KS360 Návod na používanie

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

P/N : MMBB0303614 (1.1) H

ELECTRONICS INC.

www.lgmobile.com

KS360

SLOVENSKY
ENGLISH

Bluetooth QD ID B014200

Obsah tohto návodu sa môže líšiť od
vášho telefónu, v závislosti od softvéru
telefónu a vášho operátora.

KS360 Návod na používanie

SLOVENSKY

Blahoželáme vám k zakúpeniu pokročilého
a kompaktného mobilného telefónu KS360
od spoločnosti LG, navrhnutého pre prácu
s najnovšou technológiou v oblasti digitálnej
mobilnej komunikácie.

Likvidácia starých elektrických zariadení
1 Keď je k výrobku pripojený tento symbol prečiarknutej nádoby na
smeti na kolieskach, znamená to, že sa na výrobok vzťahuje smernica
Európskej únie 2002/96/EHS.
2 Všetky elektrické a elektronické výrobky sa musia likvidovať oddelene
od bežného komunálneho odpadu prostredníctvom zberných zariadení
zriadených vládou alebo miestnou samosprávou.
3 Správnou likvidáciou svojho nepotrebného prístroja pomôžete predísť
možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.
4 Viac informácií o likvidácii svojho nepotrebného prístroja získate
na mestskom úrade, úrade poverenom likvidáciou odpadu alebo
v obchode, v ktorom ste zakúpili tento výrobok.
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Návod na bezpečné a účinné používanie
Prečítajte si tieto jednoduché pokyny.
Nedodržiavanie tohto návodu môže byť
nebezpečné alebo protizákonné.

Vystavenie účinkom
vysokofrekvenčných vĺn
Vystavenie účinkom vysokofrekvenčných
vĺn a špeciﬁcká rýchlosť pohltenia (SAR).
Model mobilného telefónu KS360 bol
navrhnutý tak, aby vyhovoval bezpečnostným
požiadavkám na expozíciu vysokofrekvenčným
vlnám. Tieto požiadavky sú založené na
vedeckých záveroch vrátane bezpečnostných
limitov zabezpečujúcich bezpečnosť všetkých
osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.
• Expozičné normy pre mobilné telefóny

používajú mernú jednotku, ktorá je známa
ako špeciﬁcký absorbovaný výkon (Speciﬁc
Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa
vykonávajú v štandardných prevádzkových
polohách s telefónom, ktorý vysiela na
maximálnom certiﬁkovanom výkone
vo všetkých testovaných frekvenčných
pásmach.
• Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov

POKYNY

telefónov LG môžu odlišovať, sú všetky
v súlade s príslušnými smernicami na
expozíciu VF žiarením.
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• Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou

komisiou na ochranu pred neionizujúcim
žiarením je 2 W/kg, pričom ide o priemernú
hodnotu na desať gramov tkaniva.

•

•

• Najvyššia hodnota SAR pre tento model

telefónu na základe testovania DASY4 je
0,489 W/Kg (10 g) pre použitie pri uchu
a 0,949 W/Kg (10 g) pri nosení na tele.
• Informácie s údajmi SAR pre domácnosti

v krajinách/oblastiach, ktoré prijali
obmedzenie SAR, ktoré odporúča Inštitút
elektrických a elektronických inžinierov
(IEEE), čo je priemerne 1,6 W/Kg na jeden
(1) gram tkaniva (napríklad USA, Kanada,
Austrália a Taiwan).

•
•

•

•

Starostlivosť o telefón
a jeho údržba
VÝSTRAHA
Používajte len batérie, nabíjačky
a príslušenstvo, ktoré sú schválené pre tento
konkrétny model telefónu. Používanie iných
typov môže zrušiť právo na používanie alebo
záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže
byť nebezpečné.
• Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná

oprava, zverte ju kvaliﬁkovanému
servisnému technikovi.

•

•

•

nú

n

o

o

• Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti

od elektrických zariadení, ako televízory,
rádiá alebo osobné počítače.
• Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov

tepla, ako radiátory alebo sporáky.
• Zabráňte pádu telefónu na zem.
• Nevystavujte prístroj mechanickým

vibráciám ani nárazom.
• V oblasti, kde to určujú špeciálne

nariadenia, telefón vypnite. Telefón
napríklad nepoužívajte v nemocniciach,
pretože by mohol ovplyvniť citlivé
zdravotnícke prístroje.
• Nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami

počas nabíjania. Mohlo by to spôsobiť
úraz elektrickým prúdom a vážne poškodiť
telefón.
• Nenabíjajte telefón blízko horľavých

materiálov, pretože telefón sa počas
nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko
požiaru.
• Na čistenie prístroja použite suchú

handričku (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako
napr. benzén, riedidlo alebo alkohol).
textilnom zariadení bytu.

miestnosti.
• Nevystavujte prístroj nadmernému dymu

ani prachu.
• Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných

kariet alebo cestovných lístkov, môže pôsobiť
na informáciu na magnetických pásoch.
• Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi,

môže to poškodiť telefón.
• Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
• Príslušenstvo (ako napr. slúchadlá)

používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény,
ak to nie je nevyhnutné.

Efektívna prevádzka telefónu
Elektronické zariadenia
Všetky mobilné telefóny môžu podliehať
rušeniu a to môže mať vplyv na výkon.
• Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti

lekárskych prístrojov bez povolenia.
Neumiestňujte telefón do blízkosti
kardiostimulátorov, t.j. do náprsného vrecka.
• Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré

načúvacie aparáty.
• Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať

TV prijímače, rádiá, počítače atď.

POKYNY

• Telefón nenabíjajte, pokiaľ sa nachádza na

• Telefón nabíjajte v dobre vetranej
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Bezpečnosť na ceste

Ochrana pred poškodením sluchu

Pr

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní
mobilných telefónov v krajine, v ktorej
šoférujete.

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom,
môže to poškodiť váš sluch. Preto vám
odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali
ani nevypínali v blízkosti svojich uší.
Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby
a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

•

• Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa

drží v ruke.
• Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
• Ak je to možné, použite súpravu handsfree.
• Opustite vozovku a zaparkujte, ak

potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to
vyžadujú dopravné predpisy.
• Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť

niektoré elektronické systémy v motorovom
vozidle, ako napríklad stereo súpravu či
bezpečnostný systém.
• Keď je vozidlo vybavené airbagom,

neobmedzujte ho nainštalovaným ani
prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo
by to spôsobiť zlyhanie airbagu alebo
vážne zranenie v dôsledku nesprávnej
činnosti systému.
• Ak počúvate hudbu, keď ste vonku,

POKYNY

nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na
zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli
o okolitých zvukoch. To je obzvlášť
naliehavé v blízkosti ciest.
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•

•

Sklenené časti
Niektoré časti vášho mobilného telefónu
sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti
sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho
mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak
je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa
sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani
sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný
telefón nepoužívajte, až kým poškodenú
sklenenú časť nevymení autorizovaný
poskytovateľ servisných služieb.

Výbušné prostredie
Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa
odpaľujú nálože (v kameňolome). Dodržiavajte
obmedzenia a postupujte podľa predpisov
a pravidiel.

V

Be
za
•

•

De

Te
do
by

by

k

ný

te

Prostredie s rizikom výbuchu

Tiesňové volania

• Nepoužívajte telefón na čerpacích

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo
všetkých mobilných sieťach. Preto by ste
sa nikdy nemali pri tiesňových volaniach
spoliehať výhradne len na telefón. Informujte
sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

staniciach.
• Nepoužívajte ho v blízkosti skladov paliva

alebo chemických látok.
• Neprevážajte ani neskladujte horľavé plyny,

kvapaliny alebo výbušné materiály
v rovnakom priestore ako mobilný telefón a
jeho príslušenstvo.

V lietadlách
Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie
zariadení v lietadle.
• Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla

vypnite svoj mobilný telefón.
• Bez povolenia posádky ho nepoužívajte.

Informácie o batérii a údržba
• Pred nabíjaním nie je potrebné batériu

úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových
systémov nemá batéria pribalená
k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by
mohol znížiť jej výkon.
• Používajte len batérie a nabíjačky značky

LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby
maximalizovali životnosť batérie.
• Nerozoberajte a neskratujte batérie.

Deti

• Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.

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

• Vymeňte batériu, ak už neposkytuje

prijateľný výkon. Životnosť batérie môže
byť až niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.
• Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite

ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
POKYNY
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Z

• Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu

slnečnému žiareniu ani vysokej vlhkosti,
ako napr. v kúpeľni.
• Nenechávajte batériu na horúcich ani

studených miestach, môže to zhoršiť jej
výkon.
• V prípade výmeny batérie za nesprávny typ

hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
• Použité batérie likvidujte podľa pokynov

Hla

výrobcu. Recyklujte ich, ak je to možné.
Nelikvidujte ich spolu s domovým
odpadom.

Tla

• Ak je potrebná výmena batérie, zaneste

ju do najbližšieho autorizovaného servisu
alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti
LG Electronics.

Tla
Vyt
čís
pri

• Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte

nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste
tak predišli zbytočnej spotrebe energie
nabíjačkou.

POKYNY
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Zoznámte sa so svojím telefónom
Tlačidlo hlasitosti
• V pohotovostnom režime: Ovláda hlasitosť vyzváňania.
• Počas hovoru: Ovláda hlasitosť slúchadla.

01
02
03
04
05

Hlavná obrazovka
Nabíjačka,
kábel, konektor
súpravy
handsfree

Tlačidlo OK

06
07
08

Tlačidlo Hovor
Vytočí telefónne
číslo a prijíma
prichádzajúce hovory.
Zásuvka na
pamäťovú kartu
Dotykové klávesy
Stlačením tohto tlačidla
aktivujete dotykovú obrazovku.
Dotykmi na obrazovke vytočte číslo.

Tlačidlo Koniec/Zapnúť
Ukončuje alebo odmieta hovor. Zapína a vypína
telefón. Vracia sa na obrazovku pohotovostného
režimu, keď použijete menu.
Tlačidlo Vymazať
Pri každom stlačení sa vymaže jeden znak. Toto
tlačidlo použite na návrat na predchádzajúcu
obrazovku.

NASTAVENIE

Navigačné tlačidlá
• V pohotovostnom režime:
Hore: Nová správa
Dole: Prijaté
Vpravo: Profily
Vľavo: Obľúbené
• V menu: Presun v rámci menu.

Fotoaparát

13

Pohľad zozadu
Ľavé kontext. tlačidlo/
Pravé kontext. tlačidlo
Vykoná funkciu naznačenú v spodnej
časti displeja.

Tlačidlo Fn
Prepína Textový
režim/Režim
písania symbolov
alebo Režim
písania čísel/
Zámok klávesnice.

Tlačidlo
Správa

Tlačidlo Symbol
Umožňuje zadať symbol.
Zmena režimu písania
(Malé/Veľké)

Tlačidlo medzery
Umožňuje pri úpravách
vložiť medzery.
Tlačidlo Enter

NASTAVENIE

Alfanumerické tlačidlá
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Tlačidlo OK
Vyberá možnosti menu a
potvrdzuje činnosti.

Tlačidlo Vymazať
• Každým stlačením
vymaže jeden znak.
Podržaním tlačidla
vymažete celý text.
• Toto tlačidlo
umožňuje návrat
na predchádzajúcu
obrazovku.

ať
m
ak.
a
xt.

02

Objektív
fotoaparátu

03
04
Kryt batérie

Západka na
uvoľnenie krytu
batérie

05
06
07
08

Zrkadlo

Zásuvka na
pamäťovú kartu
Batéria

NASTAVENIE

cu

01

15

Inštalácia karty SIM a batérie
1 Odstránenie krytu batérie
Stlačte západku na uvoľnenie krytu batérie.
Opatrne zložte kryt batérie.

2 Vytiahnutie batérie
Zdvihnite spodný okraj batérie a opatrne
ju vytiahnite z priehradky.

VAROVANIE: Nevyťahujte batériu, ak je
telefón zapnutý. Mohli by ste ho poškodiť.

3 Inštalácia karty SIM
Vytiahnutím otvorte držiak karty SIM.
Vsuňte kartu SIM do držiaka karty
a zasuňte držiak karty smerom späť. Uistite
sa, či plocha so zlatými kontaktmi smeruje
nadol. Ak chcete kartu SIM vybrať, opatrne
ju vytiahnite v opačnom smere.
NASTAVENIE
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VAROVANIE: Nevkladajte kartu SIM, keď
je kryt vysunutý. Mohlo by to poškodiť telefón
a kartu SIM.

4 Inštalácia batérie
Do hornej okrajovej časti priehradky pre
batériu najskôr vložte hornú časť batérie.
Skontrolujte, či sú kontakty batérie
zarovnané s kontaktmi v telefóne. Zatlačte
spodnú časť batérie nadol, kým nedosadne
na svoje miesto.

01
02
03
04
05
06
07
08

ite
je
ne

NASTAVENIE
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Inštalácia karty SIM a batérie

P

5 Opätovné nasadenie krytu batérie
Zasuňte kryt batérie smerom k vrchnej
časti telefónu, kým s cvaknutím nedosadne
na svoje miesto.

In

6 Nabíjanie telefónu
Vytiahnutím otvorte kryt konektora
nabíjačky na bočnej strane telefónu
KS360. Pripojte nabíjačku a zapojte ju
do elektrickej zásuvky. Telefón KS360
je potrebné nabíjať, kým sa na obrazovke
nezobrazí hlásenie Batéria nabitá.
VAROVANIE: Telefón nenabíjajte pokiaľ sa
nachádza na bytovom textile. Telefón by sa mal
nabíjať v dobre vetranom prostredí.

NASTAVENIE
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Ka
roz

T

Otv
ka
až
sa
líco

Pamäťová karta
Inštalácia pamäťovej karty

Vybratie pamäťovej karty

Kapacitu pamäte svojho telefónu môžete
rozšíriť pomocou pamäťovej karty.

