ČESKY
ENGLISH

Všeobecné dotazy
<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>
810 555 810
* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Uživatelská příručka

LG-GD880
P/NO : MMBB0374239 (1.0) W

www.lgmobile.com

WiFi
(WLAN)

Toto zařízení používá neharmonickou
frekvenci a je určeno pro použití v evropských
zemích.
Síť WLAN může být v zemích EU bez
omezení používána uvnitř budov, ale ve
Francii nesmí být používána mimo budovy.

Bluetooth QD ID B016192

V závislosti na softwaru telefonu nebo
operátorovi nemusí určitý obsah této
příručky odpovídat funkcím telefonu.
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Ob
Blahopřejeme vám k zakoupení moderního
a kompaktního telefonu GD880 od
společnosti LG, který pracuje s nejnovějšími
technologiemi pro digitální mobilní
komunikaci.
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přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice
Evropské unie č. 2002/96/ES.
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Návod pro bezpečné a efektivní použití
Přečtěte si tyto jednoduché pokyny.
Jejich nedodržení může být
nebezpečné nebo nezákonné.

Vystavení energii rádiové
frekvence
TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE
MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO
VYSTAVENÍ OSOB RÁDIOVÝM VLNÁM
Vaše mobilní zařízení je zároveň
rádiovým vysílačem a přijímačem.
Bylo navrženo a vyrobeno tak, aby
nepřesahovalo omezení kladená na
vystavení osob rádiovým vlnám (RF)
uvedená v mezinárodních směrnicích
(ICNIRP). Tato omezení jsou součástí
komplexních směrnic a stanovují
povolenou hladinu vyzařování RF pro
obecnou populaci. Tyto směrnice byly
sestaveny nezávislými vědeckými
organizacemi na základě pravidelného
a důkladného vyhodnocování
vědeckých studií. Tyto směrnice
obsahují dostatečnou rezervu, která
slouží k zajištění bezpečnosti všech
osob, bez ohledu na věk a zdravotní
stav.
Norma pro vystavení osob vyzařování
mobilních zařízení používá jednotku
označovanou jako Specifická míra
pohlcení (Specific Absorption Rate)

neboli SAR. Hranice SAR uvedená
v mezinárodních směrnicích je 2,0
W/kg*. Testování SAR se provádí ve
standardních provozních polohách se
zařízením vysílajícím na nejvyšší výkon
ve všech testovaných frekvenčních
pásmech. Ačkoliv je hodnota SAR
stanovena pro nejvyšší certifikovaný
vysílací výkon, skutečná hodnota
SAR pro dané zařízení při běžném
provozu může být výrazně nižší,
než je uvedená maximální hodnota.
Důvodem je to, že zařízení pracuje
na několika úrovních výkonu tak,
aby používalo pouze výkon nutný
k dosažení sítě. Obecně řečeno,
čím blíže se nacházíte k základní
stanici, tím nižší je výkon zařízení.
Než se model telefonu začne veřejně
prodávat, je nutné prokázat shodu
s evropským nařízením R&TTE. Toto
nařízení obsahuje základní požadavky
na ochranu zdraví a bezpečnosti
uživatelů a dalších osob.
Nejvyšší hodnota SAR pro tento
model telefonu, testovaný pomocí
systému DASY4, je pro použití u ucha
1,23 W/kg (10 g) a při nošení na těle
1,10 W/kg (10 g).
Tento přístroj splňuje právní předpisy
pro vystavení neionizujícímu záření,
7

Návod pro bezpečné a efektivní použití
pokud je používán v normální poloze
u ucha nebo je umístěn nejméně
1,5 cm od těla. Pokud je přístroj
umístěn v obalu, na sponě na opasek
nebo v držáku na těle, nesmí takový
doplněk obsahovat kovové součásti
a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm
od těla. Nedodržení těchto pokynů
může vyvolat překročení příslušných
limitů pro vystavení vaší osoby
neionizujícímu záření.
* Limitem SAR pro mobilní zařízení
používaná veřejností je 2,0 wattů/
kilogram (W/kg) v průměru na deset
gramů tkáně. Směrnice obsahují
dostatečnou rezervu, zajišťující
dodatečnou ochranu veřejnosti a
eliminující případné odchylky při
měření. Hodnoty SAR se mohou lišit
podle státních požadavků na měření
a podle síťového pásma. Informace
o SAR v jiných regionech naleznete v
části s informacemi o produktech na
stránkách www. lgmobile.com.
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Informace o směrnici FCC
týkající se hodnot SAR
Váš mobilní telefon je navržen tak,
aby vyhovoval také požadavkům
týkajících se vystavení rádiovým
vlnám vytvořených americkou
komisí FCC (Federal Communications
Commission) a kanadským
průmyslem. Tyto požadavky stanoví
hranici SAR 1,6 W/kg v průměru na
1 gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR
pro tento model telefonu, testovaný
pomocí tohoto systému, je pro použití
u ucha 1,28 W/kg (10 g) a při nošení
na těle 0,50 W/kg (10 g).
Toto zařízení bylo také testováno při
typických činnostech během nošení
na těle, přičemž zadní část telefonu
byla vzdálena 2 cm od těla uživatele.
Zařízení vyhovuje požadavkům FCC
pro vystavení VF energii, pokud je
dodržována minimální vzdálenost
2 cm mezi tělem uživatele a zadní
částí telefonu.
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Oznámení a upozornění FCC • Tento přístroj nerozebírejte. V
Oznámení!
Toto zařízení vyhovuje podmínkám
článku 15 směrnic FCC. Provozování
je podmíněno následujícími dvěma
podmínkami:
(1) Toto zařízení nesmí způsobovat
škodlivé rušení.
(2) Toto zařízení musí odolat
jakémukoli přijatému rušení, včetně
rušení, které může způsobit nežádoucí
činnost.
Upozornění!
Změny a úpravy, které nejsou
výslovně povoleny výrobcem, mohou
vést ke zrušení oprávnění uživatele
používat tento přístroj.

Péče o výrobek a jeho údržba
Péče o výrobek a jeho údržba

VAROVÁNÍ
Používejte pouze baterie,
nabíječky a příslušenství, které
jsou schváleny pro použití s
tímto konkrétním modelem
telefonu. Použití jakýchkoli jiných
typů by mohlo vést ke zrušení
platnosti schválení nebo záruky
vztahující se na telefon, a mohlo
by být nebezpečné.

případě nutnosti opravy jej odneste
kvalifikovanému servisnímu
technikovi.
• Oprava v rámci záruky může, dle
rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat
výměnu dílů nebo desek, které
jsou buďto nové nebo repasované,
jestliže tyto fungují stejně jako
nahrazené části.
• Udržujte mimo dosah elektrických
zařízení jako například televizory,
rádia a osobní počítače.
• Přístroj byste měli udržovat mimo
dosah zdrojů tepla, jako jsou
radiátory nebo vařiče.
• Zabezpečte přístroj před pádem.
• Nevystavujte přístroj mechanickým
vibracím nebo otřesům.
• Vypněte telefon na všech místech,
kde to vyžadují speciální předpisy.
Nepoužívejte ho například v
nemocnicích, může ovlivnit citlivé
lékařské přístroje.
• Když se telefon nabíjí, nedotýkejte
se jej mokrýma rukama. Mohlo by
dojít k zasažení elektrickým proudem
nebo k vážnému poškození telefonu.
9

Návod pro bezpečné a efektivní použití
• Nenabíjejte přístroj v blízkosti
hořlavého materiálu, protože
se může zahřát, a hrozilo by tak
nebezpečí vzniku požáru.
• K čistění krytů telefonu používejte
suchý měkký hadřík (nepoužívejte
rozpouštědla, jako je benzín, ředidla
či alkohol).
• Nenabíjejte telefon ležící na měkké
podložce.
• Telefon je nutno nabíjet na dobře
větraném místě.
• Nevystavujte přístroj nadměrnému
kouři nebo prachu.
• Nenoste telefon společně s
kreditními kartami nebo jízdenkami.
Může ovlivnit informace na
magnetických proužcích.
• Nedotýkejte se displeje ostrým
předmětem. Může dojít k poškození
telefonu.
• Nevystavujte telefon působení
tekutin nebo vlhkosti.
• Příslušenství, jako jsou sluchátka,
používejte opatrně. Netiskněte
zbytečně anténu.
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• Telefon ani příslušenství nepoužívejte
na místech s vysokou vlhkostí,
například u bazénů, ve sklenících,
soláriích a v tropických prostředích.
Může dojít k poškození telefonu a
zrušení platnosti záruky.
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Efektivní používání telefonu
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Elektronická a lékařská zařízení
Všechny mobilní telefony mohou být
rušeny, což může ovlivnit výkon.
• Nikdy mobilní telefon nepoužívejte
bez povolení v blízkosti lékařských
zařízení. Poraďte se svým lékařem,
zda používání mobilního telefonu
nemůže narušovat činnost vašeho
lékařského zařízení.
• Některá naslouchátka mohou být
mobilními telefony rušena.
• Menší rušení může ovlivnit
televizory, rádia, počítače atd.

Kardiostimulátory
Výrobci kardiostimulátorů doporučují
minimální vzdálenost mezi mobilním
telefonem a kardiostimulátorem,
nutnou pro předcházení možného
rušení kardiostimulátoru, 15 cm. Proto
používejte telefon na uchu opačném
ke straně, na které se nachází
kardiostimulátor, a nenoste telefon v
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náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy
týkající se použití bezdrátového
přístroje s kardiostimulátorem, obraťte
se na svého poskytovatele léčebné
péče.
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Pokud je to v nemocnicích, na
klinikách nebo ve zdravotnických
střediscích vyžadováno, vypněte svoje
bezdrátové zařízení. Tento požadavek
má zamezit možnému narušení
činnosti citlivých lékařských zařízení.

Bezpečnost na silnici
Zjistěte si zákony a předpisy týkající se
používání mobilních telefonů v oblasti,
kde řídíte.
• Během řízení nedržte telefon v ruce.
• Věnujte plnou pozornost řízení.
• Používejte sadu handsfree, pokud je
k dispozici.
• Pokud to jízdní podmínky vyžadují,
před voláním zastavte a zaparkujte.
• Energie rádiové frekvence může
ovlivnit elektronické systémy
vozidla, například autorádio nebo
bezpečnostní vybavení.

• Pokud je vozidlo vybaveno airbagem,
neumisťujte na něj žádné překážky
v podobě nainstalovaného nebo
přenosného bezdrátového zařízení.
Může dojít k selhání airbagu
nebo vážnému zranění z důvodu
nesprávného fungování.
• Při poslechu hudby ve venkovních
prostorách zajistěte, aby byla hlasitost
nastavena na rozumnou úroveň a
vy si byli vědomi svého okolí. To je
zvláště důležité v blízkosti silnic.

Zabraňte poškození sluchu
K poškození sluchu dochází při
dlouhodobém vystavení hlasitému
zvuku. Doporučujeme proto
nezapínat telefon v blízkosti ucha.
Doporučujeme rovněž udržovat
rozumnou hlasitost při poslechu
hudby i při hovorech.

Skleněné části
Některé části mobilního zařízení jsou
vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části
se mohou rozbít, pokud zařízení
upustíte na tvrdý povrch nebo pokud
ho vystavíte silnému nárazu. Pokud
dojde k rozbití skla, netlačte na ně
ani se je nepokoušejte odstranit.
Mobil nepoužívejte, dokud nebude
11

Návod pro bezpečné a efektivní použití
sklo vyměněno pracovníkem
autorizovaného servisu.

Oblast, kde se odstřeluje
Nepoužívejte telefon na místech, kde
probíhají odstřelovací práce. Dodržujte
omezení a postupujte v souladu se
všemi nařízeními a předpisy.

Prostředí s nebezpečím
výbuchu
• Nepoužívejte telefon na čerpacích
stanicích.
• Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv
nebo chemikálií.
• Nepřevážejte a neuchovávejte
hořlavé plyny, tekutiny nebo
explozivní materiály v přihrádce
automobilu, ve které je mobilní
telefon a příslušenství.

V letadle
V letadle mohou bezdrátová zařízení
způsobovat rušení.
• Před nastoupením do letadla mobilní
telefon vypněte.
• Ani na zemi jej nepoužívejte bez
svolení posádky.

12
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Děti
Telefon uchovávejte na bezpečném
místě mimo dosah malých dětí.
Obsahuje malé součásti, u kterých
při uvolnění hrozí riziko zadušení či
polknutí.

Tísňová volání
V některých mobilních sítích nemusí
být nouzové hovory dostupné. Proto
byste se u tísňových volání neměli
spoléhat pouze na svůj mobilní
telefon. Zkontrolujte možnosti u
místního poskytovatele služeb.

