

Oãko na
remienok
Objektív

Hlavn˘ LCD
displej

Batéria

DrÏiak na
SIM kartu Zásuvka na
pamäÈovú
kartu

Poznámka
] Poãas hovoru sa nikdy nedot˘kajte antény.
Mohli by ste tak zníÏiÈ kvalitu hovoru.

Vlastnosti telefónu KG290

Navigaãné tlaãidlá
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Vlastnosti telefónu KG290
Pohºad na ºavú stranu

Postranné tlaãidlá
] V pohotovostnom reÏime
(otvoren˘ / zavret˘):
HlasitosÈ zvuku tlaãidla
] Poãas hovoru: HlasitosÈ

slúchadla

Vlastnosti telefónu KG290
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Postranné tlaãidlo
fotoaparátu

Pohºad na pravú stranu

Konektor
náhlavnej
sady

Pohºad na otvoren˘ telefón
Reproduktor
Tlaãidlo odoslaÈ

Hlavn˘ LCD displej

]

Vytoãenie telefónneho
ãísla a odpovedanie na
hovor.

]

Navrchu: sila signálu,
úroveÀ batérie a
rôzne funkcie

]

V pohotovostnom
reÏime: zobrazuje
naposledy volané, prijaté
a zme‰kané hovory.

]

Dole: Zobrazenia
kontextov˘ch tlaãidiel

Alfanumerické tlaãidlá

]

V pohotovostnom reÏime:
Zadajte ãísla na vytoãenie.
DrÏte stlaãené:
Medzinárodné hovory
Aktivácia ponuky
centra hlasovej po‰ty
aÏ
R˘chle voºby
V editovacom reÏime:
VloÏte ãísla a písmená

ªavé kontextové
tlaãidlo / Pravé
kontextové tlaãidlo
]

Tieto tlaãidlá
vykonávajú funkcie
zobrazené v dolnej
ãasti displeja.

Tlaãidlo Koniec
]

Zapnutie/Vypnutie
(podrÏte stlaãené)

]

Ukonãenie alebo
odmietnutie hovoru.

Vlastnosti telefónu KG290

]
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Vlastnosti telefónu KG290

Potvrdzovacie tlaãidlo
]

SlúÏi na v˘ber moÏností menu
a potvrdenie akcií.
] Prístup na WAP (podrÏanie)

Tlaãidlo zmazaÈ
]

Vlastnosti telefónu KG290
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Navigaãné tlaãidlá
] V pohotovostnom reÏime:
krátko: Zoznam správ
krátko: Zoznam kontaktov
krátko: Zoznam profilov
krátko: Zoznam obºúben˘ch
poloÏiek
]

V ponuke: posúvaÈ sa v zozname
nahor a nadol

Po kaÏdom stlaãení vymaÏe jeden
znak. Ak chcete vymazaÈ cel˘ text,
tlaãidlo podrÏte. T˘mto tlaãidlom sa
vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

Informácie zobrazené
na displeji
OblasÈ
ikoniek
Textová
a grafická
oblasÈ
Menu

Kontakty

Zobrazenia
kontextov˘ch
tlaãidiel

OblasÈ

Opis

Prv˘
riadok
Stredné
riadky

Zobrazuje viacero
ikoniek.
Zobrazujú správy,
in‰trukcie a v‰etky
údaje, ktoré
zadáte, ako
napríklad ãíslo na
vytoãenie.

OblasÈ

Opis

Posledn˘
riadok

Ukazuje funkcie,
ktoré sú aktuálne
priradené k dvom
kontextov˘m
tlaãidlám.

Obrazovka zobrazuje viacero
ikoniek. Tieto sú popísané niÏ‰ie.

Ikony na displeji
Ikona

Opis
Informuje o sile
signálu siete. *
Informuje o moÏnosti
pouÏitia sluÏby
GPRS.
Informuje, Ïe budík je
nastaven˘ a zapnut˘.
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Vlastnosti telefónu KG290
Ikona

Opis

Opis

Bluetooth je
aktivovan˘.

Informuje o zapnutí
profilu Handsfree.

UpozorÀuje na
odoslanú úlohu

Je nastavené
presmerovanie
hovorov.

Zobrazuje stav nabitia
batérie.
UpozorÀuje na príjem
správy.

Vlastnosti telefónu KG290
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Ikona

UpozorÀuje na príjem
hlasovej správy.
Informuje o zapnutí
vibraãného
vyzváÀania.
Informuje o zapnutí
tichého profilu.
Ponuka Normálny
v profile.
Je aktivovan˘ reÏim
Hlasn˘.

* Kvalita hovoru sa môÏe meniÈ
v závislosti od pokrytia sieÈou. Ak
je sila signálu men‰ia ako dve
ãiarky, môÏe sa vyskytnúÈ
v˘padok zvuku alebo spojenia
a zníÏená kvalita zvuku. Poãet
ãiarok indikátora informuje
o kvalite spojenia. Keì na displeji
nie je zobrazená Ïiadna ãiarka,
znamená to, Ïe ste mimo pokrytia
sieÈou; v takom prípade nebudete
maÈ prístup k Ïiadnej sluÏbe siete
(volanie, správy a podobne).

In‰talácia
In‰talácia SIM karty
a batérie
1. VloÏte SIM kartu.
Va‰a SIM karta obsahuje va‰e
telefónne ãíslo, podrobnosti
o sluÏbe a kontakty a musíte ju
vloÏiÈ do telefónu.
Ak vyberiete SIM kartu, nebude sa
vá‰ telefón daÈ pouÏívaÈ (dokonca
ani núdzové volania), k˘m
nevloÏíte správnu SIM kartu. Pred
vkladaním a vyberaním svojej SIM
karty vÏdy odpojte nabíjaãku a iné
príslu‰enstvo. ZasuÀte SIM kartu
do drÏiaka na SIM kartu.

Vybratie SIM karty

In‰talácia

Uistite sa, ãi je SIM karta správne
vloÏená a ãi pozlátená kontaktná
ãasÈ na karte smeruje dole. Ak
chcete vybraÈ SIM kartu, jemne ju
zatlaãte a vytiahnite v opaãnom
smere.

VloÏenie SIM karty
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In‰talácia
Poznámka
] Kovov˘ kontakt SIM karty sa
môÏe ºahko po‰kriabaÈ. Pri
zaobchádzaní so SIM kartou
preto dávajte veºk˘ pozor.
Postupujte podºa pokynov
priloÏen˘ch k SIM karte.

2. VloÏenie batérie.
VloÏte batériu tak, aby ste
zarovnali pozlátené kontakty
na batérii s v˘vodmi na batérie
(pozlátené kontakty) v priehradke
na batériu. Potom tlaãte na vrch
batérie, k˘m zapadne na svoje
miesto.

In‰talácia
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3. Vyberte batériu.
Vypnite telefón. (Ak bude telefón
zapnut˘, existuje riziko straty
uloÏen˘ch telefónnych ãísel
a správ.) Stlaãte poistku batérie 
a otvorte batériu .

In‰talácia
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In‰talácia
Nabitie batérie
Pred pripojením cestovného
adaptéra k telefónu musíte najprv
nain‰talovaÈ batériu.

3. Keì sa prestanú pohybovaÈ
ãiarky na indikátore stavu
batérie, je nabíjanie dokonãené.
4. Pred prv˘m pouÏitím telefónu sa
presvedãte, Ïe batéria je úplne
nabitá.
UPOZORNENIE!
• Keì pripájate nabíjaãku,
nepouÏívajte silu. V opaãnom
prípade hrozí po‰kodenie telefónu
a/alebo nabíjaãky.

In‰talácia
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1. Konektor nabíjaãky vsuÀte
do otvoru v spodnej ãasti
telefónu tak, aby ‰ípka na
konektore ukazovala na telefón
(pozri obrázok). Po „zacvaknutí“
je nabíjaãka pripravená
na pouÏitie.
2. Zapojte nabíjaãku do sieÈovej
zásuvky.

• Ak pouÏívate nabíjaãku mimo
svojej krajiny, moÏno budete
potrebovaÈ adaptér do zástrãky.
• Nevyberajte batériu ani SIM kartu,
ak sa telefón nabíja.

VAROVANIE!

Odpojenie nabíjaãky

• Aby ste sa vyhli zásahu
elektrick˘m prúdom alebo poÏiaru,
poãas búrky odpojte napájací
kábel a nabíjaãku.

Odpojte nabíjaãku od telefónu
potiahnutím za konektor, nie
sa kábel.

• Zaistite, aby sa do kontaktu
s batériou nemohli dostaÈ
Ïiadne ostré predmety, ako
napríklad zuby zvierat alebo
klince. Mohlo by dôjsÈ k poÏiaru.

In‰talácia
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Základné funkcie
Volanie
a prijímanie hovorov

Uskutoãnenie hovoru
pomocou zoznamu
posledn˘ch hovorov

Volanie

1. Stlaãte v pohotovostnom reÏime
tlaãidlo OdoslaÈ
a zobrazia
sa posledné prijaté, volané
a zme‰kané hovory.

1. Uistite sa, Ïe je telefón zapnut˘.
2. Navoºte telefónne ãíslo vrátane
medzimestskej predvoºby.
Ak chcete upraviÈ ãíslo na
obrazovke displeja,
jednoduch˘m stlaãením
tlaãidla
môÏete mazaÈ ãíslice
po jednej.
] Ak

Základné funkcie
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tlaãidlo na vymazanie
podrÏíte stlaãené, budú
sa postupne vymazávaÈ
ìal‰ie ãíslice.

2. Vyberte telefónne ãíslo
prostredníctvom horného/
dolného navigaãného tlaãidla.
3. Stlaãte

a ãíslo sa vytoãí.

Uskutoãnenie hovoru zo
zoznamu kontaktov

3. Stlaãte tlaãidlo OdoslaÈ
a ãíslo sa vytoãí.

âasto volané mená a telefónne
ãísla môÏete uloÏiÈ na kartu SIM
alebo do pamäte telefónu
naz˘vanej Zoznam kontaktov.

4. Hovor ukonãíte tlaãidlom na
ukonãenie
alebo prav˘m
kontextov˘m tlaãidlom.

âíslo môÏete vytoãiÈ jednoducho
tak, Ïe v zozname kontaktov
vyhºadáte príslu‰né meno.

Ukonãenie hovoru

Prijatie hovoru

Ak ste dokonãili hovor, stlaãte
tlaãidlo na ukonãenie
.

Keì vám niekto telefonuje, telefón
vyzváÀa a na displeji sa objaví
blikajúca ikona. Ak môÏe byÈ hovor
identifikovan˘, zobrazí sa na
displeji telefónne ãíslo volajúceho
(alebo jeho meno, ak je uloÏené
v telefónnom zozname).

Volanie s pouÏitím
telefónneho zoznamu
Mená a telefónne ãísla, ktoré ãasto
pouÏívate, môÏete uloÏiÈ medzi
Kontakty. Kontakty môÏete uloÏiÈ
na kartu SIM a/alebo do pamäte
telefónu. âíslo môÏete vytoãiÈ po
jednoduchom vyhºadaní
v telefónnom zozname
a stlaãením tlaãidla
.

Ak chcete nastaviÈ hlasitosÈ
slúchadla poãas hovoru, pouÏite
postranné tlaãidlá.
V reÏime neãinnosti môÏete
nastaviÈ hlasitosÈ tlaãidiel pomocou
postrann˘ch tlaãidiel.

2. Ak chcete hovor ukonãiÈ, zatvorte
telefón alebo stlaãte tlaãidlo
.

Základné funkcie

Nastavenie hlasitosti

1. Ak chcete prijaÈ prichádzajúci
hovor, otvorte telefón. (Ak je ako
reÏim prijatia hovoru nastavené
VysunúÈ telefón (Menu 9.5.2).)
Ak je telefón nastaven˘ tak, Ïe
hovor prijmete stlaãením
ºubovoºného tlaãidla, môÏete
prijaÈ hovor stlaãením
ktoréhokoºvek tlaãidla okrem
tlaãidla
a pravého
kontextového tlaãidla.
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Základné funkcie
Poznámka
] OdpovedaÈ na hovor môÏete aj
poãas pouÏívania Adresára alebo
in˘ch funkcií ponuky. Ak je
telefón pripojen˘ k PC cez kábel
USB, prichádzajúce hovory budú
omietnuté, ale po odpojení
telefónu od PC sa zobrazí okno
Zme‰kan˘ hovor.

Sila signálu

Základné funkcie
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Silu signálu zobrazuje indikátor
signálu (
) na displeji telefónu.
Sila signálu sa môÏe meniÈ, najmä
vnútri budov. Ak sa presuniete
k oknu, môÏe sa zlep‰iÈ
kvalita signálu.

Písanie textu
Pomocou klávesnice telefónu
môÏete písaÈ písmená a ãíselné
znaky. Zadávanie textu je potrebné
napríklad pri vkladaní mien do
adresára, písaní správy alebo
vytváraní plánovan˘ch udalostí
v kalendári. Telefón umoÏÀuje tieto
moÏnosti písania textu:
Poznámka
] V niektor˘ch poliach je povolen˘
len jeden reÏim vkladania textu
(napr. telefónne ãíslo
v poliach adresára).