Vysuňte telefón a opatrne vyberte pamäťovú
kartu tak, že ju jemne potlačíte podľa obrázka:

TIP! Pamäťová karta je voliteľným príslušenstvom.

01
02
03

Otvorte posuvný kryt zásuvky pamäťovej
karty. Zasuňte pamäťovú kartu do zásuvky
až s cvaknutím zapadne na miesto. Uistite
sa, či oblasť so zlatými kontaktmi smeruje
lícom nadol.

04
05
06
07

Formátovanie pamäťovej karty
Pamäťovú kartu, ktorá ešte nie je
naformátovaná, je potrebné pred prvým
použitím naformátovať.

08

1 Na obrazovke pohotovostného režimu

stlačte

a vyberte Nastavenia.

2 Vyberte Stav pamäte a potom vyberte

Externá pamäť.
VAROVANIE: Pri formátovaní pamäťovej karty
sa celý jej obsah vymaže. Ak nechcete stratiť údaje
uložené na pamäťovej karte, najprv ju zálohujte.

NASTAVENIE
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Mapa menu

O

NASTAVENIE

Hry a aplikácie

Adresár

Album médií

Orange Music

1
2
3
4

1
2
3
4
5

Hľadať
Pridať kontakt
Rýchla voľba
Skupiny
Kopírovať
všetko
6 Odstrániť
všetky
7 Nastavenia
8 Informácie

1 Stiahnuté
2 Obrázky
3 Zvuky
4 Videá
5 Dokumenty
6 Iné
7 Externá pamäť

1
2
3
4

Správy

Orange World

Nastavenia

1 Vytvoriť novú
správu
2 Prijaté
3 E-mailová
schránka
4 Koncepty
5 Na odoslanie
6 Odoslané
7 Vypočuť
hlasovú poštu
8 Inform. správy
9 Šablóny
0 Nastavenia

1 Domovská
stránka
2 Záložky
3 Zadajte adresu
4 História
5 Uložené stránky
6 Nastavenia
7 Informácie
8 Orange Plus

1
2
3
4
5
6
7

Register
hovorov

Fotoaparát

Organizér

Proﬁly

Viac

1 Fotoaparát
2 Videokamera

1
2
3
4

1
2
3
4
5

1 Kalkulačka
2 Stopky
3 Prevodník
jednotiek
4 Svetový čas

Hry
Aplikácie
Proﬁl siete
Bezpečnostné
certiﬁkáty

Kalendár
Budík
Poznámky
Hlasová
poznámka
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Pripojenie
Dátum a čas
Jazyky
Displej
Hovor
Zabezpečenie
Režim
počas letu
8 Úspora energie
9 Obnoviť
0 Stav pamäte

Normálny
Tichý
Len vibrovanie
Vonku
Slúchadlá

Music Store
Hud. prehrávač
Moja hudba
FM rádio

St

Vs
sig
sp
či

Na
kto

1 Všetky hovory
2 Neprijaté
hovory
3 Volané čísla
4 Prijaté hovory
5 Dĺžka hovoru
6 Ceny hovorov
7 Informácie
o dátach

č

Obrazovka pohotovostného režimu
Stavový riadok
01

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne ikony
signalizujúce napr. intenzitu signálu, nové
správy, kapacitu batérie, ako aj informáciu,
či je aktívna funkcia Bluetooth.

02
03

Nasleduje tabuľka vysvetľujúca význam ikon,
ktoré možno vidieť v stavovom riadku.

04
05
06

Ikona

Popis
Intenzita signálu siete
(počet paličiek môže byť
rôzny)
Žiadny signál siete

Popis

07

Nová hlasová správa

08

Používa sa proﬁl Normálny
Používa sa proﬁl Tichý
Používa sa proﬁl
Len vibrovanie

Bluetooth je aktivovaný

Používa sa proﬁl Vonku

Služba WAP je pripojená

Používa sa proﬁl Slúchadlá

Budík je nastavený

Zostávajúca kapacita batérie

Nová správa

Batéria vybitá

OBRAZOVKA POHOTOVOSTNÉHO REŽIMU

Služba Roaming

Ikona
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Hovory
Uskutočnenie hovoru

Prijatie a odmietnutie hovoru

Rý

1 Skontrolujte, či je telefón zapnutý.

Ak telefón vyzváňa, stlačením tlačidla Prijať
alebo stlačením
prijmete hovor.

Ča
rýc

Pokiaľ telefón vyzváňa, stlačte tlačidlo
fotoaparátu a výberom možnosti Tichý stlmíte
vyzváňanie. Môže sa vám to hodiť napríklad
na schôdzi v prípade, že ste zabudli zmeniť
svoj proﬁl na Tichý.

1

2 Najrýchlejší spôsob ako uskutočniť hovor

je aktivovať dotykový režim stlačením
tlačidla
. Po stlačení tohto tlačidla
môžete dotykmi na obrazovke zadávať
telefónne číslo a volať. Môžete tiež vysunúť
klávesnicu a použiť ju. Ak chcete odstrániť
číslicu, stlačte
tlačidlo
.
3 Stlačením tlačidla

iniciujete hovor.

4 Hovor ukončíte stlačením tlačidla

.

TIP! Ak chcete zadať symbol + pri uskutočňovaní
medzinárodného hovoru, stlačte a podržte 0.

Uskutočnenie hovoru z vášho
adresára
1 Vyberte v menu položku Adresár.
2 Pomocou klávesnice zadajte prvé písmeno

kontaktu, ktorému chcete volať.
3 Stlačením tlačidla

iniciujete hovor.

ZÁKLADY
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2

Stlačením tlačidla
alebo výberom
možnosti Odmietnuť prichádzajúce volanie
odmietnete.
TIP! K dispozícii máte možnosť zmeniť
nastavenie, akým spôsobom telefón prijíma
hovory. Stlačte
, vyberte Nastavenia
a zvoľte Hovor. Vyberte Spôsob odpovedania
a vyberte spomedzi možností Prijať vysunutím,
Ktorékoľvek tlačidlo alebo Iba tl. Prijať.

Nastavenie hlasitosti hovoru
Ak chcete počas hovoru nastaviť hlasitosť,
stlačte tlačidlá hlasitosti nachádzajúce
sa na ľavej strane telefónu.

3

Ak
ap
ne
au

Zo

Stl
Vy

Vš
vol

ť

te

Rýchla voľba
Často volaným kontaktom možno priradiť
rýchlu voľbu.
1 Stlačte Adresár a vyberte možnosť

Rýchla voľba.
2 Odkazová schránka má nastavenú

rýchlu voľbu 1 a nie je možné ju meniť.
Pomocou navigačných šípok a výberom
možnosti Priradiť alebo priamo stlačením
príslušného čísla vyberte ľubovoľné iné
číslo.
3 Otvorí sa adresár. Pomocou navigačných

šípok vyberte kontakt, ktorý chcete
príslušnému číslu priradiť a potom stlačte
tlačidlo OK.
Ak chcete volať pomocou rýchlej voľby, stlačte
a podržte priradené číslo, kým sa kontakt
nezobrazí na obrazovke. Hovor sa uskutoční
automaticky, nie je potrebné stlačiť
.

Zobrazenie registra hovorov
Stlačte
a vyberte Register hovorov.
Vyberte, čo chcete zobraziť:

01

Volané čísla – Zobrazí zoznam všetkých
čísiel, ktoré ste volali.

02

Prijaté hovory – Zobrazí zoznam všetkých
čísiel, ktoré vám volali.
Dĺžka hovoru – Zobrazí podrobnosti o tom,
ako dlho trvali vaše prijaté a volané hovory.
Ceny hovorov – Zobrazí poplatky platné pre
váš posledný hovor alebo všetky hovory. Táto
služba závisí od siete, niektorí operátori nie
sú schopní ju podporovať.
Informácie o dátach – Zobrazí množstvo
všetkých prijatých aj odoslaných dát v bajtoch.

03
04
05
06
07
08

TIP! Z ľubovoľného záznamu o volaní vyberte
Možnosti a zvoľte Odstrániť, ak chcete
odstrániť vybratú položku alebo všetky
zaznamenané položky.
TIP! Zvýraznením položky volania pomocou
navigačných šípok zobrazte dátum a čas
príslušného volania. Ak chcete zobraziť trvanie
hovoru, vyberte Zobraziť.

ZÁKLADY

Všetky hovory – Zobrazí úplný zoznam všetkých
volaných, prijatých a zmeškaných hovorov.

Neprijaté hovory – Zobrazí zoznam všetkých
zmeškaných hovorov.
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Hovory
Používanie presmerovania hovorov

Používanie blokovania hovorov

Zm

1 Stlačte

1 Stlačte

1

, vyberte Nastavenia a zvoľte

Hovor.

, vyberte Nastavenia a zvoľte

Hovor.

2 Vyberte Presmerovanie hovorov.

2 Vyberte Blokovanie hovorov.

3 Vyberte či chcete presmerovať všetky

3 Vyberte niektorú zo siedmich možností

hlasové volania, ak mám obsadené, ak
neodpovedá, mimo dosahu, všetky dátové
volania alebo všetky faxové volania.
4 Vyberte Aktivovať a zvoľte,

či chcete presmerovať do hlasovej
schránky, na nejaké iné číslo alebo na
nejaké obľúbené číslo.
5 Zadajte číslo, na ktoré sa má hovor

presmerovať, alebo vyberte Hľadať
a prechádzajte priečinkom Adresár ak
chcete toto číslo nájsť.
Poznámka: Za presmerovanie hovorov
sa platia poplatky. Podrobnosti si vyžiadajte
od svojho poskytovateľa siete.
TIP! Ak chcete deaktivovať presmerovanie
hovorov, vyberte Zrušiť všetky v menu
Presmerovanie hovorov.

ZÁKLADY
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alebo všetky:
Všetky odchádzajúce
Odchádzajúce medzinárodné
Odchádzajúce medzinárodné okrem
domovskej krajiny
Všetky prichádzajúce
Prichádzajúce v zahraničí
Zrušiť všetky blokovania
Zmeniť heslo
4 Vyberte Aktivovať a potom zadajte

heslo blokovania.
Overte u svojho sieťového operátora,
či túto službu poskytuje.
TIP! Vyberte Pevne vytáčané číslo z menu
Hovor a aktivujte a zostavte zoznam čísel, na
ktoré možno z telefónu volať. Je potrebný kód
PIN2 od operátora. Ak túto možnosť aktivujete,
bude možné z telefónu volať iba čísla uvedené v
zozname Pevne vytáčané číslo.

2

e

Zmena nastavenia hovorov
1 Stlačte

, vyberte Nastavenia a zvoľte

Hovor.
2 Na tomto mieste môžete

meniť tieto nastavenia:
Presmerovanie hovorov – Vyberte,
či chcete presmerovať svoje hovory.
Blokovanie hovorov – Vyberte, kedy
chcete mať hovory zablokované.
Pevne vytáčané číslo – Vyberte si
zoznam čísel, ktoré môžete z telefónu
volať.

Automatické opakované vytáčanie –
Vyberte, aby sa telefón pokúsil vytáčanie
opakovať automaticky, ak sa volanie
nepodarilo nadviazať.
Odoslať tóny DTMF – Telefón môže
počas volania odosielať tóny DTMF (dual
tone multi-frequency) čísla na displeji.
Táto možnosť je užitočná na zadávanie
hesla alebo čísla konta pri volaní do
automatických systémov, napríklad
bankových služieb.

01
02
03
04
05
06
07
08

Spôsob odpovedania – Vyberte, či
chcete prijímať volania iba tlačidlom Prijať,
ktorýmkoľvek tlačidlom alebo vysunutím
klávesnice telefónu.
Odoslať moje číslo – Vyberte, či chcete
zobrazovať svoje číslo na telefóne druhej
strany, keď niekomu voláte.
Čakajúci hovor – Slúži na oznamovanie
čakajúceho hovoru.

ZÁKLADY

Pripomienkovač – Vyberte možnosť
Zapnúť, ak chcete počas hovoru počuť
každú minútu zaznieť tón.
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Adresár
Vyhľadávanie kontaktov

Možnosti kontaktu

1 Vyberte na pohotovostnej obrazovke

Pri zobrazovaní kontaktov možno robiť rôzne
činnosti. Spôsoby otvárania a používania
menu možností:

Adresár a zvoľte možnosť Hľadať.
2 Pomocou klávesnice zadajte prvé písmeno

kontaktu, ktorému chcete volať.
3 Po kontaktoch a rôznych číslach kontaktov sa

môžete posúvať pomocou navigačných šípok.

Pridanie nového kontaktu
1 Vyberte menu Adresár a zvoľte možnosť

Pridať kontakt.
2 Vyberte, kam chcete nový kontakt uložiť:

Telefón alebo karta SIM.
3 Zadajte všetky informácie, ktoré sú

v príslušných poliach, a vyberte Uložiť.
Môžete prípadne použiť mierne rýchlejšiu
možnosť pri zatvorenej klávesnici...
1 Zadajte číslo, ktoré chcete uložiť, na

obrazovke pohotovostného režimu po
prechode do dotykového režimu, a stlačte
ľavé kontext. tlačidlo.
2 Vyberte Uložiť alebo Pridať

k existujúcemu kontaktu.
ZÁKLADY

3 Zadajte príslušné informácie (ako bolo

opísané predtým) a vyberte Uložiť.
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1 Otvorte kontakt, ktorý chcete použiť.

Pozrite vyššie uvedenú časť
Vyhľadávanie kontaktov.
2 Stlačením položky Možnosti otvorte

zoznam možností.
Tu môžete robiť nasledujúce:
Upraviť – Zmena údajov kontaktu.
Nová správa – Odoslanie správy tomuto
kontaktu. Ak kontakt obsahuje e-mailovú
adresu, vyberte, či chcete odoslať Správa
alebo E-mail.
Odoslať prostredníctvom – Odoslanie
údajov kontaktu inej osobe vo forme vizitky.
Vyberte, či chcete odoslať ako SMS,
MMS, cez Bluetooth alebo E-mail.

