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WiFi
(WLAN)

Toto zariadenie využíva neharmonizovanú
frekvenciu a je určené na používanie vo
všetkých krajinách Európy.
Sieť WLAN sa môže využívať v rámci EÚ bez
obmedzení v interiéroch, ale vo Francúzsku ju
nie je možné používať v exteriéroch.

Bluetooth QD ID B016192

Niektoré časti tejto príručky sa môžu
odlišovať od vášho telefónu v závislosti
od softvéru telefónu alebo poskytovateľa
služby.

GD880 Návod na používanie

Ob
Blahoželáme vám k zakúpeniu moderného
kompaktného telefónu GD880 od spoločnosti
LG navrhnutého na prácu s najnovšími
technológiami v oblasti digitálnej mobilnej
komunikácie.
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Likvidácia starého prístroja
1 Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej
nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje
európskej Smernici č. 2002/96/ES.
2 Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť likvidované
oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to
určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo
orgánmi miestnej správy.
3 Správnou likvidáciou vášho starého prístroja pomôžete predchádzať
potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie
a ľudské zdravie.
4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých prístrojov nájdete na
mestskom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, u
ktorého ste tento výrobok zakúpili.
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Pokyny na bezpečné a účinné používanie
Prečítajte si tieto jednoduché pokyny.
Nedodržiavanie tohto návodu môže
byť nebezpečné alebo nezákonné.

Vystavenie účinkom
rádiofrekvenčnej energie
Vystavenie účinkom rádiových vĺn a
špecifická rýchlosť pohltenia (SAR).
Model mobilného telefónu GD880
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 telefónov LG môžu
odlišovať, sú všetky v súlade s
príslušnými smernicami na expozíciu
VF žiarením.
• 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 1.23 W/kg
(10 g) pre použitie pri uchu a 1.10
W/kg (10 g) pri nosení na tele.
• Informácia o hodnotách SAR pre
obyvateľov v krajinách a oblastiach,
ktoré prijali obmedzenie SAR
odporúčané Inštitútom elektrických
a elektronických inžinierov (IEEE)
- limit SAR je priemerne 1,6 W/kg na
jeden gram tkaniva.
• Tento prístroj spĺňa právne predpisy
pre vydávanie neionizujícímu
žiarenia, ak je používaný v normálnej
polohe pri uchu alebo je umiestnený
najmenej 1,5 cm od tela. Ak je
prístroj umiestnený v obale, na
spone na opasok alebo v držiaku
7

Pokyny na bezpečné a účinné používanie
na tele, nesmie takýto doplnok
obsahovať kovové súčasti a mal by
byť umiestnený aspoň 1,5 cm od tela.
Nedodržanie týchto pokynov môže
spôsobiť prekročenie príslušných
limitov pre vydávanie neionizujícímu
žiarenia.

Starostlivosť o telefón a jeho
údržba
VÝSTRAHA
Používajte len batérie, nabíjačky
a príslušenstvo , ktoré sú
schválené pre použitie s týmto
konkrétnym modelom telefónu.
Používanie iných typov môže
zrušiť oprávnenie na používanie
alebo záruku , ktoré sú platné pre
telefón , a môže byť nebezpečné.

8

• Nerozoberajte prístroj. Ak je
potrebná oprava, zverte ju
kvalifikovanému servisnému
technikovi.
• Opravy v rámci záruky môžu, podľa
uváženia spoločnosti LG, zahŕňať
náhradné diely alebo dosky, ktoré
sú nové alebo repasované, pod
podmienkou, že spĺňajú rovnakú
funkciu ako vymieňané diely.
LG GD880 | Návod na používanie

• Udržiavajte telefón vo väčšej
vzdialenosti od elektrických
zariadení, ako sú televízory, rádiá
alebo osobné počítače.
• Nenechávajte telefón v blízkosti
zdrojov tepla, ako sú 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
vybavenie.
• 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.
• Nerozoberajte prístroj. Ak je
potrebná oprava, zverte ju
kvalifikovanému servisnému
technikovi.
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• Udržiavajte telefón vo väčšej
vzdialenosti od elektrických
zariadení, ako sú televízory, rádiá
alebo osobné počítače.
• Nenechávajte telefón v blízkosti
zdrojov tepla, ako sú 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
vybavenie.
• 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).
• Nenabíjajte telefón, ak spočíva na
mäkkom podklade.

• Telefón by sa mal nabíjať v dobre
vetranej 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 zariadení bez
povolenia. Neumiestňujte telefón do
blízkosti kardiostimulátorov, t.j. do
náprsného vrecka.
• Mobilné telefóny môžu rušiť aj
niektoré načúvacie aparáty.
9
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• Rušenie menšieho rozsahu môže
ovplyvňovať TV prijímače, rádiá,
počítače atď.

Bezpečnosť na ceste
Preštudujte si zákony a pravidlá o
používaní mobilných telefónov v
krajine, v ktorej šoférujete.
• 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
alebo prenosným bezdrôtovým
zariadením. Mohlo by to spôsobiť
zlyhanie airbagu alebo vážne
zranenie v dôsledku nesprávnej
činnosti systému.

10
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• Ak počúvate hudbu, keď ste vonku,
nezabudnite mať hlasitosť nastavenú
na zodpovedajúcu úroveň tak, aby
ste vedeli o okolitých zvukoch. To je
obzvlášť naliehavé v blízkosti ciest.

Ochrana pred poškodením
sluchu
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.

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.
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Výbušné prostredie

Tiesňové volania

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

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 vášho miestneho poskytovateľa
služieb.

Potenciálne výbušné
prostredie
• Nepoužívajte telefón na čerpacích
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.

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

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.
• Udržiavajte kovové kontakty batérie
čisté.
• Vymeňte batériu, ak už neposkytuje
prijateľný výkon. Životnosť batérie
môže byť až niekoľko stoviek
nabíjacích cyklov.
• Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali,
nabite ju, aby ste maximalizovali jej
použiteľnosť.
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Zo

• Nevystavujte nabíjačku batérií
priamemu slnečnému žiareniu ani
vysokej vlhkosti, ako napr. v kúpeľni.
• Nenechávajte batériu na horúcich
alebo studených miestach, môže to
zhoršiť jej výkon.
• V prípade výmeny batérie za
nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo
výbuchu.
• Použité batérie likvidujte podľa
pokynov výrobcu. Recyklujte ich, ak
je to možné. Nelikvidujte ich spolu s
domovým odpadom.
• Ak je potrebná výmena batérie,
zaneste ju do najbližšieho
autorizovaného servisu alebo k
predajcovi výrobkov spoločnosti LG
Electronics.
• Po úplnom nabití telefónu vždy
odpojte nabíjačku z elektrickej
zásuvky, aby ste tak predišli
zbytočnej spotrebe energie
nabíjačkou.
• Skutočná výdrž batérie bude závisieť
od konfigurácie siete, nastavení
výrobku, spôsoboch používania,
batérie a okolitých podmienok.

s
m
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Zoznámte sa so svojím telefónom
Konektor pre nabíjačku a kábel USB
konektor
Tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť
• Dlhým stlačením zapnete alebo vypnete prístroj.
• Krátkym stlačením zapnete/vypnete obrazovku.
Sekundárny objektív fotoaparátu

Bočné tlačidlá
• Keď je
zobrazená
východisková
obrazovka:
Hlasitosť
vyzváňania a
hlasitosť pri
dotyku
• Počas hovoru:
hlasitosť
slúchadla.

Zásuvka na
pamäťovú kartu
MicroSD

Tlačidlo
fotoaparátu
• Jeho stlačením
použijete
fotoaparát.

VÝSTRAHA: Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón alebo
sedenie na telefóne vtedy, keď sa tento nachádza vo vašom vrecku,
môže poškodiť funkčnosť LCD a dotykovej obrazovky telefónu.
13

Pohľad na otvorený telefón

Inš
Kryt batérie

1 Od
Vy
sp
ho

Priehradka
pre SIM kartu

Primárny objektív

Batéria
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Inštalácia SIM karty a batérie
1 Odstránenie krytu batérie
Vysuňte kryt batérie smerom k
spodnej časti telefónu a odnímte
ho.

2 Inštalácia karty SIM
Zasuňte SIM kartu do držiaka na
SIM kartu. Uistite sa, že časť karty
so zlatými kontaktmi je obrátená
smerom nadol. Pred inštaláciou
karty SIM sa uistite, že z telefónu
je odstránená batéria. Ak chcete
odstrániť kartu SIM, opatrne ju
vytiahnite von.

VAROVANIE: Nevyberajte
batériu, ak je telefón zapnutý.
Mohli by ste ho tým poškodiť.
3 Inštalácia batérie
Do hornej okrajovej časti
priehradky na batériu najskôr
vložte pravú stranu batérie.
Zaistite, aby boli kontakty batérie
zarovnané s terminálmi telefónu.
Zatlačte ľavú stranu batérie nadol,
kým nezacvakne na svoje miesto.

15

Nabíjanie telefónu

Pa

Pripojte cestovný adaptér (nabíjačka)
a priložený kábel USB. Pripojte
kábel USB k telefónu a zapojte
nabijačku. Nabijačku pripojte do
elektrickej zásuvky. Telefón GD880 sa
musí nabíjať, kým sa na obrazovke
nezobrazí správa „Batéria nabitá“.
POZNÁMKA: Batéria sa musí na
začiatku plne nabiť, aby sa predĺžila jej
životnosť. Nevšímajte si prvú správu
„Batéria nabitá“ a nechajte telefón
nabíjať celú noc.

Inšta
Pam
pom
POZ
volite
1 V
2 V
U
k
n
3 Z
Zasu
GD8
kapa
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Pamäťová karta
Inštalácia pamäťovej karty
Pamäť telefónu môžete rozšíriť
pomocou pamäťovej karty MicroSD.
POZNÁMKA: Pamäťová karta je
voliteľným príslušenstvom.
1 Vysuňte kryt zásuvky.
2 Vložte do zásuvky kartu MicroSD.
Uistite sa, že časť karty so zlatými
kontaktmi je obrátená smerom
nadol
3 Zasuňte kryt zásuvky.
Zasuňte kryt zásuvky. Telefón
GD880 podporuje pamäťové karty s
kapacitou až 32 GB.

Formátovanie pamäťovej karty
Pamäťová karta už môže byť
naformátovaná. Ak nie je, pred
začatím používania ju musíte
naformátovať.
1 Na východiskovej obrazovke
vyberte , potom možnosť
Telefón.
2 Stlačte Informácie o pamäti a
nalistujte možnosť Externá pamäť.
3 Stlačte Formát a potom výber
potvrďte.
4 Ak je nastavené heslo, zadajte ho.
Predvolený kód je 0000. Karta
sa následne naformátuje a bude
pripravená na používanie.
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Používanie dotykovej obrazovky

Vý

Tipy pre dotykovú obrazovku

Tu m
men
pozr
mno

• Ak chcete vybrať položku, stlačte
stred ikony.
• Nestláčajte príliš silno. Dotyková
obrazovka je dostatočne citlivá,
aby položku vybrala aj pri jemnom,
presnom stlačení.
• Požadovanú možnosť stlačte
špičkou prsta. Dávajte pozor, aby ste
nestláčali žiadne iné klávesy.
• Počas nečinnosti sa telefón GD880
vždy vráti na uzamknutú obrazovku.

Ovládanie dotykovej
obrazovky
Ovládacie prvky dotykovej obrazovky
telefónu GD880 sa dynamicky menia v
závislosti od úlohy.
Otváranie aplikácií
Akúkoľvek aplikáciu jednoducho
otvoríte stlačením jej ikony.
Posúvanie
Posúvajte sa ťahaním zo strany na
stranu.
Na niektorých obrazovkách, ako
je zoznam histórie hovorov, sa tiež
môžete posúvať nahor a nadol.

18
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Východisková obrazovka
Tu máte k dispozícii všetky možnosti
menu, môžete uskutočniť hovor,
pozrieť si stav telefónu a použiť
mnoho ďalších funkcií.

Pridanie zástupcov na
základnú obrazovku
1 Stlačte
na východiskovej
obrazovke
2 Ak chcete odstrániť obľúbené
menu, stlačte
v pravej hornej
časti ikony. Ak chcete do hlavného
menu pridať obľúbené menu,
stlačte Pridať v pravej dolnej časti
obrazovky.