ReÏim T9

ReÏim klasickej
klávesnice (reÏim ABC)
V tomto reÏime vkladáte
písmená opakovan˘m
stláãaním príslu‰ného tlaãidla,
aÏ k˘m sa nezobrazí Ïiadané
písmeno.

âíseln˘ reÏim
(reÏim 123)
Stlaãením tlaãidiel vkladáte
príslu‰né ãísla. Ak chcete
zmeniÈ reÏim v textovom poli na
ãíseln˘, stláãajte tlaãidlo
,
aÏ k˘m sa nezobrazí reÏim 123.

Základné funkcie

Tento reÏim umoÏÀuje písaÈ
slová pomocou jedného
stlaãenia tlaãidla pre kaÏdé
písmeno. KaÏdé tlaãidlo na
klávesnici telefónu obsahuje
viac ako jedno písmeno. ReÏim
T9 automaticky porovnáva
stlaãenia tlaãidiel s intern˘m
slovníkom a urãí príslu‰né
slovo, takÏe potrebujete
omnoho menej stlaãení ako pri
reÏime klasickej klávesnice
ABC. Tento reÏim sa niekedy
oznaãuje ako prediktívne
písanie textu.

29

Základné funkcie
ReÏim symbolov
Tento reÏim umoÏÀuje zadávanie
‰peciálnych znakov.

Zmena reÏimu
písania textu
1. Keì sa nachádzate v poli, ktoré
umoÏÀuje vkladanie znakov,
uvidíte indikátor reÏimu
vkladania textu v pravom
hornom rohu displeja.
2. Ak chcete zmeniÈ reÏim, stlaãte
tlaãidlo
. Dostupné reÏimy
sa zmenia.
Základné funkcie
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PouÏívanie reÏimu T9
Prediktívny reÏim písania textu T9
umoÏÀuje písaÈ slová jednoduch‰ie
a s minimálnym poãtom stlaãen˘ch
klávesov. Postupne so stláãaním
jednotliv˘ch tlaãidiel telefón
zobrazuje znaky, o ktor˘ch

predpokladá, Ïe ich chcete
napísaÈ. Do slovníka môÏete
pridávaÈ aj nové slová. Keì sú
vloÏené nové slová, odráÏa sa to
na priorite jednotliv˘ch ponúk zo
slovníka.
Poznámka
] In˘ jazyk slovníka T9 môÏete
vybraÈ pomocou ponuky alebo
stlaãením a podrÏaním tlaãidla
. Ako predvolené
nastavenie je slovník T9 vypnut˘.

1. Keì pí‰ete v reÏime T9,
stláãajte tlaãidlá
aÏ
KaÏdé tlaãidlo iba raz.

.

] Slovo

sa s pribúdajúcimi
písmenami mení. Nev‰ímajte
si to, ão je na displeji, aÏ k˘m
neskonãíte vkladanie písmen.

] Ak

je slovo po skonãení
vkladania písmen stále
nesprávne, pomocou dolného

navigaãného tlaãidla si
môÏete vybraÈ zo slov v
slovníku, ktoré náleÏia k danej
kombinácii tlaãidiel.

PouÏívanie reÏimu ABC

Príklad
Stlaãte
napísanie slova home.

1. Stlaãte tlaãidlo oznaãené
príslu‰n˘m písmenom:

na

] Ak

poÏadované slovo nie je
v ponuke slovníka, pridajte ho
pouÏitím reÏimu ABC.

2. Najprv vloÏte celé slovo a potom
ho upravte alebo vymaÏte
ºubovoºné písmená.

] Jedenkrát
] Dvakrát
]A

pre prvé písmeno.

pre druhé písmeno.

tak ìalej.

2. Medzeru vloÏíte tlaãidlom
Ak chcete vymazaÈ písmená,
stlaãte tlaãidlo
. Ak
podrÏíte tlaãidlo
,
vymaÏete cel˘ displej.
Poznámka
] ëal‰ie podporované znaky
nájdete v nasledujúcej tabuºke.

Základné funkcie

3. Ak chcete doplniÈ ku kaÏdému
slovu medzeru, stlaãte tlaãidlo
alebo . Ak chcete
vymazaÈ písmená, stlaãte
.
Stlaãením a podrÏaním tlaãidla
sa zaãnú znaky
vymazávaÈ súvislo.

Na písanie textu pouÏívajte tlaãidlá
aÏ
.
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Tlaãidlo

Základné funkcie
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Znaky v poradí, v akom sa zobrazujú

Veºké písmená Malé písmená
.,/?!-:'"@1

.,/?!-:'"@1

ABC2ÁâÄ

abc2áãä

DEF3ëÉ

def3ìé

GHI4Í

ghi4í

JKL5Ωª

jkl5æº

MNO6≈ÓÔÖÃ

mno6ÀóôöŒ

PQRS7Ÿ·

pqrs7⁄‰

TUV8ËÚÜÙ

tuv8Èúüı

WXYZ9¯Î

wxyz9˘Ï

Medzerník 0
(Dlhé stlaãenie)

Medzerník 0
(Dlhé stlaãenie)

PouÏívanie reÏimu 123
ReÏim 123 umoÏÀuje vkladaÈ do
textu ãísla (napríklad telefónne
ãíslo). Stlaãte tlaãidlá prislúchajúce
jednotliv˘m ãísliciam a potom sa
manuálne prepnite do príslu‰ného
textového reÏimu.

PouÏívanie
reÏimu symbolov
PouÏitím reÏimu symbolov vám
tento reÏim umoÏÀuje vloÏiÈ
viacero symbolov alebo
‰peciálnych znakov.
Pre vloÏenie symbolu stlaãte
tlaãidlo
. Pomocou
navigaãn˘ch klávesov vyberte
poÏadovan˘ symbol a stlaãte
tlaãidlo [OK].

Strom menu
Text v návode zobrazuje formát zoznamu.
Nasledujúci obrázok ukazuje dostupnú ‰truktúru ponuky a udáva:
] âíslo

priradené ku kaÏdej moÏnosti ponuky.

]

Stranu, na ktorej nájdete opis príslu‰nej funkcie.
Do poÏadovanej ponuky môÏete prejsÈ pomocou ºavého kontextového
tlaãidla [Ponuka], navigaãn˘ch tlaãidiel a tlaãidla [OK]. A môÏete tieÏ
vyuÏiÈ skratku tak, Ïe po stlaãení ºavého kontextového tlaãidla
[Ponuka] stlaãíte zodpovedajúce tlaãidlo s ãíslom, ktoré má
poÏadovaná ponuka.
1. Prehl'adávaã

2. Register hovorov
2.1 V‰etky hovory

1.2 ZáloÏky

2.2 Neprijaté hovory

1.3 VloÏte adresu

2.3 Volané ãísla

1.4 História

2.4 Prijaté hovory

1.5 UloÏené stránky

2.5 Trvanie hovoru

1.6 Nastavenia

2.6 Cena hovoru

1.7 Informácie

2.7 Info o dátach

3. Nástroje
3.1 Budík
3.2 Kalendár
3.3 Kalkulaãka
3.4 Poznámky
3.5 Úlohy
3.6 Stopky
3.7 Prevodník
jednotiek
3.8 Svetov˘ ãas
3.9 SluÏby
karty SIM

Strom menu

1.1 Domov
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Strom menu
4. Multimédiá

6.1 Obrázky

4.2 Fotoaparát

6.2 Zvuky

4.3 Videokamera

6.3 Videá

4.4 FM rádio

6.4 Iné

4.5 Hlasov˘
záznamník

6.5 Hry a aplikácie

5. Správy

Strom menu
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6. Moje zloÏka

4.1 MP3 prehrávaã

5.1 Nová správa
5.2 Prijaté
5.3 Koncepty
5.4 Na odoslanie
5.5 Odoslané
5.6 Hlasová po‰ta
5.7 Informaãné
správy
5.8 ·ablóny
5.9 Nastavenia

6.6 Externá pamäÈ

7. Profily
7.1

8. Kontakty
8.1 HºadaÈ
8.2 Nov˘ kontakt
8.3 R˘chla voºba
8.4 Skupiny
8.5 KopírovaÈ
v‰etko
8.6 ZmazaÈ v‰etko
8.7 Nastavenia
8.8 Informácie

9. Nastavenia
Normálny

7.2

Tich˘

7.3

Len
vibrovanie

7.4

Hlasn˘

7.5

Handsfree

9.1 Dátum a ãas
9.2 Jazyky
9.3 Displej
9.4 Pripojenie
9.5 Hovory
9.6 Zabezpeãenie
9.7 ReÏim poãas letu
9.8 Úspora energie
9.9 ObnoviÈ
pôvodné
nastavenia
9.0 Stav pamäte

Prehl'adávaã
Domov

Menu 1.1

Pripojí sa k domovskej stránke.
Zobrazí sa domovská stránka,
ktorá je definovaná v aktivovanom
profile. Definoval ju poskytovateº
sluÏby, ak ste si ju nedefinovali
v aktivovanom profile.

ZáloÏky

Menu 1.2

Toto menu umoÏÀuje uloÏiÈ URL
obºúben˘ch internetov˘ch stránok,
aby ste sa k nim mohli
jednoduch‰ie vrátiÈ.

] PripojiÈ:

Pripojenie
k vybratej záloÏke.

] ZobraziÈ:

Uvidíte
vybratú záloÏku.

] UpraviÈ:

Úprava URL a/alebo
mena vybratej záloÏky.

] Nová

záloÏka: Vytvorenie
novej záloÏky.

] OdoslaÈ

URL cez: Odo‰le
vybratú záloÏku pomocou
SMS/MMS a Obrázkové správy.

] ZmazaÈ:

Vymazanie
vybratej záloÏky.

] ZmazaÈ

v‰etko: Vymazanie
v‰etk˘ch záloÏiek.

2. Vyberte PridaÈ a stlaãte
tlaãidlo OK.

] Nová

zloÏka

3. Po vloÏení poÏadovanej URL
a názvu stlaãte tlaãidlo OK.

] KopírovaÈ

] PremiestniÈ

] Hromadné

mazanie

Prehl'adávaã

Vytvorenie záloÏky
1. Stlaãte ºavé kontextové
tlaãidlo
[MoÏnosti].

Po v˘bere poÏadovanej záloÏky sa
zobrazia tieto moÏnosti:
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Prehl'adávaã
VloÏte adresu

Menu 1.3

Nastavenia

MôÏete nastaviÈ profil,
vyrovnávaciu pamäÈ, súbor cookie
a zabezpeãenie spojené
s internetovou sluÏbou.

História

SieÈové profily

Menu 1.4

V tejto ponuke sa zobrazia
naposledy prezerané stránky.

UloÏené stránky

Menu 1.5

Telefón dokáÏe uloÏiÈ stránku na
displeji ako súbor off-line.

(Menu 1.6.1)

Profil je informácia pre sieÈ a slúÏi
na pripojenie k internetu.
V pamäti telefónu sú uloÏené
predvolené profily niektor˘ch
operátorov. Nie je moÏné
premenovaÈ predvolené profily.
KaÏd˘ profil má takéto podmenu:
] AktivovaÈ:

Prehl'adávaã
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Menu 1.6

Ak vloÏíte konkrétne URL, pripojíte
sa priamo na stránku, ktorú chcete
zobraziÈ. Po vloÏení URL stlaãte
tlaãidlo OK.

Aktivuje vybrat˘

profil.
] ZobraziÈ:

Uvidíte vybrat˘ profil.

] Nov˘

profil: UmoÏÀuje
premenovaÈ profil.

Cookies

] VymazaÈ

UmoÏÀuje zistiÈ, ãi sa pouÏívajú
súbory cookie.

v‰etko: UmoÏÀuje
vynulovaÈ v‰etky profily.

ZobraziÈ ‰t˘l

(Menu 1.6.2)

MôÏete zmeniÈ veºkosÈ obrazovky
prehºadávaãa.

Cache

Certifikáty
zabezpeãenia

(Menu 1.6.4)

(Menu 1.6.5)

Zobrazenie zoznamu osobn˘ch
certifikátov, ktoré sú uloÏené
v telefóne.

(Menu 1.6.3)

Informácie alebo sluÏby, ktoré ste
pouÏili, sú uloÏené vo
vyrovnávacej pamäti telefónu.

(Menu 1.6.6)

UmoÏní vám poãas prehliadania
zapnúÈ alebo vypnúÈ zobrazenie
obrázkov.

Java skript

(Menu 1.6.7)

Táto ponuka vám umoÏní aktivovaÈ
Skript Java zatiaº, ão pouÏívate
webov˘ prehºadávaã.

Prehl'adávaã

Poznámka
] Vyrovnávacia pamäÈ je pamäÈ,
ktorá slúÏi na doãasné
uloÏenie údajov.

ZobraziÈ obrázok
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Prehl'adávaã
PamäÈ sa pouÏíva

(Menu 1.6.8)

MôÏete vybraÈ pamäÈ, ktorá sa má
pouÏívaÈ.

Informácie
Uvidíte informácie o verzii
prehliadaãa WAP.