Informace o baterii a péče
• Před nabitím není nutné baterii zcela
vybít. Na rozdíl od jiných systémů
baterií nedochází k paměťovému
efektu, který by mohl snížit výkon
baterie.
• Používejte pouze baterie a nabíječky
společnosti LG. Nabíječky LG jsou
navrženy tak, aby maximalizovaly
životnost baterie.
• Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
• Dbejte na čistotu kovových kontaktů
baterie.
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• Jakmile baterie přestane zajišťovat
přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterie
může projí stovkami nabíjecích
cyklů, než je nutné ji vyměnit.
• Nabijte baterii v případě, že jste ji
dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte
tak maximální výkon.
• Nevystavujte nabíječku baterií
přímému slunečnímu světlu ani ji
nepoužívejte v prostředí s vysokou
vlhkostí, jako je koupelna.
• Neponechávejte baterii v místech s
velmi vysokou nebo nízkou teplotou.
Může to snížit výkon baterie.
• V případě výměny baterie za
nesprávný typ hrozí nebezpečí
výbuchu.
• Proveďte likvidaci použitých baterií
podle pokynů výrobce. Pokud je to
možné, recyklujte. Nelikvidujte jako
běžný domovní odpad.
• Pokud potřebujete vyměnit baterii,
obraťte se na nejbližší autorizované
servisní místo společnosti LG
Electronics nebo na nejbližšího
prodejce.
• Po úplném nabití telefonu vždy
odpojte nabíječku ze zásuvky,
zabráníte tak nechtěnému odběru
energie.

• Skutečná životnost baterie závisí
na konfiguraci sítě, nastaveních
produktu, způsobech používání,
baterii a podmínkách prostředí.
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Informace o telefonu

Po

Konektor pro sadu handsfree nebo stereofonní sluchátka
Konektor pro nabíječku, kabel USB
Tlačítko Napájení/Zamknout
• Dlouhým stisknutím zapnete nebo vypnete napájení.
• Krátkým stisknutím zapnete nebo vypnete
obrazovku.
Objektiv vnitřního fotoaparátu

Pros
kart
Postranní
tlačítka
• Pokud je na
obrazovce
domovská
obrazovka:
Hlasitost
vyzváněcího
tónu a tónu při
dotyku.
• Během
hovoru:
Hlasitost
sluchátka.

Slot paměťové
karty microSD

Klávesa
Fotoaparát
• Stisknutím
použijete
fotoaparát.

VAROVÁNÍ: LCD displej a dotyková obrazovka telefonu se mohou
poškodit, pokud na telefon položíte těžký předmět nebo pokud telefon
vložíte do kapsy a sednete si na něj.
14
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Vně
foto

Pohled na otevřený telefon

átka
Kryt baterie

pájení.

Prostor pro
kartu SIM
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fotoaparátu
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Instalace karty SIM a baterie

Na

1 Sejměte kryt baterie
Vysuňte kryt baterie směrem
k dolní části telefonu a sejměte jej.

Připo
a při
USB
do ko
GD8
obra
nabit
POZ
bate
zcela
nabit
nabíj

2 Vložte kartu SIM
Kartu SIM vložte do držáku karty
SIM tak, aby pozlacené kontakty na
kartě směřovaly dolů. Před instalací
karty SIM zkontrolujte, zda je
baterie vyjmutá z telefonu. Chceteli kartu SIM vyjmout, vytáhněte ji
jemně ven.

16
LG GD880 | Uživatelská příručka

VAROVÁNÍ: Baterii
nevyjímejte, když je telefon
zapnutý, mohl by se poškodit.
3 Vložte baterii
Nejprve vložte pravou stranu
baterie do horní části prostoru pro
baterii.
Zajistěte, aby na sebe přiléhaly
kontakty na baterii s kontakty na
telefonu. Zatlačte na levou stranu
baterie tak, aby zapadla na své
místo.

pro

a
nu

Nabíjení telefonu
Připojte cestovní adaptér (nabíječku)
a přiložený kabel USB. Připojte kabel
USB do telefonu a zasuňte nabíječku
do konektoru napájení. Telefon
GD880 je nutné nabíjet, dokud se na
obrazovce nezobrazí zpráva „Baterie
nabita“.
POZNÁMKA: Pokud chcete životnost
baterie prodloužit, je nutné ji poprvé
zcela nabít. První zprávu „Baterie
nabita“ ignorujte a telefon nechte
nabíjet přes noc.
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Paměťová karta
Instalace paměťové karty
Paměť telefonu lze rozšířit pomocí
paměťové karty MicroSD.
POZNÁMKA: Paměťová karta je
volitelné příslušenství.
1 Posuňte kryt slotu dolů.
2 Zasuňte kartu microSD do slotu.
Zkontrolujte, zda oblast na kartě
s pozlacenými kontakty směřuje
dolů.
3 Posuňte kryt slotu nahoru.
Telefon GD880 podporuje paměťové
karty s kapacitou až 32 GB.

Po
Formátování paměťové karty
Paměťová karta je již zřejmě
zformátována. Pokud ne, před
použitím ji bude nutné zformátovat.
1 Na domovské obrazovce vyberte
položku , a poté Telefon.
2 Stiskněte možnost Informace
o paměti, přejděte dolů a zvolte
Externí paměť.
3 Stiskněte možnost Formátovat a
poté volbu potvrďte.
4 Zadejte heslo, pokud bylo
nastaveno. Karta bude
naformátována a připravena
k použití.

Tipy
obr
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Používání dotykové obrazovky
Tipy pro dotykovou
obrazovku
• Položku vyberete stisknutím středu
ikony.
• Nevyvíjejte příliš silný tlak. Dotyková
obrazovka je dostatečně citlivá i na
jemný, jistý dotyk.
• Požadovanou možnost stiskněte
špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste
nestiskli žádné jiné klávesy.
• Pokud telefon GD880 nepoužíváte,
vrátí se na obrazovku pro zamčení
přístroje.

Ovládání dotykové obrazovky
Ovládací prvky na dotykové
obrazovce telefonu GD880 se
dynamicky mění v závislosti na úkolu.
Spouštění aplikací
Ke spuštění libovolné aplikace stačí
stisknout její ikonu.
Posouvání
Procházejte aplikacemi přetahováním
ikon ze strany na stranu.
Na některých obrazovkách, například
na historii volání, také můžete
procházet nahoru nebo dolů.
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Vaše domovská obrazovka
Z této obrazovky můžete přecházet
k možnostem všech menu, uskutečnit
rychlý hovor, zobrazit stav telefonu a
provádět další akce.

Oblíbená menu můžete přidat
do hlavního menu
1 Na domovské obrazovce stiskněte
ikonu .
2 Chcete-li oblíbené menu odstranit,
stiskněte symbol
v pravé
horní části ikony. Chcete-li přidat
oblíbená menu do hlavního menu,
stiskněte možnost Přidat v pravé
dolní části obrazovky.

20
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3 Po stisknutí možnosti Přidat,
můžete vybrat z možností
Widgety, Záložky nebo Zkratky
(nechcete-li menu přidat, stiskněte
možnost Zrušit).
4 Stisknutím hvězdičky v pravé
části menu zvolte menu, které
chcete přidat. Menu se objeví
na obrazovce po návratu na
předchozí obrazovku.
5 Po dokončení stiskněte možnost
OK.

Kláv

Kláve
k nej

Klávesy rychlé volby

ky
něte

Klávesy rychlé volby na domovské obrazovce slouží pro snadný přístup
k nejpoužívanějším funkcím jediným dotykem.

Dotykem zobrazte klávesnici
pro vytáčení čísla při hovoru.

Stisknutím otevřete menu
Kontakty. Číslo, na které
chcete volat, vyhledáte
zadáním jména kontaktu do
pole vyhledávání v horní části
obrazovky pomocí klávesnice.
Můžete také vytvořit nové
kontakty, upravovat stávající
kontakty atd.

Stisknutím otevřete menu
Zprávy Zprávy. Zde můžete
vytvořit novou zprávu SMS
nebo MMS nebo zobrazit
složku zpráv.

Stisknutím otevřete celé
Hlavní menu.

st
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Hlasový hovor
Uskutečnění hovoru
1 Stisknutím možnosti
na
domovské obrazovce otevřete
klávesnici.
2 Zadejte číslo na klávesnici.
zahájíte
3 Stisknutím možnosti
hovor. Chcete-li zahájit videohovor,
stiskněte možnost
a vyberte
položku Provést videohovor.
4 Chcete-li hovor ukončit, stiskněte
v dolní části obrazovky možnost
Ukončit hovor.
TIP! Chcete-li zadat
znak + pro mezinárodní hovory,
.
stiskněte a podržte klávesu
TIP! Pomocí klávesy Napájení
zamknete dotykovou obrazovku,
aby se omylem neuskutečnil
hovor.

Uskutečnění hovoru
z kontaktů
na domovské
1 Stisknutím ikony
obrazovce otevřete položku
Kontakty.
22
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2 Klepněte na okno pole
vyhledávání v horní části
obrazovky a pomocí klávesnice
zadejte prvních několik písmen
kontaktu, kterému chcete volat.
3 Ve filtrovaném seznamu stiskněte
ikonu vedle kontaktu, kterému
chcete volat. Hovor použije
výchozí číslo, pokud je u kontaktu
uloženo více čísel.
4 Nebo můžete stisknout jméno
kontaktu a zvolit číslo, které
chcete použít, pokud je u kontaktu
uloženo více čísel.

Dos

Příjem a odmítnutí hovoru
Když telefon zvoní, můžete stisknutím
možnosti Přijmout hovor přijmout.
Chcete-li zvonění ztlumit, stiskněte
možnost Tichý. Tato funkce
je užitečná, pokud například
zapomenete nastavit profil Tichý
před zahájením schůzky. Stisknutím
možnosti Odmítnout můžete příchozí
hovor odmítnout.
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Dostupné možnosti v průběhu volání

Možnosti – stisknutím možnosti
zobrazíte seznam dalších možností
dostupných v průběhu volání.
Reproduktor – stisknutím možnosti
zapnete hlasitý telefon.
Přidržet – stisknutím možnosti
přidržíte hovor.

Stisknutím možnosti
otevřete numerickou
klávesnici pro uskutečnění druhého hovoru. Tato
funkce také umožňuje procházení menu s číslovanými
možnostmi například při volání call center nebo jiných
automatických telefonních služeb.
Stisknutím možnosti
hovoru.
Stisknutím možnosti
hovoru.

přidáte poznámku během
vyhledáte kontakty během

TIP! V seznamu možností nebo v seznamu
kontaktů se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a
pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat
nahoru a zobrazí další položky.
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Hlasový hovor
Rychlá volba
Často volanému kontaktu můžete
přiřadit číslo rychlé volby.
1 Vyberte možnost Kontakty,
stiskněte možnost
a zvolte
položku Rychlé volby.
2 Hlasovou poštu již máte nastavenu
na rychlou volbu 1. Toto nastavení
nelze změnit. Pro přiřazení rychlé
volby kontaktu stiskněte jiné číslo.
3 Otevře se položka Kontakty.
Kontakt, kterému chcete přiřadit
číslo, vyberte jedním stisknutím
telefonního čísla kontaktu. Chceteli kontakt vyhledat, klepněte na
okno pole Vyhledávání a zadejte
první písmeno jména kontaktu.

Uskutečnění druhého hovoru
1 Během prvního hovoru stiskněte
možnost Číselník a zadejte číslo,
které chcete volat.
2 Stisknutím možnosti Hlasový
hovor hovor spojte.
3 Oba hovory budou uvedeny na
obrazovce pro volání. První hovor
bude uzamčen a volající přidržen.
4 Chcete-li mezi hovory přepínat,
stiskněte možnost
nebo
stiskněte číslo přidrženého hovoru.
24
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5 Chcete-li ukončit jeden nebo oba
hovory, stiskněte možnost
a
vyberte položku Konec.
POZNÁMKA: Každý hovor, který
uskutečníte, bude zpoplatněn.

Zobrazení záznamů hovorů
Stiskněte možnost Záznamy v
hlavním menu..
TIP! Stisknutím jednotlivé položky
v záznamu hovorů zobrazíte
datum, čas a trvání hovoru.