Pr

Sv
na
ko
Vt
sk
Ro
Sk
1
2

3

Odstrániť – Odstránenie kontaktu.
Potvrďte stlačením Áno.
Nový kontakt – Pridanie kontaktu.
Viacnásobné odstránenie – Označenie
viacerých kontaktov na odstránenie.

4

T
a
p
M

e

o

a

ky.

e

Skopírovať na kartu SIM/do
telefónu – Vyberte, či chcete kontakt
presunúť alebo kopírovať na kartu SIM
alebo do telefónu (v závislosti od toho, kde
je pôvodne kontakt uložený).

Pridanie kontaktu do skupiny
Svoje kontakty môžete ukladať do skupín,
napríklad v prípade, že chcete mať svojich
kolegov a rodinu uložených samostatne.
V telefóne je už vopred nastavených niekoľko
skupín vrátane možností Žiadna skupina,
Rodina, Priatelia, Kolegovia, VIP,
Skupina 1 a Skupina 2.
1 Vyberte Adresár a zvoľte Skupiny.
2 Presuňte sa na skupinu, do ktorej chcete

pridať kontakt a stlačte Zobraziť, potom
zvoľte Pridať.
3 Otvoria sa kontakty. Presuňte sa na

ktorékoľvek kontakty, ktoré chcete pridať
do skupiny a stlačte
, potom vyberte
Hotovo.
4 Potvrďte stlačením Áno.

Ktorúkoľvek skupinu môžete podľa svojich
potrieb premenovať.

01
02

1 Vyberte Adresár a zvoľte Skupiny.
2 Vyberte skupinu, ktorú chcete premenovať.
3 Vyberte Možnosti, zvoľte Premenovať

a zadajte nový názov skupiny.
4 Vyberte Uložiť.

Poznámka: Priradenie do skupiny alebo
pridanie obrázka ku kontaktu je možné len
pri kontaktoch, ktoré sú uložené v pamäti
telefónu, nie na karte SIM.

03
04
05
06
07
08

Pridanie obrázka ku kontaktu
K dispozícii máte možnosť zmeniť vzhľad
svojich kontaktov pridaním obrázka
ku kontaktom uloženým v adresári.
1 Vyberte Adresár a zvoľte Nastavenia.
2 Vyberte Možnosti zobrazení a zvoľte

S obrázkom.
3 Potom sa vráťte do adresára a vyberte

kontakt, ku ktorému chcete pridať obrázok.
4 Vyberte Možnosti a zvoľte Upraviť.
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TIP! Skupine možno priradiť vyzváňací tón
alebo ikonu. Vyberte skupinu, ktorej chcete
priradiť vyzváňací tón alebo ikonu, vyberte
Možnosti a zvoľte položku, ktorú chcete pridať.

Premenovanie skupiny
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Adresár
5 Prejdite do časti Fotografia a vyberte

Upraviť. Zvoľte Možnosti a vyberte
položku Obrázky alebo Nový obrázok.
Ak vyberiete Obrázky, môžete si vybrať
obrázok, ktorý je uložený v pamäti telefónu.
Ak vyberiete Nový obrázok, otvorí sa
hľadáčik fotoaparátu, takže môžete
nasnímať obrázok kontaktu.
6 Vyberte Uložiť.

S
Odstránenie všetkých kontaktov

Sp

1 Vyberte Adresár a vyberte

Te
sS
(Sl
ak
Je

Odstrániť všetky.
2 Vyberte, či chcete odstrániť kontakty

z karty SIM alebo z Telefón.
3 Potvrďte stlačením Áno.
4 Zadajte heslo, v predvolenom nastavení

je to 0000. Vyberte OK.

Kopírovanie kontaktov na kartu SIM

Zobrazenie informácií

K dispozícii máte možnosť kopírovania
kontaktov z karty SIM do telefónu alebo
z telefónu na kartu SIM.

Vyberte Adresár a zvoľte Informácie.
Nachádzajú sa tu položky: Servisné čísla,
Vlastné číslo a Vizitka.

1 Vyberte Adresár a vyberte

Kopírovať všetko.
2 Vyberte, či chcete kopírovať kontakty Zo

SIM karty do telefónu alebo Z telefónu
na SIM kartu.

TIP! Ak nemáte zatiaľ vytvorenú vizitku,
obrazovka Moja vizitka vám poskytuje možnosť
vytvoriť ju. Vyberte Nové a zadajte údaje
podobne ako pri ktoromkoľvek inom kontakte.
Vyberte Uložiť.

Od
1

2

3

3 Vyberte, či chcete ponechať pôvodné

záznamy, alebo ich chcete odstrániť.
4 Potvrďte stlačením Áno.

ZÁKLADY
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4

Správy
Správy

5 Vyberte Možnosti a zvolením Vložiť

pridáte Obrázok, Zvuk, Video, Symbol,
Textovú šablónu, Emotikon, Meno
a číslo, Novú snímku, Predmet alebo
Viac (Kontakt/Moja vizitka/Rozvrh).

Telefón KS360 zahŕňa funkcie spojené
s SMS (Služba krátkych správ), MMS
(Služba multimediálnych správ) a e-mailom,
ako aj servisnými správami siete.
Jednoducho stlačte Menu a vyberte Správy.

6 Vyberte Odoslať.

Odosielanie správ

7 Zadajte tel. číslo alebo stlačte tlačidlo

1 Stlačením tlačidla

vyberte Správy a
zvoľte možnosť Vytvoriť novú správu.

2 Ak chcete odoslať SMS alebo MMS,

vyberte Správa (informácie o tom,
ako odoslať E-mail nájdete na strane
30~31 alebo o tom, ako odoslať niečo
prostredníctvom Správa Bluetooth,
nájdete na strane 58~59).
3 Otvorí sa editor novej správy.

Možnosti a vybratím položky Kontakty
alebo Zoznam posledných zobrazte zoznam
kontaktov. Pridať môžete viac kontaktov.
8 Vyberte Odoslať Prijemcovi.
VAROVANIE: Ak pridávate do editora
správ Obrázok, Zvuk, Video, Novú snímku,
Predmet, Kontakt, Moja vizitka alebo
Rozvrh, automaticky prejde do režimu MMS
a podľa toho aj bude zaúčtovaný poplatok.
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Editor správ kombinuje správy SMS a
MMS do jedného intuitívneho režimu s
jednoduchým prepínaním. Predvolené
nastavenie editora správ je režim SMS.
4 Napíšte správu pomocou klávesnice.

ZÁKLADY
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Správy
Zadávanie textu

Nastavenie e-mailu

6

Pomocou klávesnice môžete zadávať
alfanumerické znaky. Uloženie mien do adresára,
napísanie správy a vytvorenie naplánovaných
úloh v kalendári vyžaduje zadanie textu.
V telefóne sú dostupné nasledujúce metódy
vkladania textu: režim ABC ručne a režim 123.

Prostredníctvom e-mailu v telefóne KS360
sa môžete s ľuďmi skontaktovať kdekoľvek.
Nastavenie e-mailového účtu POP3 alebo
IMAP4 je rýchle a jednoduché.

7

Poznámka: V niektorých poliach je
povolený len jeden režim vkladania textu
(napr. telefónne číslo v poliach adresára).

2 Vyberte položku E-mail potom E-mailové

Ak chcete vložiť symbol do poľa na vkladanie
textu, stlačte tlačidlo
a vyberte symbol,
potom zvoľte OK. Stlačením navigačných tlačidiel
môžete zobraziť ďalšie možnosti symbolov.
Každé slovo ukončite medzerou tak, že
stlačíte
.
Stlačením tlačidla

vymažete posledný znak.

Režim Abc ručne
V režime Abc ručne treba písmená zadávať
opakovaným stláčaním tlačidiel. Ak chcete
zmeniť textový režim, stlačte tlačidlo
.
Režim 123

ZÁKLADY

Čísla píšte jedným stlačením klávesy pre
každé číslo. Čísla je možné zadávať aj v
režime písmen stlačením a podržaním
požadovaného tlačidla.
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1 Stlačte

, vyberte Správy a zvoľte
Nastavenia.
konto.

3 Vyberte Nové.
4 Predvolené je nastavenie Orange E-mail.

Odoslanie e-mailu pomocou
nového účtu
Na odosielanie/príjem e-mailov musíte
nastaviť e-mailový účet.
1 Stlačte

, vyberte Správy a zvoľte Nová

správa.
2 Vyberte E-mail a otvorí sa nový e-mail.
3 Napíšte predmet potom stlačte OK.
4 Napíšte správu pomocou klávesnice.
5 Vyberte Možnosti a zvolením Vložiť

pridáte Symbol, Textovú šablónu alebo
Meno a číslo.
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6 Stlačte Odoslať a zadajte adresu

prijímateľov alebo stlačte Možnosti
a vyberte Kontakty, čím otvoríte
zoznam kontaktov.
7 Stlačte tlačidlo Odoslať a e-mail sa

odošle.

Priečinky správ
Stlačte
, vyberte Správy. Štruktúra
priečinkov v telefóne KS360 je dobre
pochopiteľná (intuitívna).
Prijaté – Všetky prijaté správy sa ukladajú
do schránky prijatých správ. Tu môžete
napríklad odpovedať na správu, poslať
ju ďalej a iné. Podrobnosti pozrite ďalej.
E-Mailová schránka – Obsahuje všetky
e-mailové správy. Vyberte požadovaný účet
a potom stlačte Načítať. Telefón KS360
sa pripojí na váš e-mailový účet a načíta
nové správy.
Koncepty – Ak nemáte čas na dopísanie
svojej správy, môžete ju uložiť práve sem.
Na odoslanie – Ide o dočasný úložný
priečinok správ, kým budú odoslané.

Odoslané – Všetky odoslané správy
sa ukladajú do priečinka odoslané.
Vypočuť hlasovú poštu – K dispozícii je
hlasová schránka (ak ju sieť poskytuje). Po
prijatí novej hlasovej správy sa na obrazovke
pohotovostného režimu zobrazí symbol.
Inform. správy – Všetky informačné
správy a aktualizácie prijaté od operátora.

01
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Šablóny – Zoznam užitočných správ, ktoré
už sú napísané. Slúžia na rýchlu odpoveď.

06

Organizovanie správ

07

Na organizovanie svojich správ môžete
použiť Prijaté.

08

1 Stlačte

, vyberte Správy a zvoľte
Prijaté. Alebo rýchlejší spôsob: Výberom
možnosti
v pohotovostnom režime
začnite ihneď písať novú správu.

2 Vyberte Možnosti a potom zvoľte:

Odstrániť – Odstránenie vybratej správy.
Odpovedať – Odoslanie odpovede na
vybranú správu.
Poslať ďalej – Odoslanie vybratej správy
ďalšej osobe.
ZÁKLADY
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Správy
Volat – Volanie osobe, ktorá správu
poslala.
Štruktúrované zobrazenie/
Bežné zobrazenie – Odstráni
zo zoznamu všetky skladby.
Informácie – Zobrazenie podrobností
správy, napríklad času odoslania.
Kopírovať/Presunúť - Vyberte, či chcete
vybratú správu skopírovať alebo presunúť
na kartu SIM alebo do telefónu.
Viacnásobné odstránenie – Odstránenie
vybratých správ.
Odstrániť všetky prečítané – Všetky
otvorené správy budú odstránené.
Odstrániť všetky – Odstráni textové
správy, multimediálne správy alebo všetky
správy.
Ak uvidíte hlásenie Nie je miesto pre
správy na SIM, musíte zo schránky
prijatých správ nejaké správy odstrániť.
Ak uvidíte hlásenie Nie je miesto pre
správy, môžete uvoľniť miesto odstránením
správ alebo uložených súborov.
ZÁKLADY
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Používanie šablón

Zm

K dispozícii máte možnosť vytvárať
šablóny pre často odosielané Textové
a Multimediálne správy. Niektoré šablóny sa
už nachádzajú v telefóne. V prípade potreby
ich môžete upraviť.

Na
sú
od

1 Stlačte

, vyberte Správy a zvoľte

Šablóny.
2 Vyberte Textové alebo Multimediálne.

Potom môžete vybrať Možnosti a zvolením
položky Upraviť zmeniť existujúcu
šablónu, pridať novú šablónu alebo
odstrániť šablóny.
3 Ak chcete šablónu odoslať, vyberte

ju, zvoľte Možnosti a vyberte
Odoslať prostredníctvom.
4 Vyberte, akým spôsobom chcete

šablónu odoslať: ako Správa,
Správa Bluetooth, alebo E-mail.
5 Vyberte kontakt a vyberte Odoslať.
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Zmena nastavení textových správ
Nastavenia správ v telefóne KS360
sú vopred určené, takže môžete správy
odosielať okamžite.
Ak chcete nastavenia zmeniť, môžete
tak urobiť pomocou možností
položky Nastavenia.
Stlačte
, vyberte Správy, potom zvoľte
Nastavenia a SMS. Môžete zmeniť tieto
nastavenia:

Poslať dlhý text ako – Ak zadáte do
poľa pre správy text dlhší ako 2 strany,
môžete si vybrať, či sa má správa odoslať
ako Viaceré text. správy alebo MMS.

01

Nastavenia nosiča dát – Vyberte, či
chcete odoslať správu cez GSM alebo GPRS.

03

Zmena nastavení
multimediálnych správ

02

04
05

Nastavenia správ v telefóne KS360
sú vopred určené, takže môžete správy
odosielať okamžite.

06

Doba platnosti – Vyberte, ako dlho má
byť správa uložená v centre správ.

Ak chcete nastavenia zmeniť, môžete
tak urobiť pomocou možností
položky Nastavenia.

08

Správa o doručení – Vyberte, či chcete
prijímať potvrdenie o doručení správ.

Stlačte
, vyberte Správy, potom zvoľte
Nastavenia a MMS.

Účtovanie za odpovedanie
– Vyberte, či chcete platiť poplatok
za odpoveď od prijímateľa.

Môžete zmeniť tieto nastavenia:

Číslo centra správ – Zadajte podrobnosti
o centre správ.