3 Po stlačení Pridať môžete vybrať
spomedzi možností Widgety,
Záložky alebo Skratky (Ak ich
nechcete pridať, stlačte Zrušiť).
4 Stlačením značky Hviezda na
pravej strane menu vyberte menu,
ktoré chcete pridať. Menu sa objaví
na obrazovke, keď sa vrátite na
predchádzajúcu obrazovku.
5 Po dokončení stlačte OK.
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Východisková obrazovka

Ho

Rýchle tlačidlá

Usk

Rýchle tlačidlá na východiskovej obrazovke poskytujú ľahký prístup jedným
dotykom k najpoužívanejším funkciám.

1 S
v
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2 V
k
3 S
h
v

Stlačením otvoríte dotykovú
plochu vytáčania a
uskutočníte hovor.

Stlačením získate prístup k
menu Správy . Tu môžete
vytvárať nové správy SMS
alebo MMS, prípadne
prezerať priečinok správ.

Stlačením otvoríte svoje
Kontakty. Ak chcete vyhľadať
číslo, na ktoré chcete zavolať,
pomocou dotykového
ovládača v hornej časti
obrazovky zadajte meno
kontaktu. Môžete tiež vytvoriť
nové kontakty, upraviť
existujúce, atď.

Stlačením otvoríte úplné
Hlavné menu.

U
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h

TIP
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čím
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Hovory
Uskutočnenie hovoru
1 Stlačením tlačidla
na
východiskovej obrazovke otvoríte
klávesnicu.
2 Vyťukajte číslo pomocou
klávesnice.
3 Stlačením tlačidla
uskutočníte
hovor, ale ak chcete uskutočniť
videohovor, stlačte tlačidlo
a potom vyberte možnosť
Uskutočniť videohovor.
4 Ak chcete ukončiť hovor, v dolnej
časti obrazovky stlačte Ukončiť
hovor.
TIP! Ak chcete zadať
symbol + pre uskutočnenie
medzinárodného hovoru, stlačte
.
a podržte

TIP! Stlačením tlačidla Zapnúť
uzamknete dotykovú obrazovku,
čím zabránite neželaným
volaniam.

Uskutočnenie hovoru
z kontaktov
1 Na východiskovej obrazovke
stlačením
otvorte svoje
Kontakty.
2 Klepnite na pole Hľadať v hornej
časti obrazovky a pomocou
klávesnice zadajte niekoľko prvých
písmen kontaktu, ktorému chcete
zavolať.
3 V prefiltrovanom zozname stlačte
ikonu Hovor nachádzajúcu sa
pri kontakte, ktorému chcete
zavolať. Ak máte pre tento
kontakt uložených viac čísel, na
uskutočnenie hovoru sa použije
predvolené číslo.
4 Prípadne, ak máte pre tento
kontakt uložených viac čísel,
stlačte meno kontaktu a vyberte
číslo, ktoré chcete použiť.

Prijatie a odmietnutie hovoru
Keď telefón zvoní, stlačením
Odpovedať ho zdvihnete.
Ak chcete stlmiť zvonenie, stlačte
Tichý. Môže sa vám to hodiť napríklad
na stretnutí v prípade, že ste zabudli
zmeniť svoj profil na Tichý. Stlačením
Odmietnuť odmietnete prichádzajúci
21
hovor.

Hovory
Možnosti počas hovoru

Rýc

Voľby - Stlačením
zobrazíte
zoznam ďalších volieb počas hovoru.
zapnete
Reproduktor - stlačením
reproduktor na telefóne.
Podržať - stlačením
podržíte
hovor.

Stlačením
otvoríte číselnú klávesnicu
pre uskutočnenie druhého hovoru. Táto
funkcia umožňuje navigáciu po menu
pomocou očíslovaných volieb pri vytočení
automatizovaných telefónnych služieb, ako
napr. call centrá.
Stlačením
pridáte poznámku počas
hovoru.
vyhľadáte kontakty počas
Stlačením
hovoru.

TIP! Ak sa chcete posúvať v zozname možností alebo v zozname kontaktov,
stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte prstom na obrazovke smerom
nahor. Zoznam sa posunie smerom nahor, takže bude vidno viac položiek.
22
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Rýchla voľba
Často volaným kontaktom možno
priradiť rýchlu voľbu.
1 Kontakty, potom
a zvoľte
možnosť Rýchle voľby.
2 Centrum hlasovej pošty už má
nastavenú rýchlu voľbu 1, centrum
videopošty má nastavenú rýchlu
voľbu 2. Nie je možné ju zmeniť.
Stlačením ľubovoľného iného čísla
ho priradíte ku kontaktu rýchlej
voľby.
3 Kontakt, ktorému chcete priradiť
toto číslo, vyberiete jedným
stlačením telefónneho čísla
kontaktu. Ak chcete vyhľadať
kontakt, klepnite do poľa Hľadať
a zadajte prvé písmeno mena
kontaktu.

Uskutočnenie druhého
hovoru
1 Počas prvého hovoru stlačte
Kláves. a zadajte číslo, na ktoré
chcete zavolať.
2 Stlačením tlačidla Hlasový hovor
spojte hovor.
3 Na obrazovke hovoru budú
zobrazené obidva hovory. Prvý
hovor bude zablokovaný a volajúci
bude podržaný.

4 Ak chcete prepínať medzi hovormi,
stlačte
alebo stlačte číslo
podržaného hovoru.
5 Ak chcete ukončiť jeden alebo
obidva hovory, stlačte
a zvoľte
možnosť Ukončiť.
POZNÁMKA: Spoplatňuje sa každý
uskutočnený hovor.

Zobrazenie protokolov
hovorov
Na karte Komunikácia.
TIP! Stlačením ľubovoľnej
jednotlivej položky hovorov
zobrazíte dátum, čas a dĺžku
hovoru.

Používanie presmerovania
hovorov
1 Na karte Nastavenia zvolte
Hovory.
2 Stlačte Presmerovanie hovorov.
3 Vyberte spomedzi možností
Hlasové volania a Videohovory.
Môžete si vybrať, či chcete
presmerovať všetky hovory,
presmerovať hovory pri obsadení,
ak nie je hovor prijatý, alebo v
prípade, že ste mimo dosah.
23

Hovory
1 Stlačte Aktivovať.
2 Ak chcete zadať nové číslo
presmerovania, vyberte možnosť
Do centra hlasovej pošty alebo
Na iné číslo.
3 Po zadaní čísla stlačte OK.
POZNÁMKA: Za presmerovania
hovorov sa platia poplatky.
Podrobnosti si vyžiadajte od svojho
poskytovateľa siete.
TIP! Ak chcete zrušiť
presmerovanie hovorov, vyberte
Deaktivovať všetko v menu
Presmerovanie hovoru.

Používanie blokovania
hovorov
1 Na karte Nastavenia zvolte
Hovory.
2 Stlačte Blokovanie hovorov.
3 Vyberte možnosť Hlasové volania,
Videohovory alebo Zmeniť heslo.
V menu Blokovanie hovorov
môžete vypnúť všetky blokovania
hovorov stlačením tlačidla
Deaktivovať všetko.
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4 Vyberte niektorú z piatich
možností:
Všetky odchádzajúce volania
Odchádzajúce medzinárodné
Odchádzajúce medzinárodné
hovory okrem materskej krajiny
Všetky prichádzajúce volania
Prichádz. v zahraničí.
Stlačte Aktivovať.
5 Zadajte heslo pre blokovanie
hovorov. Overte u svojho
sieťového operátora, či túto službu
poskytuje.
TIP! Vyberte Pevná
voľba z možností Hovory a
aktivujte a zostavte zoznam
čísel, na ktoré možno z telefónu
volať. Je potrebný kód PIN2 od
operátora. Ak vytvoríte zoznam
pevne vytáčaných čísel, z telefónu
sa bude dať volať iba na čísla v
zozname.
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Používanie správy s
ospravedlnením
Pred odmietnutím prichádzajúceho
hovoru môžete použiť „Správy s
ospravedlnením” na odoslanie
vysvetľujúcej správy, prečo ste
neprijali prichádzajúci hovor.

Zmena bežného nastavenia
hovorov
1 Na karte Nastavenia zvolte
Hovory.
2 Stlačte Spoločné nastavenia. Tu
môžete upraviť nastavenia pre:
Odmietnutie hovorov - posunutím
prepínača vľavo zvýrazníte
Zoznam odmietnutých. Stlačením
textového okna vyberiete
spomedzi všetkých hovorov,
určitých kontaktov alebo skupín,
hovorov z neuložených čísiel
(tie, ktoré nemáte v kontaktoch)
alebo hovorov bez identifikácie
volajúceho. Stlačením
nastavenia zmeníte.
Odoslať svoje číslo - vyberte,
či chcete zobrazovať svoje číslo
na telefóne druhej strany, keď
niekomu voláte.

Zobraziť udalosti SNS - vyberte, či
sa majú udalosti SNS zobrazovať
alebo nie.
Automatické opakované
vytáčanie - posuňte prepínač
doľava
na možnosť Zapnuté alebo
doprava na možnosť Vypnuté.
Minútový pripomienkovač
- posuňte prepínač vľavo na
možnosť ZAPNUTÉ, ak chcete
počas hovoru počuť každú minútu
zaznieť tón.
Režim odpovedania BT - vyberte
možnosť Handsfree, ak chcete
prijať hovor pomocou náhlavnej
súpravy Bluetooth alebo zvoľte
Telefón pre prijatie hovoru
stlačením tlačidla na telefóne.
Uložiť nové číslo - vyberte, či je
funkcia Uložiť nové číslo zapnutá
alebo nie. Posuňte prepínač vľavo
pre možnosť Zapnuté alebo vpravo
pre Vypnuté.
Čistota hlasu - vyberte, či je funkcia
Čistota hlasu zapnutá alebo
nie. Posuňte prepínač vľavo pre
možnosť Zapnuté alebo vpravo pre
Vypnuté.
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Hovory

Ko

Zmena nastavenia pre
videohovory

Vyh

1 Na karte Nastavenia zvolte
Hovory.
2 Stlačte Nastavenie videohovorov.
Tu môžete upraviť nastavenia pre:
Použiť súkromný obrázok - vyberte,
či chcete pre videohovory použiť
súkromný obrázok.
Súkromný obrázok - vyberte obrázok
pre videohovory.
Zrkadlo - vyberte, či chcete používať
funkciu Zrkadlo.

Ceny hovorov
Zobrazí poplatky platné pre vytáčané
čísla (táto služba závisí od siete a
niektorí operátori ju neposkytujú).

Trvanie hovorov
Zobrazí trvanie všetkých volaných
alebo prijatých hovorov, prípadne
oboch.

Objem dát
Zobrazí počet kilobajtov všetkých
prijatých alebo odoslaných dát,
prípadne oboch.
26
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Kontakty
Vyhľadávanie kontaktov
Existujú dva spôsoby vyhľadania
kontaktu:
1 Na východiskovej obrazovke
stlačte
a potom Kontakty
alebo na východiskovej obrazovke
stlačte .
2 Uvidíte zoznam kontaktov.
Napísaním prvého písmena mena
kontaktu otvoríte menu tejto
abecednej časti zoznamu.

Pridanie nového kontaktu
1 Kontakty a potom stlačte Pridať.
2 Vyberte, či chcete kontakt uložiť do
Telefón alebo na kartu USIM.
3 Zadajte svoje krstné meno a
priezvisko.
4 Každému kontaktu možno zadať
až päť rôznych čísiel. Každý zápis sa
prednastaví pre možnosti Mobilný,
Domov, Kancelária, Pager, Fax, VT
a Všeobecné.
5 Pridajte e-mailové adresy.