Používání přesměrování
hovorů
1 Stiskněte možnost Hovory.
2 Stiskněte možnost Přesměrování
hovoru.
3 Vyberte možnost Hlasové hovory
nebo Videohovory. Můžete zvolit,
zda chcete přesměrovat všechny
hovory, přesměrovat jen pokud
je linka obsazena, pokud volaný
účastník hovor nepřijímá nebo
pokud vás nelze kontaktovat.
4 Stiskněte možnost Aktivov.
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5 Chcete-li zadat číslo pro
přesměrování, zvolte možnost Do
centra hlasové pošty nebo Na
jiné číslo.
6 Po dokončení zadání čísla stiskněte
OK.
POZNÁMKA: Přesměrování hovorů je
placená služba. Další informace vám
poskytne operátor.
TIP! Chcete-li vypnout
veškerá přesměrování hovorů,
vyberte v menu Přesměrování
hovoru položku Deaktivovat vše.

Používání blokování hovorů
1 Stiskněte možnost Hovory.
2 Stiskněte možnost Blokování
hovoru.
3 Vyberte možnost Hlasové hovory
nebo Videohovory. Blokování
všech hovorů můžete vypnout
stisknutím možnosti Deaktivovat
vše v menu Blokování hovorů.

4 Zvolte některou z pěti možností:
Všechny odchozí hovory
Odchozí mezinárodní
Odchozí mezinárodní hovory
kromě domácích
Všechny příchozí
Příchozí při roamingu.
Stiskněte možnost Aktivov.
5 Zadejte heslo blokování. Další
informace o této službě získáte od
poskytovatele služeb.
TIP! Výběrem Pevná
volba čísel z menu Hovory
můžete zapnout a sestavit
seznam čísel, která lze volat
z telefonu. Budete od operátora
potřebovat svůj kód PIN2.
Z telefonu lze volat pouze čísla
zahrnutá do seznamu pevné
volby.

Použití Zprávy s omluvou
Než příchozí hovor odmítnete, můžete
pomocí tzv. „Zpráv s omluvou“
odeslat vysvětlení, proč hovor
nepřijímáte.
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Hlasový hovor
Změna společného nastavení
hovorů
1 Stiskněte možnost Hovory.
2 Stiskněte možnost Společná
nastavení. Odtud můžete
upravovat nastavení pro
následující možnosti:
Odmítnutí hovoru – posunutím
přepínače doleva zvýrazníte
Seznam odmítnutých. Stisknutím
textového pole můžete vybrat
všechna volání, volání od určitých
kontaktů nebo skupin, volání
z neregistrovaných čísel (která
nemáte v kontaktech) nebo od
neidentifikovaných volajících.
Stisknutím možnosti
nastavení
změníte.
Odeslat vlastní číslo – zvolte,
zda se bude účastníkovi, kterému
budete volat, zobrazovat vaše číslo.
Zobrazit události SNS – zvolte, zda
se budou události SNS zobrazovat
nebo ne.
Automatické opakování vytáčení
– posuňte přepínač doleva
pro ZAPNUTO nebo doprava pro
VYPNUTO.
26
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Upozorněni po mínutá–
posunutím přepínače směrem
doleva funkci ZAPNETE a během
hovoru uslyšíte každou minutu tón.
Režim odpovědi BT – vyberte
možnost Handsfree, chcete-li
hovory přijímat pomocí sluchátek
Bluetooth, nebo možnost Telefon,
chcete-li přijmout hovor stisknutím
klávesy na přístroji.
Uložit nové číslo – zvolte, zda
má být funkce Uložit nové číslo
ZAPNUTA nebo ne. Posunutím
přepínače vlevo vyberete možnost
ZAPNUTO, posunutím vpravo
možnost VYPNUTO.
Srozumit. hlasu – zvolte, zda má
být funkce Srozumitelnost hlasu
ZAPNUTA nebo ne. Posunutím
přepínače vlevo vyberete možnost
ZAPNUTO, posunutím vpravo
možnost VYPNUTO.
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Změna nastavení
videohovoru
1 Stiskněte možnost Hovory.
2 Stiskněte možnost Nastavení
videohovoru.
Odtud můžete upravovat nastavení
pro následující možnosti:
Použít osobní snímek – zvolte, zda se
má pro videohovory použít soukromý
obrázek.
Soukromý obrázek – zvolte obrázek
pro videohovory.
Zrcadlo – zvolte, zda se má použít
Zrcadlo.

Cena hovoru
Zobrazuje poplatky za vaše odchozí
hovory (služba je závislá na konkrétní
síti a někteří operátoři ji nepodporují).

Trvání hovoru
Zobrazuje celkovou dobu trvání
odchozích, přijatých nebo všech
hovorů.

Objem dat
Zobrazuje celkový objem přijatých,
odeslaných nebo všech přenesených
dat (v kilobajtech).
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Kontakty
Hledání kontaktu
Kontakt můžete vyhledat dvěma
způsoby:
1 Na domovské obrazovce stiskněte
ikonu
a poté stiskněte možnost
Kontakty nebo na domovské
obrazovce stiskněte ikonu .
2 Zobrazí se seznam kontaktů. Po
zadání prvního písmena jména
kontaktu v poli Jméno přejde do
oblasti seznamu začínající tímto
písmenem.
TIP! Klávesnice s písmeny se
zobrazí po jednom klepnutí v poli
Jméno.

Přidání nového kontaktu
1 Stiskněte možnost Kontakty
a stiskněte možnost Přidat.
2 Vyberte, zda se kontakt uloží do
Přístroje nebo na kartu SIM.
3 Zadejte jméno a příjmení.
4 Pro jeden kontakt lze zadat až
5 různých čísel. Každý záznam
obsahuje přednastavené položky
Mobil, Domů, Kancelář, Pager
a Fax.
5 Přidejte e-mailovou adresu.
28
LG GD880 | Uživatelská příručka

6 Kontakt přiřaďte do jedné nebo
více skupin. Jednomu kontaktu lze
přiřadit až tři skupiny. K dispozici
jsou možnosti: Žádná skupina,
Rodina, Přátelé, Kolegové, Škola
a VIP.
7 Můžete také přidat Vyzváněcí,
Vibrace, Domovská stránka,
Domáci adresa, Název
společnosti, Pracovní zařazení,
Adresa společnosti, Narozeniny,
Výročí a Poznámku.
kontakt
8 Stisknutím ikony
uložíte.

Vytvoření skupiny
1 Stiskněte možnost Kontakty.
Stiskněte šipku dolů vedle
Kontaktů a vyberte Skupiny.
2 Stiskněte možnost Nová skupina
nebo stiskněte ikonu
a zvolte
možnost Nová skupina.
3 Zadejte název nové skupiny v poli
Název skupiny. Skupině můžete
také přiřadit vyzváněcí tón.
4 Stiskněte ikonu .
POZNÁMKA: Kontakty přidělené
určité skupině se zachovají i po
vymazání této skupiny. Zůstanou
v možnosti Kontakty.
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Změna nastavení kontaktu
Nastavení kontaktu můžete upravit
podle svých představ.
1 Stiskněte možnost Kontakty,
stiskněte ikonu , přejděte dolů
a vyberte možnost Nastavení
kontaktu.
2 Odtud můžete upravovat
nastavení pro následující možnosti:
Zobrazit klávesnici – zvolte, zda
bude zobrazena klávesnice.
Zobrazit jméno – zvolte pořadí
zobrazení jména.
Synchronizovat kontakty
– umožňuje připojení k serveru a
synchronizaci kontaktů.
Kopírovat vše – umožňuje
kopírovat kontakty z telefonu
na kartu SIM nebo z karty SIM
do telefonu. Kontakty můžete
kopírovat jednotlivě nebo všechny
najednou.
Přesunout vše – tato možnost
se používá stejně jako možnost
Kopírovat, avšak kontakt se uloží
pouze na místo, kam jej přesunete.
Obnovit kontakty – umožňuje
obnovit kontakty na paměťové
kartě.

Smazat kontakty – tato možnost
umožňuje vymazat všechny
kontakty. Zvolte možnost Telefon
a SIM a stiskněte možnost Ano,
pokud jste si jisti, že chcete vymazat
všechny kontakty.
Informace o paměti – můžete
zobrazit informace o dostupné
paměti pro Telefon, kartu USIM a
e-mail karty USIM.
Odeslat všechny kontakty přes
Bluetooth – umožňuje odeslání
všech kontaktů do jiného zařízení
pomocí Bluetooth. Pokud vyberete
tuto možnost, budete vyzváni,
abyste Bluetooth zapnuli.
Zállohovat kontakty – umožňuje
zálohování kontaktů na paměťové
kartě.

Zobrazení informací
1 Stiskněte možnost Kontakty,
stiskněte ikonu , přejděte dolů
a vyberte možnost Informace.
Zde můžete zobrazit Čísla volání
asistenční služby, Vlastni číslo,
Informace o paměti (využití paměti)
a Můj profil.
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Kontakty
TIP! Chcete-li přidat svou
vlastní vizitku, vyberte možnost
Můj profil a zadejte podrobné
údaje jako v případě jakéhokoli
jiného kontaktu. Na závěr
stiskněte ikonu .

Import přátel ze sociálních sítí
Pomocí tohoto menu si do telefonu
můžete přidat kontakty svých
přátel ze sociální sítě (Twitter nebo
Facebook).
1 Stiskněte možnost Kontakty,
stiskněte ikonu
a vyberte
možnost Importovat přátele z.
2 Zvolte Twitter nebo Facebook.
3 Zadejte svou e-mailovou adresu
a heslo a klikněte na OK.
4 Vyberte kontakt, který chcete
přidat.
Uložit .
5 Vyberte tlačítko
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Zprávy
Posílání zpráv

Zadávání textu

Telefon GD880 obsahuje v jediném
intuitivním a snadno ovladatelném
menu možnosti zpráv SMS a MMS.

Stisknutím možnosti
zapnete
režim zadávání prediktivního textu T9.

Odeslání zprávy
1 Na domovské obrazovce stiskněte
ikonu
a poté stiskněte možnost
Zprávy nebo na domovské
obrazovce stiskněte ikonu .
2 Stisknutím možnosti Psát zprávu,
a poté možnosti Vložit můžete
přidat obrázek, video, zvuk,
emotikon, atd.
3 Stiskněte možnost Přidat
a zadejte číslo příjemce nebo
otevřete kontakty či oblíbené.
Můžete přidat i více kontaktů. Po
dokončení klepněte níže do pole
pro text zprávy a začněte psát
zprávu.
4 Po zadání textu můžete odeslat
zprávu stisknutím možnosti
Odeslat SMS/Odeslat MMS v horní
části zprávy.
VAROVÁNÍ: Pokud do zprávy
SMS přidáte obrázek, video
nebo zvuk, převede se zpráva
automaticky na zprávu MMS
a bude příslušným způsobem
zpoplatněna.

Stisknutím možnosti
můžete
zvolit jazyk, kterým budete psát.
Stisknutím možnosti
lze přepínat
mezi číselnou, symbolovou a textovou
klávesnicí.
Funkční klávesy umožňují přepínat
mezi velkými a malými písmeny nebo
psát zprávu na celé obrazovce na
klávesnici atd.

Režim T9
Režim T9 pomocí vestavěného
slovníku rozpoznává slova, která
píšete, podle pořadí stisknutých
kláves. Předvídá slovo, které vkládáte,
a navrhuje alternativy.

Používání šablon
Pro nejčastěji odesílané zprávy SMS a
MMS lze vytvářet šablony. V telefonu
je již několik šablon, které můžete
upravovat.
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Zprávy
Používání emotikonů
Zprávy můžete oživit pomocí
emotikonů. Telefon již obsahuje
některé běžně používané emotikony.
Stisknutím možnosti emotikon
můžete přidat nový emotikon.

Používání podpisů
Pro nejčastěji odesílané zprávy SMS
a MMS lze vytvořit podpisy. Při psaní
nového podpisu můžete vložit podpis
z možnosti Vložit->Další v menu
možností.

Změna nastavení SMS
Stiskněte možnost Zprávy, stiskněte
ikonu
a zvolte možnost
Nastavení. Vyberte možnost SMS.
Můžete provést změny následujících
položek:
Centrum SMS – umožňuje zadat
podrobnosti pro středisko zpráv.
Hlášení o doručení – posunutím
přepínače směrem doleva zapnete
možnost potvrzení, že zpráva byla
doručena.
Doba platnosti – zvolte, jak dlouho
budou zprávy uloženy ve středisku
zpráv.
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Typy zprávy – text můžete převést na
Text, Hlas, Fax, X.400 nebo E-mail.
Kódování znaků – zvolte způsob
kódování znaků. Toto nastavení má
vliv na velikost zprávy, a tedy i na
poplatky za data.
Odeslat dlouhý text jako – zvolte, zda
chcete odesílat dlouhé zprávy jako
Hromadná SMS nebo jako zprávu
MMS.