Priorita – Vyberte úroveň priority
multimediálnej správy.

Kódovanie znakov – Vyberte, ako majú
byť znaky kódované. Toto ovplyvní veľkosť
správy a tým aj poplatky za prenos dát.

Doba platnosti – Vyberte, ako dlho má
byť správa uložená v centre správ.

Typ správy – Prevod textu na Hlas, Fax,
Číslovanie strán, X.400, E-mail alebo ERMES.

07

Trvanie snímky – Vyberte, ako dlho sa
majú snímky objavovať na obrazovke.

ZÁKLADY

Správa o doručení – Vyberte, či chcete
povoliť a/alebo požadovať správu o doručení.
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Správy

F

Rý

Hlásenie o prečítanie – Vyberte,
či chcete povoliť a/alebo odosielať
potvrdenie o prečítaní.

Interval načítania – Vyberte, ako často
má telefón KS360 kontrolovať nové
e-mailové správy.

Automatické preberanie – Vyberte,
či chcete preberať multimediálne správy
automaticky alebo ručne, v závislosti od toho,
či ste v domovskej sieti alebo v roamingu.

Podpis – Vytvorenie podpisu e-mailových
správ a aktivovanie tejto funkcie.

Zmena ostatných nastavení

Režim vytváranie – Vyberte, ako dlho
má byť správa uložená v centre správ.

Stlačte
, vyberte Správy, zvoľte
Nastavenia a potom:

3

Profil siete – Vyberte proﬁl siete na
odosielanie multimediálnych správ špeciﬁcký
pre operátora.

Číslo hlasovej pošty – Tu je uložené
číslo hlasovej pošty. Ďalšie informácie
o poskytovaných službách vám poskytne
sieťový operátor.

4

Povolený typ správy – Vyberte typ
multimediálnych správ, ktoré povolíte.

Zmena nastavení e-mailu
Nastavenia e-mailu si môžete prispôsobiť
podľa svojich vlastných želaní.
1 Stlačte

, vyberte Správy a zvoľte
Nastavenia.

2 Vyberte E-mail a môžete si prispôsobiť

nasledovné nastavenia:
E-mailové konto – Môžete si nastaviť
e-mailový účet.
ZÁKLADY

Prístupový bod – Môžete si nastaviť
e-mailový prístupový bod.
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Servisná správa – Tu môžete vypnúť
servisné správy, čo znamená, že už nebudú
vaše správy priamo dodávané do telefónu
hneď po prijatí, ale až pri kontrole
nových správ.
Informačná správa – Vyberte stav
prijímania, výstrahy a jazyk informačných
správ.
Uložiť textovú správu – Zvoľte
miesto ukladania správ Telefón alebo
Externá pamäť.

1
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Fotoaparát
Rýchle fotografovanie
1 Stlačte tlačidlo fotoaparátu umiestnené

na ľavej strane telefónu. Na obrazovke sa
zobrazí hľadáčik fotoaparátu.
2 Držte telefón vo vodorovnej polohe

a nasmerujte objektív smerom k objektu,
ktorý fotografujete.
3 Stlačte tlačidlo fotoaparátu do polovice.

Umiestnite telefón tak, aby ste videli
snímaný objekt v ráme zaostrenia.
4 Stlačením stredného kontextového

tlačidla alebo úplným zatlačením tlačidla
fotoaparátu urobíte fotograﬁu.
Poznámka: Menu fotoaparátu môžete otvoriť
aj na obrazovke pohotovostného režimu.
Stlačte
a vyberte Fotoaparát, nalistujte
nadol a zvoľte Fotoaparát čím
sa otvorí hľadáčik.

Základné informácie o
fotografovaní
Samospúšť – Samospúšť umožňuje
nastaviť omeškanie po stlačení tlačidla
spúšte. Vyberte spomedzi možností
Vypnť, 3 sekundy, 5 sekúnd alebo
10 sekúnd. Táto funkcia sa vám zíde
pri fotení skupiny, v ktorej chcete byť aj vy.
Viac záberov – Umožňuje automatické
nasnímanie až Deviatich snímok vo veľmi
rýchlom slede za sebou. Výhodné pri
fotografovaní pohybujúcich sa objektov
alebo športových udalostí.
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Vyváženie bielej – Vyváženie bielej
zaisťuje, že biela farba bude na snímkach
realistická. Kvôli správnemu nastaveniu
vyváženia bielej farby bude možno potrebné
určiť svetelné podmienky. Vyberte spomedzi
možností Automaticky, Denné svetlo,
Žiarovka, Zamračené, ŽiarIvka
alebo Nočny režim.

EV – Ak snímate objekty vo veľmi malej
vzdialenosti, použite režim Makro.

BUĎTE TVORIVÍ

Farebný efekt – Vyberte spomedzi
štyroch možností tónovania farieb:
Vypnúť (normálne/farebné), Sépia, Mono
(čiernobiele) alebo Negatív.

35

Fotoaparát
Po nasnímaní fotograﬁe

Používanie rozšírených nastavení

Zm

Nasnímaná fotograﬁa sa zobrazí na
obrazovke. Pozdĺž spodnej časti obrazovky
beží názov obrázka. Na pravej strane
obrazovky sa zobrazí šesť možností.

Vybratím tlačidla Možnosti získate prístup do
rýchlych nastavení. Nachádzajú sa tu rôzne
možnosti snímania fotograﬁí.
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OK – Vyberte okamžite urobíte ďalšiu
fotograﬁu. Aktuálna fotograﬁa sa uloží.
Nový obrázok – Stlačením okamžite
urobíte ďalšiu fotograﬁu. Aktuálna fotograﬁa
sa uloží.
Nastaviť ako – Stlačením otvoríte
podmenu na nastavenie obrázka ako Tapety
alebo ID obrázku.
Odoslať prostredníctvom –
Stlačením odošlete fotograﬁu ako MMS,
Bluetooth alebo E-mail. Viac informácií
nájdete na strane 29 v časti Odosielanie
správ.
Albumy – Stlačením zobrazíte ostatné
fotograﬁe v albume. Aktuálna fotograﬁa
sa uloží. Na strane 37 nájdete viac v časti
Prezeranie uložených fotografií.
BUĎTE TVORIVÍ

Odstrániť – Odstránite práve nasnímanú
fotograﬁu a potvrdíte to stlačením Áno. Opäť
sa zobrazí hľadáčik.
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Videokamera – Prechod z režimu
fotoaparátu do režimu videokamery.
Displej – K dispozícii sú možnosti Štandardný
a Čistý.
Rozlíšenie – Ďalšie informácie nájdete
v časti Zmena veľkosti obrázka na
strane 37.
Kvalita – Vyberte spomedzi možností
Normálna, Stredná a Vysoká. Čím vyššiu
kvalitu vyberiete, tým bude fotograﬁa ostrejšia,
ale veľkosť súboru narastie, čo znamená,
že do pamäte uložíte menej fotograﬁí.
Tón spúšte – Vyberte spomedzi troch
zvukov spúšte alebo jej zvuk vypnite.
Uložiť do – Vyberte, či sa majú fotograﬁe
ukladať do pamäte telefónu alebo do
externej pamäte.
Obnoviť nastavenia – Vyberte Áno,
ak chcete reštartovať telefón s pôvodným
nastavením fotoaparátu.
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Zmena veľkosti obrázka

Prezeranie uložených fotograﬁí

Ak chcete ušetriť miesto v pamäti, môžete
zmeniť veľkosť fotograﬁí. Čím viac pixelov
fotograﬁa obsahuje, tým je súbor väčší. To
znamená, že zaberá viac miesta v pamäti.
Ak chcete do telefónu uložiť viac obrázkov,
zmeňte počet pixelov, čím zmenšíte
veľkosť súboru.

1 Uložené fotograﬁe sú prístupné v režime

1 Na paneli s nástrojmi stlačte Možnosti

3 Pomocou navigačných kláves vyberte

a vyberte Rozlíšenie.
2 Vyberte počet pixelov z nasledujúcich 4

možností: (320x240, 640x480, 1280x960,
1600x1200).
3 Press OK to implement your changes.

fotoaparátu a v pohotovostnom režime.
V hľadáčiku stačí pomocu navigačných
šípok vybrať možnosť
. Na obrazovke
pohotovostného režimu treba stlačiť
,
potom vybrať Album médií a Obrázky.
2 Na obrazovke sa zobrazí galéria.

fotograﬁu, ktorú chcete zobraziť, a výberom
možnosti Zobraziť ju zväčšite.

Nastavenie fotograﬁe ako tapety
alebo ID obrázku
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Otvorte Galériu obrázkov a pomocou
navigačných tlačidiel vyberte obrázok a
postupným výberom položiek Možnosti,
Nastaviť ako použite vybratý obrázok ako
Tapetu alebo ID obrázku pre vaše kontakty.
Poznámka: Obrázkovú identiﬁkáciu
možno pridať kontaktom uloženým
v telefóne, nie na karte SIM.
BUĎTE TVORIVÍ
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Videokamera
Rýchle snímanie videa

Po nasnímaní videa

Zo

1 Stlačte tlačidlo fotoaparátu umiestnené

Názov videosekvencie sa zobrazí v spodnej
časti obrazovky a v ľavej časti obrazovky sa
zobrazí 6 možností:

Po
na
stu

OK – Stlačením ihneď nahráte ďalšie video.
Aktuálne video sa uloží.

Po

na ľavej strane telefónu. Na obrazovke sa
zobrazí hľadáčik fotoaparátu.
2 Zvoľte Možnosti v ľavom hornom rohu

obrazovky a vyberte možnosť Videokamera.
Na obrazovke sa zobrazí hľadáčik
videokamery.
3 Nasmerujte objektív fotoaparátu na

objekt snímania.
4 Stlačením tlačidla fotoaparátu na ľavej

strane telefónu spustíte záznam.
5 V pravom spodnom rohu hľadáčika sa

zobrazí nápis REC. Zobrazí sa ďalej čas
trvania videosekvencie.
6 Ak chcete video pozastaviť, vyberte

Pozastaviť. Ak chcete v nahrávaní
pokračovať, vyberte Pokračovať.
7 Ak chcete nahrávanie zastaviť,

vyberte Zastaviť.

BUĎTE TVORIVÍ

Poznámka: Funkciu Videokamera môžete
otvoriť aj na obrazovke pohotovostného
režimu. Stlačte
a vyberte Fotoaparát,
nalistujte nadol, zvoľte Videokamera a otvorí
sa hľadáčik.
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Nové video – Vyberte okamžite
nahráte ďalšie video. Aktuálne video sa uloží.

Vy
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Prehrať – Vyberte prehráte práve
natočené video.

Fo
do

Odoslať prostredníctvom – Vyberte
odošlete video ako MMS alebo E-mail. Viac
informácií nájdete v časti Odosielanie správ
na strane 29.

Di
Št

Albumy – Vyberte zobrazíte ostatné
videoklipy v albume. Aktuálny videoklip
sa uloží. Viac nájdete na strane 39 v časti
Prehrávanie uložených videí.
Odstrániť – Odstránite práve nasnímané
video a potvrdíte to stlačením Áno. Opäť sa
zobrazí hľadáčik.
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Zoznámte sa s hľadáčikom

Prehrávanie uložených videí

Poznámka: Pomocou tlačidla hlasitosti
na ľavej strane telefónu môžete upraviť
stupnicu zoom.

1 K uloženým videám sa dostanete

Používanie rýchlych nastavení
Vybratím tlačidla Možnosti získate prístup do
rýchlych nastavení. Nachádzajú sa tu rôzne
možnosti záznamu videosekvencií.
Fotoaparát – Prechod z režimu videokamery
do režimu fotoaparátu.
Displej – K dispozícii sú možnosti
Štandardný a Čistý.
Rozlíšenie – Ak chcete do telefónu uložiť
viac obrázkov, zmeňte počet pixlov, čím
zmenšíte veľkosť súboru. Vyberte spomedzi
dvoch možností pre video: 176x144,
320x240.

cez režim videokamery alebo z obrazovky
pohotovostného režimu. V menu Možnosti
vyberte možnosť Album. Na obrazovke
pohotovostného režimu treba stlačiť
,
potom vybrať Album médií a Videá.
2 Na obrazovke sa zobrazí galéria.
3 Pomocou navigačných tlačidiel vyberte

videosekvenciu, ktorú chcete spustiť a
stlačením stredného kontext. tlačidla ju
spustite.

Nastavenie hlasitosti
pri sledovaní videa

01
02
03
04
05
06
07
08

Ak chcete nastaviť počas sledovania videa
hlasitosť, použite tlačidlá umiestnené na
ľavom boku telefónu.

Kvalita – Vysoká/Stredná/Normálna.
Uložiť do – Vyberte, či sa majú videoklipy
ukladať do pamäte telefónu alebo do
externej pamäte.
BUĎTE TVORIVÍ

Orbnovit’ nastavenia – Vyberte Áno,
ak chcete reštartovať telefón s pôvodným
nastavením fotoaparátu.
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Orange Music
Hud. prehrávač
Telefón LG KS360 má vstavaný hudobný
prehrávač umožňujúci prehrávanie vašej
obľúbenej hudby.
Ak chcete spustiť hudobný prehrávač, stlačte
a postupne vyberte položky Orange
music a Hud. prehrávač. Tu máte prístup
k nasledujúcim funkciám:
Zoznam skladieb – Obsahuje zoznam
všetkých skladieb uložených v telefóne.
Môj zoznam prehrávaných skladieb –
Obsahuje všetky zoznamy skladieb, ktoré
ste vytvorili, ako aj položky Na cesty,
Aktuálne skladby a Obľúbené skladby.
Nastavenia – Úprava nastavení hudby.

Prenos hudby do telefónu
Najjednoduchším spôsobom prenosu
hudby do telefónu je cez rozhranie Bluetooth
alebo synchronizačný kábel. Prenos
pomocou Bluetooth:

2 Vyberte na druhom zariadení hudobný

súbor a zvoľte jeho prenos cez Bluetooth.
3 Po odoslaní súboru je potrebné príjem do

telefónu potvrdiť vybratím možnosti Áno.
4 Súbor by sa mal zobraziť v položke

Všetky skladby.