Prehl'adávaã
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Menu 1.7

Register hovorov
Záznamy o zme‰kan˘ch, prijat˘ch
a volan˘ch hovoroch si môÏete
prezeraÈ len v prípade, Ïe sieÈ
podporuje technológiu zobrazenia
ãísla volajúceho (angl. Calling Line
Identification Presentation – CLIP).

] ZobraziÈ

âíslo a meno (ak je k dispozícii) sa
objavia spolu s dátumom a ãasom,
kedy sa hovor uskutoãnil. MôÏete
si prezeraÈ aj ãasy hovorov.

] OdoslaÈ

na toto ãíslo správu

] ZmazaÈ

hovor zo zoznamu

ãíslo (ak je k dispozícii)
a zavolaÈ naÀ alebo ho uloÏiÈ
medzi Kontakty.

] PridaÈ

k tomuto telefónnemu
ãíslu nové meno a uloÏiÈ ho
medzi Kontakty.

Volané ãísla
V‰etky hovory

Menu 2.1

Takisto môÏete:
] ZobraziÈ

Neprijaté hovory

Menu 2.2

Táto voºba umoÏÀuje zobraziÈ 50
posledn˘ch neprijat˘ch hovorov.
Takisto môÏete:

ãíslo (ak je k dispozícii)
a zavolaÈ naÀ alebo ho uloÏiÈ
medzi Kontakty.

] PridaÈ

k tomuto telefónnemu
ãíslu nové meno a uloÏiÈ ho
medzi Kontakty.

Register hovorov

MôÏete si prezeraÈ v‰etky
zoznamy odchádzajúcich
a prichádzajúcich hovorov.

Menu 2.3

Táto voºba umoÏÀuje zobraziÈ
posledn˘ch 50 volan˘ch ãísel
(prepojen˘ch aj neprepojen˘ch).
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Register hovorov
] OdoslaÈ

na toto ãíslo správu

Trvanie hovoru

] ZmazaÈ

hovor zo zoznamu

UmoÏÀuje zobraziÈ trvanie
prichádzajúcich a odchádzajúcich
hovorov.

Prijaté hovory

Menu 2.4

Táto voºba umoÏÀuje zobraziÈ
posledn˘ch 50 prijat˘ch hovorov.
Takisto môÏete:
] ZobraziÈ

ãíslo (ak je k dispozícii)
a zavolaÈ naÀ alebo ho uloÏiÈ
medzi Kontakty.

] PridaÈ

k tomuto telefónnemu
ãíslu nové meno a uloÏiÈ ho
medzi Kontakty.

Register hovorov
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] OdoslaÈ

na toto ãíslo správu

] ZmazaÈ

hovor zo zoznamu

Menu 2.5

MôÏete v Àom aj vynulovaÈ
poãítadlo.
K dispozícii sú nasledujúce
poãítadlá:
] Posledn˘

hovor: DæÏka
posledného hovoru.

] Volané

ãísla: DæÏka
odchádzajúcich hovorov.

] Prijaté

hovory: DæÏka
prichádzajúcich hovorov.

] V‰etky

hovory: Celková dæÏka
v‰etk˘ch uskutoãnen˘ch
a prichádzajúcich hovorov od
posledného vynulovania
poãítadla.

Cena hovoru

Menu 2.6

UmoÏÀuje zistiÈ cenu za posledn˘
hovor, v‰etky hovory, zostávajúci
kredit a vynulovaÈ cenu. Na
potvrdenie vymazania je potrebn˘
kód PIN2.

Info o dátach

Menu 2.7

Pomocou tejto voºby môÏete zistiÈ
mnoÏstvo dát prenesen˘ch sieÈou
cez GPRS. Okrem toho môÏete
zistiÈ, ako dlho ste boli pripojení.

Register hovorov
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Nástroje
Budík

Menu 3.1

MôÏete si nastaviÈ aÏ päÈ
rôznych budíkov v rozliãn˘ch
ãasoch budenia.
1. Zvoºte ZapnúÈ a vloÏte
poÏadovan˘ ãas budenia.
2. Zvoºte periódu opakovania:
Raz, Po-Pia, Po-So, So-Ne,
KaÏd˘ deÀ.
3. Zvoºte tón budíka
a stlaãte
[UloÏiÈ].

Kalendár

Nástroje
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Ak vidíte v kalendári oznaãen˘
dátum, znamená to, Ïe pre dan˘
deÀ existuje plánovan˘ rozvrh
alebo poznámka. Táto funkcia vám
pripomenie va‰e rozvrhy
a poznámky. V telefóne zaznie
v˘straÏn˘ tón, ak ho nastavíte
ako spôsob upozornenia.
V reÏime kalendára stlaãte ºavé
kontextové tlaãidlo
[MoÏnosti]
nasledovne;
] ZobraziÈ

Menu 3.2

Keì vstúpite do tejto ponuky,
zobrazí sa kalendár. Horná ãasÈ
obrazovky obsahuje ãasti pre
dátum. Keì zmeníte dátum,
kalendár sa zaktualizuje podºa
tohto dátumu. ·tvorcov˘ kurzor
sa pouÏíva na vyhºadanie
urãitého dÀa.

Pre zvolen˘ deÀ zobrazte v‰etky
rozvrhy a poznámky. Na
prehliadanie zoznamov
poznámok pouÏívajte
.
,
Ak si chcete pozrieÈ poznámku
podrobne, stlaãte ºavé
kontextové tlaãidlo
[OK].
Stlaãením ºavého kontextového
tlaãidla
[MoÏnosti] zobrazíte
poloÏky ZobraziÈ, OdstrániÈ,

Nov˘ rozvrh, OdoslaÈ ako
textovú správu/multimediálnu
správu/cez Bluetooth/
prostredníctvom, UpraviÈ,
Kalendár, Tón plánovaãa,
V‰etky rozvrhy, PrejsÈ na dátum,
Viacnásobné odstránenie
a OdstrániÈ v‰etky.
] Nov˘

rozvrh?

UmoÏÀuje pridaÈ k vybratému
dÀu novú úlohu. MôÏete pridaÈ
aÏ 100 poznámok. Zadajte
predmet a stlaãte ºavé
kontextové tlaãidlo
[OK].
V nasledujúcej ãasti zapí‰te
príslu‰né informácie; âas,
OpakovaÈ a Budík.
] Tón

plánovaãa

rozvrhy

Zobrazenie v‰etk˘ch rozvrhov
a poznámok pre zvolen˘ deÀ.
Po zozname poznámok sa
môÏete pohybovaÈ tlaãidlami
. Ak pre urãitú
,
poznámku nastavíte budík,
zobrazí sa ikona budíka.
] PrejsÈ

na dátum

UmoÏÀuje priamo prejsÈ na
vybrat˘ dátum.
] OdstrániÈ

staré

Uplynuté rozvrhy, o ktor˘ch ste
boli informovaní, môÏete
vymazaÈ.
] ZmazaÈ

v‰etko

Vybratím tejto voºby môÏete
vymazaÈ v‰etky poznámky.

Nástroje

Tón budíka môÏete nastaviÈ pre
kaÏd˘ zvolen˘ dátum.

] V‰etky
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Nástroje
Kalkulaãka

Menu 3.3

Menu 3.4

Obsahuje ‰tandardné funkcie ako
+, –, x, ÷ : Sãítanie, Odãítanie,
Násobenie a Delenie.

1. Stlaãením ºavého kontextového
tlaãidla
[ZvoliÈ] vyberte voºbu
Poznámka.

Navy‰e môÏete pouÏiÈ rôzne
funkcie kalkulaãky, ako napríklad
+/_, sin, cos, tan, log, IN, exp, sqrt,
deg, rad.

2. Ak je zoznam prázdny,
stlaãením ºavého kontextového
tlaãidla
[Nové] môÏete pridaÈ
novú poznámku.

1. VloÏte prvé ãíslo.

3. Napí‰te poznámku a stlaãte ºavé
kontextové tlaãidlo
[MoÏnosti] > [UloÏiÈ].

2. Stlaãte príslu‰né navigaãné
tlaãidlo matematického úkonu.
3. VloÏte druhé ãíslo.
4. Stlaãte tlaãidlo
v˘sledku.

na zobrazenie

5. Na vloÏenie desatinného ãísla
stlaãte tlaãidlo
.
Nástroje
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Poznámky

6. Funkciu Kalkulaãka ukonãíte
prav˘m kontextov˘m tlaãidlom
[SpäÈ].

Poznámka
] Ak chcete zmeniÈ reÏim písania
textu, postupne stláãajte
.

Úlohy

Menu 3.5

MôÏete zobraziÈ, upraviÈ a pridaÈ
úlohy, ktoré sa majú vykonaÈ.
Úlohy sa zobrazujú v poradí podºa
dní. Úlohy, ktoré sa dokonãili alebo
nedokonãili, sa zobrazujú rôznymi
spôsobmi.
MoÏnosti
] ZobraziÈ: Ak chcete zobraziÈ
podrobn˘ obsah úloh, umiestnite
kurzor na poÏadovanú poloÏku
v zozname úloh a potom stlaãte
tlaãidlo
.
] Nová

MôÏete zobraziÈ stav
zvolenej úlohy.

] OdstrániÈ:

MôÏete odstrániÈ

úlohu.
MôÏete zobraziÈ, ãi úlohy
prebiehajú alebo sa dokonãili.
] UpraviÈ:

Pomocou ºavého
kontextového tlaãidla [MoÏnosti]
môÏete upraviÈ úlohu.

] Kalendár:

MôÏete zobraziÈ
úlohy poãas zvoleného dÀa.

] OdstrániÈ:

MôÏete vybraÈ úlohy,
aby ste pouÏili moÏnosti ZmazaÈ
v‰etko, Hromadné mazanie,
OdstrániÈ v‰etky dokonãené
a OdstrániÈ staré.

] OdoslaÈ

cez (SMS, MMS,
Bluetooth)

Nástroje

úloha: Aby ste vloÏili
dátum, popis a prioritu pre úlohu
a vloÏili stav. Po skonãení
zadávania údajov stlaãte ºavé
kontextové tlaãidlo [UloÏiÈ],
aby ste uloÏili novú úlohu.

] Stav:
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Nástroje
Stopky

Menu 3.6

1. Stlaãením tlaãidla [·tart]
zaznamenáte ãas, priãom ãas
kola zaznamenáte stlaãením
tlaãidla [Kolo].
2. Stlaãením tlaãidla [Stop] zistíte
zaznamenan˘ ãas kola.
3. Stlaãením tlaãidla [VynulovaÈ]
vynulujete stav.

Prevodník jednotiek

Nástroje

46

Menu 3.7

Táto aplikácia prevedie ak˘koºvek
rozmer na poÏadované jednotky.
Je 9 typov, ktoré môÏu byÈ
prevedené na jednotky: Mena,
OblasÈ, DæÏka, HmotnosÈ, Teplota,
Objem, R˘chlosÈ.
1. Jeden z deviatich typov
jednotiek vyberiete stlaãením
tlaãidla
[OK].

2. Jednotku, ktorú chcete previesÈ,
vyberte stlaãením
a .
Nie je moÏné vloÏiÈ symbol “-”
do jednotky prevodníka.
3. Zvoºte ‰tandardné hodnoty
pouÏitím
,
.

Svetov˘ ãas

Menu 3.8

Funkcia Svetov˘ ãas poskytuje
informácie o ãase vo veºk˘ch
mestách po celom svete.
Navigáciou pomocou tlaãidiel
/
môÏete zobraziÈ ãas pre
poÏadovanú krajinu alebo mesto.

SluÏby karty SIM

Menu 3.9

Táto ponuka závisí na sluÏbách
SIM a siete.

Multimédiá
MP3 prehrávaã

Menu 4.1

Telefón KG290 má vstavan˘ MP3
prehrávaã. Pomocou
kompatibiln˘ch slúchadiel alebo
reproduktora telefónu si môÏete
vypoãuÈ hudobné súbory MP3,
ktoré máte uloÏené v pamäti
telefónu.
Poznámka
] Pre malé rozmery reproduktora
môÏe byÈ zvuk v niektor˘ch
prípadoch skreslen˘, najmä pri
maximálnej hlasitosti a veºkom
mnoÏstve basov˘ch tónov. Preto
vám odporúãame vychutnávaÈ si
vysokú kvalitu hudby cez
stereoslúchadlá.

] MPEG-2

Layer III, MPEG-2.5
Layer III: vzorkovacia frekvencia
od 8 kHz do 48 kHz. Prenosová
r˘chlosÈ do 320 kb/s, stereo.

Formáty ADIF, ADTS
(vzorkovacia frekvencia od 8
kHz do 48 kHz)

] AAC+:

V1 : (Prenosová r˘chlosÈ
16–128 kb/s)
V2 : (Prenosová r˘chlosÈ
16–48 kb/s) (vzorkovacia
frekvencia od 8 kHz do
48 kHz)

Súbory MP3 môÏete preniesÈ do
svojho telefónu z kompatibilného
PC pomocou funkcie hromadného
ukladania (Mass Storage). Po
pripojení telefónu k poãítaãu
pomocou kábla USB (súãasÈ
balenia) sa bude telefón
v programe Prieskumník systému
Windows (Windows Explorer)
zobrazovaÈ ako vymeniteºn˘ disk.
1. Stlaãením vyberte ponuku
Multimédiá a potom vyberte
MP3 prehrávaã.

