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Snímač blízkosti
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Tlačidlá hlasitosti
• Na základnej obrazovke: Hlasitosť
zvonenia a dotyku.
• Počas hovoru: hlasitosť slúchadla.
• Tlačidlo zníženia hlasitosti: stlačením
a podržaním tlačidla aktivujete alebo
deaktivujete tichý režim.
• Ako spustiť aplikáciu QuickMemo: stlačte
naraz tlačidlo zvýšenia a zníženia hlasitosti.
Aplikácia QuickMemo umožňuje napísať
poznámku na nasnímaný obrázok

VRCHNÁ STRANA

Slúchadlo

LG-T580 Návod na používanie

Tlačidlo Hovor
• Spustí hovor na vytočené číslo
• Prijíma prichádzajúce hovory.

Zobrazenia obrazovky a ilustrácie sa môžu líšiť od tých, ktoré uvidíte na vašom skutočnom telefóne.
Niektoré časti tohto návodu sa nemusia vzťahovať na váš telefón v závislosti od softvéru telefónu
alebo vášho poskytovateľa služieb. Všetky informácie v tomto dokumente môžu podliehať zmenám
bez predchádzajúceho upozornenia.
Tento telefón nie je vhodný pre osoby so zrakovým postihnutím, pretože používa dotykovú klávesnicu.
Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované obchodné
značky spoločnosti LG Group a jej príslušných spoločností. Všetky ostatné obchodné značky sú
majetkom príslušných vlastníkov.
Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ a Play Store™ sú obchodné značky
spoločnosti Google, Inc.

Konektor pre súpravu handsfree alebo
stereo slúchadlá
SPODNÁ STRANA

Tlačidlo Späť
Návrat na predchádzajúcu
obrazovku.
Tlačidlo Koniec
• Ukončenie alebo odmietnutie
hovoru.
• Návrat na pohotovostnú
obrazovku z ponuky.

www.lg.com

Hovory

Keď sa stanete klientom príslušnej mobilnej telefónnej siete, bude vám poskytnutá karta SIM, na ktorej budú nahrané vaše
prihlasovacie údaje, ako je váš kód PIN, akékoľvek voliteľné služby a množstvo iných údajov.
Dôležité!
› Karta SIM sa môže veľmi ľahko poškodiť, poškriabať alebo ohnúť, preto buďte pri manipulácii, vkladaní alebo vyberaní
karty veľmi opatrní. Všetky karty SIM udržujte mimo dosahu detí.
› Podporované sú len karty SIM 2G/2.5G.
Obrázky
 tvorte zadný kryt.
1O
2 Vyberte batériu.
1
2
3
3 Vložte kartu SIM.
4 Vložte batériu.
5 Zatvorte zadný kryt.
6 Nabite batériu.

1. S tlačením otvoríte klávesnicu.
2. Pomocou klávesnice zadajte číslo.
3. Stlačením tlačidla iniciujete hovor.

Inštalácia SIM karty

Tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť
• Krátkym stlačením obrazovku zapnete/
vypnete.
• Dlhým stlačením zapnete alebo vypnete
prístroj.

Mikrofón

SIM

SIM

VAROVANIE: Batériu nevyberajte,
ak je telefón zapnutý. Mohli by ste ho
tým poškodiť.

4

5
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tento kontakt uložených viac čísel, na uskutočnenie
hovoru sa použije predvolené číslo.
4. Prípadne, ak máte pre tento kontakt uložených viac
čísel, dotykom vyberte meno kontaktu a vyberte číslo,
na ktoré chcete volať. Hovor na predvolené číslo môžete
uskutočniť aj stlačením tlačidla .

Kontakty

TIP! Ak chcete zadať symbol + na uskutočnenie medzinárodného hovoru,
stlačte a podržte číslicu „0“.

POZNÁMKA:
Vlastný hovor - funkcia Vlastný hovor napodobňuje skutočný prichádzajúci
hovor. Ak chcete uskutočniť vlastný hovor, na klávesnici zadajte „#*#“. Pri tejto
funkcii sa neúčtujú žiadne poplatky.

Pridanie nového kontaktu

Uskutočnenie hovoru z kontaktov

Prijatie a odmietnutie hovoru

Uskutočnenie hovoru

Stlačením tlačidla Zapnúť uzamknete dotykovú obrazovku,
čím zabránite neželaným volaniam.
1. N
 a východiskovej obrazovke stlačením položky
otvorte Kontakty.
2. Ťuknite do poľa vyhľadávania v hornej časti obrazovky
a pomocou tlačidiel zadajte prvých niekoľko písmen
kontaktu, ktorému chcete zavolať.
3. V prefiltrovanom zozname stlačte daný kontakt a
stlačením ikony Volať uskutočnite hovor. Ak máte pre

Odstráňte zadný kryt a vložte kartu micro SD tak, aby plocha
so zlatými kontaktmi smerovala nadol podľa obrázku. Ak
chcete pamäťovú kartu odstrániť, opatrne ju vytiahnite.