Prehrávanie skladieb
1 Stlačte tlačidlo

a vyberte menu
Orange music, potom zvoľte položku
Hud. prehrávač .

2 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.

Vyberte ikonu
3 Vyberte

.

skladbu pozastavíte.

BUĎTE TVORIVÍ
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4 Vyberte

Na
sk

5 Vyberte

Inf
os

preskočíte na
nasledujúcu skladbu.
preskočíte na
predchádzajúcu skladbu.

6 Vybratím možnosti

zastavíte
prehrávanie a vrátite sa do menu Hud.
prehrávač.

1 Skontrolujte, či je na oboch zariadeniach

zapnutá funkcia Bluetooth a či sú
vzájomne viditeľné.

Po
pr

TIP! Ak chcete počas počúvania hudby zmeniť
hlasitosť, použite tlačidlá hlasitosti umiestnené
na bočnej strane telefónu.

Na
ale
mo
po

Používanie možností počas
prehrávania hudby

Vytvorenie zoznamu
prehrávaných skladieb

Vyberte Možnosti a vyberte spomedzi:

Môžete vytvoriť svoje vlastné zoznamy
skladieb tak, že vyberiete skladby z priečinka
Všetky skladby.

Minimalizovať – Skryje obrazovku
prehrávača hudby a môžete tak ďalej
používať telefón bežným spôsobom počas
prehrávania hudby.
Zobraziť zozn. prehr. skl. – Zobrazí zoznam
práve prehrávaných skladieb.
Hľadať – Vyhľadá v zozname hudbu.
Pridať do zoznamu skladieb – Pridávanie
do zoznamu prehrávaných skladieb, ktoré
momentálne počúvate.
Nastviť ako – Nastavenie aktuálnej
skladby ako tónu zvonenia.
Informácie – Môžete si prezrieť informácie
o súbore MP3, ktorý momentálne počúvate.
Nastavenia – Zmeňte režim Ekvalizér
alebo Režim prehrávania, alebo pomocou
možnosti Nastaviť náhodný výber hudbu
pomiešajte.

1 Stlačte

a vyberte Orange Music.

01
02
03
04

2 Vyberte Hud. Prehrávač, potom zvoľte

Môj zoznam prehrávaných skladieb.
3 Stlačte Možnosti, vyberte možnosť

Pridať, zadajte názov skladby a stlačte
Uložiť.
4 Zobrazí sa priečinok Nový zoznam

05
06
07
08

prehrávaných skladieb. Vyberajte všetky
skladby, ktoré chcete pridať do zoznamu
skladieb, nalistujte ich a stlačte
.
5 Vyberte Uložiť zoznam skladieb uložíte.

Prehrávanie zoznamu skladieb
1 Stlačte

a vyberte Orange Music.

2 Vyberte Hud. prehrávač, potom zvoľte

Môj zoznam prehrávaných skladieb.
3 Vyberte zoznam skladieb, ktorý chcete

BUĎTE TVORIVÍ

prehrať a stlačte Zobraziť, potom
vyberte
.
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Orange Music

F

Úprava zoznamu skladieb

Odstránenie zoznamu skladieb

Po

Občas možno budete chcieť pridať do zoznamu
nové skladby alebo ich z neho odstrániť.

1 Stlačte

Te
rád
ob

Ak chcete usporiadať zoznamy skladieb,
môžete ich upraviť pomocou menu Možnosti.
1 Stlačte

a vyberte Orange Music.

2 Vyberte Hud. prehrávač, potom zvoľte

Môj zoznam prehrávaných skladieb.
3 Nalistujte na zoznam skladieb, ktorý

chcete upraviť a stlačte Zobraziť, potom
vyberte Možnosti. Vyberte spomedzi
týchto možností:
Prehrať – Umožňuje prehrať vybratú hudbu.
Pridať – Pomocou tejto možnosti môžete
pridať skladby do zoznamu skladieb.
Odstrániť – Odstráni skladbu zo zoznamu
skladieb. Pomocou možnosti Áno potvrďte.
Presunúť uahor/Presunúť uahol
Viacnásobné odstránenie – Odstráni
vybraté skladby zo zoznamu skladieb.
Pohyb nahor/nadol v zozname skladieb.
BUĎTE TVORIVÍ

Odstrániť všetky – Odstráni
zo zoznamu všetky skladby.
Informácie – Slúži na zobrazenie
informácií o zozname skladieb.
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a vyberte Orange Music.

2 Vyberte Hud. prehrávač, potom zvoľte

Môj zoznam prehrávaných skladieb.
3 Nalistujte na zoznam skladieb, ktorý

chcete odstrániť a stlačte Možnosti.
4 Vyberte Odstrániť všetky

Po
po
ná
ko

a stlačením Áno potvrďte.
Poznámka:
DRM (Digital Rights Management) Vďaka
systému správy digitálnych práv (DRM) môžu
niektoré médiá stiahnuté z internetu alebo
prijaté v správach MMS obsahovať menu
„Zakúpiť práva“, cez ktoré je k nim možný
prístup. K dispozícii máte možnosť získať kľúč
na zakúpenie práv z webovej stránky, ktorá
vlastní na tento obsah práva.
Hudba je chránená autorskými právami podľa
medzinárodných zmlúv a zákonov jednotlivých
krajín. Na reprodukciu alebo kopírovanie
hudby môže byť potrebné získať povolenie
alebo licenciu. V niektorých krajinách zákony
zakazujú súkromné kopírovanie materiálu
chráneného autorským právom. Overte si
legislatívu týkajúcu sa takéhoto materiálu,
ktorá je platná v danej krajine.
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FM rádio
Používanie FM rádia

2 Vyberte číslo kanála, na ktorý chcete

Telefón LG KS360 má zabudovanú funkciu
rádia FM, takže si môžete naladiť svoje
obľúbené stanice a počúvať ich kdekoľvek.

3 Spôsob výberu stanice: Pomocou

Poznámka: Ak chcete počúvať rádio, je potrebné
použiť náhlavnú súpravu. Zasuňte zásuvku
náhlavnej súpravy do konektora (je to ten istý
konektor, do ktorého sa pripája nabíjačka).

Vyhľadávanie staníc
V telefóne môžete naladiť rozhlasové stanice
ručným alebo automatickým vyhľadávaním.
Potom sa uložia na konkrétne čísla kanálov,
takže ladenie nie je potrebné opakovať.
Do telefónu možno uložiť najviac 12 kanálov.
Automatické ladenie:
1 Stlačte

a vyberte Orange Music,
potom zvoľte FM rádio.

2 Vyberte Možnosti a Autom. vyhľadanie,

potom vyberte Áno.
3 Pri každej nájdenej stanici sa telefón KS360

Ručné ladenie:
1 Stlačte

a vyberte Orange Music,
potom zvoľte FM rádio.

01

navigačných tlačidiel vyhľadajte alebo
zadajte frekvenciu pomoocu klávesnice a
stlačte tlačidlo Uložiť.

02

Poznámka: Stanice uložené na čísle kanála
možno tiež upraviť.

04

TIP! Ak chcete zlepšiť príjem rádia, roztiahnite kábel
náhlavnej súpravy, ktorý funguje ako rozhlasová anténa.

03

05
06
07

Obnovenie kanálov
1 Stlačte

a vyberte Orange Music,
potom zvoľte FM rádio.

08

2 Vyberte Možnosti a Obnoviť kanály.

Pomocou možnosti Áno potvrďte
obnovenie. Každý kanál sa vráti
na počiatočnú frekvenciu 87,5 MHz.

Počúvanie rádia
1 Stlačte

a vyberte Orange Music,
potom zvoľte FM rádio.

2 Vyberte číslo kanála stanice, ktorú chcete

počúvať.
Poznámka: Rádio je možné počúvať
pomocou zabudovaného reproduktora. Stlačte
tlačidlo Možnosti, vyberte Počúvať cez a
zvoľte položku Reproduktor.

BUĎTE TVORIVÍ

opýta, či chcete stanicu uložiť. Ak chcete
kanál uložiť, vyberte Áno. Ak kanál nechcete
uložiť, vyberte Nie. Všetkým staniciam,
ktoré označíte na uloženie, bude v telefóne
automaticky priradené číslo kanála.

stanicu uložiť, a zvoľte Upraviť.
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Album médií
Do pamäte telefónu možno uložiť ľubovoľné
multimediálne súbory, takže budete mať ľahký
prístup ku všetkým svojim obrázkom, zvukom,
videám a hrám. Súbory možno ukladať
aj na pamäťovú kartu. Výhodou používania
pamäťovej karty je to, že tak môžete uvoľniť
miesto v pamäti telefónu.

V priečinku Obrázky stlačením Možnosti
otvoríte zoznam možností.

Od
zp

Odstrániť – Odstránenie vybratého obrázka.

Tri
ob

Všetky multimediálne súbory možno ukladať
v priečinku Album médií. Ak chcete otvoriť
zoznam priečinkov, stlačte
a vyberte
Album médií.

Odoslať prostredníctvom – Odoslanie
vybratého obrázka priateľovi prostredníctvom
MMS, Bluetooth alebo E-mail.

Od

Poznámka: Možno bude pred odoslaním
správy MMS potrebné zmeniť veľkosť obrázka.

2

Súbor – Premenovanie, vytvoriť animáciu
alebo zobrazovanie informácií (Meno, Veľkosť,
Dátum, Čas, Rozlíšenie, Typ a Autorské)
o vybranom obrázku. Ak je vložená externá
pamäťová karta, zobrazia sa nasledujúce dve
možnosti: Premiestniť do externej pamäte
a Kopírovať do externej pamäte.

4

Obrázky
Obrázky obsahujú priečinok predvolených
obrázkov uložených v telefóne, obrázkov, ktoré
ste sami stiahli, a obrázkov nasnímaných
fotoaparátom telefónu.

Menu možností obrázkov

BUĎTE TVORIVÍ

Možnosti, ktoré sú k dispozícii v menu
Obrázky, závisia od typu vybratého obrázka.
Pre obrázky, ktoré ste nasnímali fotoaparátom
na telefóne, budú dostupné všetky možnosti.
Pre predvolené obrázky sú k dispozícii
iba možnosti Zobraziť, Nastaviť ako,
Informácie o súbore, Prezentácia, Triediť
podľa, Zobraziť miniatúru/Zobrazenie
zoznamu, 3D zobrazenie1 a
3D zobrazenie2.
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Nastaviť ako – Nastavenie
vybratého obrázka ako Tapety alebo
ID obrázku.

Zo
svo

1

3

5

Tlačiť prostredníctvom – Tlač obrázkového
súboru pomocou funkcie Bluetooth
alebo Pictbridge.
Prezentácia – Pozrite časť Vytvorenie
prezentácie na str. 46.
Nový priečinok – Vytvorenie nového
priečinka v hlavnom priečinku Obrázky.
Označiť/Zrušiť označené – Vyberie
na odstránenie.

Sp
1
2
3

a.

m

ka.

sť,

e
te

ho

Odstrániť všetky – Odstráni
z priečinka Obrázky všetky fotograﬁe.

4 Vyberte spomedzi možností Dátum,

Triediť podľa – Usporiadajte svoje
obrázky podľa Dátum, Typ alebo Meno.

Odstránenie obrázka

Zobraziť štýl – Zmeňte spôsob zobrazenia
svojich fotograﬁí.

2 Vyberte Obrázky.

Typ alebo Meno.

1 Stlačte

potom vyberte Album médií.

01
02
03

3 Vyberte obrázok a stlačte Možnosti.

04

4 Vyberte Odstrániť.

05

2 Vyberte Obrázky.

Odstránenie viacerých obrázkov

06

3 Vyberte fotograﬁu a zvoľte Možnosti.

1 Stlačte

07

4 Vyberte Odoslať prostredníctvom

2 Vyberte Obrázky.

Odoslanie fotograﬁe
1 Stlačte

potom vyberte Album médií.

a zvoľte spomedzi možností MMS,
Bluetooth alebo E-mail.
5 Ak vyberiete možnosť MMS alebo E-mail,

fotograﬁa sa pridá do správy a môžete
napísať a odoslať správu ako zvyčajne.
Ak vyberiete možnosť Bluetooth, zobrazí
sa výzva na zapnutie funkcie Bluetooth
a telefón vyhľadá zariadenie, do ktorého
odoslať obrázok.

Správa obrázkov
potom vyberte Album médií.

2 Vyberte Obrázky.
3 Vyberte Možnosti potom zvoľte

Triediť podľa.

3 Vyberte Možnosti a zvoľte Viacnásobné

08

a Odstrániť.
4 Vedľa každého obrázka sa zobrazí políčko.

Vyberte každý obrázok a vyberte
ho označte. Ak chcete zrušiť označenie
obrázka, znova vyberte
a tým sa zruší
začiarknutie políčka. Môžete prípadne
vybrať položku Možnosti a zvoliť príkaz
Označiť alebo Zrušiť označenie.
5 Keď označíte všetky požadované políčka,

vyberte Odstrániť a potvrďte, že chcete
odstrániť všetky označené obrázky.

BUĎTE TVORIVÍ

1 Stlačte

potom vyberte Album médií.
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Album médií
Vytvorenie prezentácie

Zvuky

Ak si chcete prezrieť všetky obrázky v telefóne
alebo ich prehľadávať, môžete vytvoriť
prezentáciu, aby ste nemuseli každý jednotlivý
obrázok otvárať a zatvárať.

Priečinok Zvuky obsahuje predvolené
zvuky, vaše hlasové záznamy a zvukové
súbory, ktoré ste prevzali. Na tomto mieste
môžete organizovať, odosielať alebo
nastavovať zvuky ako vyzváňacie tóny.

1 Stlačte

potom vyberte Album médií.