Multimédiá

Hudobn˘ prehrávaã
podporuje formáty:

] AAC:
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Multimédiá
2. Stlaãte ºavé kontextové
tlaãidlo
[MoÏnosti] a zobrazí
sa nasledujúce menu.
] PozastaviÈ:

MôÏete pozastaviÈ
prehrávanie MP3 súborov.

] ZobraziÈ

zozn. prehr. skl.:
MôÏete vybraÈ in˘ súbor
v zozname MP3 súborov.

] NastaviÈ

ako vyzváÀací tón:
MôÏete nastaviÈ práve
prehrávanú hudbu z MP3
súboru ako vyzváÀací tón.

] Nastavenia:

Multimédiá
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- Ekvalizér: Táto voºba vám
umoÏÀuje nastaviÈ zvukov˘
dojem prostredia, v ktorom
poãúvate hudbu.
- ReÏim prehrávania: Táto
ponuka umoÏÀuje nastaviÈ
reÏim prehrávania: OpakovaÈ
jednu, OpakovaÈ v‰etky,
PrehraÈ v‰etko.

- NastaviÈ náhodn˘ v˘ber: Ak
vyberiete moÏnosÈ Zapnuté,
môÏete poãúvaÈ hudbu
v náhodnom poradí.
- Vizuálny efekt: MôÏete si
vybraÈ z menu vizuálnych
efektov: Skutoãné spektrum,
Falo‰né. Táto voºba umoÏÀuje
zmeniÈ pozadie hlavného a
vedºaj‰ieho displeja poãas
prehrávania
MP3 súboru.

Fotoaparát

Menu 4.2

Pomocou zabudovaného
fotoaparátu v telefóne môÏete
snímaÈ obrázky alebo nahrávaÈ
videá. Obrázky môÏete poslaÈ aj
in˘m ºuìom alebo nastaviÈ
fotografie ako tapetu.

indikátor

- Nerozoberajte ani neupravujte
fotoaparát, pretoÏe by to mohlo
viesÈ ku vzniku poÏiaru alebo
jeho po‰kodeniu.
1. V pohotovostnom reÏime
podrÏte tlaãidlo .

MoÏnosti

Album

• Snímanie fotografií
PodrÏte tlaãidlo fotoaparátu .
- Aby ste nasnímali zreteºné
obrázky, pri stlaãení tlaãidla
fotoaparátom neh˘bte.

- S fotoaparátom narábajte
opatrne, pretoÏe je citliv˘ na
otrasy, a na ãistenie objektívu
pouÏívajte mäkkú tkaninu.

3. Ak chcete obrázok uloÏiÈ, stlaãte
tlaãidlo .
] Rozlí‰enie

[ ]: UmoÏÀuje
nastaviÈ veºkosÈ obrázka –
(1280x960) (640x480)
a (320x240). Funkcia viacer˘ch
záberov je k dispozícii len pri
rozlí‰ení (320x240) a (640x480)
pixelov.

] Kvalita

[ ]: UmoÏÀuje vám
nastaviÈ kvalitu obrázka na
Normálne, Stredná a Vysoká
kvalita.

Multimédiá

- Primerane upravte vzdialenosÈ od
objektu, ktor˘ chcete
odfotografovaÈ (viac ako 50 cm).

2. Zamerajte sa na objekt, ktor˘
chcete odfotografovaÈ, a stlaãte
tlaãidlo
.
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Multimédiá
] âasovaã

[ ]: UmoÏÀuje vám
vybraÈ oneskorenie (VypnúÈ, 3
sekundy, 5 sekúnd alebo 10
sekúnd). Fotoaparát odfotí
fotografiu po urãenom ãase.

] UloÏiÈ

do [
]: Po nasnímaní
obrázka môÏete nastaviÈ priestor
na uloÏenie. (Externé/Telefón)

] Viac

záberov [ ]: UmoÏÀuje
snímaÈ viacero fotografií za
sebou.

] Efekt

[ ]: Sú dostupné 4
nastavenia: (Negatív/Mono/
Sépia/VypnúÈ)

] VyváÏ.

Multimédiá
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bielej [ ]: UmoÏÀuje
zmeniÈ nastavenia podºa
prostredia. (Îiarivkové svietlo/
Zamraãené/Svetlo Ïiarovky/
Denné svetlo/Automaticky)

] Tón

spú‰te [ ]: MôÏete
nastaviÈ zvuk pri fotografovaní.

] ObnoviÈ

pôv. nastavenia [ ]:
UmoÏÀuje vynulovaÈ nastavenia.

] ReÏim

zobrazenia (Cel˘
obrázok, Celá obrazovka)

Videokamera

Menu 4.3

1. Vyberte menu Videokamera.
2. Nastavenia v ponuke
Videokamera sú rovnaké
ako nastavenia v ponuke
Fotoaparát, okrem
nasledujúcich poloÏiek:

] Efekt

(VypnúÈ, Sépia, Mono,
Negatív)

] VyváÏ.

bielej (Automaticky,
Denné svetlo, Svetlo Ïiarovky,
Zamraãené, Ïiarivkové svietlo)

] ObnoviÈ

MoÏnosti

Album

Stlaãte tlaãidlo
pre
zaznamenanie obrázka.
] ReÏim

[
]: UmoÏÀuje nastaviÈ
odosielanie video súboru cez
poloÏku MMS alebo ·tandardné.

] Rozlí‰enie

] Kvalita

(Normálna, Stredná,
Vysoká)
176

] UloÏiÈ

X

144

FM rádio

Menu 4.4

MôÏete vyhºadaÈ rádiové stanice
a vychutnaÈ si poãúvanie rádia.
1. Poklepte na príslu‰né tlaãidlo
ãísla kanálu na uloÏenie
aktuálne zvolenej rádiovej
stanice.
2. Po prednastavení rádiov˘ch
kanálov môÏete poãúvaÈ v‰etky
prednastavené kanály.

Multimédiá

[
]: MôÏete
vybraÈ nasledujúce rozlí‰enia:
128x96, 176x144.

pôv. nastavenia

do (Telefón)
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Multimédiá
3. Na zvolenom kanále môÏete
nastaviÈ frekvenciu a zmeniÈ
rádiovú stanicu. Poklepaním po
dobu dlh‰iu ako dve sekundy
alebo stlaãením postrann˘ch
tlaãidiel môÏete vyhºadaÈ ìal‰iu
stanicu.

Hlasov˘ záznamník
Menu 4.4

MôÏete nahraÈ hlasovú poznámku.
V ponuke [MoÏnosti] sú k dispozícii
nasledujúce poloÏky.
] ÚloÏn˘

do pamäte

MôÏete vybraÈ moÏnosÈ Telefón
alebo Externá pamäÈ.
Multimédiá

52

] ReÏim

nahrávania

MôÏete vybraÈ reÏim Normálny,
pri ktorom dæÏka záznamu nie je
obmedzená, alebo reÏim MMS
s dæÏkou záznamu do 30 sekúnd.
NahraÈ
1. Nahrávanie spustíte stlaãením
tlaãidla OK. Po spustení
nahrávania sa zobrazí správa
Nahrávanie a poãítadlo.
2. Ak chcete ukonãiÈ nahrávanie,
stlaãte pravé kontextové tlaãidlo
[ZastaviÈ].
Album
Zobrazí sa prieãinok Zvuky,
v ktorom sú uvedené v‰etky
zvukové súbory uloÏené v pamäti.

Správy
Nová správa

Menu 5.1

Táto ponuka zah⁄Àa funkcie
spojené s SMS (SluÏba krátkych
správ), MMS (SluÏba
multimediálnych správ), hlasovou
schránkou, ako aj servisn˘mi
správami siete.

SMS

(Menu 5.1.1)

MôÏete písaÈ a upravovaÈ
textové správy.
1. Vstúpte do ponuky Nové správy
stlaãením ºavého kontextového
tlaãidla
[OK].
2. Ak chcete napísaÈ novú správu,
zvoºte NapísaÈ textovú správu.

4. Stlaãte[MoÏnosti] na pripojenie
nasledovného;

] OdoslaÈ:

Odo‰le textové

správy.
1. Zadajte ãíslo príjemcu.
2. Stlaãte tlaãidlo
na pridanie
viacer˘ch príjemcov.
3. V adresári môÏete pridávaÈ
telefónne ãísla.
4. Stlaãte tlaãidlo
[MoÏnosÈ]
a po zadaní ãísel stlaãte
tlaãidlo OdoslaÈ.
] VloÏiÈ

- Symbol: Do správy môÏete
vloÏiÈ ‰peciálne znaky.
- Obrázok: MôÏete vloÏiÈ
Predvolenú grafiku alebo
grafiky v Mojich obrázkoch,
ktoré sú prístupné pre
krátke správy.

Správy

3. Na zjednodu‰enie vkladania
textu pouÏívajte T9.

MoÏnosti
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Správy
- Zvuk: MôÏete vloÏiÈ zvuky,
ktoré sú prístupné pre
krátke správy.
- SMS ‰ablóny: MôÏete pouÏiÈ
textové ‰ablóny, ktoré sú
uloÏené v telefóne.
- Kontakty: MôÏete pridaÈ
telefónne ãísla alebo
e-mailové adresy z adresára.
- Moja vizitka: K správe môÏete
pridaÈ va‰u vizitku.
] UloÏiÈ

do konceptov: UloÏí
správy v schránke Koncepty.

] Jazyky

T9: Zvoºte poÏadovan˘
jazyk reÏimu T9. ReÏim T9
vypnete v˘berom voºby „T9
vyp.“.

] Nové

MMS

slovo T9
(Menu 5.1.2)

MôÏete písaÈ a upravovaÈ
multimediálne správy s kontrolou
veºkosti správy.
1. Vstúpte do ponuky Nové správy
stlaãením ºavého kontextového
tlaãidla
[OK].
2. Ak chcete napísaÈ novú správu,
zvoºte NapísaÈ Multimédia.

Správy

] VymazaÈ

3. MôÏete vytvoriÈ novú správu
alebo si vybraÈ z uÏ vytvoren˘ch
‰ablón multimediálnych správ.

] UkonãiÈ:

Maximálna moÏná veºkosÈ súboru,
ktor˘ môÏe byÈ vloÏen˘ do MMS
správy je 300 kB.

text: Poãas písania
správy SMSmôÏete vymazaÈ
text.
Ak stlaãíte tlaãidlo
UkonãiÈ poãas písania správy,
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môÏete ukonãiÈ písanie správy
a vrátiÈ sa späÈ do ponuky
Správa. Správa, ktorú ste písali,
sa neuloÏí.

MoÏnosti
] OdoslaÈ:

Multimediálne správy
môÏete odoslaÈ viacer˘m
príjemcom, nastaviÈ prioritu
správy a nastaviÈ odoslanie
správy neskôr.

] VloÏiÈ:

] UloÏiÈ:

Multimediálne správy
môÏete ukladaÈ Medzi koncepty
alebo Ako ‰ablónu.

] Jazyky

T9: Zvoºte jazyk reÏimu
T9. ReÏim T9 vypnete v˘berom
voºby „T9 vyp.“.

MôÏete pridaÈ poloÏky
Symbol, Obrázok, Video, Zvuk,
Nová snímka, SMS ‰ablóny,
Kontakt, Moja vizitka, Nová
fotografia, Nové video, Nov˘
zvuk.

] Nové

Poznámka
] V‰etky správy sa automaticky
ukladajú v schránke odoslan˘ch
správ aj po neúspe‰nom
odoslaní.

] OdstraniÈ

] UkáÏka:

] UkonãiÈ:

MôÏete sa vrátiÈ do
ponuky Správa.

] UpraviÈ

] Trvanie

Prijaté

predmet
snímku

snímky

Menu 5.2

Telefón vás upozorní na prijatie
správy. Správa sa potom uloÏí do
zloÏky Prijaté správy.

Správy

Multimediálne správy,
ktoré ste vytvorili, si môÏete
prezeraÈ.

slovo T9: Vyberte nové
slovo slovníka T9 pre jeho
vloÏenie do slovníka.
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Správy
Ak telefón zobrazí „Nedostatok
miesta na správy na SIM karte“,
treba vymazaÈ niektorú správu zo
schránky prijat˘ch správ uloÏen˘ch
na SIM karte. Ak sa zobrazí
hlásenie „Nie je priestor pre
správu“, voºné miesto v kaÏdom
archíve môÏete vytvoriÈ
vymazaním správ, médií
a aplikácií.
Poznámka
] Správa na SIM karte: Správa na

SIM karte znamená, Ïe správa je
uloÏená len na SIM karte. Túto
správu môÏete presunúÈ do
pamäte telefónu.

Správy
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Pri signalizovan˘ch
multimediálnych správach
musíte poãkaÈ, k˘m sa správa
prevezme a spracuje.
Správu si môÏete preãítaÈ, keì si
ju vyberiete ºav˘m kontextov˘m
tlaãidlom
.

] ZobraziÈ:

MôÏete si pozrieÈ
prijaté správy.

] ZmazaÈ:

UmoÏÀuje zaslaÈ
odpoveì odosielateºovi správy.