Změna nastavení MMS
Stiskněte položku Zprávy. Stiskněte
ikonu , vyberte možnost
Nastavení a vyberte položku MMS.
Můžete provést změny následujících
položek:
Způsob přijetí – zvolte možnost
Domácí síť nebo Roamingová síť.
Pokud vyberete možnost Ručně,
budete přijímat pouze upozornění
na zprávy MMS a budete se moci
rozhodnout, zda stáhnete celou
zprávu.
Hlášení o doručení – umožňuje
zvolit, zda bude vyžadována anebo
povolena zpráva o doručení.
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Hlášení o přečtení – umožňuje
zvolit, zda bude vyžadováno anebo
povoleno čtení odpovědi.
Priorita – umožňuje zvolit úroveň
priority zprávy MMS (Nízká priorita,
Normální priorita, Vysoká priorita).
Doba platnosti – umožňuje zvolit,
jak dlouho bude zpráva uložena ve
středisku zpráv.
Trvání snímku – umožňuje zvolit, jak
dlouho se snímky budou zobrazovat
na obrazovce.
Režim vytváření – umožňuje
vybrat režim pro zprávy (Omezený,
Upozornění, Volně).
Doba doručení – zvolte, dokdy má
být zpráva doručena.
Centrum MMS – zvolte ze seznamu
nebo přidejte nové středisko
multimediálních zpráv.

Změna dalších nastavení
Stiskněte položku Zprávy. Stiskněte
ikonu
a zvolte možnost
Nastavení.
Hlasová schránka – stisknutím
možnosti Nový profil přidáte novou
službu hlasové pošty. Chcete-li získat
další informace o tom, jaké služby
operátor sítě poskytuje, obraťte se
na něj.

Servisní zpráva – umožňuje povolit
nebo blokovat příjem servisních zpráv.
Můžete také nastavit zabezpečení
zprávy vytvořením seznamu
důvěryhodných a nedůvěryhodných
odesílatelů pomocí možnosti
Zabezpečení služeb.
Uložit odeslané zprávy – zvolte, zda
chcete odeslané zprávy ukládat.
Informační služba – zvolte, zda
chcete informační službu zapnout
nebo vypnout a zvolte kanály a jazyky.
Podpisy – můžete vytvářet, upravovat
nebo mazat Podpisy.

Nastavení e-mailu
Na domovské obrazovce stiskněte
ikonu , přejděte doprava
a stiskněte možnost E-mail.
Pokud není e-mailový účet nastaven,
stiskněte možnost Microsoft
Exchange, Ostatní, atd.
Pokud je e-mailový účet ve vašem
telefonu nastaven a chcete přidat
nový e-mailový účet, stiskněte ikonu
a zvolte možnost Nový e-mailový
účet.
E-mailová adresa – zadejte emailovou adresu.
Heslo – zadejte heslo účtu.
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Zprávy
Typ schránky – zadejte typ schránky:
IMAP4, POP3 nebo PUSH. Typ závisí
na poskytovateli služeb.
Uživatelské jméno – zadejte
uživatelské jméno účtu.
Server příchozí pošty – zadejte
adresu serveru příchozí pošty.
Server odchozí pošty – zadejte
adresu serveru odchozí pošty.
Ověření SMTP – zvolte nastavení
zabezpečení pro server odchozí pošty.
Název účtu – název, pod kterým se
účet zobrazí v seznamu účtů ve složce
E-mail.
Po nastavení se účet zobrazí
v seznamu účtů ve složce E-mail.

E-mailový účet Microsoft
Exchange
E-mailová adresa – zadejte adresu
e-mailového účtu.
Adresa serveru – zadejte adresu emailového serveru.
Doména – zadejte doménu účtu.
Uživatelské jméno – zadejte
uživatelské jméno účtu.
Heslo – umožňuje zadat heslo pro
účet.
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Položky pro synchronizaci – zvolte,
zda chcete používat synchronizaci
položek (Kontakty, Kalendář, Úkoly).

Stahování e-mailů
Nové e-maily na svém účtu můžete
kontrolovat automaticky nebo ručně.
Ruční kontrola:
1 Stiskněte možnost E-mail na kartě
Komunikace.
2 Stiskněte účet, který chcete použít.
3 Zvolte možnost Stáhnout nové.

Odeslání e-mailu pomocí
nového účtu
1 Stiskněte možnost Psát e-mail;
otevře se nový e-mail.
2 Napište zprávu.
3 Stiskněte možnost Odeslat e-mail
a váš e-mail bude odeslán.

Změna nastavení e-mailových
zpráv
1 Stiskněte možnost E-mail na kartě
Komunikace.
a zvolte
2 Stiskněte ikonu
možnost Nastavení e-mailu.
Poté můžete měnit následující
nastavení:
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E-mailový účet – zvolte e-mailový
účet
Povolit odpověď na e-mail –
zvolte, zda chcete povolit odesílání
potvrzovacích zpráv o přečtení.
Požadovat odpověď na e-mail
– zvolte, zda budete žádat
potvrzovací zprávy o přečtení.
Zahrnout původní zprávu – zvolte,
zda se do odpovědi zahrne
původní zpráva.
Vložit přílohu – zvolte, zda se do
odpovědi zahrne původní příloha.
Automatické načítání při...
– zvolte, zda chcete zprávy
automaticky načíst, pokud jste
v zahraničí (při roamingu).
Upozornění na nový e-mail
– zvolte, zda chcete automaticky
upozornit na nové e-maily.
Podpis – vytvořte e-mailový
podpis.
Priorita – zvolte úroveň priority
svých e-mailových zpráv.
Maximální velikost pro přijetí
– zvolte limitní velikost zprávy:
100 kB, 200 kB, 300 kB, 500 kB,
1 MB, 2 MB, 2,2 MB.
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Fotoaparát
Seznámení s hledáčkem

Ryc

Zoom – přiblížení nebo oddálení. Přiblížení nebo oddálení
také můžete ovládat postranními tlačítky na telefonu.
Expozice – snímek s malým kontrastem bude vypadat
zamlžený, zatímco snímek s vysokým kontrastem bude
mnohem ostřejší.
Zpět
Režim Fotoaparát
Režim videokamery
– posunutím této
ikony dolů přepnete
do režimu videa.
Nastavení – stisknutím této ikony
otevřete menu nastavení. Viz část
Použití pokročilých nastavení.
Makro – tuto funkci zapněte pro
záběry zblízka.

Galerie – umožňuje
získat přístup
k uloženým
fotografiím z režimu
fotoaparátu.
Jednoduše stiskněte
ikonu a na obrazovce
se zobrazí galerie.
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Rychlé pořízení fotografie
1 Stiskněte klávesu
na pravé
straně telefonu.
2 Je-li fotoaparát zaostřen na
předmět, stisknutím ikony
uprostřed pravé části obrazovky
pořídíte snímek. Snímek můžete
pořídit také pevným stisknutím
klávesy fotoaparátu po straně
telefonu.
TIP! Chcete-li přepnout do
režimu fotoaparátu nebo
videokamery, posuňte ikonu
fotoaparátu nebo videokamery
nahoru/dolů v pravé střední části
hledáčku.

Po pořízení fotografie
Pořízená fotografie se zobrazí na
displeji. Název snímku se zobrazí
v dolní části obrazovky se čtyřmi
ikonami v pravé části.

Stisknutím zvolte možnost použít
snímek pro: Domovská obrazovka,
Zamknutou obrazovku, Kontakt,
Spuštění, Vypnutí, Odchozí hovor
nebo Příchozí hovor.
Tuto možnost stiskněte, chceteli snímek upravit pomocí různých
nástrojů.
Pro návrat do hledáčku stiskněte
ikonu
.
Stisknutím této ikony obrázek
vymažete.
Po stisknutí této ikony můžete
ihned pořídit další fotografii. Aktuální
fotografie se uloží.
Stisknutím této ikony zobrazíte
galerii uložených fotografií.

Stisknutím této ikony odešlete
fotografii. K dispozici jsou možnosti
Zpráva, E-mail a Bluetooth,
Facebook.
POZNÁMKA: Stahování zpráv MMS při
roamingu může být dále zpoplatněno.
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Fotoaparát
Použití pokročilých nastavení
Stisknutím ikony
v hledáčku
otevřete všechny možnosti
pokročilého nastavení.
Velikost – změnou velikosti fotografie
lze ušetřit místo v paměti, případně
lze pořídit snímek přednastavený
na správnou velikost pro kontakt.
Zvolte počet pixelů ze sedmi číselných
možností: 5M (2560 × 1920),
3M (2048 × 1536), 2M (1600 × 1200),
1M (1280 × 960), Domovská
obrazovka, VGA (640 × 480),
QVGA (320 × 240).
Režim na celou obrazovku – nastaví
fotoaparát pro seřízení prostředí.
Vyberte některou z možností:
Automaticky, Noc, Krajina, Portrét
nebo Sport.
ISO – hodnota ISO určuje citlivost
světelného snímače fotoaparátu. Čím
vyšší je hodnota ISO, tím citlivější
je fotoaparát. Vyšší hodnota ISO
se používá při pořizování snímku
v tmavším prostředí, kdy nelze použít
blesk. Zvolte hodnotu ISO: Auto,
ISO 800, ISO 400, ISO 200 nebo
ISO 100.
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Vyvážení bílé – zvolte z těchto
možností: Automaticky, Žárovka,
Zářivka, Slunečno nebo Zataženo.
Barevný efekt – zvolte barevný tón
pro pořizovanou fotografii. K dispozici
je šest možností pro barevný tón:
Vypnuto, Sépie, Jednobarevné,
Negativ, Přesvícení a Modrá.
Zaostření - vyberte způsob zaostření
fotoaparátu. Zvolte možnost
Automatické zaostření, Ruční
zaostření nebo Sledování obličeje.
Samospoušť – samospoušť umožňuje
před pořízením snímku nastavit
zpoždění po stisknutí tlačítka pro
pořízení fotografie. Můžete zvolit
možnost Vypnuto, 3 sekundy,
5 sekund nebo 10 sekund.
Režim fotografování – zvolte jednu
z devíti možností.
Kvalita – zvolte možnost Maximální,
Vysoká nebo Normální. Čím vyšší
bude kvalita, tím ostřejší bude
výsledná fotografie, ale tím větší bude
i velikost souboru.
Zobrazit pořízený snímek – zvolte
zobrazení obrázku s možnostmi po
pořízení snímku.

Zvuk
zvuk

Obra
mož

nebo

Přiřa
zvolt
EXIF
systé

Půvo
obno
nasta

Pam
fotog
exte

Přep
chce
vnějš

Zvuk spouště – vyberte jeden ze tří
zvuků spouště.

o.

n
ozici

Obrazovka s mřížkou – zvolte
možnost Vypnuto, Jednoduchý kříž
nebo Roztrojení.
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Přiřazení zeměpisných souřadnic –
zvolte, zda chcete zapnout informace
EXIF o fotografii pro zápis informací
systému GPS.

e.

Původní nastavení – umožňuje
obnovit výchozí hodnoty všech
nastavení fotoaparátu.
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Paměť – zvolte, zda chcete ukládat
fotografie do paměti přístroje nebo do
externí paměti.
Přepnout objektiv – zvolte, zda
chcete použít vnitřní fotoaparát nebo
vnější fotoaparát.
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Videokamera
Seznámení s hledáčkem

Poř

1 S
p
Zpět
Režim Fotoaparát
– stisknutím této ikony
přepnete do režimu
fotoaparátu.
Zahájit nahrávání
Galerie
Nastavení – stisknutím této ikony
otevřete menu nastavení. Viz část Použití
pokročilých nastavení.
Zoom – přiblížení nebo oddálení. Přiblížení
nebo oddálení také můžete ovládat
postranními tlačítky na telefonu.
Expozice – záznam s malým kontrastem
bude vypadat rozmazaně, zatímco záznam
s vysokým kontrastem bude mnohem
ostřejší.

TIP
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Pořízení videozáznamu

Po pořízení videozáznamu

1 Stiskněte klávesu fotoaparátu na
pravé straně telefonu.

Na displeji se zobrazí snímek
znázorňující nahraný videozáznam.
V dolní části obrazovky se zobrazí
název videozáznamu.
Stisknutím této možnosti můžete
videozáznam odeslat jako Zprávu
nebo E-mail nebo přes Bluetooth.
Stisknutím této možnosti můžete
videozáznam použít
jako vyzváněcí tón hovoru nebo
videohovoru.
Stisknutím této možnosti
přehrajete videozáznam.