6 Priraďte kontakt jednej alebo
viacerým skupinám. Každému
kontaktu možno priradiť až
tri skupiny. Vyberte spomedzi
možností Žiadna, Rodina, Priatelia,
Kolegovia, Škola, VIP a Jt.
7 Pridať môžete aj možnosti
Vyzváňanie, Vibrácia, Domovská
stránka, Adresa, Názov
spoločnosti, Pracovná pozícia,
Adresa spoločnosti, Narodeniny,
Výročie a Poznámka.
kontakt uložíte.
8 Stlačením

Vytvorenie skupiny
1 V Kontaktoch: Stlačte šípku nadol
vedľa kontaktov a potom vyberte
možnosť Skupiny.
a
2 Stlačte Nová skupina alebo
vyberte možnosť Nová skupina.
3 V poli Názov skupiny zadajte
názov pre novú skupinu. Skupine
možno tiež priradiť tón zvonenia.
4 Stlačte .
POZNÁMKA: Ak odstránite
skupinu, kontakty priradené k
tejto skupine sa nestratia. Zostanú
vo vašich kontaktoch.
27

Kontakty
Zmena nastavení kontaktov
Nastavenia kontaktov si môžete
prispôsobiť podľa svojich vlastných
želaní.
1 V kontaktoch, potom stlačte
, nalistujte a vyberte možnosť
Nastavenie kontaktov.
2 Na tomto mieste môžete meniť
nasledujúce nastavenia:
Zobraziť klávesnicu - vyberte, či je
klávesnica zobrazené.
Zobraziť meno - vyberte poradie
zobrazovaného mena.
Kopírovať všetko - kopírovanie
kontaktov z telefónu na SIM kartu
alebo zo SIM karty na telefón.
Môžete si vybrať kopírovanie po
jednom kontakte alebo všetky
naraz.
Presunúť všetko - funguje rovnako
ako funkcia Kopírovať, ale kontakty
budú uložené iba na mieste, kam
ste ich presunuli.
Obnoviť kontakty - obnovenie
kontaktov na pamäťovú kartu.
(Musí byť pripojená k telefónu)
Vymazať kontakty - odstránenie
všetkých kontaktov. Vyberte
spomedzi možností Telefón a USIM
28
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, a stlačte tlačidlo Áno, ak ste si istý,
že chcete vaše kontakty vymazať.
Informácie o pamäti - zobrazenie
informácií o dostupnej pamäti
týkajúcej sa možnosti Telefón,
USIM a E-mail USIM.
poslať všetky kontakty cez
Bluetooth - odoslanie všetkých
kontaktov do iného zariadenia
pomocou Bluetooth. Ak zvolíte túto
možnosť, objaví sa výzva, aby ste
zapli Bluetooth.
Zálohovať kontakty - zálohovanie
kontaktov na pamäťovú kartu.

Zobrazenie informácií
1 V Kontaktoch, potom stlačte
, nalistujte a vyberte možnosť
Informácie.
Tu si môžete pozrieť svoje Servisné
čísla, Vlastné čísla, Informácie o
pamäti (zobrazenie využitia pamäte)
a Môj profil.
TIP! Ak chcete pridať
vlastnú vizitku, vyberte možnosť
Môj profil a zadajte vaše
podrobnosti ako pri každom
inom kontakte. Stlačením
vizitku dokončíte.

Imp
soci

Pom
kont
siete
1 K
v
p
2 V
F
3 Z
k
4 V
p
5 V

istý,
ať.
nie

túto
te

nie

Importovanie priateľov zo
sociálnych sietí
Pomocou tohto menu môžete pridať
kontakt na svojho priateľa zo sociálnej
siete (Twitter alebo Facebook).
1 Kontakty, potom stlačte
a
vyberte možnosť Importovať
priateľov z.
2 Vyberte možnosť Twitter alebo
Facebook.
3 Zadajte svoj e-mail a heslo, a
kliknite na tlačidlo OK.
4 Vyberte kontakt, ktorý chcete
pridať.
Uložiť .
5 Vyberte možnosti

é

te)

ť
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Správy
Správy

Zadávanie textu

Telefón GD880 kombinuje SMS a MMS
správy do jedného intuitívneho a
ľahko použiteľného menu.

Stlačením tlačidla
režim T9.

zapnete

Stlačením tlačidla
jazyk zápisu.

vyberiete

Odoslanie správy
1 Na východiskovej obrazovke
stlačte
a potom Správy alebo
na východiskovej obrazovke
stlačte .
a
2 Stlačte Napísať správu,
výberom možnosti Vložiť pridajte
obrázok, video, zvuk, emotikon,
atď.
3 Stlačením Komu zadajte číslo
príjemcu, alebo otvorte kontakty,
prípadne obľúbené položky.
Pridať môžete viac kontaktov. Po
skončení stlačte dole zobrazené
okno správy a začnite písať text
správy.
4 Po zadaní textu môžete odoslať
správu stlačením tlačidla Odoslať
SMS/Odoslať MMS v hornej časti
správy.
VÝSTRAHA: Ak pridávate k
správe SMS obrázok, video alebo
zvuk, automaticky sa zmení
na MMS a bude podľa toho aj
spoplatnená.
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Pou

Stlačením tlačidla
prepnete
medzi číslami, symbolmi a zadávaním
textu.

Oživt
emo
použ
svojo
Nový
stlač

Pou

Funkčné tlačidlá umožňujú prepínať
medzi veľkými a malými písmenami
alebo napísať správu pomocou
klávesnice na celú obrazovku, atď.

Vytv
správ
podp
mož

Režim T9

Zme

Režim T9 využíva zabudovaný slovník,
pomocou ktorého rozpoznáva
napísané slová podľa postupnosti
zadávaných tlačidiel. Predvída
zadávané slová a navrhuje alternatívy.

Zvol
mož
Môže
Cent
cent
Hlás
prep
doru
Dob
majú
správ
Typy
Hlas

Používanie šablón
Vytvorte šablóny pre často odosielané
správy SMS a MMS. Niektoré šablóny
sa už nachádzajú v telefóne a môžete
ich upravovať.

ním

ať
mi

vník,

tívy.

lané
óny
žete

Oživte svoje správy pomocou
emotikonov. Niektoré bežne
používané emotikony už nájdete vo
svojom telefóne.
Nový emotikon môžete pridať
stlačením Nový emotikon.

Kódovanie znakov - vyberte, ako
majú byť znaky kódované. Ovplyvní
to veľkosť správ, a tým aj poplatky za
prenos údajov.
Poslať dlhý text ako - vyberte, či
chcete dlhé správy odosielať ako
Niekoľko SMS alebo MMS.

Používanie podpisov

Zmena nastavení MMS

Vytvorte podpisy pre často odosielané
správy SMS a MMS. Pri zápise nového
podpisu môžete zadať podpis v
možnosti menu Vložiť->Viac.

Zvolte Správy. Stlačte
a vyberte
možnosť Nastavenia, potom MMS.
Môžete zmeniť tieto nastavenia:
Režim prijatia - zvoľte si medzi
možnosťami Domáca sieť a
Roamingová sieť. Ak potom vyberiete
možnosť Ručne, budete dostávať iba
oznámenia o MMS a budete sa môcť
rozhodnúť, či ich chcete prevziať
úplne.
Hlásenie o doručení - vyberte, či
chcete požadovať a/alebo povoliť
hlásenie o doručení.
Hlásenie o prečítaní - vyberte, či
chcete požadovať a/alebo povoliť
potvrdenie.
Priorita - vyberte úroveň priority
vašich MMS (Nízka priorita, Normálna
priorita, Vysoká priorita).
Doba platnosti - vyberte, ako dlho má
byť správa uložená v centre správ.

Používanie emotikonov

Zmena nastavení SMS
Zvolte Správy, potom
a vyberte
možnosť Nastavenia. Vyberte SMS.
Môžete zmeniť tieto nastavenia:
Centrum SMS - zadajte podrobnosti o
centre správ.
Hlásenie o doručení - posunutím
prepínača vľavo prijmete potvrdenie o
doručení správ.
Doba platnosti - vyberte, ako dlho
majú byť správy uložené v centre
správ.
Typy správ - prevod textu na Text,
Hlas, Fax, X.400 alebo E-mail.
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Správy
Trvanie snímky - vyberte, ako dlho sa
majú snímky objavovať na obrazovke.
Režim vytvorenia - vyberte váš režim
správ (Obmedzené, Výstraha, Voľné).
Dodacia lehota - vyberte dobu pred
doručením správy.
Centrum MMS - zvoľte si jedno zo
zoznamu alebo pridajte nové.

Zmena ostatných nastavení
Zvolte Správy. Stlačte
a vyberte
možnosť Nastavenia.
Videopošta/Hlasová pošta stlačením Nový profil pridáte novú
službu videopošty/hlasovej pošty.
Ďalšie informácie o poskytovaných
službách vám poskytne sieťový
operátor.
Servisné správy - vyberte, či chcete
prijímať alebo blokovať servisné
správy. V možnosti Zabezpečenie
služby môžete tiež nastaviť
zabezpečenie správy vytvorením
zoznamu dôveryhodných a
nedôveryhodných odosielateľov.
Uložiť odoslané správy - vyberte, či
chcete ukladať odoslané správy.
Info služba - zvoľte, či chcete zapnúť/
vypnúť informačnú službu a vyberte
svoje kanály a jazyky.
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Podpisy - vytvorenie, úprava alebo
zmazanie podpisov.

Nastavenie e-mailu
Na východiskovej obrazovke stlačte
, prejdite na pravú stranu a potom
možnosť E-mail.
Ak nemáte nastavený e-mailový
účet, stlačte Microsoft Exchange,
alebo Iné.
Ak je e-mailový účet nastavený v
telefóne a chcete pridať nový, stlačte
a vyberte možnosť Nové
e-mailové konto.
E-mailová adresa - zadajte e-mailovú
adresu.
Adresa servera - zadajte adresu
servera (iba Microsoft Exchange).
Doména - zadajte doménu
(iba Microsoft Exchange)
Heslo - zadajte heslo účtu
Typ e-mail. schr. - zadajte typ emailovej schránky: IMAP4, POP3. Tieto
typy závisia od poskytovateľa služby.
Meno používateľa - zadajte meno
používateľa účtu.
Server prich.pošty - zadajte adresu
servera prichádzajúcej pošty.
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Server odch. pošty - zadajte adresu
servera odchádzajúcej pošty.
SMTP overenie - vyberte
bezpečnostné nastavenia pre server
odchádzajúcej pošty.
Názov účtu - ako bude účet vyzerať v
zozname účtov v priečinku E-mail.
Po nastavení sa účet objaví v zozname
účtov v priečinku E-mail.

čte

E-mailový účet v aplikácii
Microsoft Exchange

ovú

Tieto
by.
o

u

E-mailová adresa - zadajte e-mailovú
adresu účtu.
Adresa servera - zadajte adresu emailového servera.
Doména - zadajte doménu účtu.
Meno používateľa - zadajte meno
používateľa účtu.
Heslo - zadajte heslo účtu.
Synchronizácia položiek - vyberte, či
chcete použiť funkciu synchronizácie
položiek (Kontakty, Plány, Úlohy).

Načítavanie e-mailov
Na účte si môžete automaticky alebo
ručne kontrolovať nové e-maily.
Manuálna kontrola:
1 E-mail.

2 Stlačte účet, ktorý chcete použiť.
3 Vyberte možnosť Načítať nové.

Odoslanie e-mailu pomocou
nového konta
1 Stlačte Písať e-mail a otvorí sa
nový e-mail.
2 Dokončite správu.
3 Stlačte Poslať e-mail a váš e-mail
sa odošle.