] OdpovedaÈ:

MôÏete odpovedaÈ
v‰etk˘m odosielateºom.

] VolaÈ:

UmoÏÀuje vytoãiÈ ãíslo
odosielateºa správy.

] Informácie:

Pri kaÏdej správe si
môÏete prezrieÈ tieto informácie:
âíslo odosielateºa, Predmet (iba
pri Multimediálnych správach),
Dátum a ãas, Typ správy,
VeºkosÈ správy.

] Hromadné

mazanie: Správy,
ktoré chcete odstrániÈ, musíte
najskôr vybraÈ.

] ZmazaÈ

v‰etko: Vybratím
tejto voºby môÏete vymazaÈ
v‰etky správy.

Koncepty

Menu 5.3

V tomto menu si môÏete
prednastaviÈ maximálne päÈ
typov správ, ktoré pouÏívate
najãastej‰ie. Toto menu zobrazí
zoznam prednastaven˘ch
multimediálnych správ.
MôÏete si vybraÈ z t˘chto
moÏností:
] ZobraziÈ:

Zobrazí multimediálne

správy.
] UpraviÈ:

UmoÏní vám upraviÈ
zvolenú správu.

] ZmazaÈ:

Vybratú správu môÏete

vymazaÈ.
] Informácie:

Zobrazí informácie
o vybratej správe.
mazanie: Po vybratí
správ, ktoré chcete odstrániÈ,
stlaãte tlaãidlo OK, ãím môÏete
tieto správy odstrániÈ.

v‰etko ZmaÏe v‰etky
správy v prieãinku.

Na odoslanie

Menu 5.4

V tejto ponuke moÏno zobraziÈ
správu, ktorú sa chystáte odoslaÈ
alebo ktorú sa nepodarilo odoslaÈ.
Po úspe‰nom odoslaní správy sa
správa presunie to schránky
odoslan˘ch správ.
] ZobraziÈ: MôÏete si
prezeraÈ správu.
] OdstrániÈ:

MôÏete
vymazaÈ správu.

] Opätovne

zaslaÈ: Vybratú
správu môÏete opakovane
odoslaÈ.

] UpraviÈ:

SlúÏi na úpravu
vybratej správy.

Správy

] Hromadné

] ZmazaÈ
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Správy
] Informácie:

MôÏete
skontrolovaÈ informácie o kaÏdej
správe.

]

Viacnás. odstránenie: SlúÏi
na v˘ber a vymazanie
vybrat˘ch správ.

]

OdstrániÈ v‰etky: Vybratím
tejto voºby vymaÏete v‰etky
správy zo schránky odoslan˘ch
správ.

Odoslané

Menu 5.5

Pomocou tejto ponuky moÏno
zobraziÈ správy, ktoré boli
odoslané. MôÏete skontrolovaÈ ãas
a obsah t˘chto správ.
Správy
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Hlasová po‰ta

Menu 5.6

Po zvolení tejto ponuky
jednoducho stlaãte ºavé kontextové
tlaãidlo
[ZvoliÈ] na vypoãutie
hlasovej po‰ty.
Na vypoãutie hlasovej po‰ty
môÏete v pohotovostnom reÏime
drÏaÈ stlaãené tlaãidlo
.
Poznámka
] Po prijatí hlasovej po‰ty vá‰
telefón zobrazí ikonu a budete
poãuÈ upozornenie. Overte si,
prosím, u vá‰ho poskytovateºa
siete údaje o ich sluÏbách
v záujme správneho
nastavenia telefónu.

Informaãné správy

Menu 5.7

(voºba závisí od siete a do objednan˘ch sluÏieb)

Správy informaãn˘ch sluÏieb sú
textové správy, ktoré odosiela sieÈ
do telefónu GSM. Poskytujú
v‰eobecné informácie ako
predpovede poãasia, dopravné
informácie, sprostredkovanie
taxíkov, informácie o lekárÀach
a cenách akcií.
KaÏd˘ z dan˘ch typov informácií
má ãíslo, preto môÏete kontaktovaÈ
poskytovateºa sluÏieb, pokiaº
zadáte ãíslo urãitej informácie.

Na opätovné prezeranie správy
pouÏite postup uveden˘ dole;

(Menu 5.7.1)

1. Keì prijmete informaãnú
servisnú správu a zvolíte âítaÈ
na prezretie správy, zobrazí sa
táto na obrazovke. Inú správu
môÏete ãítaÈ posúvaním
,
alebo
[ëal‰í].
2. Správa bude zobrazená, pok˘m
nebude zvolená ìal‰ia správa.

Téma

(Menu 5.7.2)

(V závislosti od siete a predplaten˘ch sluÏieb)
] Zobrazenie

zoznamu: MôÏete
vidieÈ ãísla vami pridan˘ch
informaãn˘ch servisn˘ch správ.
Ak stlaãíte
[MoÏnosti],
môÏete upraviÈ alebo zmazaÈ
kategórie informaãn˘ch správ,
ktoré ste pridali.

] Aktívny

zoznam: V aktívnom
zozname môÏete zvoliÈ ãísla
informaãn˘ch servisn˘ch správ.

Správy

Keì obdrÏíte správu Informaãnej
sluÏby, objaví sa oznam o prijatí
novej správy alebo sa správa
Informaãnej sluÏby zobrazí priamo
na displeji.

âítaÈ

59

Správy
Ak aktivujete ãíslo informaãného
servisu, môÏete prijímaÈ správy
odoslané z toho ãísla.

·ablóny
SMS

]

ZobraziÈ: MôÏete vidieÈ ‰ablóny
multimédií.

]

UpraviÈ: SlúÏi na písanie novej
správy alebo upravovanie
zvolenej ‰ablóny správy zo
zoznamu textov˘ch ‰ablón.

]

OdoslaÈ cez
- Textová správa: SlúÏi na
odoslanie vybratej ‰ablóny
správy prostredníctvom SMS.
- MMS: SlúÏi na odoslanie
vybratej ‰ablóny správy
prostredníctvom MMS.

]

ZmazaÈ: SlúÏi na vymazanie
‰ablóny.

]

Nová ‰ablóna: SlúÏi na
vytvorenie novej ‰ablóny.

]

ZmazaÈ v‰etko: UmoÏÀuje vám
zmazaÈ v‰etky multimediálne
správy.

Menu 5.8

(Menu 5.8.1)

NiÏ‰ie je uveden˘ch 6 textov˘ch
‰ablón;
• Prosím, zavolaj mi naspäÈ.
• Me‰kám. Budem tam o ...
• Kde si teraz?
• Som na ceste
• Súrne! Kontaktujte ma.
• Milujem Èa!
Správy
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Dostupné sú nasledujúce
poloÏky.

]

Jazyky T9: Zvoºte jazyk reÏimu
T9. ReÏim T9 vypnete v˘berom
voºby „T9 vyp.“.

]

UkonãiÈ: UmoÏÀuje návrat do
ponuky Správa.

]

OdstrániÈ snímkuT9

VloÏiÈ: MôÏete pridaÈ poloÏky
Symbol, Obrázok, Video,
Zvuk, Nová snímka, SMS
‰ablóny, Kontakt, Moja vizitka,
Nová fotografia, Nové video,
Nov˘ zvuk.

]

Nové slovo T9

UkáÏka: MôÏete zobraziÈ
ukáÏku vytvoren˘ch
multimediálnych ‰ablón.

]

MMS

(Menu 5.8.2)

Po uloÏení novej ‰ablóny môÏete
pouÏívaÈ nasledovné moÏnosti.
]

]

]

UloÏiÈ: UmoÏÀuje uloÏiÈ nové
vytvorené multimediálne
‰ablóny.

UpraviÈ predmet: UmoÏÀuje
vám upraviÈ vami vybratú
multimediálnu správu.

]

Trvanie snímky: MôÏete
nastaviÈ trvanie snímky
multimediálnej správy.

SMS

Menu 5.9

(Menu 5.9.1)

Typ správy:
Text, Hlas, Fax, Národn˘
paging, X.400, E-mail, ERMES
Typ správy je zvyãajne
nastaven˘ na Text. Textovú
správu môÏete prekonvertovaÈ
do ìal‰ích formátov.
BliÏ‰ie informácie o tejto funkcii
získate od operátora.

Správy

]

Nastavenia
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Správy
]

]

Doba platnosti: Táto sluÏba
siete umoÏÀuje nastaviÈ, ako
dlho budú textové správy
uloÏené v centre správ.
Správa o doruãení: Ak
nastavíte Áno, môÏete si overiÈ,
ãi bola va‰a správa úspe‰ne
doruãená.

] Úãtovanie

za odpoveì: Keì
odo‰lete správu, môÏete
adresátovi umoÏniÈ, aby na Àu
odpovedal, ale cena za odpoveì
sa pripí‰e na vá‰ úãet.

] âíslo

centra správ:
Prostredníctvom tohto menu
môÏete zistiÈ ãíslo centra SMS
správ, ktoré je potrebné, aby ste
mohli správy odosielaÈ.

Správy
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MMS

(Menu 5.9.2)

] Predmet:

Keì je táto ponuka
zapnutá, môÏete zadaÈ predmet
multimediálnej správy.

] Trvanie

snímky: Zobrazí
trvanie jednotliv˘ch stránok
pri písaní správy.

] Priorita:

Pomocou tejto voºby
môÏete nastaviÈ poÏadovanú
prioritu správy.

] Doba

platnosti: Táto sluÏba
siete umoÏÀuje nastaviÈ, ako
dlho budú multimediálne správy
uloÏené v centre správ.

] Správa

o doruãení: Ak
nastavíte Áno, môÏete si overiÈ,
ãi bola va‰a správa úspe‰ne
doruãená.

] Správa

o preãítaní: MôÏete
prijaÈ správu o tom, ãi si
príjemca správu preãítal alebo
nie.

] Autom.

sÈahovanie: Ak
vyberiete Zapnuté, obdrÏíte
multimediálne správy
automaticky. Ak vyberiete
Vypnuté, obdrÏíte do schránky
prijat˘ch správ len notifikaãnú
správu (oznam) a potom si
môÏete toto oznámenie pozrieÈ.
Ak vyberiete Len domáca sieÈ,
obdrÏíte multimediálne správy
iba v dosahu svojej domácej
siete.

] SieÈové

typ správy

- Osobné: Osobné správy.
- Reklama: Komerãné správy.
- Informácie: Potrebné
informácie.

âíslo hlasovej po‰ty (Menu 5.9.3)
Hlasovú po‰tu môÏete prijímaÈ do
odkazovej schránky, ak túto sluÏbu
podporuje operátor. Keì príde do
odkazovej schránky nová hlasová
správa, na displeji sa zobrazí
príslu‰n˘ symbol.
BliÏ‰ie informácie potrebné na
správne nastavenie tejto funkcie
získate od operátora.
Správy

profily: Ak vyberiete
server multimediálnych správ,
môÏete nastaviÈ URL servera
multimediálnych správ.

] Povolen˘
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Správy
Servisná správa

(Menu 5.9.4)

Pomocou tejto voºby nastavíte, ãi
bude telefón prijímaÈ push správy.

Inform. správy
]

(Menu 5.9.5)

NaãítaÈ
- Zapnuté: Ak vyberiete túto
ponuku, telefón bude prijímaÈ
správy informaãn˘ch sluÏieb.
- Vypnuté: Ak vyberiete túto
voºbu, telefón nebude prijímaÈ
správy informaãnej sluÏby.

]

Upozornenie
- Zapnuté: Telefón pípnutím
oznámi prijatie správy
informaãnej sluÏby.

Správy
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- Vypnuté: Telefón neoznámi
prijatie správy informaãnej
sluÏby.

]

Jazyk
- Stlaãením tlaãidla OK môÏete
vybraÈ poÏadovan˘ jazyk.
Správy informaãnej sluÏby
sa budú zobrazovaÈ
v poÏadovanom jazyku.

Moja zloÏka
Obrázky

Menu 6.1

Zobrazí zoznam súborov JPG
v prieãinku Moje médiá\Fotografie
v pamäti pre multimédiá.
] ZobraziÈ:

JPG súbor si môÏete
prezrieÈ stlaãením tlaãidla OK
alebo zvolením ZobraziÈ
v ponuke MoÏnosti.

] ZmazaÈ:

Vymazanie súboru.

] NastaviÈ

ako

- Tapeta: Aktuálne zvolen˘
obrázok sa dá nastaviÈ ako
tapeta.

UmoÏÀuje zobraziÈ
prezentáciu z uloÏen˘ch
súborov.

] Nová

zloÏka: UmoÏÀuje vytvoriÈ
nov˘ prieãinok.

] Hromadné

mazanie: UmoÏÀuje
odstrániÈ viacero vybrat˘ch
súborov.

] ZmazaÈ

v‰etko: VymaÏe v‰etky
súbory v zozname.

] TriediÈ

podæa (Dátum,
Typ, Meno)

] Zoznam
] OdeslaÈ

cez (MMS, Bluetooth)

] VytlaãiÈ

cez Bluetooth
Moja zloÏka

- Obrázok kontaktu: Aktuálne
zvolen˘ obrázok sa dá nastaviÈ
ako obrázková identifikácia.