TIP! Chcete-li přepnout do režimu
fotoaparátu nebo videokamery,
posuňte ikonu fotoaparátu
nebo videokamery nahoru/dolů
v pravé střední části hledáčku.
2 Držte telefon vodorovně a zaměřte
objektiv na předmět, který chcete
nahrát na videozáznam.
3 Jedním stisknutím klávesy
fotoaparátu spustíte nahrávání.
Nebo stiskněte červenou tečku
na obrazovce.
4 NAHR. v dolní části hledáčku
indikuje, že probíhá nahrávání,
a časovač v dolní části zobrazuje
délku videozáznamu.
5 Chcete-li video pozastavit,
stiskněte ikonu , nahrávání
můžete obnovit stisknutím ikony
.
6 Nahrávání zastavíte stisknutím
ikony na obrazovce nebo
opětovným stisknutím klávesy
fotoaparátu.

Pro návrat do hledáčku stiskněte
ikonu .
Stisknutím odstraníte právě
nahrané video. Potvrďte stisknutím
možnosti Ano. Znovu se objeví
hledáček.
Stisknutím ikony
můžete ihned
pořídit další videozáznam.
Stisknutím zobrazíte galerii
uložených videozáznamů a obrázků.
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Videokamera
Použití pokročilých nastavení
Stisknutím ikony
v hledáčku
otevřete všechny možnosti
pokročilého nastavení.
Viz pokročilá nastavení fotoaparátu.
Změnit fotoaparát – chcete-li pořídit
vlastní videozáznam, přepněte na
vnitřní fotoaparát telefonu LG GD880
Velikost videa – zvolte velikost videa:
VGA (640 × 480), QVGA (320 × 240),
QCIF (176 × 144).
Režim sceny – zvolte možnost
Automatický nebo Noční režim.
Vyvážení bílé – vyvážení bílé zajišťuje,
aby se bílá barva ve videozáznamech
zobrazovala vždy realisticky. Aby mohl
fotoaparát správně upravit vyvážení
bílé, bude pravděpodobně nutné
nastavit světelné podmínky. Vyberte
správnou možnost: Automaticky,
Žárovka, Slunečno, Zářivka nebo
Zataženo.
Barevný efekt – zvolte barevný tón
pro nové zobrazení.
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Va
Kvalita videa – můžete zvolit
možnosti Maximální, Vysoká a
Normální. Čím jemnější je kvalita, tím
ostřejší bude videozáznam. Zároveň
se zvětší velikost souboru, což
znamená, že budete moci do paměti
uložit méně videozáznamů.
Režim nahrávání – umožňuje nastavit
maximální délku videozáznamu:
Normální nebo MMS.
Vynulovat – umožňuje obnovit
všechna nastavení videokamery.
Používaná paměť – zvolte, zda chcete
ukládat videozáznam.
Zvuk – umožňuje zvolit možnost bez
zvuku (nahrávání videozáznamu bez
zvuku) nebo se zvukem, pokud má
videozáznam obsahovat zvuk.
Zobrazit pořízený videozáznam
– umožňuje zobrazit videozáznam
s možnostmi po pořízení
videozáznamu.
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Vaše fotografie a videozáznamy
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Prohlížení fotografií a
videozáznamů
1 Vyhledejte a stiskněte možnost
Galerie v hlavním menu stiskněte
ikonu
na obrazovce náhledu
fotoaparátu.
2 Na obrazovce se zobrazí vaše
galerie.
3 Výběrem videozáznamu nebo
fotografie je zcela otevřete.
TIP! Klepnutím doleva nebo
doprava zobrazíte další fotografie
nebo videozáznamy.

Zachycení snímku
z videozáznamu
1 Zvolte video, z něhož chcete
zachytit snímek.
2 Stisknutím středu obrazovky
vyvoláte možnosti přehrávání,
stisknutím ikony
videozáznam
pozastavíte na záběru, který chcete
převést na snímek a stisknutím
levé horní části obrazovky otevřete
menu .
v levé horní
3 Stiskněte ikonu
části obrazovky a vyberte možnost
Zachytit.

4 Snímek se zobrazí na obrazovce
s přiřazeným názvem snímku.
5 Stisknutím ikony
v pravé
horní části obrazovky se vrátíte na
videozáznam.
6 Snímek bude uložen ve složce
Galerie a zobrazí se v galerii.
VAROVÁNÍ: Není-li
multimediální soubor pořízen
telefonem, nemusí některé
funkce správně fungovat.

Zobrazení fotografií formou
prezentace
Režim Prezentace zobrazí všechny
fotografie v galerii jednu po druhé
jako prezentaci. Videozáznamy nelze
prohlížet jako prezentaci.
1 V Galerii stiskněte možnost ,
poté přejděte na Prezentace.
2 Spustí se prezentace.
během
3 Stisknutím ikony
prezentace můžete otevírat různá
menu, např. Trvání, Přechod atd.

Nastavení fotografie jako
tapety
1 Stiskněte možnost Galerie na kartě
Zábava.
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Vaše fotografie a videozáznamy

Mu

2 Stiskněte fotografii, kterou chcete
nastavit jako tapetu.
3 Stisknutím ikony
otevřete
menu.
4 Stiskněte možnost Nastavit
jako a poté možnost Obrázek
domovské obrazovky.

Do p
různ
Své o
video
vždy
soub
Použ
místo
může

Úprava fotografií
1 V menu Galerie vyberte fotografii,
kterou chcete upravit stisknutím
ikony
v levé horní části
obrazovky otevřete menu a zvolte
Upravit.
2 Fotografii můžete upravovat
pomocí těchto ikon:
Výběr oblasti.
Výběr nástroje:
Ruční nakreslení motivu na
fotografii. Vyberte jednu ze čtyř
možností pro tloušťku čáry a poté
barvu, kterou chcete použít.
Doplnění textu do snímku.
Můžete vybrat textové pole
a barvy textového pole a textu.
Ozdobení fotografie razítkem.
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Vymazání kresby provedené
ve snímku. Můžete zvolit velikost
použité gumy.
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Stisknutím této možnosti
otevřete další možnosti efektů
včetně možnosti Otočit.
Stisknutím použijete efekt pro
fotografii.
Nastavení Tato funkce
umožňuje upravit pořízený snímek
pomocí funkce Jas nebo Kontrast.
Stisknutím se vrátíte do
galerie.
Uložit Slouží k ukládání
provedených změn do telefonu.
Upravenou fotografii můžete uložit
pod jiným názvem.
Zpět Slouží k vymazání
provedených úprav fotografie.
Odeslat Stisknutím této možnosti
můžete upravenou fotografii
odeslat jako Zprávu, E-mail nebo
přes Bluetooth.
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Multimédia
Do paměti telefonu můžete ukládat
různé multimediální soubory.
Své obrázky, zvukové záznamy,
videozáznamy a hry tak budete mít
vždy snadno po ruce. Můžete také
soubory ukládat na paměťovou kartu.
Použitím paměťové karty lze uvolnit
místo v paměti telefonu. Tyto soubory
můžete nalézt v menu Moje soubory.

Obrázky
Složka Obrázky obsahuje seznam
obrázků včetně výchozích obrázků
předem uložených v telefonu,
vámi stažených obrázků a obrázků
pořízených fotoaparátem telefonu.

Odeslání fotografie
1 Na domovské obrazovce stiskněte
ikonu , stiskněte možnost Moje
soubory a zvolte položku Obrázky.
Vyberte požadovaný obrázek
a stiskněte ikonu .
2 Stiskněte možnost Odeslat
a zvolte některou z možností:
Zpráva, E-mail, Bluetooth nebo
Pohlednice.

Použití obrázku
Můžete vybrat obrázky a použít je jako
tapety, obrázky zamčené obrazovky
nebo pro identifikaci volajícího.
1 Stiskněte položku Moje soubory a
zvolte položku Obrázky. Vyberte
požadovaný obrázek a stiskněte
ikonu .
2 Stiskněte položku Nastavit jako a
vyberte z možností:
Obrázek domovské obrazovky,
Obrázek zamknuté obrazovky,
Obrázek kontaktu, Obrázek při
spuštění, Obrázek při vypnutí,
Obrázek při odchozím hovoru,
Obrázek při příchozím hovoru

Tisk snímku
1 Stiskněte položku Moje soubory a
zvolte položku Obrázky. Vyberte
požadovaný obrázek a stiskněte
ikonu .
2 Stiskněte možnost Tisk a poté
zvolte možnost Bluetooth nebo
PictBridge.
TIP! Tisk lze provádět
přes Bluetooth nebo pomocí
připojení k tiskárně kompatibilní
s rozhraním PictBridge.
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Multimédia
Přesouvání nebo kopírování
obrázku
Obrázek můžete přesunout nebo
zkopírovat z paměti telefonu na
paměťovou kartu a naopak. Tím
můžete uvolnit místo v jedné z pamětí
nebo zálohováním chránit obrázky
před ztrátou.
1 Stiskněte položku Moje soubory,
zvolte položku Obrázky a stiskněte
položku .
2 Zvolte položku Přesunout nebo
Zkopírovat.
3 Postupným stisknutím můžete
obrázky označit nebo jejich
označení zrušit. Označte obrázek,
který chcete přesunout nebo
kopírovat a stiskněte možnost
Kopírovat/Přesunout.

Zvuky
Složka Zvuky obsahuje seznam zvuků
včetně stažených zvuků, výchozích
zvuků a hlasových záznamů. Z této
složky můžete spravovat či odesílat
zvuky nebo je nastavovat jako
vyzváněcí tóny.
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Použití zvuku

Dok

1 Stiskněte položku Moje soubory a
zvolte položku Zvuky.
2 Vyberte požadovaný zvuk. Tím se
spustí přehrávání.

V me
všec
Může
form
Text

Videa
Složka Videa zobrazuje seznam
stažených videozáznamů
a videozáznamy pořízené telefonem.

Sledování videa
1 Stiskněte položku Moje soubory a
zvolte položku Videa.
2 Vyberte videozáznam pro
přehrávání.

Odeslání videoklipu
1 Vyberte videozáznam.
2 Stiskněte ikonu
a zvolte
možnost Odeslat přes. Zvolte
některou z možností: Zpráva, Email nebo Bluetooth.

Flash aplikace
Složka Flash aplikace obsahuje
všechny stažené soubory SWF a SVG.
1 Stiskněte možnost Moje soubory a
zvolte položku Flash aplikace.
2 Vyberte soubor, který chcete
zobrazit.
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V menu Dokumenty můžete prohlížet
všechny soubory s dokumenty.
Můžete zde zobrazovat soubory ve
formátu Excel, Powerpoint, Word,
Text a PDF.

Další obsah
Složka Další obsah obsahuje seznam
souborů jiných než obrázky, zvuky,
videozáznamy, dokumenty, hry nebo
aplikace.

Hry
Do telefonu můžete instalovat nové
hry a užít si tak svůj volný čas.
Hry naleznete v menu Hry v hlavním
menu.

Hraní hry
1 Stiskněte možnost Hry v hlavním
menu.
2 Zvolte hru a stisknutím ji spusťte.

Přenesení souboru do
telefonu
Technologie Bluetooth představuje
patrně nejsnazší způsob přenosu
souboru z počítače do telefonu.
Můžete také použít program
LG PC Suite prostřednictvím

synchronizačního kabelu.
Přenos pomocí připojení Bluetooth:
1 Zkontrolujte, zda je v telefonu a
počítači zapnuta funkce Bluetooth
a zda jsou zařízení navzájem
viditelná.
2 Odešlete soubor z počítače
pomocí připojení Bluetooth.
3 Po odeslání souboru bude nutné
soubor přijmout v telefonu
výběrem možnosti Ano.
4 Pokud se jedná o obrázek, zobrazí
se soubor ve složce Obrázky.
Pokud se jedná o hudební soubor,
zobrazí se ve složce Zvuky.