Zmena nastavení e-mailu
1 Zvolte E-mail.
a vyberte možnosť
2 Stlačte
Nastavenia e-mailu, potom
môžete zmeniť nasledujúce
nastavenia:
E-mailové kontá - vyberte emailový účet
Povoliť odpoveď - vyberte, či
chcete povoliť odosielanie správ s
potvrdením o prečítaní.
Vyžiadať odpoveď - vyberte,
či chcete požadovať správy s
potvrdením o prečítaní.
Zahrnúť správu pri preposlaní
a odpovedi - vyberte, či chcete
do odpovede zahrnúť pôvodnú
správu.
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Správy
Pridať prílohu - vyberte, či chcete
pridať pôvodnú prílohu do každej
odpovede.
Automatické načítanie pri
roamingu - vyberte, či chcete
automaticky načítať správy, keď ste
v zahraničí (roaming).
Upozornenie na nový e-mail vyberte, či chcete byť upozorňovaní
na nové e-maily.
Podpis - vytvorte nový e-mailový
podpis.
Priorita - vyberte úroveň priority
e-mailových správ.
Max.veľk. prijímania - vyberte
maximálnu veľkosť prijímania:
100KB, 200KB, 300KB, 500KB,
1MB, 2MB, 2,2MB.
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Fo

Zoz

Fotoaparát
Zoznámte sa s hľadáčikom
Zoom - priblíženie alebo oddialenie.
Priblížiť alebo oddialiť môžete aj
stlačením bočných tlačidiel telefónu.
Expozícia - obrázok s nízkym kontrastom
bude zahmlený, zatiaľ čo obrázok s
vysokým kontrastom bude oveľa ostrejší.
Späť
Režim Fotoaparát
Režim videa posunutím tejto ikony
nadol prepnete do
režimu videa.
Nastavenia - stlačením tejto ikony
otvoríte menu nastavení. Pozrite
si časť Používanie rozšírených
nastavení na strane 37.
Makro - zapnite ho, ak chcete robiť
záber zblízka

Galéria - umožní vám
dostať sa k uloženým
fotografiám z režimu
fotoaparátu. Stačí
stlačiť a galéria sa
zobrazí na obrazovke.
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Fotoaparát
Rýchle fotografovanie
1 Stlačte tlačidlo
na pravom
boku telefónu.
2 Keď fotoaparát zaostrí na
požadovaný objekt, stlačte
v
pravej časti stredu obrazovky, čím
nasnímate fotografiu. Môžete tiež
pevne stlačiť tlačidlo Fotoaparát na
bočnej strane telefónu.
TIP! Ak chcete prepnúť do
režimu fotoaparátu alebo videa,
posúvajte nahor alebo nadol
ikonu fotoaparátu alebo videa v
pravej strednej časti hľadáčika.

Po odfotografovaní
Nasnímaná fotografia sa objaví na
obrazovke. Názov obrázku sa zobrazí
v dolnej časti obrazovky so štyrmi
ikonami na pravej strane.
Stlačením odošlete fotografiu
ako MMS, E-mail, Bluetooth alebo
Facebook.
POZNÁMKA: Pri preberaní MMS počas
roamingu môžu vzniknúť dodatočné
náklady.
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Stlačením použijete obrázok ako
Základná obrazovka, Uzamknúť
obrazovku, Kontakt, Spustenie,
Vypnutie, Odchádzajúci hovor,
Prichádzajúci hovor.
Stlačte, ak chcete pomocou
rôznych nástrojov obrázok upraviť.
Stlačením tohto tlačidla sa
vrátite do hľadáčika.
Stlačením zmažete obrázok.
Stlačením okamžite nasnímate
ďalšiu fotografiu. Aktuálna fotografia
sa uloží.
Stlačením tohto tlačidla zobrazíte
galériu uložených fotografií.
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Používanie rozšírených
nastavení
Stlačením tlačidla
v hľadáčiku
otvoríte všetky možnosti rozšírených
nastavení.
Veľkosť - zmeňte veľkosť fotografie,
aby sa dala uložiť do pamäte alebo
nasnímajte obrázok predvolený
na správnu veľkosť, aby ho bolo
možné pripojiť ku kontaktu. Zo
siedmich číselných možností vyberte
pixlovú hodnotu: 5M(2560x1920),
3M(2048x1536), 2M(1600x1200),
1M(1280x960), Základná obrazovka,
VGA(640x480), QVGA(320x240).
Režim scény - nastavte fotoaparát tak,
aby sa prispôsobil prostrediu. Vyberte
spomedzi možností Automaticky,
Noc, Na šírku, Portrét alebo Šport.
ISO - hodnotenie ISO určuje citlivosť
svetelného senzoru fotoaparátu.
Čím je vyššie ISO, tým je fotoaparát
citlivejší. Zíde sa vám to v tmavších
podmienkach, keď nie je možné
použiť blesk. Vyberte hodnotu ISO
spomedzi možností Automaticky, ISO
800, ISO 400, ISO 200 alebo ISO 100.

Vyváženie bielej - vyberte spomedzi
možností Automaticky, Žiarovka,
Žiarivkové svetlo, Slnečno alebo
Zamračené.
Farebný efekt - vyberte farebný
odtieň, ktorý sa má pri snímaní
fotografie použiť. K dispozícii je šesť
možností farebných odtieňov: Vyp.,
Sépiovo hnedá, Monochromatický,
Negatív, Solarizovať a Modré.
Zaostrenie - vyberte spôsob
zaostrenia fotoaparátu. Vyberte
spomedzi možností Automatické
zaostrenie, Manuálne zaostrenie
alebo Sledovanie tváre.
Samospúšť - samospúšť umožňuje
nastaviť časové oneskorenie pred
nasnímaním fotografie, po stlačení
tlačidla spúšte. Vyberte z možností
Vyp., 3 s, 5 s alebo 10 s.
Režim záberu - vyberte režim záberu
spomedzi 9 možností.
Kvalita - vyberte spomedzi možností
Vysoká, Stredná a Normálny. Čím
vyššia kvalita, tým bude fotografia
ostrejšia, ale narastie veľkosť súboru.
Zvuk spúšte - vyberte si spomedzi
troch zvukov spúšte.
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Fotoaparát

Vid

Zobrazenie mriežky - vyberte
spomedzi možností Vyp., Jednoduchý
kríž alebo Trojdielna.

Zoz

Záber so súradnicami - vyberte,
či sa majú zapnúť informácie EXIF
fotografie pre zápis informácií GPS.
Obnoviť nastavenia - obnovenie
všetkých nastavení fotoaparátu.
Pamäť - vyberte, či sa majú fotografie
ukladať do Telefónu alebo do Externej
pamäte.
Vymeniť fotoaparát - vyberte, či sa
má použiť vnútorný alebo vonkajší
fotoaparát.
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Videokamera
Zoznámte sa s hľadáčikom
Späť
Režim fotoaparátu Potiahnutím prepnete
do režimu fotoaparátu.
Spustiť nahrávanie
Galéria
Nastavenia - stlačením tejto ikony otvoríte
menu nastavení. Pozrite si časť Používanie
rozšírených nastavení.
Zoom - priblíženie alebo oddialenie.
Priblížiť alebo oddialiť môžete aj stlačením
bočných tlačidiel telefónu.
Expozícia - video s nízkym kontrastom
bude zahmlený, zatiaľ čo obrázok s
vysokým kontrastom bude oveľa ostrejší.
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Videokamera
Rýchle snímanie videa

Po nasnímaní videa

1 Stlačte tlačidlo fotoaparátu na
pravom boku telefónu.

Na obrazovke sa objaví statický
obrázok predstavujúci nasnímané
video. Názov videa sa zobrazí v dolnej
časti obrazovky
Stlačením tohto tlačidla odošlete
video ako MMS alebo E-mail alebo
cez Bluetooth.
Stlačením tohto tlačidla použijete
video ako zvonenie hlasového hovoru
alebo zvonenie videohovoru
Stlačením tohto tlačidla prehráte
video.

TIP! Ak chcete prepnúť do
režimu fotoaparátu alebo videa,
posúvajte nahor alebo nadol
ikonu fotoaparátu alebo videa v
pravej strednej časti hľadáčika.
2 Držte telefón vo vodorovnej
polohe a nasmerujte objektív
smerom k objektu, ktorý
nahrávate.
3 Ak chcete spustiť nahrávanie,
na telefóne stlačte raz tlačidlo
fotoaparátu. Prípadne na
obrazovke stlačte červenú bodku
.
4 V dolnej časti hľadáčika sa objaví
nápis REC a časomiera zobrazuje
dĺžku videa.
5 Ak chcete video pozastaviť,
stlačte . Ak chcete v nahrávaní
pokračovať, vyberte .
6 Ak chcete zastaviť nahrávanie,
stlačte na obrazovke alebo
znovu stlačte tlačidlo fotoaparátu
na telefóne.
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Stlačením tohto tlačidla sa vrátite
do hľadáčika.
Stlačením tohto tlačidla zmažete
práve nasnímané video a potvrdenie
vykonáte stlačením možnosti Áno.
Opäť sa objaví hľadáčik.
Stlačením tlačidla
nasnímate hneď
ďalšie video.
Stlačením tohto tlačidla zobrazíte
galériu uložených videí a obrázkov.
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Stlačením tlačidla
v hľadáčiku
otvoríte všetky možnosti rozšírených
nastavení.
Pozrite si rozšírené nastavenia pre
fotoaparát.
Veľkosť videa - vyberte veľkosť videa:
VGA(640x480), QVGA(320x240),
QCIF(176X144).
Režim nahrávania - nastavte
obmedzenie trvania pre vaše video:
Normálny, MMS.
Zvukový záznam - vyberte, či chcete
stlmiť zvuk (nahrať video bez zvuku)
alebo zahrnúť aj zvuk.
Zobraziť nahrané video - vyberte, či
chcete video po nasnímaní zobraziť
s voľbami.

hneď

azíte
v.
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Vaše fotografie a videá
Prezeranie fotografií a videí
1 nalistujte a stlačte možnosť Galéria
alebo stlačte
na obrazovke
ukážky fotoaparátu.
2 Na obrazovke sa zobrazí galéria.
3 Stlačte video alebo fotografiu, aby
sa úplne otvorili.
TIP! Rýchlym pohybom
vľavo alebo vpravo zobrazíte
ďalšie fotografie alebo videá.

Zaznamenanie obrázka z
videa
1 Vyberte video, z ktorého chcete
zaznamenať obrázok.
2 Stlačte stred obrazovky pre
zobrazenie volieb prehrávania,
potom stlačte
pre
pozastavenie videa na snímke,
ktorú chcete konvertovať na
obrázok a stlačte ľavú hornú časť
obrazovky pre otvorenie menu
.
v ľavej hornej časti
3 Stlačte
obrazovky a vyberte možnosť
Nahrať.
4 Obrázok sa objaví na obrazovke
spolu so svojím názvom.
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5 Stlačením tlačidla
v pravej
hornej časti obrazovky sa vrátite
k videu.
6 Obrázok sa uloží do priečinka
Album médií a objaví sa v galérii.
VÝSTRAHA: Niektoré
funkcie nebudú fungovať
správne, ak multimediálny súbor
nebol nahraný na telefón.

Prezeranie fotografií
pomocou prezentácie
Režim prezentácia zobrazí po jednej
všetky fotografie v galérii. Videá
nemožno zobraziť ako prezentáciu.
1 V položke Galéria stlačte
, potom nalistujte a zvoľte
Prezentácia.
2 Prezentácia sa spustí.
3 Klepnutím na
počas
prezentácie môžete otvoriť menu,
ako napr. Trvanie, Prenos, atď.

Nastavenie fotografie ako
tapety
1 Galéria.
2 Stlačte fotografiu, ktorú chcete
nastaviť ako tapetu.
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3 Stlačením
otvoríte menu.
4 Stlačte Nastavit’ ako, potom
Obrázok zákl. obrazovky.

Upravovanie fotografií
1 V menu Galéria vyberte fotografiu,
ktorú chcete upraviť, stlačením
v ľavej hornej časti obrazovky
otvorte menu a zvoľte možnosť
Upraviť.
2 Stlačením ikon môžete fotografiu
upravovať:
Vyberte oblasť.

nej

u.

Vyberte nástroj:
Kreslenie na fotografiu
voľnou rukou. Vyberte hrúbku
čiary zo štyroch možností, a
potom farbu, ktorú chcete použiť.

Stlačením tohto tlačidla
otvorte ďalšie možnosti efektu,
vrátane možnosti Otočiť.
Stlačením tohto tlačidla
otvorte ďalšie možnosti filtrovania,
Úprava
Pomôže to upraviť
obrázok s použitím jasu ,kontrastu ,
Farieb RGB, atd’..
Stlačením tohto tlačidla sa
vrátite do galérie.
Uložiť Uskutočnené zmeny uloží
do telefónu. Upravenú fotografiu
môžete uložiť s iným názvom.
Vrátit’ späť Vymaže úpravy,
ktoré ste urobili na fotografii.
Odoslať Vyberte, či chcete
upravené obrázky odoslať ako
Správa, E-mail alebo Bluetooth.

Pridanie textu k obrázku.
Môžete vybrať textové pole a
farby poľa a textu.
nu,

Ozdobenie fotografie
pečiatkami.
Vymažte kresby, ktoré
ste urobili na obrázku. Môžete
vybrať veľkosť gumy, ktorú chcete
použiť.
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Multimédiá
Do pamäte telefónu možno uložiť
ľubovoľné multimediálne súbory pre
ľahký prístup ku všetkým obrázkom,
zvukom, videám a hrám. Súbory
možno ukladať aj na pamäťovú kartu.
Pamäťová karta uvoľní miesto v
pamäti telefónu. Tieto súbory môžete
nájsť v Album médií.