] Prezentácia:
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Moja zloÏka
Zvuky

Menu 6.2

Zobrazí zoznam súborov
v prieãinku Moje médiá\Hudba
v pamäti pre multimédiá.
] PrehráÈ:

MP3 súbor môÏete
prehraÈ stlaãením tlaãidla OK
alebo zvolením Prehraj
v ponuke MoÏnosti.

] NastaviÈ

ako: Aktuálne zvolen˘
zvuk môÏe byÈ nastaven˘ ako
VyzváÀací tón/Tón kontaktu.

] ZmazaÈ:

cez: Po‰lite zvolen˘
súbor do iného prístroja cez
MMS, Bluetooth.

] Nová

zloÏka: UmoÏÀuje vytvoriÈ
nov˘ prieãinok.

] Hromadné

mazanie: UmoÏÀuje
odstrániÈ viacero vybrat˘ch
súborov.

] ZmazaÈ

v‰etko: VymaÏe v‰etky
súbory v zozname.

] TriediÈ

Videá
Moja zloÏka
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Menu 6.3

Zobrazí zoznam súborov
v prieãinku Moje médiá\Videá
v pamäti pre multimédiá.
] OtvoriÈ:

Video súbor môÏete
prehraÈ stlaãením tlaãidla OK
alebo zvolením OtvoriÈ v ponuke
MoÏnosti.

Vymazanie súboru.

] OdoslaÈ

podºa (Dátum, Typ,

Meno)

Iné
Zobrazí zoznam súborov
v prieãinku Moje médiá\Iné
v pamäti pre multimédiá.

Menu 6.4

Hry a aplikácie

Menu 6.5

V tomto menu môÏete spravovaÈ
aplikácie Java, ktoré sú
nain‰talované v telefóne. Stiahnuté
aplikácie môÏete spustiÈ alebo
zmazaÈ alebo nastaviÈ voºbu
pripojenia.

Externá pamäÈ

Menu 6.6

Nov˘ fantastick˘ telefón LG
Model KG290 funguje ako
veºkokapacitné úloÏné zariadenie.
Ak pripojíte USB kábel, môÏete
telefón pouÏívaÈ ako
vymeniteºn˘ disk.
MôÏete preberaÈ MP3 súbory,
fotky, videá, textové súbory atì.
Toto vám dáva r˘chly prístup
z PC do telefónu jednoduch˘m
pripojením USB kábla.

Táto ponuka umoÏÀuje zobraziÈ
prieãinky Obrázky, Zvuky, Videá,
Dokumenty a Iné na pamäÈovej
karte. Ak externá pamäÈ nie je
dostupná, zobrazí sa správa
„VloÏte externú pamäÈ“.
Moja zloÏka
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Moja zloÏka
Poznámka
Funkcia MASS STORAGE
(veºkokapacitné úloÏné
zariadenie) funguje, len ak je
telefón v stave neãinnosti.
] NEODPÁJAJTE kábel poãas

preberania súborov. Po
prevzatí súborov musíte kliknúÈ
na poloÏku „Safely Remove
Hardware“ (Bezpeãné
odstránenie hardvéru)
v poãítaãi, a aÏ potom
odpojiÈ kábel.
] Keì kopírujete súbor na

Moja zloÏka
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vymeniteºn˘ disk, na displeji sa
zobrazí správa „prenos“.
Znamená to, Ïe funkcia MASS
STORAGE funguje
a uskutoãÀuje sa prenos
údajov. K˘m prebieha „prenos“,
neodpájajte kábel.
Ak poãas prenosu odpojíte
kábel, môÏe dôjsÈ k strate
alebo poru‰eniu údajov, a
prípadne aj k po‰kodeniu
telefónu.

] Ak sa poãas pouÏívania funkcie

MASS STORAGE vyskytne
prichádzajúci hovor, tento
hovor sa odmietne, ale po
odpojení kábla uvidíte
zme‰kan˘ hovor.

Profily
V menu Profily si môÏete nastaviÈ
a prispôsobiÈ tóny telefónu na
rozliãné udalosti, podºa prostredia
alebo skupín volajúcich.
Existuje päÈ predvolen˘ch profilov:
Normálny, Tich˘, Len
vibrovanie, Hlasn˘ a Handsfree.
KaÏd˘ z profilov si môÏete
prispôsobiÈ. Stlaãte ºavé
kontextové tlaãidlo [Menu]
a pouÏitím navigaãn˘ch tlaãidiel
vyberte voºbu Profily.

AktivovaÈ

(Menu 7.x.1)

1. Na displeji sa zobrazí
zoznam profilov.

3. Vyberte voºbu AktivovaÈ.

(Menu 7.x.2)

PresuÀte sa v zozname profilov na
poÏadovan˘ profil. Po stlaãení
ºavého kontextového tlaãidla
alebo tlaãidla OK zvoºte
PrispôsobiÈ.
Otvorí sa voºba nastavenia profilu.
Nastavte moÏnosti podºa potreby.
] Typ

vyzváÀacej v˘strahy:
Nastavte typ upozornenia na
prichádzajúce hovory.

] Tóny

zvonení: Vyberte si zo
zoznamu poÏadovan˘
vyzváÀací tón.

] HlasitosÈ

zvonenia: Nastavenie
hlasitosti zvonenia.

] Typ

hlásenia správy: Nastavte
typ upozornenia na
prichádzajúcu správu.

Profily

2. V zozname Profily prejdite na
profil, ktor˘ chcete aktivovaÈ,
a stlaãte ºavé kontextové tlaãidlo
[ZvoliÈ] alebo tlaãidlo OK.

PrispôsobiÈ
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Profily
] Tóny

správ: Vyberte
upozorÀovací tón na
prichádzajúce správy.

] Tóny

odpovedanie:
Táto funkcia bude aktivovaná,
len ak je vá‰ telefón pripojen˘
k handsfree sade.

] HlasitosÈ

- Vypnuté: Telefón nebude
prijímaÈ hovor automaticky.

klávesnice: Vyberte
poÏadovan˘ tón tlaãidiel.
tlaãidiel: Nastavenie
hlasitosti klávesnice.

] Tóny

- Po 5 sekundách: Telefón
automaticky prijme hovor po 5
sekundách.

] HlasitosÈ

- Po 10 sekundách: Telefón
automaticky prijme hovor po
10 sekundách.

vysunutia: UmoÏÀuje
nastaviÈ tón pri otvorení telefónu
pre prispôsobenie prostrediu.
zvuk. efektu:
Nastavte hlasitosÈ zvukov
telefónu.

] HlasitosÈ

zap/vyp: Nastavenie
hlasitosti tónu pri zapnutí/
vypnutí telefónu.

Profily
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] Automatické

Poznámka
] V‰etky profily nemoÏno
premenovaÈ.

Kontakty
HºadaÈ

Menu 8.1

1. Vyberte moÏnosÈ VyhºadaÈ
stlaãením ºavého kontextového
tlaãidla
[OK].
2. Zadajte meno, ktoré chcete
vyhºadaÈ.
Poznámka
] OkamÏité hºadanie je dostupné
tak, Ïe zadáte prv˘ znak mena.

3. Ak chcete upraviÈ, vymazaÈ
alebo kopírovaÈ záznam alebo
pridaÈ k záznamu hlas, vyberte
ºavé kontextové tlaãidlo
[MoÏnosti].
Zobrazí sa nasledovná ponuka.
] ZobraziÈ:

Pomocou navigaãn˘ch
tlaãidiel môÏete upraviÈ meno,
ãíslo, skupinu volajúcich, znak,
obrázok.

] Nová

správa: Na ãíslo, ktoré ste
vyhºadali, môÏete odoslaÈ
textovú správu.
SMS/Multimédiá).

] OdoslaÈ

cez: Údaje
z telefónneho zoznamu
moÏno odoslaÈ prostredníctvom
SMS, MMS, rozhrania Bluetooth.

] OdstrániÈ:

VymaÏe záznam
z telefónneho zoznamu.

] Nov˘

kontakt: Po v˘bere
poÏadovaného miesta uloÏenia
(SIM/telefón) môÏete pridaÈ
údaje do telefónneho zoznamu.

] Hromadné

mazanie: UmoÏÀuje
odstrániÈ viacero vybrat˘ch
súborov.

Kontakty

KaÏdú poloÏku
môÏete zobraziÈ s
podrobnosÈami.

] UpraviÈ:
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Kontakty
] KopírovaÈ

telefónu: Kontakty
uloÏené na SIM karte môÏete
prekopírovaÈ do pamäte
telefónu.

] PridaÈ

medzi r˘chle voºby

Nov˘ kontakt

Menu 8.2

Pomocou tejto voºby vloÏíte do
telefónneho zoznamu nov˘
záznam. Kapacita pamäte telefónu
je 1000 záznamov. Kapacita
pamäte SIM karty závisí od
operátora. Poãet znakov závisí od
SIM karty.
Poznámka
] Maximálna uloÏená dæÏka mena
a ãísla záleÏí na type SIM karty.

Kontakty
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1. Vyberte Nov˘ kontakt stlaãením
ºavého kontextového
tlaãidla
.

2. Zadajte meno.
3. VloÏte ãíslo a potom
stlaãte
, [UloÏiÈ].
4. Skupinu volajúcich môÏete
nastaviÈ stlaãením , .
5. Stlaãením ºavého kontextového
tlaãidla
[MoÏnosti] môÏete
pre dan˘ záznam nastaviÈ
vyzváÀací tón a fotografiu.

R˘chla voºba

Menu 8.3

ªubovoºnému tlaãidlu od
do
môÏete priradiÈ
poloÏku v zozname mien. Hovor
môÏete uskutoãniÈ priamo
stlaãením tohto tlaãidla.
1. Stlaãením pravého kontextového
tlaãidla
[Kontakty] v
pohotovostnom reÏime otvorte
telefónny zoznam.

2. Vyberte menu R˘chla voºba
a stlaãte ºavé kontextové
tlaãidlo
[Novy].

] ZobraziÈ

3. Ak chcete pridaÈ r˘chlu voºbu,
vyberte <prázdne> stlaãením
ºavého kontextového tlaãidla
[PriradiÈ]. Potom môÏete
vyhºadaÈ meno z telefónneho
zoznamu.

] VyzváÀací

4. Po priradení ãísla k r˘chlej voºbe
môÏete záznam zmeniÈ alebo
zmazaÈ. Toto ãíslo môÏete
vytoãiÈ alebo naÀ odoslaÈ
správu.

Skupiny

ãlenov: Zobrazí
zoznam ãlenov príslu‰nej
skupiny volajúcich.
tón skupiny:
UmoÏÀuje vybraÈ vyzváÀací tón
skupiny volajúcich.

] Skupinová

ikona: Vybratá
ikona sa bude zobrazovaÈ
zakaÏd˘m, keì vám zavolá
niekto z danej skupiny.

] PridaÈ

ãlena: UmoÏÀuje pridaÈ
do skupiny nového ãlena.
V Ïiadnej skupine nesmie byÈ
viac ako 20 ãlenov.

] OdstrániÈ
Menu 8.4

] OdstrániÈ

v‰etk˘ch ãlenov:
UmoÏÀuje vám vymazaÈ
v‰etk˘ch ãlenov v skupine.

Kontakty

MôÏete vytvoriÈ zoznamy k ãlenom
pre kaÏdú skupinu. Existuje 7
skupín, pre ktoré môÏete vytvoriÈ
zoznamy.

ãlena: VymaÏe ãlena
z danej skupiny. Meno a ãíslo
naìalej zostanú uloÏené
v telefónnom zozname.
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Kontakty
] PremenovaÈ:

Priradí skupine

nové meno.
] VymazaÈ

Menu 8.5

V tomto menu môÏete
prekopírovaÈ záznamy zo
SIM karty do pamäte telefónu
alebo naopak.
] Zo

SIM do telefónu: PouÏite
túto voºbu, ak chcete kopírovaÈ
záznamy zo SIM karty do
pamäte telefónu.

]Z

Kontakty
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Menu 8.6

MôÏete zmazaÈ v‰etky záznamy
na SIM karte a v telefóne.

v‰etko

KopírovaÈ v‰etko

ZmazaÈ v‰etko

telefónu na SIM: PouÏite túto
voºbu, ak chcete kopírovaÈ
záznamy z pamäte telefónu na
SIM kartu.

Nastavenia

Menu 8.7

Zobrazit' moÏnosti: Prejdite na
voºbu ZobraziÈ moÏnosti a stlaãte
ºavé kontextové tlaãidlo.
- Iba meno: V telefónnom
zozname sa zobrazia
len mená.
- S obrázkom: Nastaví telefónny
zoznam tak, aby sa zobrazovali
informácie o osobe a obrázok.
- Meno a ãíslo

Informácie
] âíslo

Menu 8.8

sluÏby

PouÏite túto funkciu na
zobrazenie ãísel sluÏieb, ktoré
poskytuje operátor (ak SIM karta
podporuje túto funkciu).

Ak chcete upraviÈ, vymazaÈ
alebo odoslaÈ vizitku, zvoºte
ºavé kontextové tlaãidlo
[MoÏnosti].

] Moje

ãíslo
(závisí od SIM karty)
V tomto menu môÏete zistiÈ
a uloÏiÈ si do neho telefónne
ãíslo SIM karty.