Hudba
Telefon LG GD880 má integrovaný
hudební přehrávač, s jehož pomocí
můžete přehrávat své oblíbené
skladby. Chcete-li spustit hudební
přehrávač, stiskněte možnost Hudba.
Odtud máte přístup k několika
složkám umístěným v horní části
obrazovky:
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Multimédia
POZNÁMKA: Autorská práva na
hudební soubory jsou chráněna
mezinárodními a národními
autorskými zákony. Je možné, že
pro reprodukci nebo kopírování
hudby bude nutné získat oprávnění
či licenci. V některých zemích
národní zákony kopírování
materiálů chráněných autorským
zákonem pro vlastní potřebu
zakazují. Před stažením nebo
kopírováním souboru se seznamte
se zákony ve své zemi, které by se
na používání takového materiálu
mohly vztahovat.
Všechny skladby – obsahuje všechny
skladby v telefonu kromě předem
nahrané výchozí hudby.
Oblíbené – obsahuje skladby uložené
jako oblíbené.
Interpreti – umožňuje procházet
hudební sbírku podle interpretů.
Alba – umožňuje procházet hudební
sbírku podle alb.
Žánry – umožňuje procházet hudební
sbírku podle žánrů.
Seznam skladeb – obsahuje všechny
seznamy skladeb, které jste vytvořili.
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Přenesení hudby do telefonu
Hudbu lze do telefonu nejsnáze
přenést přes Bluetooth nebo
synchronizační kabel.
Můžete také použít program LG
PC Suite. Přenos pomocí připojení
Bluetooth:
1 Zkontrolujte, zda je v obou
zařízeních zapnuta funkce
Bluetooth a zda jsou zařízení
navzájem viditelná.
2 Vyberte hudební soubor na
druhém zařízení a zvolte na
něm možnost odeslání pomocí
připojení Bluetooth.
3 Jakmile je soubor připraven
k odeslání, bude nutné jej přijmout
v telefonu stisknutím možnosti
Ano.
4 Soubor se zobrazí ve složce Hudba
> Všechny skladby.

Přehrání skladby
1 Stiskněte možnost Hudba.
2 Vyberte skladbu, kterou chcete
přehrát. Objeví se potvrzovací
zpráva, pokud je aktivní Tichý
režim.
skladbu
3 Stisknutím možnosti
pozastavíte.
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4 Stisknutím možnosti
přejdete
na další skladbu.
5 Stisknutím možnosti
přejdete
zpět na předchozí skladbu.
6 Stisknutím možnosti
se vrátíte
do menu Hudba. Pro návrat do
menu bude možná potřebné více
než jedno stisknutí.

Rádio FM

í

mout

dba

Telefon LG GD880 je vybaven funkcí
rádia FM, abyste si mohli naladit své
oblíbené stanice a poslouchat je
během cestování.
1 Vyhledejte a stiskněte položku
Rádio FM.
2 Nalaďte požadovanou stanici
a nastavte hlasitost.
POZNÁMKA: Abyste mohli poslouchat
rádio, je nutné mít připojená
sluchátka. Sluchátka připojte do
konektoru pro sluchátka vedle
konektoru pro nabíječku.

e

bu
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Organizér
SNS

Twitter

Služba sociální sítě se zaměřuje na
vytváření a reflexi společenské sítě
nebo společenských vztahů mezi
lidmi, kteří vzájemně sdílejí své zájmy
anebo aktivity.
1 Na domovské obrazovce stiskněte
ikonu
a poté stiskněte
možnost Nastavení SNS na kartě
Nastavení.
2 Zapnutí služeb sociální sítě.
Pokud máte účet pro určitou
sociální síť, zobrazí se tento účet.
Stiskněte účet a stisknutím ikony
Importovat přátele přidejte kontakt
přítele do svého telefonu.
3 Nemáte-li účet, stiskněte možnost
Nový účet a účet vytvořte.
POZNÁMKA: Při připojování
k těmto službám vám mohou být
účtovány další poplatky. Informace
o poplatcích za stahování dat získáte
od poskytovatele sítě.

Twitter je poskytovatel služeb sociální
sítě a mikroblogu.
1 Na domovské obrazovce stiskněte
ikonu
a poté stiskněte
možnost Twitter.

Přidání události do kalendáře
1 Na domovské obrazovce stiskněte
ikonu
a poté stiskněte možnost
Kalendář na kartě Nástroje.
2 Zvolte datum, ke kterému byste
chtěli událost přidat.
a stiskněte
3 Stiskněte ikonu
možnost Nový plán nebo
jednoduše stiskněte možnost
Nový plán v dolní části obrazovky.
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Přidání položky do seznamu
úkolů
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1 Na domovské obrazovce stiskněte
ikonu
a poté stiskněte
možnost Úkoly.

4 P
o

Facebook

Nas

Facebook je sociální síťový webový
systém.
1 Na domovské obrazovce stiskněte
ikonu
a poté stiskněte
možnost Facebook.
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50
LG GD880 | Uživatelská příručka

ální

2 Stiskněte ikonu
a stiskněte
možnost Nový úkol nebo

něte

jednoduše stiskněte možnost
Nový úkol v horní části
obrazovky.

áře

3 Nastavte datum pro úkol, přidejte
poznámky a zvolte prioritu:
Vysoká, Střední nebo Nízká.
4 Úkol uložte stisknutím ikony .

něte
žnost

e

vky.

mu

něte

Přidání poznámky
1 Na domovské obrazovce stiskněte
ikonu
a poté stiskněte
možnost Poznámka.
2 Stiskněte ikonu
a poté
možnost Nová poznámka. Nebo
jednoduše stiskněte možnost
Nová poznámka v horní části
obrazovky.
3 Napište poznámku a stiskněte
Uložit .

4 Poznámka se zobrazí na
obrazovce v aplikaci Poznámky.

Nastavení budíku
1 Na domovské obrazovce stiskněte
ikonu
a poté stiskněte
možnost Budíky. Widget budík
se zobrazí v seznamu jako výchozí
a nelze jej odstranit.

2 Stiskněte ikonu
a poté
možnost Nový budík. Nebo
jednoduše stiskněte možnost
Nový budík v horní části
obrazovky.
POZNÁMKA: Můžete nastavit až
11 budíků včetně Widget budíku.
TIP! Nastavení provedete
posunutím přepínače budíku
vlevo.

Nahrávání zvuku nebo hlasu
1 Na domovské obrazovce stiskněte
ikonu
a poté stiskněte
možnost Záznam hlasu.
2 Zvolte, do které paměti chcete
ukládat záznam: Interní nebo
Externí.
3 Zvolte režim nahrávání: Normální
nebo MMS.
4 Začněte nahrávat stisknutím
možnosti .
nahrávání
5 Stisknutím možnosti
pozastavíte.
6 Nahrávání ukončíte stisknutím
možnosti .
7 Nahraný záznam si můžete
poslechnout stisknutím možnosti
.
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Organizér
8 Stisknutím možnosti
hlasitost.

nastavte

Používání kalkulačky
1 Na domovské obrazovce stiskněte
ikonu
a poté stiskněte
možnost Ostatní nástroje.
2 Zvolte možnost Kalkulačka.
3 Čísla zadávejte pomocí
numerických kláves na malé
klávesnici.
4 U jednoduchých výpočtů vyberte
požadovanou funkci (+, –, x, ÷) a
následně znak =.
5 Potřebujete-li provést složitější
výpočty, stiskněte možnost
a vyberte některou z funkcí: sin,
cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg,
rad apod.

Převod jednotek
1 Na domovské obrazovce stiskněte
ikonu
a poté stiskněte
možnost Ostatní nástroje.
2 Zvolte možnost Převodník
jednotek.
3 V horní části obrazovky zvolte
jednotku, kterou chcete převést:
Měna, Plocha, Délka, Hmotnost,
Teplota, Objem nebo Rychlost.
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4 Poté můžete vybrat jednotku
a zadat hodnotu, kterou si přejete
převést, a jednotku, na kterou si
přejete hodnotu převést.
5 Odpovídající hodnota se zobrazí
na displeji.

Přidání města ke světovému
času
1 Na domovské obrazovce stiskněte
ikonu
a poté stiskněte
možnost Ostatní nástroje.
2 Zvolte možnost Světový čas.
3 Stiskněte ikonu
a poté
možnost Nové město. Nebo
jednoduše stiskněte možnost
Nové město v horní části
obrazovky.

Používání stopek
1 Na domovské obrazovce stiskněte
ikonu
a poté stiskněte
možnost Ostatní nástroje.
2 Zvolte možnost Stopky.
3 Stisknutím možnosti Start v dolní
části obrazovky spustíte časovač.
4 Pokud chcete zaznamenat čas
kola, stiskněte možnost Kolo.
5 Stisknutím možnosti Zastavit
časovač ukončíte.
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Pomocí tohoto menu můžete
synchronizovat data PIM nebo jiný
obsah telefonu se svým účtem LG
Air Sync.
1 Stiskněte možnost LG Air Sync.
2 Nemáte-li žádný účet LG Air Sync,
navštivte web www.lgairsync.com
a účet vytvořte. Pokud účet máte,
zadejte svůj kód ID a heslo.
3 Chcete-li synchronizovat data
PIM, stiskněte možnost PIM Sync.
Chcete-li synchronizovat obsah,
stiskněte možnost Link Air.
4 V případě možnosti PIM Sync
vyberte položky, které chcete
synchronizovat, a stiskněte
možnost Synchronizovat.
5 V případě možnosti Link Air
vyberte položky, které chcete
synchronizovat, a stiskněte
možnost Synchronizovat.

olní
ač.
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Synchronizace s počítačem
Telefon můžete synchronizovat se
svým počítačem a udržovat tak
všechny důležité informace ve
vzájemném souladu. Pro svůj klid
můžete soubory také zálohovat.

Instalace programu LG PC
Suite do počítače
1 Na domovské obrazovce stiskněte
ikonu
a poté stiskněte
možnost Připojení.
2 Zvolte režim Připojení USB a
stiskněte možnost PC suite.
3 Propojte telefon a počítač pomocí
kabelu USB a chvíli počkejte.
Zobrazí se zpráva průvodce
instalací.
4 Postupujte podle pokynů, které
na obrazovce zobrazí průvodce
programem LG PC Suite Installer.
5 Po instalaci se na Plochu přidá
ikona LG PC Suite.

Připojení telefonu k počítači
1 Na domovské obrazovce stiskněte
ikonu
a poté stiskněte
možnost Připojení.
2 Zvolte režim Připojení USB.
3 Stiskněte položku PC Suite.
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4 Propojte telefon a počítač pomocí
kabelu USB a chvíli počkejte.
Aplikace PC Suite se spustí
automaticky.

Záloha a obnovení dat
v telefonu
1 Připojte telefon k počítači výše
uvedeným způsobem.
2 Klikněte na ikonu Záloha a zvolte
možnost Zálohovat nebo Obnovit.
3 Označte data, která chcete
zálohovat nebo obnovit. Zvolte
místo, na které se informace
budou zálohovat nebo ze kterého
se informace obnoví. Klikněte na
ikonu Start.
4 Informace se zálohují nebo obnoví.

Zobrazení souborů v telefonu
na počítači
1 Připojte telefon k počítači výše
uvedeným způsobem.
2 Klikněte na položku Spravovat
fotografie, Videa nebo na ikonu
hudby.
3 Na obrazovce se ve složce Telefon
LG zobrazí snímky, zvukové
soubory a videozáznamy uložené
v telefonu.
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TIP! Zobrazení obsahu telefonu
v počítači pomáhá uspořádat
soubory, které již nepotřebujete.

Synchronizace kontaktů
1 Připojte telefon k počítači.
2 Klikněte na ikonu Kontakty.
3 Po kliknutí na tlačítko
Synchronizovat: kontakty počítač
naimportujte a zobrazí všechny
kontakty uložené v přístroji.
4 Klikněte na položku Menu a
vyberte možnost Exportovat.
Nyní můžete zvolit, kam se mají
kontakty uložit.
Klikněte pravým tlačítkem myši
na kontakty a zvolte možnost
Vybrat vše.

Synchronizace zpráv

Použití telefonu jako zařízení
pro synchronizaci hudby
Telefon lze použít jako zařízení
pro synchronizaci hudby pouze
k synchronizaci hudebních souborů.
Synchronizaci hudby lze provádět
pomocí aplikace Windows Media
Player 10/11. Podporuje paměť
telefonu i externí paměťovou kartu.
1 Odpojte telefon od počítače.
2 Na domovské obrazovce stiskněte
ikonu
a poté stiskněte
možnost Připojení.
3 Zvolte režim Připojení USB.
4 Stiskněte možnost Synchronizace
hudby.
5 Připojte telefon k počítači. Na
telefonu se zobrazí zpráva:
Připojeno.

1 Připojte telefon k počítači.
2 Klikněte na ikonu Zprávy.
3 Ve složkách na obrazovce se
zobrazí všechny zprávy v telefonu.

fon
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Synchronizace s počítačem

Ap

Převaděč souborů DivX
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Převaděč DivX převede mediální
soubory v počítači do formátu, který
umožní jejich nahrání do telefonu a
zobrazení v telefonu.
Po instalaci vyberte formát DivX ze
složky Program Files v počítači a pak
možnost Převaděč souborů DivX a
položku Converter (Převaděč).
Pomocí šipek v aplikaci změňte formát
převodu jednotek na Mobilní. Pokud
kliknete pravým tlačítkem myši do
pole aplikací a vyberete možnost
Předvolby, můžete změnit umístění,
kde jsou uloženy převedené soubory.
Po přetáhnutí a puštění souborů
do aplikace se provede úvodní
analýza. Proces je třeba následně
zahájit výběrem možnosti Převést.
Po dokončení procesu se zobrazí
automaticky zobrazované okno se
zprávou Převod dokončen.