Obrázky
Priečinok Obrázky obsahuje zoznam
obrázkov, vrátane predvolených
obrázkov uložených v telefóne,
obrázky, ktoré ste prevzali, a obrázky
nasnímané fotoaparátom telefónu.

Odoslanie fotografie
1 Na východiskovej obrazovke
stlačte , potom Album médií a
vyberte možnosť Obrázky. Vyberte
požadovaný obrázok a stlačte .
2 Stlačte Odoslať a vyberte možnosť
Správa, E-mail, Bluetooth.

Používanie obrázka
Vybrané obrázky môžete použiť ako
tapetu, na uzamknutú obrazovku a na
identifikovanie volajúcich.

1 Stlačte Album médií a vyberte
možnosť Obrázky. Vyberte
požadovaný obrázok a stlačte .
2 Stlačte Nastaviť ako a vyberte
spomedzi možností:
Obrázok zákl.obraz. obrázok
uzamknutej obrazovky, obrázok
kontaktu, obrázok pri zapnutí,
obrázok pri vypnutí, obrázok
odchádzajúceho hovoru, obrázok
prichádzajúceho hovoru.

Tlač obrázka
1 Stlačte Album médií a vyberte
možnosť Obrázky. Vyberte
požadovaný obrázok a stlačte .
2 Stlačte Tlač, potom vyberte
spomedzi možností PictBridge a
Bluetooth.
TIP! Tlačiť môžete
cez Bluetooth alebo pripojením
k tlačiarni kompatibilnej s
PictBridge.
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Presun alebo kopírovanie
obrázka
Máte možnosť presúvať alebo
kopírovať obrázok medzi pamäťou
telefónu a pamäťovou kartou. Toto
môže byť potrebné na uvoľnenie
miesta v jednom z pamäťových
blokov, alebo na zachovanie vašich
obrázkov.
1 Album médií, vyberte možnosť
Obrázky a stlačte .
2 Vyberte Presunúť alebo Kopírovať.
3 Obrázky môžete označiť/zrušiť
označenie postupným klepnutím
na ne. Označte obrázok, ktorý
chcete presunúť alebo skopírovať,
a stlačte Kopírovať/Presunúť.

Zvuky
Priečinok Zvuky obsahuje zoznam
zvukov, vrátane prevzatých zvukov,
predvolených zvukov a hlasových
záznamov. Na tomto mieste môžete
organizovať, odosielať alebo
nastavovať zvuky ako vyzváňacie tóny.

Používanie zvuku
1 Stlačte Album médií a vyberte
možnosť Zvuky.
2 Vyberte požadovaný zvuk. Zvuk sa
začne sa prehrávať.

Videá
Priečinok Videá obsahuje zoznam
prevzatých videí a videá, ktoré ste
nahrali na telefón.

Sledovanie videa
1 Album médií a vyberte možnosť
Videá.
2 Zvoľte video, ktoré sa má prehrať.

Odoslanie videoklipu
1 Vyberte video.
2 Stlačte
a potom stlačte
Odoslať prostredníctvom. Vyberte
spomedzi možností Správa, E-mail
alebo Bluetooth.

Obsah aplikácií Flash
Priečinok s Flash aplikáciami obsahuje
všetky prevzaté súbory SWF a SVG.
1 Album médií vyberte možnosť
Aplikácie Flash.
2 Vyberte súbor, ktorý chcete
zobraziť.

Dokumenty
V menu Dokumenty môžete zobraziť
všetky svoje súbory dokumentov.
Tu môžete zobrazovať svoje súbory
typu Excel, PowerPoint, Word, PDF
a textové súbory.
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Multimédiá
Iný obsah
Priečinok Iný obsah obsahuje zoznam
súborov, ktoré nie sú obrázky, zvuky,
videá, dokumenty, hry ani aplikácie.

Hry
Do telefónu si môžete nainštalovať
nové hry, ktoré si môžete zahrať vo
voľnom čase.
Dá sa to aj pomocou menu Hry na
karte Zábava.

Hranie hry
1 Hry.
2 Vyberte hru, ktorú chcete spustiť.

Prenos súborov do telefónu
Bluetooth je pravdepodobne
najjednoduchším spôsobom prenosu
súboru z počítača do telefónu. Tiež
je možné použiť softvér LG PC Suite
prostredníctvom synchronizačného
kábla.
Prenos 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.
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3 Keď je súbor odoslaný, v telefóne
ho treba prijať stlačením možnosti
Áno.
4 Ak ide o súbor s obrázkom, mal
by sa objaviť v priečinku Obrázok.
Ak ide o hudobný súbor, mal by sa
objaviť v priečinku Zvuk.

Hudba
Telefón LG GD880 má zabudovaný
hudobný prehrávač, takže môžete
prehrávať všetky svoje obľúbené
skladby. Ak chcete otvoriť hudobný
prehrávač, stlačte Hudba. Tu máte
prístup k niekoľkým priečinkom,
ktoré sa nachádzajú v hornej časti
obrazovky:
POZNÁMKA: Autorské právo
hudobných súborov je chránené
prostredníctvom medzinárodných
zmlúv a národných zákonov o
autorských právach. Na reprodukciu
alebo kopírovanie hudby môže byť
potrebné získať povolenie alebo
licenciu. V niektorých krajinách
zákony zakazujú súkromné
kopírovanie materiálu chráneného
autorským právom. Pred prevzatím
alebo skopírovaním súboru
skontrolujte vnútroštátne právne
predpisy príslušnej krajiny ohľadne
používania takéhoto materiálu.
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Všetky skladby - obsahuje zoznam
všetkých skladieb uložených v
telefóne okrem predvolenej hudby.
Obľúbené - obsahuje skladby, ktoré
ste uložili ako obľúbené.
Interpreti - prehliadanie hudobných
súborov podľa interpretov.
Albumy - prehliadanie hudobných
súborov podľa albumov.
Žáner - prehliadanie hudobných
súborov podľa žánrov.
Zoznam skladieb - obsahuje všetky
vami vytvorené zoznamy skladieb.

Prenos hudby do telefónu
Najjednoduchším spôsobom prenosu
hudby do telefónu je prostredníctvom
Bluetooth alebo synchronizačného
kábla.
Tiež môžete použiť softvér LG PC
Suite. Prenos pomocou Bluetooth:
1 Uistite sa, že na oboch
zariadeniach je zapnutá funkcia
Bluetooth a že sa môžu navzájom
vidieť.
2 Vyberte na druhom zariadení
hudobný súbor a zvoľte jeho
prenos cez Bluetooth.
3 Keď je súbor pripravený na
odoslanie, musíte ho na vašom
telefóne prijať stlačením možnosti
Áno.

4 Súbor sa objaví v priečinku Hudba
> Všetky skladby.

Prehrávanie skladieb
1 Stlačte Hudba.
2 Vyberte skladbu, ktorú chcete
prehrať. Potvrdzujúca správa sa
zobrazí, ak máte nastavený Tichý
režim.
pozastavte skladbu.
3 Stlačením
preskočíte na ďalšiu
4 Stlačením
skladbu.
sa vrátite na
5 Stlačením
predchádzajúcu skladbu.
sa vrátite
6 Stlačením tlačidla
do menu Hudba. Pre návrat do
menu ho bude možno potrebné
stlačiť viackrát.

FM rádio
Telefón LG GD880 má zabudovanú
funkciu rádia FM, takže si môžete
naladiť svoje obľúbené stanice a
počúvať ich kdekoľvek.
1 Nalistujte a stlačte FM rádio.
2 Ak chcete, nalaďte stanicu alebo
upravte hlasitosť.
POZNÁMKA: Ak chcete počúvať rádio,
je potrebné použiť slúchadlá. Zapojte
ich do zásuvky pre slúchadlá vedľa
konektora nabíjačky.
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Or

Zábava

SNS

Priečinok Zábava obsahuje vopred
nainštalované hry Flash, ktoré
využívajú integrovaný pohybový
senzor.
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Organizér
SNS
Služba sociálnej siete (SNS)
sa zameriava na vybudovanie
a vyjadrenie sociálnej siete
alebo sociálneho vzťahu medzi
používateľmi, ktorí zdieľajú rovnaké
záujmy a/alebo aktivity.

Facebook
Facebook je webová stránka sociálnej
siete.
1 Na východiskovej obrazovke
stlačte
a potom Facebook.

Twitter
Twitter je bezplatná služba sociálnej
siete a mikro-blogovania.
1 Na východiskovej obrazovke
stlačte
a potom Twitter.

Nastavenia
1 Na východiskovej obrazovke
stlačte
a potom Nastavenia
SNS.
2 Zapnite sociálnu sieť. Ak máte
účet na sociálnej sieti, tak sa
zobrazí. Stlačte účet, potom stlačte
Importovať priateľov pre pridanie
kontaktu na vášho priateľa do
telefónu.

3 Ak nemáte účet, stlačte Nové
konto, potom ho vytvorte.
POZNÁMKA: S pripojením k tejto
službe sú spojené ďalšie náklady.
O poplatkoch za prenos údajov sa
informujte u svojho poskytovateľa
sieťových služieb.

Pridávanie udalostí do
kalendára
1 Na východiskovej obrazovke
stlačte
a potom Organizér.
2 Vyberte dátum, ku ktorému chcete
pridať udalosť.
a potom Nový plán
3 Stlačte
alebo stačí stlačiť Pridať v dolnej
časti obrazovky.

Pridanie položky do zoznamu
úloh
1 Na východiskovej obrazovke
stlačte
a potom Úlohy.
a potom Nová úloha
2 Stlačte
alebo stačí stlačiť Nová úloha v
hornej časti obrazovky.
3 Nastavte dátum úlohy, pridajte
poznámky a zvoľte úroveň priority:
Vysoká, Normálna alebo Nízky.
úlohu
4 Stlačením tlačidla
uložíte.
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Organizér
Pridávanie poznámok

Nahrávanie zvuku alebo hlasu

Prev

1 Na východiskovej obrazovke
stlačte
a potom Poznámka.
2 Stlačte
a potom Nová
poznámka. Alebo stačí stlačiť
Nová poznámka v hornej časti
obrazovky.
3 Napíšte poznámku a potom

1 Na východiskovej obrazovke
stlačte
a potom Hlasový
záznamník.
2 Vyberte, kde sa má záznam uložiť:
Interné alebo Externé.
3 Vyberte režim nahrávania:
Normálna alebo MMS.
začnite nahrávanie.
4 Stlačením
5 Stlačením
pozastavíte
nahrávanie.
ukončite
6 Stlačením
nahrávanie.
si vypočujte svoju
7 Stlačením
nahrávku.
upravíte hlasitosť.
8 Stlačením
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Používanie kalkulačky
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stlačte Uložiť .
4 Vaša poznámka sa potom
zobrazí na obrazovke v aplikácii
Poznámka.

Nastavenie budíka
1 Na východiskovej obrazovke
stlačte
a potom Budík. Widget
budík by sa mal v zozname
zobraziť ako predvolený a
nemôžete ho odstrániť.
a potom Nový budík.
2 Stlačte
Alebo stačí stlačiť Nový budík v
hornej časti obrazovky.
POZNÁMKA: Nastaviť môžete až 11
budíkov, vrátane Widget budík.
TIP! Posunutím prepínača budíka
vľavo ho nastavíte.
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1 Na východiskovej obrazovke
stlačte
a potom Nástroje.
2 Vyberte Kalkulačka.
3 Stláčaním číselných tlačidiel na
klávesnici zadávajte čísla.
4 Pri jednoduchých výpočtoch
stlačte požadovanú funkciu (+, -, ×,
÷) a potom =.
5 Pri zložitejších výpočtoch stlačte
a vyberte si spomedzi
možností sin, cos, tan, log, ln, exp,
sqrt, deg, rad, atď.
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Prevodník jednotiek
1 Na východiskovej obrazovke
stlačte
a potom Nástroje.
2 Vyberte Prevodník jednotiek.
3 V hornej časti obrazovky vyberte,
či chcete previesť položky Mena,
Plocha, Dĺžka, Hmotnosť, Teplota,
Objem alebo Rýchlosť.
4 Potom môžete vybrať jednotku
a zadať hodnotu, z ktorej chcete
previesť, a za tým jednotku, do
ktorej sa má hodnota previesť.
5 Príslušná hodnota sa zobrazí na
obrazovke.