POZNÁMKA: Pamäťová karta je voliteľným príslušenstvom.

Formátovanie pamäťovej karty
Nabíjačka/
Port USB

MFL67892916 (1.0)

Inštalácia SIM karty a nabíjanie batérie

Inštalácia pamäťovej karty

Keď telefón zazvoní, hovor prijmete stlačením tlačidla .
Na vypnutie zvonenia na obrazovke s upozornením stlačte
kartu Tichý. Je to praktické napríklad počas stretnutia, ak ste
zabudli zmeniť svoj profil na Tichý. Ak chcete prichádzajúci
hovor odmietnuť, na obrazovke s upozornením stlačte kartu
Odmietnuť.

Vyhľadávanie kontaktu

1. Stlačte Kontakty.
2. Po stlačení položky Hľadať zadajte niekoľko prvých
písmen kontaktu, ktorému chcete volať
1. D
 otknite sa položky Kontakty a potom sa dotknite
položky Pridať.
2. Vyberte, či chcete kontakt uložiť do internej pamäte
alebo na kartu SIM1.
3. Zadajte krstné meno a priezvisko.
4. Pri jednom kontakte možno zadať až päť rôznych čísiel.
5. Pridajte e-mailové adresy. Každému kontaktu môžete
priradiť maximálne dve rôzne e-mailové adresy.
6. Priraďte kontakt jednej alebo viacerým skupinám.
7. Stlačením položky Uložiť kontakt uložíte.

V Ponuke vyberte Nastavenia, prejdite na Telefón, vyberte
Informácie o pamäti, potom vyberte Externá pamäť a
ťuknite na možnosť Formátovať. Po zobrazení výzvy pred
formátovaním pamäťovej karty zadajte heslo telefónu.
VAROVANIE: Pri formátovaní pamäťovej karty sa vymaže celý jej
obsah. Ak nechcete stratiť údaje uložené na pamäťovej karte, najprv
ich zálohujte.

Správy

Telefón LG-T580 v sebe spája funkciu správ SMS a MMS do
jednej intuitívnej a ľahko použiteľnej ponuky.
Odoslanie správy
1. V ponuke stlačte položku Správy a novú správu začnite
vytvárať stlačením položky Napísať správu.
2. Stlačením možnosti Vložiť pridáte obrázok, video, zvuk,
šablónu a pod.
3. Ak chcete zadať príjemcov, dotknite sa políčka Komu:
v hornej časti obrazovky, potom zadajte číslo alebo
stlačením vyberte kontakt. Pridať môžete aj viac
kontaktov.
4. Keď je všetko pripravené, stlačte tlačidlo Odoslať.
VAROVANIE: Ak pridávate k správe SMS obrázok, video, zvuk,
novú snímku alebo iné položky, automaticky sa zmení na správu MMS
a bude podľa toho aj spoplatnená.

SIM

TIP: Používateľ môže kopírovať zvolený text z akéhokoľvek editora a taktiež
ho prilepiť do akéhokoľvek iného editora
Príklad: Prejdite na editor správ a napíšte nejaký text. Rolovaním teraz
vyberte text, ktorý chcete kopírovať, prejdite na Možnosti a ťuknite na
Kopírovať. Potom kurzor umiestnite na miesto, kam chcete text prilepiť.
Prejdite na možnosť Voľby, ťuknite na položku Prilepiť a skopírovaný text
sa prilepí.
SIM
POZNÁMKA: Nevyžiadaná správa – neželané správy
môžete zablokovať
zadaním nevyžiadaných čísel alebo nevyžiadaných slov. Takéto správy sa
uložia do priečinka Nevyžiadané správy.

Zadávanie textu

SIM

Spôsob zadávania môžete vybrať ťuknutím na položku a
položku Spôsob zadávania.
Režim T9 zapnite dotknutím sa položky . Táto ikona sa
zobrazí, len keď ako spôsob zadávania vyberiete možnosť
Tlačidlá mobilu. Stlačením tlačidla
prepnete medzi
číslami, symbolmi a zadávaním textu. Pomocou tlačidla
Preraďovač (Shift) prepínajte medzi zadávaním veľkých a
malých písmen.