] Moja

vizitka

Kontakty

Táto moÏnosÈ vám umoÏÀuje
vytváraÈ va‰e vlastné vizitky,
ktoré obsahujú meno a mobilné
telefónne ãíslo. Na vytvorenie
novej vizitky stlaãte ºavé
kontextové tlaãidlo
[Nové]
a do políãok zadajte informácie.
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Nastavenia
Dátum a ãas

Menu 9.1

V tomto menu môÏete nastaviÈ
funkcie súvisiace s dátumom
a ãasom.

NastaviÈ dátum

(Menu 9.1.1)

UmoÏÀuje vloÏiÈ aktuálny dátum.

Formát dátumu

(Menu 9.1.2)

Formát dátumu môÏe maÈ podobu:
RRRR/MM/DD, DD/MM/RRRR,
MM/DD/RRRR.
(D: DeÀ/M: Mesiac/R: Rok)

NastaviÈ ãas
Nastavenia
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(Menu 9.1.3)

Autoaktualizácia

Jazyky

Displej
Tapeta

Menu 9.3

(Menu 9.3.1)

UmoÏÀuje vybraÈ obrázok, ktor˘ sa
bude zobrazovaÈ v pohotovostnom
reÏime na pozadí displeja.

Podsvietenie

Formát ãasu

UmoÏÀuje nastaviÈ dobu
podsvietenia displeja.

Formát ãasu môÏete nastaviÈ na
24-hodinov˘ alebo 12-hodinov˘.

Menu 9.2

UmoÏÀuje zmeniÈ jazyk, v ktorom
sa zobrazuje text na displeji. Táto
zmena sa t˘ka aj jazyka, ktor˘ sa
pouÏíva na písanie textu.

UmoÏÀuje vloÏiÈ aktuálny ãas.
(Menu 9.1.4)

(Menu 9.1.5)

(Menu 9.3.2)

Jas

(Menu 9.3.3)

MôÏete nastaviÈ jas displeja LCD:
100%, 80%, 60%, 40%

ZobraziÈ
mapu menu

(Menu 9.3.4)

Zvolením Zapnuté sa zobratia
funkcie 4 navigaãn˘ch tlaãidiel
a tlaãidla Ponuka ako obrázky
v strede neãinného okna.
(Profily/Správy/Obºúbené
poloÏky/Kontakty)

Zobrazenie ponúk

Pohotovostn˘ text

(Menu 9.3.5)

Aktuálny motív môÏete podºa
potreby zmeniÈ na in˘.

(Menu 9.3.7)

Ak zvolíte Zapnuté, môÏete vloÏiÈ
text, ktor˘ sa zobrazí
v pohotovostnom reÏime.

Názov siete
Motív

(Menu 9.3.6)

Telefón umoÏÀuje nastaviÈ motívy
Zobrazenie mrieÏky a Zobrazenie
zoznamu. Nastavte ‰t˘l ponuky
posúvaním a stlaãením ºavého
kontextového tlaãidla
[OK].

(Menu 9.3.8)

Ak zvolíte ZapnúÈ, zobrazí sa
v pohotovostnom reÏime na
hlavnom displeji meno operátora.
Nastavenia
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Nastavenia
Farebné písmo
vytáãania

] Spárované
(Menu 9.3.9)

Ak vyberiete moÏnosÈ Zap., bude
sa meniÈ farba písma vytáãania

Pripojenie
Bluetooth

Nastavenia
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Menu 9.4

(Menu 9.4.1)

Technológia Bluetooth umoÏÀuje
kompatibiln˘m mobiln˘m
zariadeniam, perifériám
a poãítaãom, ktoré sú v blízkosti,
vzájomnú bezdrôtovú komunikáciu.
Tento telefón má zabudovanú
podporu technológie Bluetooth, ão
mu umoÏÀuje spojenie s bluetooth
kompatibiln˘mi telefónmi,
poãítaãov˘mi aplikáciami atì.
] ZapnúÈ/vypnúÈ

Bluetooth

Funkciu Bluetooth môÏete
aktivovaÈ alebo vypnúÈ.

zariadenia

MôÏete vidieÈ v‰etky zariadenia,
s ktor˘mi je va‰a KG290
spárovaná. Ak vstúpite do
poloÏky Spárované zariadenia,
máte k dispozícii moÏnosti
- PripojiÈ / OdpojiÈ: Po
spárovaní s náhlavnou
súpravou alebo stereofónnou
náhlavnou súpravou by ste sa
mali pripojiÈ k t˘mto
zariadeniam. Potom ich
môÏete pouÏívaÈ.
- Pridat: UmoÏÀuje vyhºadávaÈ
nové Bluetooth zariadenia
a pridaÈ ich k zoznamu
spárovan˘ch zariadení vá‰ho
telefónu. Keì zvolíte PridaÈ
nové, vá‰ telefón zaãne hºadaÈ
dostupné Bluetooth zariadenia.
Potom, ako sa na zozname
objaví zariadenie, ktoré chcete
spárovaÈ, stlaãte pravé

kontextové tlaãidlo [ZastaviÈ].
PosuÀte sa na Ïelané
zariadenie a stlaãte ºavé
kontextové tlaãidlo [PárovaÈ].
Budete potom vyzvaní, aby ste
zadali heslo. Heslo môÏe byÈ
ak˘koºvek kód, ktor˘ chcete
pouÏívaÈ (rovnaké heslo musia
pouÏívaÈ obe zariadenia) alebo
je predvolené v˘robcom
zariadenia, ktoré chcete
spárovaÈ. Skontrolujte, prosím,
UÏívateºskú príruãku
zariadenia, ktoré idete
párovaÈ, aby ste zistili, ãi má
zadané predvolené heslo.

- OdstrániÈ: UmoÏÀuje vám
zmazaÈ spárované Bluetooth
zariadenie.

] Nastavenia

rozhrania

Bluetooth
- Moja viditeºnosÈ: Toto
indikuje, ãi bude vá‰ telefón
viditeºn˘ pre ostatné Bluetooth
zariadenia.
- Moje meno: MôÏete vybraÈ
názov zariadenia bluetooth.
Predvolen˘ názov je LG
KG290.
- Moja adresa: Zobrazí adresu
zariadenia Bluetooth.
Poznámka
] Podporovan˘ softvér Bluetooth
(rozboãovaãe Bluetooth) pre DUN:
- WIDCOMM Bluetooth pre
verziu 1.4 a 3.0

Nastavenia

- PremenovaÈ: UmoÏÀuje vám
zmeniÈ meno spárovaného
Bluetooth zariadenia a jeho
zobrazenie v telefóne.

- OdstrániÈ v‰etky: UmoÏÀuje
vám zmazaÈ v‰etky spárované
Bluetooth zariadenia.
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Nastavenia
SieÈ

(Menu 9.4.2)

SieÈ, ku ktorej sa telefón prihlási,
môÏete vybraÈ buì automaticky,
alebo ruãne.
V˘ber siete

(Menu 9.4.2.1)

Zvyãajne je v˘ber siete nastaven˘
na voºbu Automaticky.
] Automaticky: Ak vyberiete
reÏim Automaticky, telefón
automaticky vyhºadá a zvolí sieÈ.
Ak ste zvolili reÏim Automaticky,
tento reÏim zostane nastaven˘,
aj keì telefón vypnete a znovu
zapnete.
] Manuálne:

Nastavenia
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Telefón nájde
zoznam sietí, ktoré sú k
dispozícii, a zobrazí ho. Potom
môÏete zvoliÈ sieÈ, ktorú chcete
pouÏívaÈ (ak má sieÈ dohodu o
roamingu s va‰ím domovsk˘m
operátorom). Ak sa telefón

nemôÏe pripojiÈ k vybratej sieti,
ponúkne vám inú sieÈ.
] Preferované:

UmoÏÀuje vytvoriÈ
zoznam preferovan˘ch sietí
a telefón sa bude prihlasovaÈ
najprv do nich; ak sa to
nepodarí, bude skú‰aÈ ostatné
siete. Zoznam zostavujete
v˘berom z preddefinovaného
zoznamu známych sietí, ktor˘ je
uloÏen˘ v telefóne.

ZmeniÈ frekvenãné pásmo (Menu 9.4.2.2)
UmoÏní vám vybraÈ len PCS alebo
EGM/DCS.
PripojiÈ cez GPRS
(Menu 9.4.2.3)
UmoÏÀuje nastaviÈ sluÏbu GPRS
v závislosti od rôznych situácií.

] ZapnúÈ:

Ak si zvolíte túto
ponuku, telefón je pri zapnutí
automaticky registrovan˘ v sieti
GPRS. Pri sluÏbe WAP alebo pri
vytáãaní pomocou PC je moÏné
vytvorenie spojenia medzi
telefónom a sieÈou a prenos dát.
Po ukonãení aplikácie, sa
spojenie GPRS ukonãí, ale
registrácia v sieti GPRS
pretrváva.

]V

prípade potreby: Ak vyberiete
túto ponuku, vytvorí sa GPRS
spojenie po pripojení sluÏby
WAP a zru‰í sa, keì ukonãíte
WAP spojenie.

(Menu 9.4.3)

MôÏete zvoliÈ jeden reÏim
pre poloÏku Dátová sluÏba
a Veºkokapacitné úloÏné
zariadenie.
Po skonãení práce s pamäÈou
telefónu kliknite na poloÏku
UkonãiÈ a vykonajte nasledujúce
kroky.
1. Kliknite na oblasÈ oznámení.
[OdpojiÈ alebo vysunúÈ hardvér].
2. Vyberte veºkokapacitné
zariadenie USB a kliknite na
poloÏku ZastaviÈ. Zobrazí sa
nasledujúca správa: „The ‘USB
Mass Storage Device’ device
can now be safely removed from
the system“ (Zariadenie
„Veºkokapacitné zariadenie
USB“ moÏno teraz bezpeãne
odobraÈ zo systému).

Nastavenia

Prístupov˘ bod
(Menu 9.4.2.4)
UmoÏní vám vybraÈ prístupov˘ bod
zo zoznamu.

ReÏim USB

3. Potom môÏete odpojiÈ kábel.
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Nastavenia
Hovory

Menu 9.5

Ponuku súvisiacu s hovorom
môÏete nastaviÈ stlaãením tlaãidla
[VybraÈ] v ponuke Nastavenia.

Presmerovanie hovoru
(Menu 9.5.1)

Menu Presmerovanie hovoru
umoÏÀuje presmerovaÈ
prichádzajúce hlasové hovory, faxy
a dátové spojenia na iné ãíslo.
Podrobnej‰ie informácie vám
poskytne operátor.
] V‰etky

hlasové volania

Presmeruje v‰etky hlasové
hovory.
Nastavenia
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] Ak

je obsadené

Presmeruje hlasov˘ hovor, ak je
linka obsadená.

] Ak

nie je odpoveì

Presmeruje hlasov˘ hovor, ak
ho neprijmete.
] Ak

je mimo dosah

Presmeruje hlasov˘ hovor, ak je
telefón vypnut˘ alebo mimo
pokrytia sieÈou.
] V‰etky

dátové volania

Presmeruje hovory na ãíslo
s pripojením k poãítaãu.
] V‰etky

faxové

Presmeruje hovory na ãíslo
s pripojením k faxu.
] Zru‰iÈ

v‰etky

Zru‰í v‰etky presmerovania.
Podmenu
PoloÏky menu Presmerovanie
hovoru majú takéto podmenu:

- AktivovaÈ
Aktivuje príslu‰nú sluÏbu.
Do schrán. hlasovej po‰ty
Presmeruje hovor do hlasovej
schránky. Táto funkcia sa
nevzÈahuje na voºby V‰etky
dátové hovory a V‰etky faxové
hovory.
Na iné ãíslo
VloÏte ãíslo, na ktoré sa hovory
presmerujú.
Na obºúbené ãíslo
V tomto podmenu môÏete
zobraziÈ posledn˘ch päÈ ãísel, na
ktoré boli hovory presmerované.
Zru‰í vybraté presmerovanie.
- ZobraziÈ stav
Zobrazí aktuálny stav sluÏby.

] VysunúÈ

telefón

Hovor môÏete prijaÈ otvorením
telefónu.
] Ktorékoºvek

tlaãidlo

Hovor môÏete prijaÈ stlaãením
ºubovoºného tlaãidla okrem
tlaãidla
[Koniec].
] Len

tlaã. OdoslaÈ

Hovor môÏete prijaÈ len
stlaãením tlaãidla
[OdoslaÈ].

OdoslaÈ moje ãíslo

(Menu 9.5.3)

(závisí od siete a objednan˘ch sluÏieb)
] NastaviÈ

podºa siete

Ak vyberiete túto voºbu, bude sa
va‰e ãíslo pri sluÏbe dvoch liniek
zobrazovaÈ ako linka 1 alebo
linka 2.

Nastavenia

- Zru‰iÈ

ReÏim odpovedania (Menu 9.5.2)
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Nastavenia
] Zapnuté

] ZobraziÈ

MôÏete odoslaÈ príjemcovi svoje
telefónne ãíslo. Va‰e telefónne
ãíslo sa zobrazí na telefóne
príjemcu.
] Vypnuté

Va‰e telefónne ãíslo sa
nezobrazí na telefóne príjemcu.