Pridávanie mesta do
svetového času
1 Na východiskovej obrazovke
stlačte
a potom Nástroje.
2 Vyberte Svetový čas.
3 Stlačte
a potom Nové mesto.
Alebo stačí stlačiť Nové mesto v
hornej časti obrazovky.
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Používanie stopiek
1 Na východiskovej obrazovke
stlačte
a potom Nástroje.
2 Vyberte Stopky.
3 Ak chcete spustiť časovač, stlačte
Spustiť v dolnej časti obrazovky.

4 Ak chcete zaznamenať čas kola,
stlačte Kolo.
5 Stlačením Zastaviť zastavíte
časovač.

Synchronizácia LG Air Sync
Pomocou tohto menu môžete
synchronizovať údaje PIM alebo iný
obsah telefónu so svojim účtom LG
Air Sync.
1 Synchronizácia LG Air Sync.
2 Ak nemáte účet LG Air Sync,
vytvorte si ho na stránke www.
lgairsync.com. Ak účet máte,
zadajte svoje ID a heslo.
3 Ak chcete synchronizovať údaje
PIM, stlačte Synchr. PIM Ak chcete
synchronizovať obsah telefónu,
stlačte Bezdrôtové prepojenie.
4 V prípade synchronizácie údajov
PIM vyberte položky, ktoré chcete
synchronizovať a potom stlačte
Synchr. teraz.
5 V prípade bezdrôtového
prepojenia vyberte položky, ktoré
chcete synchronizovať a potom
stlačte Synchr. teraz.
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Zálohovať/Obnoviť
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Na serveri môžete vytvoriť záložný
súbor pre položky Kontakty/Kalendár/
Poznámka/Úlohy a potom tieto
informácie obnoviť na telefón.
Ak chcete spustiť funkciu Zálohovať/
Obnoviť, stlačte Zálohovať/Obnoviť.
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Synchronizácia s PC
Môžete synchronizovať počítač s
telefónom pre zabezpečenie súladu
všetkých dôležitých detailov a údajov.
Môžete tiež zálohovať súbory, aby ste
sa nemuseli obávať, že údaje stratíte.

4 Pripojte telefón k počítaču
prostredníctvom kábla USB a
chvíľu počkajte. Automaticky sa
spustí PC Suite.

1 Na východiskovej obrazovke
stlačte
a potom na karte
Pripojenie.
2 Vyberte Prepojenie USB a stlačte
PC suite.
3 Pripojte telefón k počítaču
prostredníctvom kábla USB a
chvíľu počkajte. Zobrazí sa správa
sprievodcu inštaláciou.
4 Pri dokončovaní sprievodcu LG PC
Suite Installer sa riaďte pokynmi na
obrazovke.
5 Po dokončení inštalácie sa na
pracovnej ploche objaví ikona
softvéru LG PC Suite.

vyššie uvedeného popisu.
2 Kliknite na ikonu Zálohovať a
vyberte možnosť Zálohovať alebo
Obnoviť.
3 Označte obsah, ktorý chcete
zálohovať alebo obnoviť. Vyberte
umiestnenie, do ktorého si
želáte zálohovať informácie
alebo z ktorého si želáte obnovu
informácií. Kliknite na ikonu
Spustiť.
4 Vaše informácie budú zálohované
alebo obnovené.

Pripojenie telefónu a PC

1 Pripojte telefón k počítaču podľa
vyššie uvedeného popisu.
2 Kliknite na ikonu Správa fotografií,
videí alebo hudby.

Záloha a obnova informácií v
Inštalácia softvéru LG PC Suite telefóne
do počítača
1 Pripojte telefón k počítaču podľa

1 Na východiskovej obrazovke
stlačte
a potom na karte
Pripojenie.
2 Vyberte Prepojenie USB.
3 Stlačte PC Suite.

Prezeranie súborov telefónu
na počítači
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Synchronizácia s PC
3 Obrázky, zvukové súbory a
videá uložené v telefóne budú
zobrazené na obrazovke v
priečinku Telefón LG.
TIP! Zobrazenie obsahu telefónu
na počítači vám uľahčuje
usporiadanie súborov, ktoré už
nepotrebujete.

Synchronizovanie kontaktov
1 Pripojte telefón k počítaču.
2 Kliknite na ikonu Kontakty.
3 Kliknite na tlačidlo Synch.
kontaktov: všetky kontakty
uložené v telefóne sa importujú
do počítača a zobrazia sa na jeho
obrazovke..
4 Kliknite na Menu a vyberte
Exportovať. Teraz môžete vybrať
cieľové umiestnenie, kam chcete
kontakty uložiť.
Kliknite pravým tlačidlom na
kontakty a potom na možnosť
Vybrať všetky.
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Synchronizovanie správ

DivX

1 Pripojte telefón k počítaču.
2 Kliknite na ikonu Správy.
3 Všetky správy nachádzajúce sa v
telefóne sa zobrazia v priečinkoch
na obrazovke.

DivX
počít
ich o
telef
Po in
Prog
conv
Conv
Použ
form
Ak k
okno
môže
konv
Ucho
ich d
Poto
polo
Po d
kont
doko

Používanie telefónu ako
zariadenia na synchronizáciu
hudby
Telefón možno použiť ako zariadenie
na synchronizáciu hudby len pre
synchronizačné hudobné súbory.
Synchronizáciu hudby možno
vykonávať pomocou aplikácie
Windows Media Player 10/11 a
podporuje ako Pamäť telefónu, tak aj
Externú pamäťovú kartu.
1 Odpojte telefón od počítača.
2 Na východiskovej obrazovke
stlačte
a potom na karte
Pripojenie.
3 Vyberte Pripojenie USB.
4 Stlačte Synchronizácia hudby.
5 Pripojte telefón k počítaču. Na
telefóne sa objaví: Pripojené.
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DivX konvertor
DivX skonvertuje mediálne súbory v
počítači do formátu, ktorý umožňuje
ich odovzdanie a prezeranie na
telefóne.
Po inštalácii vyberte DivX z priečinka
Program Files v počítači, potom DivX
converter (DivX konvertor), a potom
Converter (Konvertor).
Použite šípky v aplikácii pre zmenu
formátu konverzie naMobile (Mobil).
Ak kliknete pravýmtlačidlom na
okno aplikácie azvolíte Preferencie,
môžete zmeniťmiesto uloženia
konvertovaných súborov.
Uchopte súbory myšou a presuňte
ich do aplikácie na prvotnú analýzu.
Potom spustite proces pomocou
položky Konvertovať.
Po dokončení procesu sa zobrazí
kontextové okno s hlásením Konverzia
dokončená.

ČO JE DIVX VIDEO: DivX® je formát
digitálneho videa vytvorený spoločnosťou
DivX, Inc. Toto je oficiálne zariadenie s
certifikátom DivX, ktoré prehráva DivX
video. Navštívte www.divx.com, kde
nájdete bližšie informácie a softvérové
nástroje na konverziu súborov do formátu
DivX video.
ČO JE DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Toto zariadenie DivX Certified® musí
byť zaregistrované, aby mohlo prehrávať
obsah vo formáte DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete vygenerovať
registračný kód, nájdite časť DivX VOD
v ponuke nastavenia zariadenia. S týmto
kódom prejdite na stránku vod.divx.com,
dokončíte proces registrácie a dozviete sa
viac o formáte DivX VOD.

Pat. 7,295,673
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OSP (telefón na obrazovke)
Pomocou funkcie OSP si môžete
pozrieť obrazovku telefónu z vášho
počítača. Funkcie telefónu môžete
ovládať z monitora počítača rovnako
ako z telefónu.

Inštalácia OSP na počítač
Pri inštalácii softvéru LG PC Suite
na počítač sa OSP nainštaluje
automaticky

Spustenie OSP
Kliknite na
v počítači alebo na
položku Štart> Program> LG OSP

Pripojenie telefónu a PC
Pomocou kábla USB
1 Kliknite na „Sprievodca pripojením”.
2 Vyberte „Káblové pripojenie”,
potom kliknite na Ďalej.
3 Pripojte telefón k počítaču
prostredníctvom kábla USB.
4 Vyberte Ďalej.
5 Do počítača zadajte heslo telefónu
(predvolená hodnota je „0000”)
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Pomocou Bluetooth
1 Uistite sa, že je Bluetooth
nastavený na možnosť Zapnuté
a Viditeľný ako pre počítač, tak aj
pre telefón.
LG GD880 | Návod na používanie

2 Vyberte Pripojenie Bluetooth,
potom kliknite na Ďalej
3 Z vyhľadaných telefónov vyberte
ten váš, potom kliknite na Ďalej
4 Zadajte kód PIN do počítača,
potom kliknite na Ďalej.
5 V potvrdzujúcej správe kliknite
na „Áno”.
6 Zadajte kód PIN do telefónu,
potom kliknite na OK.
7 Zadajte heslo telefónu do počítača,
potom kliknite na OK.

Odpojenie telefónu z počítača
Ak chcete odpojiť telefón z počítača,
kliknite na
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Ovládanie telefónu
Telefón môžete ovládať pomocou OSP.
Ak na hlavnej obrazovke OSP kliknete
myšou na menu, to sa v telefóne
spustí akoby ste ho vybrali v telefóne.
Napríklad, ak chcete odoslať správu
pomocou OSP, na karte Komunikácia
hlavného menu OSP kliknite na
Správy, potom kliknite na Napísať
správu.
Znaky môžete zadávať kliknutím myši
alebo pomocou klávesnice počítača.
Ak na zapísanie znakov chcete použiť
myš, kliknite na znaky, ktoré chcete
zadať.
Ak chcete použiť klávesnicu, znaky
napíšte na klávesnici.
Po dopísaní správy kliknite na Odoslať
SMS.

Prenos súboru medzi
telefónom a počítačom
Prenos súboru z počítača do telefónu
1 Vyberte súbor, ktorý chcete
preniesť z počítača, potom ho
myšou presuňte na obrazovku OSP.

Prenos súboru z telefónu do počítača
1 Súbor, ktorý chcete preniesť,
vyberte z menu Album médií
na karte Zábava obrazovky OSP,
potom kliknite pravým tlačidlom
myši a vyberte Uložiť do počítača.

Úprava súboru v telefóne
1 Súbor, ktorý chcete upraviť,
vyberte z menu Album médií
na karte Zábava obrazovky OSP,
potom kliknite pravým tlačidlom
myši a vyberte Upraviť
2 Súbor môžete upraviť pomocou
sprievodných aplikácií.
3 Po dokončení úprav sa súbor
prenesie späť do telefónu.

Používanie notifikácie OSP
Funkcia OSP vydáva kontextové
správy s informáciami o udalostiach
prebiehajúcich v telefóne: Budík,
Správa, Prichádzajúci hovor, atď.
1 Na obrazovke OSP vyberte
2 Vyberte „Upozorňuje ma
kontextovým oknom”
POZNÁMKA: Pri používaní funkcie
OSP môže telefón reagovať pomaly.
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Web
Prístup na web
1 Zvolte Orange World.
2 Ak chcete priamo prejsť na
domovskú stránku prehliadača,
vyberte možnosť Domov. Prípadne
vyberte možnosť Zadajte adresu a
napíšte adresu URL, potom v ľavej
hornej časti obrazovky stlačte OK.
POZNÁMKA: S pripojením k tejto
službe a preberaním obsahu
sú spojené ďalšie náklady. O
poplatkoch za prenos údajov sa
informujte u vášho poskytovateľa
sieťových služieb.

Pridávanie a otváranie
záložiek
Pre jednoduchý a rýchly prístup na
svoje obľúbené webové stránky
môžete k webovým stránkam pridávať
záložky a ukladať ich.
1 Orange World.
2 Vyberte Záložky. Na obrazovke sa
objaví zoznam záložiek.
3 Ak chcete pridať novú záložku,
stlačte Nová záložka. Zadajte
názov záložky a následne do
príslušného poľa zadajte adresu
58 URL.
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4 Stlačte
v ľavej hornej časti
obrazovky. Záložka sa objaví
v zozname záložiek.
5 Ak chcete otvoriť záložku, stačí
stlačiť ikonu Pripojiť vedľa záložky
alebo stlačte názov záložky a
potom stlačte Spustiť. Budete
pripojení k svojej záložke.