Správa súborov

Do pamäte telefónu možno uložiť ľubovoľné multimediálne
súbory, takže budete mať ľahký prístup ku všetkým svojim
obrázkom, zvukom, videám, dokumentom a inému obsahu.
Súbory možno ukladať aj na pamäťovú kartu. Používanie
pamäťovej karty vám umožní uvoľniť miesto v pamäti
telefónu.
Stlačením položky Moje súbory môžete otvoriť zoznam
priečinkov, v ktorých sú uložené všetky vaše multimediálne
súbory.

Rýchla poznámka QuickMemo

Funkcia rýchlej poznámky QuickMemo umožňuje vytvárať
poznámky a zachytávať snímky obrazovky. Zachytávajte
obrazovky, kreslite na ne a zdieľajte ich s rodinou a priateľmi
pomocou funkcie rýchlej poznámky QuickMemo.
Ak chcete spustiť funkciu QuickMemo, stlačte súčasne
tlačidlo na zvýšenie a zníženie hlasitosti.

TIP: Správu SMS môžete poslať viacerým kontaktom súčasne. Používateľ
môže zvoliť/zrušiť výber kontaktov na odoslanie správy. Označiť je možné
len 20 kontaktov. Ak používateľ zvolí možnosť Vybrať všetko, označí sa len
prvých 20 kontaktov.
Ak chcete poslať správu SMS konkrétnej skupine kontaktov, vyberte položku
Skupiny a vyberte konkrétnu skupinu.
POZNÁMKA: Správa s ospravedlnením – počas upozornenia na
prichádzajúci hovor môžete odoslať prednastavenú
správu po ťuknutí na
SIM
položku Správa s ospravedlnením.
POZNÁMKA: Triedenie správ SMS - správy v schránke Prijaté môžete triediť
podľa zvolenej možnosti triedenia a zjednodušiť tak prístup k správam.
(Dátum, Odosielateľ, Prečítané a neprečítané)

Fotoaparát

Rýchle fotografovanie

1. S tlačte ikonu Fotoaparát.
2. Keď fotoaparát zaostrí na požadovaný objekt, stlačením
tlačidla nasnímajte fotografiu.
TIP: Ak chcete prepnúť do režimu fotoaparátu alebo videa, posúvajte nahor
alebo nadol ikonu fotoaparátu alebo videa v pravej hornej časti hľadáčika.

Po odfotografovaní

Na obrazovke s ponukou aplikácií 2 stlačte položku E-mail.
Ak nie je nastavené e-mailové konto, spustite sprievodcu
nastavením e-mailu a nastavte ho. Môžete skontrolovať a
upraviť nastavenia alebo môžete tiež skontrolovať ďalšie
nastavenia, ktoré boli vyplnené automaticky pri vytváraní
účtu.

Nasnímaná fotografia sa objaví na obrazovke.
Dostupné sú nasledujúce možnosti.
Dotknite sa položky .
Odoslať – dotykom tejto položky odošlete fotografiu.
Odoslať cez - dotykom tejto položky odošlite fotografiu ako
správu, E-mail alebo cez Bluetooth.
Nastaviť ako - dotknutím sa nastavte ako tapetu základnej
obrazovky, tapetu obrazovky uzamknutia, obrázok
kontaktu.

Reklamná tabuľa

Nastavenie budíka

SIM

Nastavenie e-mailu

Funkciu Reklamná tabuľa môžete použiť na povzbudzovanie
na koncerte alebo na divadelnom predstavení.

Bezpečnosť

Prejdite na položku Ponuka > Nastavenia > Telefón >
Bezpečnosť.
Funkcia Bezpečnosť informuje ľudí o vašich núdzových
situáciách.
Poskytuje nasledovné služby:
• Presmerovanie núdzového hovoru
• Oznámenie o nepoužívaní telefónu

Hry a aplikácie

Do telefónu môžete nainštalovať nové hry a aplikácie, ktoré
vám umožnia zabaviť sa vo voľnom čase. Stlačte Hry a
aplikácie a vyberte Hry, Aplikácie, Prehliadač Phantom.

1. D
 otknite sa položky Budíky.
2. Stlačte Pridať, potom v tejto ponuke môžete nastaviť
a uložiť budík.

Hlasový záznamník

Funkciu Hlasový záznamník môžete využiť na nahrávanie
hlasových poznámok alebo iných zvukových súborov.

Používanie kalkulačky

1. Stlačte položku Kalkulačka.
2. Stláčaním číselných tlačidiel zadávajte čísla.

Prevod jednotiek

1. S tlačte položku Prevodník jednotiek.
2. Vyberte jednotku, ktorú chcete previesť: Mena, Plocha,
Dĺžka, Hmotnosť, Teplota, Objem alebo Rýchlosť.
3. Potom vyberte jednotku a zadajte hodnotu, ktorú
chcete previesť.