2 Vyberte Obrázky.

Používanie zvuku

3 Vyberte fotograﬁu, ktorou chcete

1 Stlačte

prezentáciu začať a stlačte Možnosti.
4 Vyberte možnosť Prezentácia,

čím ju spustíte.
5 Ak chcete prezentáciu zastaviť, stlačte

Pozastaviť. Stlačením Ukončiť
prezentáciu ukončíte a vrátite sa do
priečinka Obrázky.
Pomocou položky Možnosti počas
prezentácie získate prístup
k ďalším možnostiam:
Zobraziť – Vyberte spomedzi možností Celý
obrázok a Celá obrazovka. Ak chcete
zmeniť orientáciu obrázka, vyberte
možnosť Krajina.
BUĎTE TVORIVÍ

Opakovanie je zapnuté/Opakovanie je
vypnuté – Rozhodnite, či chcete prezentáciu
opakovať alebo nie.
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Po
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Od

potom vyberte Album médií.

2 Nalistujte na položku Zvuky a vyberte ju.
3 Vyberte možnosť Predvolené zvuky

alebo vyberte zo zoznamu súborov
hlasových nahrávok.
4 Vyberte zvuk a stlačením stredného

Od
vid
Bl

Inf
dá
oa

Od
.

1

5 Vyberte Možnosti a zvoľte Nastaviť ako

2

a vyberte spomedzi možností Vyzváňaci
tón, ID vyzváňacieho tónu a Tón správy.

3

Videá

4

Priečinok Videá zobrazuje
zoznam stiahnutých videí a videí
zaznamenaných telefónom.

5

Sledovanie videa
1 Stlačte

potom vyberte Album médií.

2 Nalistujte na položku Videá a vyberte ju.
3 Vyberte video a stlačte

.

í.

o

vy.

Poznámka: Pred odoslaním správy MMS
bude možno potrebné zmeniť veľkosť
videa. Niektoré videá môžu byť priveľké
na to, aby mohli byť odoslané cez MMS.

01

Odstrániť – Odstránenie videa.

Používanie menu možností videa

03

Odoslať prostredníctvom – Odošle
video priateľovi prostredníctvom MMS,
Bluetooth alebo E-mail.

V priečinku Videá stlačením Možnosti
otvoríte zoznam možností.

04

Odstrániť – Odstránenie vybratého videa.

05

Informácie – Zobrazenie názvu, veľkosti,
dátumu, času, typu a podrobností
o autorských právach vybratého súboru.

Odoslať prostredníctvom – Odošlite
vybraté video priateľovi prostredníctvom
MMS, Bluetooth alebo E-mail.

06

Odoslanie videoklipu

Súbor – Premenovať video alebo zobraziť
informácie (Meno, Veľkosť, Dátum, Čas, Typ
a Autorské práva). Ak je vložená externá
pamäťová karta, zobrazia sa nasledujúce dve
možnosti: Premiestniť do externej pamäte
a Kopírovať do externej pamäte.

08

Ak vyberiete Možnosti, video bude v režime
pozastavenia a vybrať môžete tieto možnosti:

1 Stlačte

potom vyberte Album médií.

2 Nalistujte a vyberte položku Videá.
3 Vyberte požadovaný videoklip a stlačte

Možnosti.
4 Stlačte Odoslať prostredníctvom

a zvoľte spomedzi možností MMS,
Bluetooth alebo E-mail.
5 Ak vyberiete možnosť MMS alebo

E-mail, videoklip bude priložený k správe
a môžete napísať a odoslať správu ako
zvyčajne. Ak vyberiete možnosť Bluetooth,
objaví sa výzva na zapnutie funkcie
Bluetooth a telefón vyhľadá zariadenie, do
ktorého odoslať video.

02

07

Nový priečinok – Vytvorte nový priečinok
v hlavnom priečinku Videá.
Označiť/Zrušit označené – Pred
stlačením položky Odstrániť, Kopírovať,
Presunúť vyberte viac videoklipov.
Odstrániť všetky – Odstráňte z priečinka
Videá všetky klipy.
Triediť podľa – Usporiadajte svoje
videá podľa Dátum, Typ alebo Meno.

BUĎTE TVORIVÍ

í.

Používanie možností
počas pozastavenia videa
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Album médií
Automatické prehranie nasledujúcej
– Umožňuje nastaviť režim
prehrávania: Vypnuté, Jedenkrát
opakovať a Opakovať všetky.
• Vypnuté: Prehrá vybratý súbor.
• Jedenkrát opakovať: Prehrá všetky
súbory v zozname jedenkrát.
• Opakovať všetky: Všetky súbory v
zozname sa prehrávajú opakovane.
Zobrazenie zoznamu/miniatúr – Zmeňte
spôsob zobrazenia svojich videí.

Dokumenty
V menu Dokumenty môžete.

Prezeranie dokumentu
1 Stlačte

potom vyberte Album médií.

2 Vyberte Dokumenty.
3 Vyberte dokument a stlačte Zobraziť.

H
Iné

Hr

Zobrazí zoznam súborov priečinka
Iné v internej a externej pamäti,
v pamäti Multimédiá.

Te
hry
ča
hry
toh

Ak prenášate súbory z počítača do telefónu,
zobrazia sa v priečinku Iné, a nie v priečinku
Dokumenty. Ak sa tak stane, je možné tieto
súbory premiestniť.

Hr
1

Externá pamäť
Ak je v telefóne vložená pamäťová karta,
zobrazí sa ako priečinok v Album médií.
Priečinok pamäťovej karty bude rozdelený
na päť ďalších priečinkov: Obrázky, Zvuky,
Videá, Dokumenty a Iné. Každý priečinok
obsahuje všetky súbory tohto typu, ktoré sú
uložené na pamäťovej karte a nie v telefóne.

2

Po
sp
zís
slu

Pr

Po
ap
tel
aj
1
2

BUĎTE TVORIVÍ
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u
o

Hry a aplikácie
Hry a aplikácie

Zmena sieťového proﬁlu

Telefón KS360 obsahuje vopred nainštalované
hry, ktoré vám umožnia zabaviť sa vo voľnom
čase. Ak do telefónu stiahnete nejaké ďalšie
hry alebo aplikácie, uložia sa do
tohto priečinku.

Ak chcete stiahnuť hru, môžete nastaviť
hodnotu na pripojenie do siete pomocou
položky Profil siete.

01

1 Stlačte

03

Hranie hier
1 Stlačte

a vyberte Aplikácie.

2 Vyberte Profil siete.
3 Môžete pridať a upraviť nový proﬁl siete.

a vyberte Hry.

2 Hry môžete sťahovať z webu a potom s

nimi zažívať vzrušujúce okamihy.

,

Poznámka: Pripojenie na túto službu je
spoplatnené. Ďalšie informácie o poplatkoch
získate od svojho poskytovateľa sieťových
služieb.

.

Prezeranie aplikácií

Kontrola bezpečnostných
certiﬁkátov
V tomto menu je možné overiť verziu
bezpečnostných certiﬁkátov.

02

04
05
06
07
08

Pomocou menu Aplikácie môžete spravovať
aplikácie Java nainštalované vo vašom
telefóne. Stiahnuté aplikácie je možné
aj odstrániť.
1 Stlačte

a vyberte Aplikácie.

2 Prezeranie a správa všetkých aplikácií.

BUĎTE TVORIVÍ
49

Organizér a ďalšie
Pridávanie udalostí do kalendára
1 Na obrazovke pohotovostného režimu

stlačte
, a vyberte Organizér,
potom Kalendár.
2 Vyberte dátum, ku ktorému chcete udalosť

pridať.Na dátum môžete prejsť pomocou
navigačných tlačidiel alebo výberom
tlačidla Možnosti a možnosti Prejsť na
dátum.
3 Vyberte Nový záznam a listujte nadol a

zadajte začiatočný čas udalosti. Listujte
nadol a zadajte koncový čas udalosti.
4 Znova listujte nadol a vyberte, či chcete

MAJTE VŠETKO USPORIADANÉ

pre udalosť nastaviť možnosť Budík.
Listujte dostupnými možnosťami doľava
alebo doprava. Môžete nastaviť, či má byť
budík aktivovaný v čase začiatku udalosti
alebo nastaviť čas pred udalosťou, kedy sa
má budík spustiť, aby pripomenul, že sa
udalosť blíži.
5 Listujte nadol a zadajte Predmet udalosti.

Písmená a číslice zadajte pomocou
klávesnice.
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6 Ešte raz listujte a vyberte, či je udalosť

jednorazová alebo sa opakuje v intervaloch
Jedenkrát, Denne, Týždenne, Mesačne
alebo Ročne. Ak je udalosť opakujúca,
môžete listovať nadol a zadať Dátum
do konca platnosti, kedy sa udalosť
úplne skončí.
7 Vyberte Uložiť a udalosť sa uloží do

Zd
1

2

3

kalendára. Štvorcový kurzor označuje dni,
pre ktoré boli uložené nejaké udalosti.

Úprava udalosti kalendára

Pr

1 Na obrazovke pohotovostného režimu

1

stlačte
, a vyberte Organizér,
potom Kalendár.
2 Ak chcete zobraziť zoznam všetkých

svojich udalostí, vyberte Možnosti a zvoľte
Všetky rozvrhy. Prelistujte na udalosť,
ktorú chcete upraviť, a vyberte Zobraziť.
Môžete aj vybrať deň udalosti v kalendári
a vybrať Zobraziť.
3 Vyberte Upraviť a listujte na podrobnosti

o udalosti, ktorú chcete zmeniť. Urobte
úpravy a stlačením Uložiť upravenú
udalosť uložte.
Poznámka: Udalosť možno z kalendára
odstrániť tak, že vyberiete zobrazenie udalosti,
stlačíte položku Možnosti a Odstrániť.

2
3
4

T
V
M

ch
ne

,

ľte

.

Nastavenie budíka

1 Na obrazovke pohotovostného režimu

1 Na obrazovke pohotovostného režimu

stlačte
, a vyberte Organizér,
potom Kalendár.
2 Vyberte udalosť, ktorú chcete zdieľať,

a zvoľte Možnosti.
3 Vyberte Odoslať prostredníctvom

a zvoľte spomedzi možností Textová správa,
SMS, MMS, Bluetooth alebo E-mail.

Pridávanie poznámok
1 Na obrazovke pohotovostného režimu

stlačte
, a vyberte Organizér,
potom Poznámky.
2 Vyberte Nové a napíšte svoju poznámku.
3 Vyberte Uložiť.
4 Poznámka sa zobrazí na obrazovke

pri nasledujúcom otvorení aplikácie
poznámok.
TIP! Môžete upraviť jestvujúcu poznámku.
Vyberte poznámku, ktorú chcete upraviť, vyberte
Možnosti a vyberte Upraviť.

stlačte
, a vyberte Organizér, potom
vyberte Budík.

01
02

2 Vyberte Nové.

03

3 Nalistujte nadol a zadajte čas, kedy sa má

04

ozvať zvuk budíka.
4 Výberom typu opakovania určíte, či chcete,

aby budík zvonil Jedenkrát, Denne,
Po–Pia, Po–So, Sob–Ned
alebo Zvoľte deň.
5 Listujte nadol a vyberte, či chcete nastaviť

budík na možnosť Podľa profilu, Vždy
zvuk alebo Vždy vibrovať.

05
06
07
08

6 Listujte nadol a zvoľte tón budíka.

Pomocou možnosti Zvuky vyberte
nový zvuk.
7 Listujte nadol a zadajte názov budíka alebo

ponechajte navrhovaný názov.
8 Vyberte Uložiť.

Poznámka: Nastaviť možno najviac
5 budíkov.

Používanie hlasového záznamníka
Hlasová poznámka môžete využiť na
nahrávanie hlasových poznámok alebo iných
zvukov.

MAJTE VŠETKO USPORIADANÉ

sti,

Zdieľanie udalosti kalendára
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Organizér a ďalšie
Nahrávanie hlasových poznámok

Používanie kalkulačky

Pr

1 Stlačte

1 Na obrazovke pohotovostného režimu

1

a vyberte Organizér, potom
zvoľte Hlasová poznámka.

2 Stlačením ikonky

stlačte
, a vyberte Viac, potom vyberte
Kalkulačka.

začnete nahrávať.

2 Čísla zadávajte pomocou číselných tlačidiel.

3 Ak chcete nahrávanie pozastaviť,

vyberte Pozastaviť.

požadovanú funkciu (+, -, ×, ÷) a potom =.

4 Ak chcete nahrávanie ukončiť, vyberte

Zastaviť. Nahrávka sa automaticky uloží.
5 Ak si chcete nahrávku vypočuť, zvoľte

4 Pri zložitejších výpočtoch vyberte Funkcia

.

5 Obrazovku vymažete pomocou položky

Odosielanie hlasových nahrávok

Používanie stopiek

1 Po dokončení nahrávania stlačte Možnosti.

1 Na obrazovke pohotovostného režimu

2 Vyberte Odoslať prostredníctvom

MAJTE VŠETKO USPORIADANÉ

a vyberte spomedzi možností MMS,
Bluetooth alebo E-mail. Ak si vyberiete
možnosť MMS alebo E-mail, nahrávka
bude priložená k správe a môžete napísať
a odoslať správu ako zvyčajne. Ak vyberiete
možnosť Bluetooth, zobrazí sa výzva na
zapnutie funkcie Bluetooth.
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3

a zvoľte príkaz.

Poznámka: ak si chcete vypočuť všetky
uložené hlasové nahrávky, vyberte Albumy.

TIP! Ak plánujete svoju nahrávku odoslať ako
správu, pred nahrávaním stlačte Možnosti
a vyberte režim Nahrávanie. Vyberte MMS. Tým
zabezpečíte, že sa nahrávka zmestí do správy.

2

3 Pri jednoduchých výpočtoch stlačte

Vymazať a môžete začať nový výpočet.
4

stlačte
Stopky.