Používanie snímača RSS
RSS (Really Simple Syndication) je
rodina formátov webových kanálov
využívaných na publikáciu často
aktualizovaného obsahu, ako napr.
príspevky na blog, stručný prehľad
správ alebo zvukové záznamy
podcast. Dokument RSS, nazývaný
kanál alebo webový kanál, obsahuje
prehľad obsahu z pridruženej
webovej stránky, alebo úplný text. RSS
umožňuje používateľom automaticky
udržiavať svoje obľúbené webové
stránky. Je to oveľa ľahšie než ich
ručná kontrola.
Používateľ si predplatí kanál tak, že
zadá odkaz na kanál do snímača alebo
v prehľadávači klikne na ikonu RSS,
čím sa spustí proces predplatného.
Snímač pravidelne kontroluje na
predplatených kanáloch používateľa
nový obsah a preberie všetky
aktualizácie, ktoré nájde.
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1 Otvorte požadovanú webovú
stránku, ako bolo opísané vyššie.
2 Stlačte
a vyberte Uložiť túto
stránku.
3 Zadajte názov webovej stránky,
aby ste ju mohli jednoducho
identifikovať.
4 Stlačte Uložiť.
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Stlačte Orange World a vyberte
možnosť Uložené stránky. Tu môžete
zobraziť uložené stránky.

Zobrazenie histórie
prehliadača v mobilu
Stlačte Orange World a vyberte
možnosť História mobilu.

Používanie telefónu ako
modemu
Telefón GD880 môžete používať
ako modem k počítaču, ktorý vám
umožňuje prístup k e-mailu a
Internetu, aj keď sa nemôžete pripájať
pomocou kábla. Môžete používať buď
kábel USB alebo Bluetooth.

Pomocou kábla USB:
1 Zaistite, aby ste mali na počítači
nainštalovaný softvér LG PC Suite.
2 Pomocou USB kábla pripojte
telefón GD880 k počítaču podľa
predchádzajúceho popisu a
spustite softvér LG PC Suite.
3 V počítači kliknite na Internet Kit.
Potom kliknite na Nové pripojenie
a vyberte možnosť Modem.
4 Vyberte LG Mobile USB Modem a
zvoľte OK. Teraz sa modem objaví
na obrazovke.
5 Zapíšte profil, ktorým sa dá pripojiť
na Internet a uložte hodnoty.
6 Vytvorený profil sa objaví na
obrazovke počítača. Vyberte ho a
kliknite na Pripojiť.
Počítač sa pripojí prostredníctvom
telefónu GD880.
Pomocou Bluetooth:
1 Uistite sa, či je Bluetooth nastavený
na Zapnutý a Viditeľný ako pre
počítač, tak aj pre telefón GD880.
2 Spárujte počítač a telefón
GD880 tak, aby sa pre pripojenie
vyžadovalo heslo.

eľa
59

Web

Na

3 Použite Sprievodcu pripojením v
softvéri LG PC Suite na vytvorenie
aktívneho pripojenia Bluetooth.
4 V počítači kliknite na Internet Kit.
Potom kliknite na Nové pripojenie.
5 Vyberte LG Mobile USB Modem a
zvoľte OK. Teraz sa modem objaví
na obrazovke.
6 Zapíšte profil, ktorým sa dá pripojiť
na Internet a uložte hodnoty.
7 Vytvorený profil sa objaví na
obrazovke počítača. Vyberte ho a
kliknite na Pripojiť.
Počítač sa pripojí prostredníctvom
telefónu GD880.
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Nastavenia
Prispôsobenie profilov

Zmena nastavení zariadenia

Pomocou menu nastavení si môžete
prispôsobiť každé nastavenie profilu.
1 Na východiskovej obrazovke
a potom Profily.
stlačte
2 Vyberte profil, ktorý chcete upraviť.
3 Následne môžete meniť všetky
možnosti zvukov a upozornení,
ktoré sa nachádzajú v zozname,
vrátane nastavení položiek
Vyzváňanie, Hlasitosť, Tón správy
a ďalších.

Užite si voľnosť pri prispôsobovaní
telefónu GD880, aby fungoval podľa
vášho štýlu.
Na východiskovej obrazovke stlačte
a potom Telefón a vyberte si z
nižšie uvedeného zoznamu.
Nastavenia
Dátum a čas - upravte nastavenia
dátumu a času, alebo vyberte
možnosť automatickej aktualizácie
času alebo možnosť používania
letného času.
Úsp. energie - posunutím
prepínača vľavo nastavte úsporu
energie na zapnuté/vypnuté alebo
Len v noci.
Jazyky - zmena jazyka, v ktorom
sa zobrazuje prostredie telefónu
GD880.
Autom. uzamk.- automatické
uzamknutie klávesnice na
východiskovej obrazovke. Môžete
si vybrať čas pre automatické
blokovanie tlačidiel.
Bezpečnosť - úprava nastavení
zabezpečenia vrátane kódov PIN a
uzamknutia telefónu.

Zmena nastavení displeja
Na východiskovej obrazovke stlačte
a potom Displej v Nastavenia.
Vyberte nastavenie obrazovky, ktoré
chcete upraviť.
POZNÁMKA: Čím dlhšie je
podsvietenie zapnuté, tým vyššia
je spotreba energie batérie.
Z tohto dôvodu bude možno
potrebné nabíjať telefón častejšie.

61

Nastavenia
Informácie o pamäti - Ďalšie
informácie nájdete v časti
Používanie správcu pamäte.
Nastavenia ukladania Informácie o telefóne - vynuluje
všetky nastavenia na predvolené
nastavenia z výroby.
Informácie o telefóne- zobrazenie
informácií o zariadení. Pomocou
tohto menu si môžete cez Internet
aktualizovať softvér.

Zmena nastavení pripojenia
Nastavenia pripojenia sú už dané
vopred sieťovým operátorom, takže
ich môžete využívať už od vybalenia
telefónu. Ak chcete ktorékoľvek
nastavenia zmeniť, použite toto menu:
Na východiskovej obrazovke stlačte
a potom Pripojenie.
Výber siete
Zvoliť sieť - ak zvolíte možnosť
Automaticky, telefón GD880
automaticky vyhľadá sieť a
zaregistruje do nej telefón.
Odporúča sa pre najlepšiu službu
a kvalitu.
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Ak zvolíte možnosť Ručne, zobrazia
sa všetky dostupné siete a môžete
vybrať jednu z nich, do ktorej
chcete telefón zaregistrovať.
Režim siete - pri vyhľadávaní siete
môžete nastaviť vyhľadávanie
konkrétneho typu siete v menu
Zvoliť sieť.
Zoznam preferovaných - sem
môžete pridať preferovanú sieť, ku
ktorej chcete telefón pripojiť. Ak sa
sieť vyhľadáva automaticky, stačí si
vybrať jednu zo zoznamu sietí. Ak
nie, novú sieť môžete pridať ručne.
Internetové profily - toto menu
zobrazuje internetové profily. Nie je
možné zmazať ani upraviť predvolené
konfigurácie pre vašu krajinu.
Pomocou tohto menu však môžete
pridať nový profil.
Prístupové body - váš sieťový
operátor už tieto informácie uložil.
Pomocou tohto menu môžete pridať
nové prístupové body.
Domáca sieť - môžete vybrať obsah
telefónu, ktorý budete zdieľať cez
domácu sieť. Pri odhaľovaní osobných
informácií buďte opatrný.
Typ GPS - vyberte typ GPS:
Asistované GPS, Samostatné.
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Registrácia Divx VOD - toto menu
sa používa na vygenerovanie
registračného kódu DivX VOD.
Navštívte stránku http://vod.divx.com,
kde sa môžete zaregistrovať a nájsť
informácie o technickej podpore.
Pripojenie USB - spomedzi
možností vyberte dátovú službu a
synchronizujte svoj telefón GD880
pomocou softvéru LG PC Suite
určeného na kopírovanie súborov
z telefónu. Ďalšie informácie o
synchronizácii nájdete v časti
Synchronizácia s PC. Ak používate
Synchronizáciu hudby s prehrávačom
Windows Media Player, v tomto
menu zvoľte Synchronizácia hudby.
Synchronizácia hudby je k dispozícii
iba pre hudobný obsah.
Paketové pripojenie - vyberte, kedy
má zariadenie nadviazať paketové
pripojenie k sieti.
Nastavenia prehliadača - nastavte
hodnoty súvisiace s prehliadačom
(Profily, Nastavenia vzhľadu,
Vyrovnávacia pamäť/Súbory cookie,
Bezpečnosť).
Nastavenia streamingu - váš sieťový
operátor už tieto informácie uložil.
Pomocou tohto menu môžete pridať
nový profil.

Nastavenia Java - umožňuje nastaviť
profily pre pripojenia vytvárané
programami Java a zobraziť certifikáty.
Prenos dát v roamingu -Ponúka pre
správu príjmu dát Médií, Widgetov,
E-mailov, PIM v roamingu.
Použitie funkcie dátového roamingu,
môžete zablokovať dátové aplikácie
a neplatiť poplatok za použitie dát v
roamingu.
Predvolené nastavenie je vypnuté a
využívanie údajov budú blokované. Pri
aktivácii dátového roamingu, môžete
si stiahnuť alebo synchronizovať dáta.

Používanie správcu pamäte
Telefón GD880 má k dispozícii tri
pamäte: telefón, SIM kartu a externú
pamäťovú kartu.
Správcu pamäte môžete používať
na zistenie toho, ako je každá pamäť
využívaná a koľko miesta máte k
dispozícii.
Na karte Nastavenia stlačte Telefón,
potom Informácie o pamäti.
Interná spoločná pamäť - zobrazí
dostupnú pamäť, ktorá je k dispozícii v
internej bežnej pamäti.
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Nastavenia
Interná multimediálna pamäť
- zobrazí dostupnú pamäť, ktorá je k
dispozícii v internej multimediálnej
pamäti.
Interná vyhradená pamäť - zobrazí
dostupnú pamäť, ktorá je k dispozícii
v telefóne pre položky SMS, Kontakty,
Kalendár, Úloha, Poznámka, Budík,
História hovorov, Záložky a Rôzne.
Pamäť USIM - zobrazí pamäť, ktorá je
k dispozícii na karte USIM.
Externá pamäť - zobrazí pamäť, ktorá
je k dispozícii na externej pamäťovej
karte (pamäťovú kartu si možno
budete musieť zakúpiť osobitne).

Odosielanie a prijímanie
súborov pomocou rozhrania
Bluetooth
Odosielanie súborov:
1 Otvorte súbor, ktorý chcete
odoslať, zvyčajne to bude
fotografia, video alebo hudobný
súbor.
2 Vyberte možnosť Odoslať.
Vyberte Bluetooth.
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3 Ak už ste spárovali zariadenie
Bluetooth telefón GD880 nebude
automaticky vyhľadávať ďalšie
zariadenia Bluetooth. Ak ešte nie,
telefón GD880 vyhľadá ostatné
zariadenia s aktivovanou funkciou
Bluetooth nachádzajúce sa v
dosahu.
4 Vyberte zariadenie, do ktorého
chcete odoslať súbor.
5 Súbor sa odošle.
TIP! Pohľadom na lištu priebehu
sa uistite, či sa súbor odosiela.
Prijímanie súborov:
1 Ak chcete prijímať súbory, funkcia
Bluetooth musí byť zapnutá a
nastavená na Viditeľné. Viď ďalej
Zmena nastavení Bluetooth, kde
nájdete ďalšie informácie.
2 Zobrazí sa výzva na prijatie súboru
od odosielateľa. Stlačením Áno
prijmite súbor.
3 Uvidíte, kam sa súbor uložil. Pri
obrazových súboroch si môžete
vybrať spomedzi možností
Zobraziť súbor alebo Prejsť do
albumu médií. Súbory sa zvyčajne
uložia do príslušného priečinka v
položke Album médií.
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Zmena nastavení Bluetooth
Bluetooth a vyberte .
Zmeniť môžete nasledujúce
nastavenia:
Informácie o mojom zariadení
- zobrazí informácie o vašom
zariadení týkajúce sa Bluetooth.
Viditeľnosť môjho zariadenia
- vyberte spomedzi možností
Viditeľný, Skryté alebo Viditeľné
počas 1 min.
Režim vzdialenej SIM zapnuté/
vypnuté - zapnite ho alebo
vypnite.
Zmazať Zmazať všetko -
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Párovanie s inými
zariadeniami s funkciou
Bluetooth

boru
o

Spárovaním telefónu GD880 a
ďalšieho zariadenia môžete nastaviť
pripojenie zabezpečené heslom.
1 Skontrolujte, či je funkcia
Bluetooth zapnutá a nastavená na
Viditeľné. Svoju viditeľnosť môžete
zmeniť stlačením .
2 Stlačte Nové zariadenie.
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3 Telefón GD880 vyhľadá zariadenia.
Po dokončení vyhľadávania sa
na ľavej hornej strane obrazovky
objaví ikona Obnoviť.
4 Vyberte zariadenie, ktoré chcete
spárovať a v potvrdzujúcej správe
kliknite na „Áno”. Možno bude
potrebné zadať heslo, ak sa
univerzálny kľúč nezhoduje so
zariadením, ktoré sa pokúšate
spárovať.
5 Stlačte Vždy sa opýtať alebo
Vždy povoliť, potom je zariadenie
spárované.