S tlačením zmažete obrázok.
Stlačením okamžite nasnímate ďalšiu fotografiu.
Stlačením tohto tlačidla zobrazíte galériu uložených
fotografií.

Používanie rozšírených nastavení

Stlačením v hľadáčiku fotoaparátu otvoríte všetky
možnosti pokročilých nastavení.
Po zvolení možnosti stlačte tlačidlo OK.

Videokamera

Rýchle snímanie videa

Ak chcete prepnúť do režimu fotoaparátu alebo videa,
posúvajte nahor alebo nadol ikonu fotoaparátu alebo videa
v pravej hornej časti hľadáčika.
1. Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte
objektív smerom k objektu, ktorý nahrávate.
2. Stlačte červenú bodku .
3. V dolnej časti hľadáčika sa objaví nápis NAHR. a
časomiera v dolnej časti zobrazuje dĺžku videa.
4. Ak chcete video pozastaviť, stlačte . Ak chcete v

Inštalácia softvéru LG PC Suite do
počítača

1. Prejdite na stránku www.lg.com a vyberte svoju krajinu.
2. Vyberte položku Podpora a Prejsť na podporu mobilov.
Podľa pokynov na obrazovke nainštalujte do počítača
LG PC Suite.

Web

Internet ponúka rýchly, farebný svet hier, hudby,
spravodajstva, športu, zábavy a ešte omnoho viac, priamo
do vášho mobilného telefónu. Kdekoľvek ste a čokoľvek
vás zaujíma.

Prístup na web

1. S tlačte položku Internet.
2. Ak chcete priamo prejsť na internetovú domovskú
stránku, dotknite sa položky Áno. Ťuknutím na tlačidlo
možností na stránke v pravom dolnom rohu sa zobrazia
ďalšie možnosti.

nahrávaní pokračovať, vyberte .
Používanie rozšírených nastavení
5. S tlačením položky na obrazovke zastavíte nahrávanie Stlačením v hľadáčiku fotoaparátu otvoríte všetky
videa.
možnosti pokročilých nastavení. Môžete zmeniť nastavenie
videokamery. Po zvolení možnosti stlačte tlačidlo OK.

Po nasnímaní videa

Na obrazovke sa objaví statický obrázok predstavujúci
nasnímané video. V dolnej časti obrazovky sa zobrazí názov
videa.
Dostupné sú nasledujúce možnosti.
Stlačením tohto tlačidla prehráte video.
Dotknite sa položky na
Odoslať cez - dotykom tejto položky odošlite fotografiu ako
správu, E-mail alebo cez Bluetooth.
Stlačením tohto tlačidla odstránite práve nasnímané
video a potvrdenie vykonáte stlačením možnosti Áno.
Opäť sa objaví hľadáčik.
Stlačením tohto tlačidla okamžite nahráte ďalšie video.
Aktuálne video sa uloží.
Stlačením tohto tlačidla zobrazíte galériu uložených
videí a obrázkov.

POZNÁMKA: S pripojením k týmto službám a preberaním obsahu sú
spojené ďalšie náklady. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho
poskytovateľa sieťových služieb.

Nastavenia

Zmena nastavení telefónu

Užite si voľnosť pri prispôsobovaní telefónu LG-T580 podľa
svojich predstáv.
Stlačte položku Nastavenia a vyberte možnosť Telefón.
Systém Anti-theft mobile tracker – pri krádeži telefónu
vysiela telefón správu SMS na čísla nakonfigurované
skutočným majiteľom. Ak chcete funkciu ATMT aktivovať,
budete ju musieť zapnúť a nakonfigurovať nastavenia
funkcie ATMT, ako aj Meno odosielateľa a Zoznam čísel
odoslania. Predvolený kód funkcie ATMT je „0000“.
POZNÁMKA: Systém Anti-theft Mobile tracker – (Nastavenia > Telefón >
Bezpečnosť > Anti-theft Mobile tracker) V prípade krádeže telefónu odošle
správu SMS na čísla vopred nastavené skutočným majiteľom.
SMS správa ATMT bude obsahovať informácie o IMEI ukradnutého
telefónu, meno vlastníka a telefónne číslo osoby, ktorá telefón používa.