, a vyberte Viac, potom

2 Vyberte Štart, spustí sa časomiera.
3 Vyberte Kolo, ak chcete zaznamenať

čas kola. Je možné uložiť časy jednotlivých
kôl (max. 20 záznamov).
4 Vyberte Zastaviť, ak chcete

časomieru zastaviť.
5 Zvolením možnosti Pokrač. spustíte

stopku znova od prerušeného času.
Vybratím možnosti Obnoviť spustíte
stopky od nuly.

te

Prevod jednotiek
1 Na obrazovke pohotovostného režimu

stlačte
, a vyberte Viac, potom vyberte
Prevodník jednotiek.

el.

2 Zvoľte, ktorú jednotku chcete previesť:

=.

Mena, Povrch, Dĺžka, Hmotnosť,
Teplota, Objem alebo Rýchlosť.

a

chcete zadať. Posúvaním doľava a doprava
vyberte jednotku, potom sa posuňte nadol
a zadajte počet jednotiek.
4 Nalistujte nadol okno prevodu jednotiek

a vyberte mernú jednotku, do ktorej chcete
prevádzať. Prevod sa automaticky zobrazí
v riadku dole.

1 Na obrazovke pohotovostného režimu

stlačte
, a vyberte Viac, potom vyberte
Svetový čas.
2 Posúvaním sa nahor, nadol, doľava alebo

doprava sa pohybujte po zemeguli
a zvoľte kontinent.
3 Vyberte Priblížiť a priblížte si oblasť,

v ktorej si potom zvolíte mestá.

01
02
03
04
05
06

4 Stlačte nastaviť.

07

Služby karty SIM

08

Táto funkcia závisí od karty SIM
a služieb siete.
V prípade, že karta SIM podporuje služby
SAT (t.j. Aplikačná sada nástrojov karty SIM),
toto menu bude predstavovať špeciﬁcký
servisný názov operátora, ktorý je uložený
na karte SIM.

MAJTE VŠETKO USPORIADANÉ

ch

3 Nalistovaním vyberte mernú jednotku, ktorú

Pridávanie mesta
do svetového času
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Orange World
S prehliadačom poruke máte na dotyk
prístup k aktuálnym správam, predpovediam
počasia, ako aj športovým alebo dopravným
informáciám, kedykoľvek ich potrebujete.
Okrem toho si pomocou prehliadača môžete
stiahnuť najnovšiu hudbu, vyzváňacie tóny,
pozadia a hry.

Prístup na web
1 Stlačte

a vyberte Orange World.

2 Ak chcete priamo prejsť na domovskú

stránku prehliadača, vyberte Domovská
stánka. Alebo môžete vybrať Zadať
adresu a vyťukať požadovanú adresu URL
a stlačiť Pripojiť.
Poznámka: S pripojením k tejto službe
a sťahovaním obsahu sú spojené ďalšie
náklady. O poplatkoch za prenos údajov sa
informujte u svojho poskytovateľa
sieťových služieb.

ORANGE WORLD
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Pridávanie a otváranie záložiek

Ot

Pre jednoduchý a rýchly prístup na svoje
obľúbené webové stránky môžete k webovým
stránkam pridávať záložky a ukladať ich.

1

1 Stlačte

a vyberte Orange World.

2
3

2 Vyberte Záložky. Na obrazovke sa zobrazí

T
u

zoznam záložiek.
3 Ak chcete pridať novú záložku, vyberte

Možnosti a zvoľte Nová záložka. Zadajte
názov novej záložky a adresu URL.
4 Stlačte Uložiť. Záložka sa zobrazí

v zozname záložiek.
5 Ak chcete otvoriť záložku, jednoducho

nalistujte požadovanú záložku a vyberte
Pripojiť. Pripojíte sa na stránku uloženú
pod príslušnou záložkou.

Zo
1
2
3

m

Otváranie uloženej stránky
1 Stlačte

a vyberte Orange World.

2 Vyberte Uložené stránky.

1 Stlačte

3 Vyberte požadovanú stránku

2 Vyberte Nastavenia.

a stlačte Otvoriť.

zí

te

Zmena nastavení webového
prehliadača

TIP! Toto menu vám tiež umožní odstrániť
uložené stránky.

Zobrazenie histórie prehliadania
1 Stlačte

a vyberte Orange World.

2 Vyberte História a vyberte OK.
3 Zobrazí sa zoznam názvov naposledy

a vyberte Orange World.

3 Môžete vybrať spôsob, akým telefón

spracováva, zobrazuje a používa údaje
pri prehliadaní internetu. Môžete meniť
tieto nastavenia: Profily siete, Režim
vykresľovania, Vyrovnávacia pamäť,
Súbory Cookie, Bezpečnostné
certifikáty, Zobraziť obrázok,
Javascript a Umiestnenie úlož. priest.
4 Po zmene nastavení vyberte OK.

01
02
03
04
05
06
07
08

navštívených webových stránok.
Ak chcete otvoriť niektorú z týchto stránok,
nalistujte požadovanú webovú stránku
a vyberte Pripojiť.

ORANGE WORLD
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Nastavenia
V tomto priečinku možno prispôsobiť
nastavenia tak, aby telefón KS360 zodpovedal
vašim potrebám.
Poznámka: Informácie o nastavení hovorov
nájdete na strane 22.

Zmena proﬁlov

Zmena dátumu a času

Zm

Môžete nastaviť funkcie týkajúce
sa dátumu a času.

1
2

1 Stlačte Nastavenia.
2 Vyberte Dátum a čas a zvoľte

z nasledovného zoznamu:

Ta
na

Proﬁly možno rýchlo zmeniť na obrazovke
pohotovostného režimu. Jednoducho
stlačte
potom proﬁl, ktorý chcete
aktivovať. Vyberte si spomedzi možností
Normálny, Tichý, Len vibrovanie, Vonku
a Slúchadlá.

Nastaviť dátum – Môžete zadať
aktuálny dátum.

Nastaviť čas – Môžete zadať aktuálny čas.

Prispôsobenie proﬁlov

Ho
ad
po

Formát času – Formát času môžete nastaviť
24 hodín alebo 12 hodín.

Po
po

Nastavenie každého proﬁlu možno prispôsobiť.
1 Stlačte

a vyberte Profily.

2 Vyberte požadovaný proﬁl

a zvoľte Prispôsobiť.
3 Pre režimy Tichý a Len vibrovanie

môžete nastaviť vibrovanie. Pri ostatných
proﬁloch môžete zmeniť všetky možnosti
zvukov a upozornení, ktoré sa nachádzajú
v zozname.
NASTAVENIA
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Formát dátumu – Môžete nastaviť
formát dátumu. (RRRR/MM/DD,
DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR)

Automatická aktualizácia – Ak vyberiete
možnosť Zap., telefón bude automaticky
aktualizovať dátum a čas.

T
U
o

T
v
m

Zmena jazyka
Choďte na položku Nastavenia a Jazyky
a zmeňte jazyk akéhokoľvek textu v telefóne.
Každá zmena ovplyvní aj jazyk vstupného
režimu.

Ja
na
na
10

Zo
mo
ak
ob

Zmena nastavení displeja
1 Stlačte

a vyberte Nastavenia.

2 Vyberte Displej a zvoľte

spomedzi možností:
Tapeta – Vyberte tapetu, ktorá sa zobrazí
na obrazovke.
TIP! Nastavenie pozadia pomocou Live square.
Umožňuje nastaviť pozadie ﬂash na displej
obrazovky pomocou funkcie Live squre.

.

viť

Hodiny – Vyberte, či má byť čas
a dátum viditeľný na obrazovke
pohotovostného režimu.
Podsvietenie – Vyberte, ako dlho má zostať
podsvietenie aktivované.
TIP! Čím dlhšie je podsvietenie zapnuté, tým
vyššia je spotreba energie batérie, takže bude
možno potrebné častejšie telefón nabíjať.

Veľkosť písma – Zmeňte veľkosť písma
nasledovných položiek: Menu, Vytáčanie
a Správy.
Motív – Rýchlo môžete zmeniť celý
vzhľad obrazovky.
Štýl menu – Umožňuje zmeniť zobrazenie
menu na Zobrazenie mriežky alebo
Zobrazenie zoznamu.
Hlavný štýl písma – Nastavenie typu písma.
Štýl písma pre vytáč. – nastavenie štýlu
písma pri zadávaní telefónneho čísla.
Zobrazit’ text – Vyberte, či chcete pridať na
obrazovku pohotovostného režimu text.

01
02
03
04
05
06
07
08

Zmena nastavení zabezpečenia
Zmenou nastavení zabezpečenia môžete
ochrániť svoj telefón KS360 a dôležité údaje,
ktoré sú v ňom uložené.
1 Stlačte Nastavenia.

.

Jas – Nastavenie vykonajte pomocou
navigačných tlačidiel. Vyberte jednu z
nasledujúcich hodnôt: 40%, 60%, 80% alebo
100% a stlačením tlačidla OK uložte zmenu.

z nasledovného zoznamu:
Požiadavka na kód PIN – Vyberte, či bude
pri zapnutí telefónu požadované zadanie
kódu PIN.
Autom. zamknutie klávesnice – Toto
menu umožňuje aktivovať zámok klávesnice
automaticky po určitom čase nečinnosti.

NASTAVENIA

Zobraziť ikony skratiek – Výberom
možnosti Zapnúť, zobrazíte odkazy 4 menu
ako miniatúry v centrálnej časti pohotovostnej
obrazovky.

2 Vyberte Zabezpečenie a zvoľte
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Nastavenia
Uzamknutie telefónu – Vyberte
bezpečnostný kód uzamknutia telefónu:
Vypnuté, Ak je zapnutý, Pri výmene
SIM karty alebo Okamžite.
Zmeniť kódy – Môžete zmeniť
Bezpečnostný kód, Kód PIN1
alebo Kód PIN2.

Stlačte OK a vyberte Nastavenie. Vyberte
Stav pamäte. Potom zobrazte v telefóne
KS360 aktuálny stav pamätí (Bežná,
Vyhradená, karta SIM a Externá pamäť).
TIP! Na strane 19 nájdete viac informácií
o vkladaní pamäťovej karty.

Používanie Režimu počas letu

Zmena nastavení Bluetooth

Táto funkcia umožňuje režim počas letu
zapnúť pomocou Zapnúť. alebo vypnúť
pomocou Vypnúť. Keď je aktivovaný režim
počas letu, nebudete môcť telefonovať,
pripájať sa na Internet ani posielať správy.

1 Stlačte Nastavenia a vyberte Pripojenie,

Vynulovanie telefónu

Moja viditeľnosť – Vyberte spomedzi
možností Zobraziť alebo Skryť svoje
zariadenie pred ostatnými.

Použitím možnosti Obnoviť vynulujete
všetky nastavenia na predvolené hodnoty.
Na aktiváciu tejto funkcie potrebujete
bezpečnostný kód.

potom zvoľte Bluetooth.
2 Vyberte Nastavenia rozhrania

Bluetooth. Zmeniť môžete nasledujúce
nastavenia:

Moje meno – Zadajte meno pre svoj
telefón KS360.

NASTAVENIA

Zobrazenie stavu pamäte

Moja adresa – Zmena adresy Bluetooth.

Telefón KS360 má k dispozícii tri pamäte:
pamäť telefónu, karta SIM a externá
pamäťová karta (pamäťovú kartu si budete
musieť kúpiť osobitne).

Zmena nastavení konektivity

Na určenie toho, ako je využitá každá pamäť
a na zobrazenie dostupného voľného miesta
môžete použiť správcu pamäte.

58 LG KS360 | Návod na používanie

Nastavenia konektivity sú už dané vopred
sieťovým operátorom, takže ich môžete
využívať už od vybalenia telefónu. Ak chcete
niektoré nastavenie zmeniť, použite
toto menu.
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Stlačte Nastavenia a vyberte Možnosť
pripojenia. K dispozícii sú tieto možnosti:

Párovanie s inými zariadeniami
s funkciou Bluetooth

Bluetooth – Nastavenie telefónu KS360 na
používanie Bluetooth. Môžete prispôsobiť
viditeľnosť ostatným zariadeniam alebo
prehľadávať zariadenia, s ktorými je
telefón spárovaný.

Pri párovaní telefónu KS360 s iným
zariadením môžete nastaviť heslo kvôli
zabezpečenému pripojeniu. Znamená to,
že párovanie bude bezpečnejšie.

Služba synchr. – Umožňuje nastaviť telefón
KS360 pre službu synchr.
Poznámka: Po pripojení PC sync (CD) sa
zobrazí toto menu.

1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth

nastavená na Zap. a Viditeľné. Viditeľnosť
môžete zmeniť v menu Nastavenia
rozhrania Bluetooth, vyberte Moja
viditeľnosť, potom Zobraziť.

Sieť – Telefón KS360 sa automaticky
pripája k uprednostňovanej sieti. Ak chcete
tieto nastavenia zmeniť, použite toto menu.
Pomocou tohto menu možno tiež pridať nové
prístupové body.

2 V menu Bluetooth vyberte Zoznam

Pripojenie USB – Vyberte Dátová služba
a synchronizujte svoj telefón KS360 pomocou
softvéru LG PC Suite pri kopírovaní súborov
z telefónu. Ak je vložená pamäťová karta,
vyberte Mass storage, ak chcete telefón
používať rovnakým spôsobom ako USB kľúč.
Pripojte počítač a myšou presuňte súbory do
priečinka vymeniteľného zariadenia KS360.

4 Vyberte zariadenie, s ktorým chcete

zariadení a zvoľte Nové.

01
02
03
04
05
06
07
08

3 Telefón KS360 vyhľadá zariadenia. Po

dokončení vyhľadávania sa na obrazovke
zobrazia možnosti Párovať a Obnoviť.
párovať, zvoľte Párovať a zadajte heslo.
Potom vyberte OK.
5 Telefón sa pripojí k druhému zariadeniu,

na ktorom treba zadať rovnaké heslo.
6 Pripojenie cez Bluetooth chránené heslom

je teraz pripravené.
NASTAVENIA
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Nastavenia
Používanie súpravy slúchadiel
s funkciou Bluetooth

3 Nalistujte na Mass storage zariadenie

1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth

4 Zasuňte menší koniec kábla USB do

nastavená na Zap. a Viditeľné.
2 Postupujte podľa pokynov dodaných spolu

so súpravou slúchadiel, prejdite do režimu
párovania a spárujte zariadenia.
3 Telefón KS360 sa potom automaticky

pripojí k náhlavnej súprave Bluetooth a
prepne sa do režimu náhlavnej súpravy.