âakajúci hovor

(Menu 9.5.4)

(závisí od siete)
] AktivovaÈ

Ak vyberiete AktivovaÈ, môÏete
prijaÈ ìal‰í ãakajúci
(prichádzajúci) hovor.
] Zru‰iÈ

Nastavenia
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Ak vyberiete Zru‰iÈ, telefón
nebude upozorÀovaÈ na
ìal‰í hovor.

stav

Zobrazí aktuálne nastavenie
menu ëal‰í hovor na linke.

Tón po minúte

(Menu 9.5.5)

Ak zvolíte ZapnúÈ, telefón pípnutím
oznámi kaÏdú minútu
odchádzajúceho hovoru, aby
informoval o dæÏke hovoru.

Autom. opakované
vytáãanie

(Menu 9.5.6)

] Zapnuté

Ak je funkcia aktivovaná, telefón
bude automaticky znova vytáãaÈ
ãíslo, ak hovor nebol spojen˘.
] Vypnuté

Ak funkcia nie je aktivovaná,
telefón nebude opakovane
vytáãaÈ ãíslo, ak hovor nebol
spojen˘.

DTMF tóny

(Menu 9.5.7)

Poãas aktívneho hovoru môÏete
odoslaÈ tóny tlaãidiel na ovládanie
schránky hlasovej po‰ty alebo
in˘ch automatizovan˘ch
telefónnych sluÏieb.

Zabezpeãenie
Kód PIN

Menu 9.6

(Menu 9.6.1)

V tomto menu môÏete nastaviÈ
telefón tak, aby po kaÏdom
zapnutí poÏadoval kód PIN va‰ej
SIM karty.

1. V menu Zabezpeãenie vyberte
poloÏku PoÏiadavka na kód PIN
a potom stlaãte
[OK].

4. Ak vloÏíte nesprávny kód PIN
viac ako trikrát, telefón sa
zablokuje. Na odblokovanie
bude potrebn˘ kód PUK.
5. Na vloÏenie kódu PUK máte 10
pokusov. Ak vloÏíte nesprávny
kód PUK viac ako desaÈkrát,
telefón sa uÏ nedá odblokovaÈ.
V takom prípade sa musíte
obrátiÈ na svojho operátora.

Autom.
blokovanie tlaãítek

(Menu 9.6.2)

Ak aktivujete túto funkciu,
klávesnica sa automaticky
uzamkne po preddefinovanom
ãase oneskorenia, keì sa zatvorí
snímka.

Nastavenia

Ak je funkcia aktivovaná, bude
telefón poÏadovaÈ vloÏenie
kódu PIN.

3. Ak chcete zmeniÈ nastavenie,
musíte po zapnutí telefónu vloÏiÈ
kód PIN.

2. Nastavte ZapnúÈ/VypnúÈ.
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Nastavenia
Zamok telefónu

(Menu 9.6.3)

Na zabránenie neautorizovanému
pouÏitiu telefónu, môÏete pouÏiÈ
bezpeãnostn˘ kód. VÏdy keì
zapnete telefón, bude telefón
poÏadovaÈ bezpeãnostn˘ kód, ak
nastavíte zámok na Ak je zapnut˘.
Ak nastavíte zámok telefónu na Pri
v˘mene SIM karty, vá‰ telefón
bude poÏadovaÈ bezpeãnostn˘
kód, len keì vymeníte SIM kartu.

Blokovanie hovorov

Nastavenia
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(Menu 9.6.4)

SluÏba Blokovanie hovoru
nedovoºuje uskutoãniÈ niektoré
kategórie hovorov z telefónu alebo
niektoré kategórie hovorov na
telefóne prijaÈ. Táto funkcia
vyÏaduje heslo blokovania
hovorov. Po vybratí tejto voºby sa
zobrazí toto podmenu:

] V‰etky

odchádzajúce

Zablokuje v‰etky odchádzajúce
hovory.
] Odchádzajúce

medzinárodné

Zablokuje v‰etky odchádzajúce
medzinárodné hovory.
] Odch.

medzinárodné okrem
domovskej krajiny
Zablokuje v‰etky odchádzajúce
medzinárodné hovory okrem
hovorov do vlastnej domovskej
siete.

] V‰etky

prichádzajúce

Zablokuje v‰etky prichádzajúce
hovory.
] Prichádzajúce

v zahraniãí

Zablokuje v‰etky prichádzajúce
hovory v zahraniãí.

] Zru‰iÈ

v‰etky blokovania

Zru‰í v‰etky sluÏby blokovania
hovorov.
] ZmeniÈ

heslo

Zmení heslo sluÏby blokovania
hovorov.
Podmenu:
- AktivovaÈ
Aktivuje vybratú sluÏbu
blokovania hovorov.
- Zru‰iÈ
Zru‰í nastavené blokovanie
hovorov.
- ZobraziÈ stav

(závisí od typu SIM karty)

(Menu 9.6.5)

Odchádzajúce hovory môÏete
obmedziÈ iba na vybrané telefónne
ãísla. Tieto ãísla sú chránené
kódom PIN2.
] ZapnúÈ

Odchádzajúce hovory môÏete
obmedziÈ iba na vybrané
telefónne ãísla.
] VypnúÈ

Zru‰í funkciu obmedzenia
odchádzajúcich hovorov.
] Zoznam

ãísel

UmoÏÀuje zobraziÈ zoznamu
povolen˘ch ãísel na Pevnú
voºbu.

Nastavenia

Zobrazí aktuálne nastavenie
blokovania hovorov.

Pevné vytáãané ãíslo
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Nastavenia
ZmeniÈ kódy

(Menu 9.6.6)

Skratka PIN znamená Personal
Identification Number (osobné
identifikaãné ãíslo) a bráni
neoprávnenému pouÏívaniu
telefónu.
MôÏete zmeniÈ tieto prístupové
kódy: Bezpeãnostn˘ kód, Kód
PIN1, Kód PIN2.
1. Ak chcete zmeniÈ Bezpeãnostn˘
kód/ PIN1/ PIN2, vloÏte aktuálny
kód a stlaãte
[OK].
2. VloÏte nov˘ Bezpeãnostn˘ kód/
PIN/ PIN2 a potvrìte ho.

Nastavenia
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ReÏim poãas letu

Menu 9.7

UmoÏÀuje to vyuÏívaÈ len tie
funkcie telefónu, ktoré nevyÏadujú
pouÏitie bezdrôtovej siete, keì sa
nachádzate v lietadle alebo na
miestach, kde pouÏitie bezdrôtovej
siete nie je povolené.
Ak zapnete reÏim poãas letu, na
obrazovke sa namiesto ikony
intenzity sieÈového signálu zobrazí
príslu‰ná ikona.
] Zapnuté:

NemôÏete uskutoãniÈ
(alebo prijaÈ) Ïiadne hovory
vrátane núdzov˘ch hovorov, ani
vyuÏívaÈ iné funkcie, ktoré
vyÏadujú sieÈové pokrytie.

] Vypnuté:

UmoÏÀuje vypnúÈ
reÏim poãas letu a obnoviÈ
prístup telefónu do siete.

Úspora energie

Menu 9.8

Ak vyberiete Zapnuté, môÏete
u‰etriÈ energiu, keì telefón
nepouÏívate.

ObnoviÈ pôvodné
nastavenia

Stav pamäte

Menu 9.0

MôÏete skontrolovaÈ voºné miesto
a vyuÏitie pamäte pre kaÏdé
úloÏi‰te: PamäÈ telefónu
a Multimediálna pamäÈ. MôÏete
otvoriÈ ponuku jednotliv˘ch pamätí.

Menu 9.9

UmoÏÀuje obnoviÈ v‰etky
predvolené nastavenia telefónu.
Na aktiváciu tejto funkcie budete
potrebovaÈ Bezpeãnostn˘ kód.

Nastavenia
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Príslu‰enstvo
K tomuto mobilnému telefónu existuje veºké mnoÏstvo príslu‰enstva.
MôÏete si vybraÈ podºa svojich poÏiadaviek na komunikáciu.

·tandardná
batéria

Príslu‰enstvo
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Cestovná nabíjaãka
Táto
nabíjaãka
umoÏÀuje
nabiÈ batériu,
keì ste mimo
domova alebo práce.

Sada handsfree slúchadlo
a mikrofón

Poznámka
] VÏdy pouÏívajte originálne
príslu‰enstvo LG.

Pripája sa
k telefónu
a umoÏÀuje
ovládanie
bez rúk.

] Ak tak neurobíte, môÏe sa staÈ

va‰a záruka neplatná.
] Príslu‰enstvo môÏe byÈ rôzne

v rozdielnych oblastiach; ëal‰ie
informácie získate u na‰ej
miestnej servisnej spoloãnosti
alebo obchodného zástupcu.

Technické údaje
V‰eobecné
Názov v˘robku: KG290
Systém: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900
âistá hmotnosÈ: 54,5 g (bez batérie)

Teploty prostredia
Max.: +55 °C (normálne), +45 °C (nabíjanie batérie)
Min.: –10 °C

Technické údaje

91

„Práca na v˘voji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlep‰enie jeho
funkcií, ovládateºnosti a pouÏiteºnosti, mohla spôsobiÈ rozdiely medzi
spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre uÏívateºa uveden˘mi v tejto
príruãke. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli
byÈ vykonané aj na prianie vá‰ho operátora, vám ochotne vysvetlí ná‰
predajca ãi servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené
v˘vojov˘mi zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal v˘robca,
nie sú nedostatkami v˘robku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za
poruchy a nevzÈahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

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

How to cut

How to fold

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

Fold Quick Reference Guide
along the perforated line so that
the cover faces upwards as
illustrated below.
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WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE
For more details, please refer to the User Guide.

1. Earpiece
2. Main screen
3. Left soft key/
Right soft key
4. Side keys
5. Alpha numeric keys

9
10
6. Navigation keys
] In standby mode:
Briefly: List of Messages
Briefly: List of Contacts
Briefly: List of Profiles
(Hold down: Activate/Deactivate Vibrate mode)
Briefly: List of Favourites
] In menu: scroll up & down
7. Confirm key
8. Send key
9. End/Power Key
10. Clear key

Entering Text

Using the ABC mode

Using the T9 mode

Use the

The T9 predictive text input mode lets you enter words
easily with a minimum number of key presses.
As you press each key, the phone begins to display
the characters that it thinks you are typing based on
the built-in dictionary.
You can also add new words in the dictionary.
As new words are added, the word changes to reflect
the most likely candidate from the dictionary. You can
turn the T9 mode on or off, and change the T9
language by holding down the (
) key.
Example: Press
to type
Home.

Using the 123 (Number) mode

to

keys to enter your text.

The 123 mode enables you to enter numbers in a
text 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
The symbol mode enables you to enter various
symbols or special characters. To enter a symbol,
Options > Add > Symbol.
Use the navigation and numeric keys to select the
desired symbol and press the [OK] key.

Sending SMS/MMS

MP3 player

You can write and edit a message containing a
combination of text, image, video and audio.

- All songs: You can view all the music files stored in
the phone/external memory.

1. Enter the New message menu by pressing the left
soft key
[OK].

- My playlist: You can create your own playlists by
choosing tracks from the All tracks menu list.

2. If you want to write a new message, select Text or
Multimedia.

- Settings: You can set MP3 player options such as the
type of Shuffle, Repeat, Equalizer and Player skin.

3. To make text input easier, use T9.
4. After you complete the message, to select the
required option, press the left soft key
[Options].

Using the Camera

To take a picture with a side camera key

1. Press the left soft key
[Menu], and
then navigate and select Multimedia.

1. Press and hold [ ] for a few seconds.
2. You can enter to camera capture mode directly.

Select Camera and the screen will now
become the viewfinder. If you want to
reach this menu directly, press
for a few seconds.

Using the Video Camera

2. Focus on the subject to capture the
image, and then press the key.

2. To start recording press . As soon as it starts to
record a timer will be displayed.

3. If you want to save it, press the

3. Press the
be saved.

key.

- Still shot: 320X240, 640X480, 1280X960
- Multishot: 1 shot, 3 shots, 6 shots

1. Select Video camera menu.

to end the recording and this will now

Using the Voice Recorder

FM radio

In this feature you can record over 10 voice memos, up
to a maximum of 60 seconds each.

You can search radio stations and enjoy listening to the
radio. Connect the FM Radio headset into headset jack
on the right side of the phone to activate this menu.
1. Press the corresponding number key of a channel to
store the currently selected radio station into.
2. After presetting radio channels, you can listen to
other channel by pressing the corresponding number
key (short press)
3. You can access the following option menus by
pressing the left soft key [Options].

Using the Bluetooth
Bluetooth enables compatible mobile devices,
peripherals and computers that are in close proximity
to communicate directly with each other without wires.
This handset supports built-in Bluetooth connectivity,
which makes it possible to connect them with
compatible Bluetooth headsets, computer applications
and so on.

Note
• We recommend that Bluetooth visibility be set to Hide
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.
• Supported Bluetooth software(Bluetooth stacks) for DUN
: - WIDCOMM Bluetooth for Windows 1.4 and 3.0
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