INFORMACE O VIDEU VE FORMÁTU DIVX: DivX® je digitální formát
videa vytvořený společností DivX Inc.
Toto zařízení je úředně certifikovaným
zařízením DivX pro přehrávaní videa
ve formátu DivX. Více informací a
softwarové nástroje pro převedení
souborů do formátu videa DivX naleznete
na adrese www.divx.com.
INFORMACE O SLUŽBĚ DIVX
VIDEO-ON-DEMAND: Toto certifikované zařízení DivX Certified® musí být
zaregistrováno, aby mohl být přehráván
obsah služby DivX Video-on-Demand
(VOD). Chcete-li vygenerovat registrační
kód umístěte část DivX VOD do menu
Nastavení v zařízení. Přejděte na adresu
vod.divx.com a pomocí tohoto kódu
dokončete proces registrace a získejte
další informace o službě DivX VOD.

Pat. 7,295,673PC
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Aplikace OSP (Telefon na obrazovce)
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Pomocí aplikace OSP můžete
zobrazit obrazovku svého telefonu na
monitoru počítače. Telefon můžete
z monitoru počítače ovládat stejně
jako běžným způsobem.

V počítači klikněte na ikonu
nebo
zvolte Start > programy> LG OSP

2 Zvolte možnost Připojení
Bluetooth a klikněte na tlačítko
Další.
3 V seznamu nalezených telefonů
vyberte svůj telefon a klikněte na
tlačítko Další
4 Zadejte do počítače kód PIN
a klikněte na tlačítko Další.
5 V potvrzovací zprávě klikněte
na Ano.
6 Zadejte kód PIN do telefonu
a klikněte na tlačítko OK.
7 Zadejte do počítače heslo pro svůj
telefon a klikněte na tlačítko OK.

Připojení telefonu k počítači

Odpojení telefonu od počítače

Připojení kabelem USB
1 Klikněte na možnost Průvodce
připojením.
2 Zvolte možnost Připojení kabelem
a klikněte na tlačítko Další.
3 Propojte telefon a počítač pomocí
kabelu USB.
4 Zvolte tlačítko Další.
5 Zadejte do počítače heslo pro svůj
telefon (výchozí hodnota je „0000“)

Chcete-li telefon odpojit od počítače,
klikněte na ikonu

Instalace aplikace OSP do
počítače
Pokud do počítače instalujete
program LG PC Suite, aplikace OSP se
nainstaluje automaticky

Spuštění OSP

Připojení přes Bluetooth
1 Ověřte, zda je Bluetooth zapnuté
a viditelné pro počítač i telefon.

Ovládání telefonu
Telefon můžete ovládat
prostřednictvím OSP. Pokud kliknete
myší v hlavním menu na obrazovce
OSP, bude menu ve vašem telefonu
funkční stejně, jako kdybyste jej zvolili
na telefonu.
Pokud například chcete odeslat
zprávu pomocí OSP, klikněte na
položku Posílání zpráv na kartě
Komunikace v hlavním menu OSP
a klikněte na položku Napsat zprávu. 57

Aplikace OSP (Telefon na obrazovce)

We

Znaky můžete zadávat pomocí
myši nebo můžete použít klávesnici
počítače.
Chcete-li pro zadávání znaků použít
myš, klikněte na znak, který chcete
zadat.
Chcete-li použít klávesnici, zapište
znak pomocí kláves na klávesnici.
Po napsání zprávy klikněte na položku
Odeslat SMS.

Úprava souboru v telefonu

Přís

1 Vyberte soubor, který chcete
upravit, v Albu médií na kartě
Zábava na obrazovce OSP, klikněte
pravým tlačítkem myši a zvolte
Upravit
2 Soubor můžete upravovat pomocí
příslušných aplikací.
3 Po dokončení úpravy souboru
bude soubor přenesen zpět do
telefonu.
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Přenášení souborů mezi
telefonem a počítačem
Přenesení souboru z počítače do
telefonu
1 Vyberte soubor, který chcete přenést
z počítače do telefonu, a přetáhněte
jej myší na obrazovku OSP.
Přenesení souboru z telefonu do
počítače
1 Vyberte soubor, který chcete
přenést, v Galerie na kartě Zábava
na obrazovce OSP, klikněte pravým
tlačítkem myši a zvolte Uložit do
počítače.
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Používání Oznámení OSP
Aplikace OSP zobrazuje místní zprávy
s informacemi o událostech telefonu:
Budík, Zpráva, Příchozí hovor atd.
1 Na obrazovce OSP zvolte možnost
2 Zvolte „Upozornit místní zprávou“
POZNÁMKA: Během používání
aplikace OSP mohou být reakce
telefonu pomalé.
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Web
Přístup k webu
1 Stiskněte Vodafone live! .
2 Chcete-li přímo přejít na
domovskou stránku prohlížeče,
vyberte možnost Vodafone live!.
Nebo vyberte možnost Zadat URL,
zadejte adresu URL a stiskněte
možnost OK v horním levém rohu
obrazovky.
POZNÁMKA: Při připojování
k této službě a stahování obsahu
vám mohou být účtovány další
poplatky. Informace o poplatcích
za stahování dat získáte od
poskytovatele sítě.

Přidání záložek a přechod
k nim
Vytvořením záložek a uložením
webových stránek můžete získat
snadný a rychlý přístup k oblíbeným
webovým stránkám.
1 Stiskněte možnost Vodafone live!
v hlavním menu.
2 Vyberte položku Záložky. Na
displeji se zobrazí seznam záložek.

3 Novou záložku přidáte stisknutím
možnosti Nová záložka. Zadejte
název záložky, následovaný
adresou URL, do odpovídajícího
pole.
4 Stiskněte ikonu
v levé horní
části obrazovky. Záložka se nyní
zobrazí v seznamu záložek.
5 Záložku zobrazíte jednoduše
stisknutím ikony Připojení vedle
záložky nebo stisknutím názvu
záložky a stisknutím možnosti
Přejít. Budete připojeni k záložce.

Použití čtečky kanálů RSS
RSS (Really Simple Syndication)
představuje skupinu zdrojových
formátů webu, používaných
k publikování často aktualizovaného
obsahu, jako jsou blogy, zprávy a
podcasty. Dokument RSS, nazývaný
feed, web feed nebo kanál, obsahuje
přehled obsahu související internetové
stránky nebo celý text. RSS umožňuje
uživatelům automaticky udržovat
přehled o aktuálním obsahu jejich
oblíbených webů. To je snazší, než
jejich stálé ruční prohlížení.
Uživatel si objednává kanál vložením
odkazu kanálu do čtečky nebo
kliknutím na ikonu RSS v prohlížeči,

59

Web
což spustí proces objednání.
Čtečka pravidelně ověřuje obsah
objednaných kanálů a stahuje
všechny nalezené aktualizace.

Uložení stránky
1 Výše uvedeným postupem
přejděte na požadovanou
webovou stránku.
2 Stiskněte možnost a vyberte
položku Uložit tuto stránku.
3 Zadejte název webové stránky,
podle kterého ji snadno
rozpoznáte.
4 Stiskněte možnost Uložit.

Přechod k uložené stránce
Stiskněte možnost Vodafone live!
v hlavním menu a zvolte možnost
Uložené stránky. Zde můžete
prohlížet uložené stránky.

Zobrazení historie mobilu
Stiskněte možnost Vodafone live! a
zvolte možnost Historie mobilu.
Upozornění: Některé aplikace (např.
Widget aplikace Počasí) vyžadují, pro
správnou funkčnost, změnu nastavení
profilu prohlížeče (Web - Nastavení
- Profily - GPRS Web).
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Použití telefonu jako modemu
Telefon GD880 lze využít jako modem
pro počítač a přistupovat k e-mailu
a Internetu, i když právě nemáte
k dispozici kabelové připojení. Můžete
použít kabel USB nebo Bluetooth.
Pomocí kabelu USB:
1 Ověřte, zda máte v počítači
nainstalovaný program LG PC
Suite.
2 Připojte telefon GD880 k počítači
pomocí kabelu USB a spusťte
program LG PC Suite.
3 V počítači klikněte na položku
Internetová sada. Poté klikněte na
tlačítko Nový a vyberte možnost
Modem.
4 Zvolte položku LG Mobile USB
Modem a vyberte možnost
OK. Modem se nyní zobrazí na
obrazovce.
5 Vytvořte profil, který se může
připojit k internetu, a nastavení
uložte.
6 Vytvořený profil se zobrazí na
obrazovce počítače. Vyberte profil
a klikněte na možnost Připojit.
Počítač se připojí prostřednictvím
telefonu GD880.
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Pomocí Bluetooth:
1 Ověřte, zda je připojení Bluetooth
Zapnuté a Viditelné pro počítač
i telefon GD880.
2 Spárujte počítač s telefonem
GD880. Pro připojení je
vyžadováno heslo.
3 Pro vytvoření aktivního připojení
Bluetooth použijte Průvodce
připojením.
4 V počítači klikněte na položku
Internetová sada. Poté klikněte na
tlačítko Nový.
5 Zvolte položku LG Mobile USB
Modem a vyberte možnost
OK. Modem se nyní zobrazí na
obrazovce.
6 Vytvořte profil, který se může
připojit k internetu, a nastavení
uložte.
7 Vytvořený profil se zobrazí na
obrazovce počítače. Vyberte profil
a klikněte na možnost Připojit.
Počítač se připojí prostřednictvím
telefonu GD880.
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Nastavení
Přizpůsobení profilů

Změna nastavení zařízení

Nastavení všech profilů lze přizpůsobit
pomocí menu nastavení.
1 Na domovské obrazovce stiskněte
ikonu
a poté stiskněte
možnost Profily.
2 Zvolte profil, který chcete upravit.
3 Můžete změnit všechny zvuky a
možnosti upozornění dostupné
v seznamu, včetně těchto
nastavení: Vyzváněcí tón,
Hlasitost, Tón zprávy a další.

Vychutnejte si svobodu, kterou vám
umožňuje přizpůsobení telefonu
GD880 vašim představám.
Na domovské obrazovce stiskněte
ikonu , možnost Telefon a poté
zvolte možnost z níže uvedeného
seznamu.
Nastavení
Datum a čas – umožňuje upravit
nastavení data a času nebo nastavit
možnost aktualizace času během
cestování nebo při změně letního
času.
Úspora energie – posunutím
přepínače vlevo můžete nastavit
úsporu energie na zapnuto,
vypnuto nebo Jen v noci.
Jazyky – umožňuje změnit jazyk
displeje telefonu GD880.
Automatický zámek – umožňuje
automaticky uzamknout klávesnici
na domovské obrazovce. Můžete
nastavit čas automatického
zamknutí klávesnice.
Zabezpečení – umožňuje upravit
nastavení zabezpečení, včetně
kódů PIN a zámku přístroje.
Informace o paměti - viz část
Použití správy paměti.

Změna nastavení displeje
Na domovské obrazovce stiskněte
ikonu
a poté stiskněte možnost
Displej. Zvolte nastavení obrazovky,
které chcete upravit.
POZNÁMKA: Čím delší je doba
podsvícení, tím víc energie
baterie se spotřebuje. To může
vést k potřebě častějšího nabíjení
telefonu.
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Přednostní úložiště – umožňuje
vybrat, kam se budou přednostně
ukládat data – do paměti telefonu
nebo do externí paměti.
Obnovit nastavení – umožňuje
obnovit výchozí tovární hodnoty
všech nastavení.
Informace o zařízení – zobrazuje
informace o telefonu. Pomocí
tohoto menu můžete
provádět aktualizace softwaru
prostřednictvím webu.

Změna nastavení dotykové
obrazovky

it

Pro tón při dotyku můžete aktivovat
zvuk nebo vibrace. V hlavním menu
stiskněte Touchpad.

yk

Změna nastavení připojení

je
nici
te

vit

Nastavení připojení zadal již příslušný
síťový operátor, takže svůj nový
telefon můžete ihned začít používat.
Chcete-li některé nastavení změnit,
použijte toto menu.
Na domovské obrazovce stiskněte
ikonu
a poté stiskněte možnost
Připojeni.