Používanie telefónu
ako veľkokapacitného
pamäťového zariadenia
Telefón KS360 možno využívať ako
veľkokapacitné pamäťové zariadenie,
podobne ako USB kľúč. Je to vhodný spôsob
prenášania súborov z počítača do telefónu.
Ak je vložená do telefónu pamäťová karta,
a pripojíte ho ako Mass storage zariadenie,
v počítači sa
zobrazí ako dve jednotky. Pamäť telefónu
a externá pamäť.
1 Stlačte Nastavenia, vyberte Pripojenie.

NASTAVENIA

2 Vyberte Pripojenie USB.
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a vyberte OK.
konektora USB na hrane telefónu KS360.
Väčší koniec pripojte k USB portu
v počítači.
5 V počítači sa automaticky otvorí priečinok

vymeniteľného disku. Ak je vložená
pamäťová karta, budú dva. Zobrazujú
sa v nich všetky priečinky, ktoré sa
nachádzajú v telefóne alebo na
pamäťovej karte.
6 Uchopením a presunutím možno

Pr
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premiestňovať obrázky, videá, hudbu alebo
dokumenty do príslušných priečinkov.
7 Telefón bezpečne odoberiete kliknutím na

ikonu Bezpečné odstránenie hardvéru,
ktorá sa nachádza na paneli nástrojov
pracovnej plochy.
8 Ak potom chcete otvoriť súbor, na príklad

obrázok, stlačte
, potom vyberte
Album médií a Externá pamäť, potom
Obrázky. V tomto súbore nájdete všetky
obrázky, ktoré boli prenesené.
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Prenos súborov do telefónu
Súbory možno prenášať z počítača do
telefónu aj pomocou Bluetooth.
1 Skontrolujte, či je na telefóne aj v počítači

zapnutá funkcia Bluetooth a či sú
vzájomne viditeľné.
2 Pomocou počítača odošlite súbor cez

rozhranie Bluetooth.
3 Keď dostanete súbor, je potrebné príjem

súboru do vášho telefónu potvrdiť
stlačením tlačidla Áno.
4 Súbor sa uloží v závislosti od svojho typu

v príslušnom priečinku. Napríklad fotograﬁe
sa uložia do priečinka Obrázky a hudba
do priečinka Zvuky. Ak telefón nedokáže
rozoznať typ súboru, uloží ho
do priečinka Iné.
Poznámka: Súbory odoslané pomocou
Bluetooth budú uložené do pamäte telefónu.

Pred spustením zdieľania súborov cez
Bluetooth je potrebné spárovať zariadenie
s druhým zariadením s funkciou Bluetooth.
Informácie o párovaní zariadení nájdete
v časti Párovanie s iným zariadením
s funkciou Bluetooth na strane 59.

01
02
03

Zapnutie funkcie Bluetooth:

04

1 Stlačte Nastavenia a vyberte Pripojenie,

05

potom zvoľte Bluetooth.
2 Vyberte Bluetooth zap./vyp.

a zvoľte možnosť Zap.
3 Vyberte Vyp., ak chcete funkciu

Bluetooth vypnúť.

06
07
08

Odosielanie súborov:
1 Otvorte súbor, ktorý chcete odoslať,

zvyčajne to bude fotograﬁa, video alebo
hudobný súbor.
2 Vyberte Možnosti a zvoľte Odoslať

prostredníctvom, potom Bluetooth.

Odosielanie a prijímanie
súborov pomocou Bluetooth

ak ešte nie je aktivovaná.
4 Telefón KS360 automaticky vyhľadá

ostatné zariadenia s aktivovanou funkciou
Bluetooth nachádzajúce sa v dosahu.
5 Vyberte zariadenie, do ktorého chcete

odoslať súbor, a stlačte Odoslať.

NASTAVENIA

Bluetooth je výhodný spôsob odosielania a
prijímania súborov bez káblov, ktoré by inak
boli potrebné, a rýchleho a jednoduchého
pripojenia. Môžete tiež pripojiť súpravu
so slúchadlami s funkciou Bluetooth
a uskutočňovať a prijímať hovory.

3 Zvolením Áno aktivujte funkciu Bluetooth,
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Nastavenia

P

Prijímanie súborov:

Tot

1 Ak chcete prijímať súbory, funkcia

Bluetooth musí byť nastavená na Zapnuté
a Viditeľný. Ďalšie informácie nájdete
v časti Zmena nastavení Bluetooth
na strane 58.

Na

2 Zobrazí sa výzva na prijatie súboru

od odosielateľa. Ak chcete súbor prijať,
vyberte Áno.
TIP! Pohľadom na lištu priebehu sa uistite,
či sa súbor odosiela.
Poznámka Značka slova a logá Bluetooth®
sú majetkom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.
a akékoľvek používanie takýchto značiek
spoločnosťou LG Electronics je v súlade
s licenciou. Ďalšie obchodné známky a značky
slova sú majetkom príslušných vlastníkov.

NASTAVENIA
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Ba

Príslušenstvo
Toto príslušenstvo sa dodáva k telefónu KS360.

01
02
Nabíjačka

Stereofónna
náhlavná súprava

03
04
05
06
07

Batéria

Návod na používanie

08

Zistite viac o telefóne KS360.

PRÍSLUŠENSTVO

Poznámka
• Používajte vždy originálne príslušenstvo LG.
Porušenie tohto odporúčania môže viesť
k neplatnosti záruky.
• Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti
od oblasti, kde sa nachádzate. Ďalšie
informácie vám poskytne miestna servisná
spoločnosť alebo zástupca výrobcu.
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Služba siete

Technické údaje

Bezdrôtový telefón opísaný v tomto návode
je schválený na používanie v sieti GSM 900,
DCS 1800, PCS 1900.

Všeobecné

Množstvo funkcií popísaných v tomto návode
sa nazýva Služby siete. To sú špeciálne
služby, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom
poskytovateľa bezdrôtovej služby (operátora).
Skôr, ako budete môcť využívať ľubovoľnú zo
služieb siete, musíte si ich prostredníctvom
svojho operátora predplatiť a získať od
operátora pokyny ohľadom na ich používania.

SLUŽBA SIETE
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Názov produktu : KS360
Systém : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Teplotný rozsah
Max : +55 °C (vybíjanie)
+45 °C (nabíjanie)
Min : -10 °C

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

How to cut

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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QUICK REFERENCE GUIDE
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WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

9
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For more details, please refer to the User Guide.

1. Main screen
2. Call key
3. Touchpad key
4. Clear key
5. End/Power key

Orange music

Open view
Left soft key/ Right soft key
Performs the function indicated at
the bottom of the display.

Fn key
Change from
text mode
to symbol/
numeric mode
and lock
keypad.
Symbol key
Enters symbolic
character.
Change the text
mode (Capital/ Small)
Alpha numeric keys

6. Volume key
7. Charger, Cable,
Handsfree connector
8. Camera
9. Memory card slot

Message
key

Space Key
Use to enter space
while editing.
Enter key
OK key
Selects menu options and
confirms actions in the
centre of the screen.

Clear key
• Clears a
character with
each press.
Hold the key
down to clear
all input.
• Use this key to
go back to a
previous screen.

Your LG KS360 has a built-in Music player so you can
play all your favourite music.
► All songs: Contains all of the songs you have on
your phone.
► My playlist: Contains any playlists you have created as
well as On the go, Recent songs and Favourite songs.
► Settings: Adjust your music settings.

Playing a song
1 Press
and select Orange music, then choose
Music player.
2 Choose All songs then select the song you want to
play. Select ►.
3 Select to pause the song.
to skip to the next song.
4 Select
5 Select
to skip to the previous song.
6 Select

to stop the music and return to All songs.

Camera
Taking a quick photo
1 Hold the camera key down on the left side of the
handset. The camera viewfinder will appear on screen.
2 Holding the phone horizontally, point the lens towards
the subject of the photo.
3 Position the phone so you can see the subject of your
photo.
4 Press
or press the camera key all the way down
to take a photo.
Note: You can also access the camera menu from the
and select Camera. Choose
standby screen. Press
Camera to open the viewfinder.

Video camera
1 Quickly press the camera key on the left side of the
handset.
2 Choose Video camera.
3 Point the camera lens towards the subject of the
video.
4 Press the camera key on the left side of the handset
to start recording.
5 REC will appear in the bottom right corner of the
viewfinder and a timer will show the length of your
video.
6 To pause the video select Pause and resume by
selecting Resume.
7 Select Stop to stop recording.
Note: You can also access the Video camera from
the standby screen. Press
and select Camera,
scroll down and select Video camera to open the
viewfinder.

FM radio

Voice memo

Your LG KS360 has an FM radio feature so you can tune
in to your favourite stations to listen on the move.

Use your Voice memo to record voice memos or other
sounds.

Note: You will need to insert your headset in order
to listen to the radio. Insert the plug into the headset
socket (this is the same socket that you plug your
charger into).

Recording your voice memo
1 Press
and select Organiser, then choose
Voice memo.
to begin recording.
2 Press
3 Select Pause to pause the recording.
4 Choose Stop to end the recording.
5 Select ► to listen to the recording.
Note: You can listen to all of the voice recordings you
have saved by selecting Options and choosing Album.

Auto number

Záruãn˘ list
Typ v˘robku:
v˘robné ãíslo:

Dátum predaja:

Peãiatka predajcu:

•
•
•

VáÏen˘ zákazník
ìakujeme Vám, Ïe ste si zakúpili mobiln˘ telefón a príslu‰enstvo v predajnej sieti Orange Slovensko,
a.s. Veríme, Ïe s ním budete spokojní. V prípade, Ïe v˘robok vyÏaduje záruãn˘ servis, obráÈte sa na
svojho predajcu alebo priamo na autorizované servisné stredisko. Zoznam autorizovan˘ch servisn˘ch
stredísk je k dispozícii u Vá‰ho predajcu.

Záruãné podmienky:
(1) Poskytujeme záruku na bezporuchovú prevádzku mobilného telefónu, ako aj jeho príslu‰enstva
v trvaní dvadsaÈ‰tyri (24) mesiacov. Batéria a nabíjaãka je ‰tandartne dodávané príslu‰enstvo
k mobilnému telefónu. Záruãná doba zaãína plynúÈ dÀom prevzatia mobilného telefónu a
príslu‰enstva kupujúcim. Dátum musí byÈ vyznaãen˘ na záruãnom liste.
(2) Záruka bude uznaná iba ak s t˘mto úplne a riadne vyplnen˘m záruãn˘m listom bude priloÏen˘
doklad o zaplatení.
(3) Záruka je neplatná, ak typ v˘robku alebo v˘robné ãislo bolo zmenené, odstránené alebo je
neãitateºné.
(4) V prípade uplatnenia záruãnej opravy príslu‰enstva, ktoré bolo in‰talované, bude záruka uznaná
len ak kupujúci zároveÀ predloÏí in‰talaãn˘ protokol.
(5) Záruka sa nevzÈahuje na vady zapríãinené:
• pouÏivaním v˘robku, ktor˘ je v rozpore s návodom na obsluhu
• mechanick˘m po‰kodením
• priamym kontaktom v˘robku s vodou ãi in˘mi tekutinami, ktoré vtiekli do vnútra
• opravou vykonanou neautorizovan˘m servisn˘m strediskom

•
•
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• neodbornou in‰taláciou v˘robku v inom neÏ autorizovanom in‰talaãnom stredisku
• nevhodn˘m skladovaním a pouÏívaním mimo tepelného rozsahu uvedenom v návode na obsluhu
• skladovaním a pouÏívaním v˘robku vo vlhkom, pra‰nom, chemicky alebo ináã agresívnom
prostredí Záruka sa nevzÈahuje na vady vzniknuté:
• pri haváriách motorov˘ch vozidiel, prudk˘ch nárazoch a pod.
• pri Ïiveln˘ch pohromách
(6) Za vadu predávanej veci sa povaÏujú nedostatky jej vlastností alebo prejavu, ktoré najmä
vzhºadom na obsah zmluvy o predaji v obchode alebo vyhlásenie predávajúceho o zaruãen˘ch
vlastnostiach, alebo vzhºadom na ustanovenia právnych predpisov ãi technick˘ch noriem by mala
predávaná vec maÈ. Za vadu veci sa povaÏuje aj nedostatok vlastností alebo prejavu, ktoré sa pri
veciach tohto druhu predávan˘ch v obchode v‰eobecne predpokladajú. Záruka sa nevzÈahuje
na beÏné opotrebovanie v˘robku vzniknuté v dôsledku jeho pouÏívania, vrátane straty kapacity
batérie spôsobené jej beÏn˘m opotrebovaním.
(7) Ak ide o vadu, ktorú moÏno odstrániÈ, má kupujúci právo, aby bola bezplatne odstránená. Kupujúci
môÏe namiesto odstránenia vady poÏadovaÈ v˘menu veci, alebo ak sa vada t˘ka len súãasti veci,
v˘menu súãasti, iba vtedy, ak t˘m predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhºadom na
cenu tovaru alebo závaÏnosÈ vady.
(8) Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady aÏ do doby, keì kupujúci po skonãení opravy
bol povinn˘ vec prevziaÈ, sa do záruãnej doby nepoãíta.

Servisné strediská:
Britex SK s.r.o.

Inoteska s.r.o.

Technická 7

PodtureÀ - RoveÀ 221

821 04 Bratislava

033 01 Liptovsk˘ Hrádok

☎ +421 2 4342 6578(70)

☎ +421 2 5465 0038

int. ãíslo
zakazky:

Dátum
príjmu

Dátum
v˘daja
Popis opravy

Meno technika a
peãiatka servisného
strediska

Záznam o opravách