Používanie slúchadlovej
súpravy s funkciou Bluetooth
1 Skontrolujte, či je funkcia
Bluetooth zapnutá a nastavená na
Viditeľné.
2 Postupujte podľa pokynov
dodaných spolu s náhlavnou
súpravou, prejdite do režimu
párovania a spárujte zariadenia.
3 Stlačte Vždy sa opýtať alebo
Vždy povoliť. Telefón GD880 sa
automaticky prepne do profilu
náhlavnej súpravy.
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Nastavenia

Prí

Wi-Fi

Inovácia softvéru

Bezdrôtový správca umožňuje
na vašom zariadení spravovať
internetové pripojenia cez Wi-Fi
(bezdrôtová LAN).
Umožňuje telefónu pripojiť sa
do lokálnych bezdrôtových sietí
alebo získať prístup na internet cez
bezdrôtové pripojenie. Pripojenie
Wi-Fi je rýchlejšie, má väčší dosah ako
bezdrôtová technológia Bluetooth
a môžete ho používať pre rýchle
odosielanie e-mailov a prehľadávanie
internetu.
POZNÁMKA: Telefón GD880
podporuje šifrovanie WEP a WPAPSK/2, ale nie šifrovanie EAP alebo
WPS. Ak váš poskytovateľ služieb
Wi-Fi alebo správca siete nastaví
šifrovanie pre zabezpečenie siete, do
kontextového okna vpíšte kľúč.
Ak šifrovanie nie je nastavené, toto
kontextové okno sa nezobrazí. Kľúč
môžete získať od poskytovateľa služby
Wi-Fi alebo sieťového administrátora.

Program na inováciu softvéru
mobilného telefónu LG
Ďalšie informácie o inštalácii a
používaní tohto programu nájdete na
webovej stránke http://www.lge.sk
Táto funkcia umožňuje jednoducho
a pohodlne aktualizovať softvér
na najnovšiu verziu cez internet
bez toho, aby ste museli navštíviť
naše servisné stredisko. Program
na aktualizáciu softvéru mobilného
telefónu vyžaduje maximálnu
pozornosť používateľa počas celého
trvania procesu aktualizácie, takže
predtým, ako budete postupovať
ďalej, si vždy prečítajte všetky pokyny
a poznámky v každom kroku. Pozor
- pri odpojení komunikačného kábla
USB alebo batérií počas inovácie
môže dôjsť k vážnemu poškodeniu
telefónu. Výrobca nepreberá žiadnu
zodpovednosť za stratu údajov
počas procesu aktualizácie, takže sa
odporúča dopredu si zaznamenať
všetky dôležité informácie na ich
uchovanie.
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Príslušenstvo
Toto príslušenstvo sa dodáva s telefónom GD880.

Nabíjačka
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Dátový
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Batéria

o
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yny
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Stereofónna
slúchadlová
súprava

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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Technické údaje
Všeobecné
Názov výrobku: GD880
Systém: GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA
Teploty okolia
Max.: +55°C (vybíjanie),
+45°C (nabíjanie)
Min.: -10°C
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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 používateľa uvedenými v tomto
návode na používanie. 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.

rú
o
osti,

nmi
to

Declaration of Conformity
Supplier’s Details
Name
LG Electronics Inc
Address
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
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ami

Product Details
Product Name
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment
Model Name
GD880
Trade Name
LG

Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration
I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

09.Feb. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Signature of representative

GD880 Quick Reference Guide
English
Welcome and thank you for choosing LG mobile phone.
This guide is the instruction for foreigners.
Some of the contents in this manual may differ from your phone
depending on the software of the phone or your service provider.

Getting to know your phone

Ca
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1. Power/Lock key
2. Charger, cable connector
3. Inner camera lens
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4. Side keys
5. MicroSD Card Slot
6. Camera key

1.
2.
3.
4.

Camera
Taking a quick photo
1 Press the
key on the right side of the phone.
2 When the camera is focused on your subject, touch the
on the rightcentre of the screen to take a photo. You can also press the Camera key on
the side of the phone firmly.
TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the
camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

Getting to know the viewfinder
1

5

2

6

3

7

4

8

1. Exposure
2. Zoom
3. Macro
4. Settings

5. Back
6. Camera mode
7. Video mode
8. Gallery

3

Video camera

OS

Making a quick video

Usin
your
can c
Mon
phon

1 Press the camera key on the right side of the phone.
TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the
camera or video icon on the right centre of the viewfinder.
2 Holding the phone horizontally, point the lens toward the subject of the video.
3 Press the camera key on the phone once to start recording. Or touch the red
dot on the screen.
4 REC will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom
showing the length of the video.
5 To pause the video, touch and resume by selecting .
6 Touch on screen or press the camera key on the phone again to stop
recording.

Getting to know the viewfinder
4

2

5
6
7

3
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1

1. Exposure
2. Zoom
3. Settings
4. Back

Inst
com

5. Camera mode
6. Start recording
7. Gallery
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OSP (On Screen Phone)
Using the OSP feature, you can see
your phone screen from your PC. You
can control your phone from the PC
Monitor just as you would on the
phone.

Installing OSP on your
computer
When you install LG PC Suite on
your computer, OSP is installed
automatically

Starting OSP
Click
on your computer or start>
program> LG OSP

Connecting your phone and PC
By USB cable
1 Click ‘Connection Wizard’.
2 Select ‘Cable connection’, then
click Next.
3 Connect the handset and PC via
USB cable.
4 Select Next.
5 Enter your phone password into
the PC (default value is “0000”)
By Bluetooth
1 Ensure that Bluetooth is switched
On and Visible for both your PC
and your phone.

2 Select Bluetooth connection, then
click Next
3 Select your phone among the
searched phones, then click Next
4 Enter the PIN code into the PC,
then click Next.
5 Click ‘Yes’ in the confirmation
message.
6 Enter the PIN code into your
phone, then click OK.
7 Enter your phone password into
the PC, then click OK.

Disconnecting your phone
from your PC
If you want to disconnect your phone
from your PC, click

5

OSP (On Screen Phone)
Controlling your phone
You can control your phone using
OSP. If you mouse-click a menu in the
OSP main screen, the menu runs in
your phone as if you had selected the
menu on your phone.
For example, if you want to send a
message using OSP, click Messaging
in the Communication tab of the OSP
main menu, then click Write message.
You can enter characters by mouseclicking or using your PC keyboard.
If you want to use the mouse to key
in characters, click the characters you
want to enter.
If you want to use the keyboard, type
in the characters on your keyboard.
Click Send SMS when you have
finished writing the message.

Transferring a file between
your phone and PC
Transfer a file from PC to Phone
1 Select the file you want to transfer
from your PC, then drag and drop
the file to the OSP Screen.
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SN

Transfer a file from Phone to PC
1 Select the file you want to
transfer from Media album in the
Entertainment tab of the OSP
screen, then click the right mouse
button and select Save to PC.

A soc
socia

Editing a file on your phone

Twit

1 Select the file you want to edit
from the Media album in the
Entertainment tab of the OSP
screen, then click the right mouse
button and select Edit
2 You can edit the file using
associated applications.
3 When you finish editing your file,
it will be transmitted back to your
phone.

Twitt
1 To

Using OSP Notification
The OSP feature gives you Popup
messages with information about
your phone events: Alarm, Message,
Incoming Call, etc.
1 Select
in the OSP Screen
2 Select “Alerts me with Popup”
NOTE: When you use the OSP feature,
your phone’s reaction may be slow.

Face

Face
1 To

Sett

1 To
2 T
n

I

3 If
NOT
charg

SNS
A social network service focuses on building and reflecting a social network or
social relationship among people who share interests and/or activities.

the

Facebook

use

Facebook is a social networking website.
1 Touch
from the home screen and then touch Facebook.

use

le,
our

Twitter
Twitter is a free social networking and micro-blogging service.
from the home screen and then touch Twitter.
1 Touch

Settings
from the home screen and then touch SNS settings.
1 Touch
2 Turn on Social networking. If you have an account related to social
networking, the account is displayed. Touch the account, then touch
Importovať priateľov to add your friend contact to your phone.
3 If you have no account, touch New account, then create your account.
NOTE: You will incur an extra cost by connecting to this service . Check the data
charges with your network provider.

ge,

ure,
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LG Air Sync
Using this menu, you can synchronise your PIM data or other contents of your
phone with your LG Air Sync account.
1 Touch LG Air Sync.
2 If you have no LG Air Sync account, please visit www.lgairsync.com to create
your account. If you have an account, key in your ID and Password.
3 If you want to synchronise your PIM data, touch PIM Sync. If you want to
synchronise your contents, touch Link Air.
4 In case of PIM Sync, select the items you want to synchronise, then touch
Sync now.
5 In case of Link Air, select the items you want to synchronise, then touch Sync
now.
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ZÁRUČNÝ LIST

Sync

MOBILNÉ TELEFÓNY
MODEL:
VÝROBNÉ ČÍSLO:
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:
DÁTUM PREDAJA:
PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU:

ZÁ

1

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registry vedenom
Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

Záručné podmienky:

2

Výrobok bol pred odoslaním preskúšaný a výrobca je zodpovedný za jeho
vlastnosti stanovené normou .Za predpokladu, že výrobok bude umiestnený,
zapojený a používaný v súlade s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu,
poskytuje sa spotrebiteľovi záruka podľa § 620 Občianskeho zákonníka. Záručná
oprava bude realizovaná prostredníctvom autorizovaných servisných stredísk
spoločnosti LG Electronics .

Spotrebiteľ stráca oprávnenie na záruku v týchto prípadoch:
t/FGVOLǏOPTǸTQÙTPCFOÈDhybnou inštaláciou
tPoužívaním prístroja v rozpore s návodom na obsluhu
t/FPECPrným alebo neoprávneným zásahom
tZávBEZTQÙTPCFOÏQPVäÓvaním ,alebo skladovním výrobku vo vlhkom ,prašnom
,alebo inak nevhodnom prostredí
tPri priamom kontakte s kvapalinou
tMechanické poškodenie
t;ávBEZTQÙTPCFOÏQPVäÓvaním iného ako doporučeného príslušenstva
tBolo manipulované s výrobným číslom prístroja ,resp je nečitateľné
tPoškodeníe vzniknuté používaním prístroja či jeho opotrebovaním
tÇJvelné pohromy
Zoznam servisných stredísk pre produkty spoločnosti LGE nájdete na :
www.lge.sk
Potrebujete porBEJǸ LPntaktujte našu inGolinku :
0850 111 154
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:

ZÁZNAMY O OPRAVÁCH
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:

Pečiatka a podpis

DÁTUM PRÍJMU:
UKONČENIE OPRAVY:
SERVISNÝ ÚKON:

2.ČÍSLO ZAKÁZKY:

Pečiatka a podpis

DÁTUM PRÍJMU:
UKONČENIE OPRAVY:
SERVISNÝ ÚKON:

3.ČÍSLO ZAKÁZKY:

Pečiatka a podpis

DÁTUM PRÍJMU:
UKONČENIE OPRAVY:
SERVISNÝ ÚKON:

4.ČÍSLO ZAKÁZKY:
DÁTUM PRÍJMU:
UKONČENIE OPRAVY:
SERVISNÝ ÚKON:

Pečiatka a podpis