Výběr sítě
Volba sítě – pokud zvolíte
možnost Automaticky, telefon
GD880 automaticky vyhledá síť
a zaregistruje přístroj do sítě. Tato
volba se doporučuje pro dosažení
nejlepší kvality a služeb.
Pokud zvolíte možnost Ručně,
zobrazí se všechny aktuálně
dostupné sítě a pro registraci
můžete zvolit jednu z nich.
Režim sítě – v nabídce Volba sítě
můžete nastavit typ sítě, který se
má vyhledat při hledání sítí.
Seznamy preferovaných
– umožňuje přidat preferovanou síť
pro připojení. Jestliže vyhledávání
sítě probíhá automaticky,
jednoduše vyberte jednu síť ze
seznamu sítí. Pokud ne, můžete
přidat novou síť ručně.
Internetové profily – toto menu
zobrazuje profily sítě Internet.
Výchozí konfigurace pro vaši zemi
není možné mazat ani upravovat.
Pomocí tohoto menu však můžete
přidat nový profil.
Přístupové body – tyto informace
již uložil váš síťový operátor. Pomocí
tohoto menu je možné přidat nové
přístupové body.
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Nastavení
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Synchronizace – Můžete odesílat
informace na server operátora a
naopak z jeho serveru informace
přijímat.
POZNÁMKA: Tato služba není
dostupná ve všech zemích. Další
informace vám poskytne váš
poskytovatel služeb.
Domácí síť – můžete vybrat a sdílet
obsah svého telefonu prostřednictvím
domácí sítě. Dávejte však pozor na
odhalení svých soukromých informací.
Typ GPS – zvolte typ systému
GPS: možnost Assisted GPS nebo
Samostatně.
Registrace DivX VOD – toto menu se
používá pro generování registračního
kódu DivX VOD. Informace o registraci
a technické podpoře naleznete na
adrese http://vod.divx.com.
Režim připojení USB – umožňuje
zvolit datové služby z možností
a synchronizovat telefon
GD880 pomocí programu LG
PC Suite kopírováním souborů
z telefonu. V části Synchronizace
s počítačem získáte další informace
o synchronizaci. Pokud používáte
Synchronizaci hudby pomocí
aplikace Windows Media Player, zvolte
v tomto menu Synchronizace hudby.
LG GD880 | Uživatelská příručka

Synchronizace hudby je dostupná
pouze pro hudební obsah.
Paketové připojení – zvolte, zda
má být zařízení připojeno k síti
prostřednictvím paketového připojení.
Prohlížeč – umožňuje nastavit
hodnoty související s prohlížečem
(Profily, Nastavení vzhledu, Cache/
Cookies, Zabezpečení nebo Obnovit
nastavení).
Streaming - tyto údaje již zadal váš
síťový operátor. Pomocí tohoto menu
můžete přidat nový profil.
Java - umožňuje nastavit profily pro
připojení uskutečňovaná programy
Java a zobrazit certifikáty.
Funkce Roamingová data - nabízí
v oblasti roamingu možnost spravovat
příjem dat pomocí možnosti
Multimédia/Widget/E-mail/PIM/Link
Air.
Pomocí funkce Roamingová data
můžete blokovat službu datové
aplikace, abyste neplatili poplatek za
datové aplikace v oblasti roamingu.
Výchozí nastavení představuje
vypnuto a použití datové aplikace je
blokované. Pokud si aktivujete funkci
Roamingová data, můžete stahovat a
synchronizovat data.
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Použití správy paměti
Telefon GD880 má k dispozici tři
paměti: paměť telefonu, paměť karty
SIM a externí paměťovou kartu.
Pomocí funkce Správa paměti zjistíte,
kolik paměti je využito a kolik místa je
k dispozici.
Stiskněte možnost Telefon a poté
Informace o paměti.
Interní běžná paměť – umožňuje
zobrazit dostupnou paměť v interní
běžné paměti.
Interní multimediální paměť –
umožňuje zobrazit dostupnou paměť
v interní multimediální paměti.
Interní vyhrazená paměť – umožňuje
zobrazit paměť dostupnou v přístroji
pro Zprávy SMS, Kontakty, Kalendář,
Seznam úkolů, Poznámky, Budík,
Historii hovorů, Záložky a Různé.
Paměť USIM – umožňuje zobrazit
paměť dostupnou na kartě SIM.
Externí paměť – umožňuje zobrazit
paměť dostupnou na externí
paměťové kartě (paměťovou kartu je
nutné koupit samostatně).

Odeslání a příjem souborů
pomocí připojení Bluetooth
Odeslání souboru:
1 Otevřete soubor, který chcete
odeslat. Obvykle se bude jednat
o fotografii, video nebo hudební
soubor.
2 Zvolte možnost Odeslat.
Vyberte možnost Bluetooth.
3 Pokud jste již spárovali zařízení
Bluetooth, telefon GD880 nebude
automaticky vyhledávat další
zařízení Bluetooth. V opačném
případě telefon GD880 vyhledá
další zařízení s technologií
Bluetooth v dosahu.
4 Zvolte zařízení, kterému chcete
soubor odeslat.
5 Soubor bude odeslán.
TIP! Sledováním ukazatele
průběhu se přesvědčte, zda je
soubor odesílán.
Příjem souboru:
1 Chcete-li přijímat soubory,
musí být pro funkci Bluetooth
nastaveny možnosti ZAPNUTO
a Viditelné. Další informace
získáte v následující části Změna
nastavení připojení Bluetooth.
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Nastavení
2 Zpráva vás vyzve k příjmu souboru
od příslušného odesílatele.
Stisknutím možnosti Ano soubor
přijmete.
3 Zobrazí se místo, kam se soubor
uložil. Pro soubory obrázků
můžete zvolit možnost Zobrazit
soubor nebo Přejít do složky Moje
soubory. Soubory se obvykle uloží
do odpovídající složky ve složce
Moje soubory.

Změna nastavení připojení
Bluetooth
Stiskněte možnost Bluetooth a zvolte
.
Můžete změnit nastavení
následujících možností:
Informace o mém zařízení
- umožňuje zobrazit informace
o vašem zařízení týkající se
Bluetooth.
Moje viditelnost – umožňuje zvolit
možnost Viditelné, Skryté nebo
Viditelné po dobu 1 min.
Režim vzdálené SIM – umožňuje
zapnutí nebo vypnutí režimu.

66
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Párování s jiným zařízením
Bluetooth

Pou
Blue

Spárováním telefonu GD880 a jiného
zařízení je možné nastavit připojení
chráněné heslem.
1 Zkontrolujte, zda je funkce
Bluetooth ZAPNUTA a zařízení
Viditelné. Viditelnost svého
zařízení můžete změnit stisknutím
ikony .
2 Stiskněte možnost Nové zařízení.
3 Telefon GD880 začne vyhledávat
zařízení. Po dokončení vyhledávání
se v levé horní části obrazovky
zobrazí ikona Obnovit.
4 Zvolte zařízení, se kterým chcete
telefon spárovat, a v potvrzovací
zprávě klikněte na tlačítko Ano. Je
možné, že bude nutné zadat kód,
pokud párovací kód neodpovídá
zařízení, které chcete spárovat.
5 Stiskněte možnost Vždy se zeptat
nebo Vždy povolit a zařízení se
spáruje.
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1 Zkontrolujte, zda je funkce
Bluetooth ZAPNUTA a zařízení
Viditelné.
2 Podle pokynů dodaných ke
sluchátkům nastavte sluchátka do
režimu párování a zařízení spárujte.
3 Stiskněte možnost Vždy se zeptat
nebo Vždy povolit. Telefon GD880
se automaticky přepne na profil
Sluchátka.

Wi-Fi
Správce bezdrátového připojení
umožňuje spravovat v zařízení
internetová připojení Wi-Fi
(bezdrátová síť LAN).
Umožňuje připojení telefonu
k místním bezdrátovým sítím nebo
bezdrátový přístup k síti Internet.
Připojení Wi-Fi je rychlejší a má větší
rozsah než bezdrátová technologie
Bluetooth. Navíc umožňuje rychlé
zasílání e-mailů a procházení obsahu
sítě Internet.
POZNÁMKA: Telefon GD880
podporuje šifrování WEP a WPA-PSK/2,
avšak nepodporuje šifrování EAP a
WPS. Nastaví-li poskytovatel služby

Wi-Fi nebo správce sítě šifrování
pro zabezpečení sítě, zadejte klíč
v překryvném okně.
Není-li šifrování nastaveno, toto
překryvné okno se neobjeví. Klíč
obdržíte od poskytovatele služby Wi-Fi
nebo správce sítě.

Aktualizace softwaru
Program pro aktualizaci softwaru
pro mobilní telefony LG
Více informací o instalaci a používání
tohoto programu najdete na adrese
http://www.lge.cz
Tato funkce vám umožňuje
aktualizovat software na nejnovější
verzi rychle a pohodlně pomocí
sítě Internet bez nutnosti navštívit
naše středisko služeb. Program
pro aktualizaci softwaru mobilních
telefonů vyžaduje plnou pozornost
uživatele po celou dobu trvání
procesu aktualizace. Zkontrolujte
prosím všechny instrukce a poznámky,
které se objeví v každém kroku dříve,
než budete pokračovat. Vezměte
prosím na vědomí, že odstraněním
datového komunikačního kabelu
USB nebo baterií během aktualizace
můžete vážně poškodit mobilní
telefon. Výrobce nenese žádnou
67

Nastavení

Pří

odpovědnost za ztrátu dat během
procesu aktualizace. Doporučujeme,
abyste si včas poznamenali všechny
důležité informace pro jejich
uchování.
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Příslušenství
S telefonem GD880 se dodává následující příslušenství.

Nabíječka

Datový
kabel

Baterie

Stereofonní
náhlavní
souprava

Uživatelská
příručka

GD880 Uživatelská příručka

POZNÁMKA:
• Vždy používejte originální příslušenství LG.
• Jinak může dojít k porušení vaší záruky.
• V některých regionech můžete obdržet jiné příslušenství. Máte-li dotazy,
obraťte se na místní servisní společnost nebo prodejce.
69

Technické údaje
Všeobecné
Název výrobku: GD880
Systém: GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA
Okolní teploty
Maximum: +55°C (vybíjení),
+45°C (nabíjení)
Min.: -10°C

70
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Vývojem tohoto telefonu
motivovaného snahou o zlepšení jeho
funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti
mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi
jeho ovládáním a návodem k ovládání
uvedeným v této příručce. Tyto
případné rozdíly způsobené změnami
softwaru, které mohou být provedeny
i na přání Vašeho operátora, Vám
ochotně vysvětlí náš prodejce či
servisní středisko. Tyto případné
rozdíly způsobené vývojovými
změnami softwaru mobilního telefonu
provedené výrobcem nejsou vadami
výrobku ve smyslu uplatnění práv z
odpovědnosti za vady a nevztahuje se
na ně poskytnutá záruka.
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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

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

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon GD880 je ve shodě se základními požadavky a
dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 26/2000 Sb.].
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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
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1. Power/Lock key
2. Charger, cable connector
3. Inner camera lens

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

Inst
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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

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.

5

OSP (On Screen Phone)

SN

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.

A soc
socia

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.
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.

6
LG GD880 | User Guide

Editing a file on your phone
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.

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

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

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
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.

ure,
w.
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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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Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

h

ZÁRUČNÍ LIST

Sync

MOBILNÍ TELEFONY
MODEL:
VÝROBNÍ ČÍSLO:
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:
DATUM PRODEJE:
RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE:

ZÁ

1

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

Výrobek byl před odesláním přezkoušen a výrobce je zodpovědný za jeho
vlastnosti stanovené normou. Za předpokladu, že výrobek bude umístěn, zapojen
a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu na obsluhu, poskytuje se
spotřebiteli záruka podle § 620 Občanského zákoníku. Záruční oprava bude
realizována prostřednictvím autorizovaných servisních středisek společnosti LG
Electronics .

2

Spotřebitel ztrácí oprávnění na záruku v těchto případech:
t/FGVOLǏOPTU[QǾTPCFOÈDhybnou instalací
tPoužívání přístroje v rozporu s návodem na obsluhu
t/FPECPrným nebo neoprávněným zásahem
tZávBEZ[QǾTPCFOÏQPVäÓvaním nebo skladováním výrobku ve vlhkém , prašném
nebo jinak nevhodném prostředí
tPři přímém kontaktu s kapalinou
tMechanické poškození
t;ávBEZ[QǾTPCFOÏQPVäÓvaním jiného než doporučeného příslušenství
tBylo manipulováno s výrobním číslem přístroje, resp. je nečitelné
tPoškození vzniklé používaním přístroje či jeho opotřebovaním
tÇJvelné pohromy
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Seznam servisních středisek pro produkty společnosti LGE najdete na :
www.lge.cz
V případě, že potřebujete poradit, kontaktujte naší inGolinku :
810 555 810
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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