Hudba

Prehrávač hudby spustíte stlačením položky Hudba. Tu
môžete otvárať množstvo priečinkov:
Naposledy prehrané - zoznam naposledy prehraných
skladieb.
Všetky skladby - obsahuje zoznam skladieb uložených v
telefóne okrem predvolenej hudby.
Interpreti – prehliadanie hudobných súborov podľa
interpretov.
Albumy – prehliadanie hudobných súborov podľa
albumu.
Žánre – prehľadávanie hudobných súborov podľa žánra.
Priečinky - obsahuje všetky vami vytvorené priečinky.
Zoznamy skladieb – obsahuje všetky vami vytvorené
zoznamy skladieb.
Náhodný výber – prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.

Nastavenia služby SOS

• Služba SOS - Zapnite položku „Služba SOS“ v Nastaveniach
služby SOS. Ak po zapnutí 4-krát stlačíte tlačidlo hlasitosti
na uzamknutej obrazovke, odošle sa správa SOS a telefón
zostane v režime SOS.
V núdzovej situácii sa správa SOS odošle priradeným
príjemcom a prichádzajúce hovory od nich sa prijmú
automaticky. Všetky zvuky notifikácií sa stíšia. Režim SOS
ukončíte stlačením tlačidla Koniec na základnej obrazovke.

Zmena nastavení možnosti pripojenia

Nastavenia pripojenia sú už dané vopred sieťovým
operátorom, takže ich môžete využívať už od vybalenia
telefónu. Na zmenu akýchkoľvek nastavení použite položku
Nastavenia > Pripojenie.

Odosielanie a prijímanie súborov
pomocou rozhrania Bluetooth

Odosielanie súborov:
1. Otvorte súbor, ktorý chcete odoslať, zvyčajne to bude
fotografia, video alebo hudobný súbor.
2. Vyberte položku Odoslať cez. Vyberte Bluetooth.
3. Ak už ste spárovali zariadenie Bluetooth, telefón
LG-T580 nebude automaticky vyhľadávať ďalšie
zariadenia Bluetooth. Ak ešte nie, telefón LG-T580
vyhľadá iné zariadenia so zapnutou funkciou Bluetooth
nachádzajúce sa v jeho dosahu.
4. Vyberte zariadenie, do ktorého chcete odoslať súbor.
5. Súbor sa odošle.
Prijímanie súborov:
1. Ak chcete prijímať súbory, funkcia Bluetooth musí
byť nastavená na možnosť ZAP. a Viditeľný. Ďalšie
informácie nájdete v časti Nastavenia rozhrania
Bluetooth.
2. Zobrazí sa výzva na prijatie súboru od odosielateľa.
Stlačením Áno prijmite súbor.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

vzdialenosti od elektrických zariadení, ako sú napríklad
televízory, rádiá alebo osobné počítače.
Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako
radiátory alebo sporáky.
Zabráňte pádu telefónu na zem.
Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani
nárazom.
V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón
vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde
by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými
rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo
vážnemu poškodeniu telefónu.
Telefón nenabíjajte blízko horľavých materiálov, pretože
sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú tkaninu
(nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo
alebo alkohol).
Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom
zariadení bytu.
Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.

V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v
lietadle.
• Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón
vypnite.
• Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.

Deti

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

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých
mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach
nemali byť nikdy závislí len od vášho mobilného telefónu.
Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

3. U
 vidíte, kam sa súbor uložil. Súbory obrázkov môžete
zobraziť výberom položky Zobr. Súbory sa zvyčajne
ukladajú do príslušného priečinka v priečinku Moje
súbory.
TIP!
1. K eď používate slúchadlovú súpravu s rozhraním Bluetooth, profily A2DP
a AVRCP nie sú pri prehrávaní videa podporované. To znamená, že ak
použijete slúchadlá s rozhraním Bluetooth, nebudete počuť zvuk videa.
2. P ri spustení niektorých aplikácií bude zablokovaná funkcia prenosu
súborov cez rozhranie Bluetooth. (Hlasové hovory, Fotoaparát,
Prehrávač hudby, UMS/PCSync)

Wi-Fi

Bezdrôtový správca umožňuje spravovať internetové
pripojenie Wi-Fi vášho telefónu (bezdrôtové pripojenie
LAN). Umožňuje telefónu pripojiť sa do lokálnych
bezdrôtových sietí alebo získať prístup na internet cez
bezdrôtové pripojenie. Wi-Fi je rýchlejšie a má väčší dosah
ako bezdrôtová technológia Bluetooth. Umožňuje rýchlejšie
posielanie e-mailov a prehliadanie Internetu.

Aktualizácia softvéru telefónu
Aktualizácia softvéru v mobilnom
telefóne LG z internetu

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na
stránke http://update.lgmobile.com alebo http://www.
lg.com/common/index.jsp ----> vyberte krajinu.
Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať firmvér v
telefóne na najnovšiu verziu z internetu bez toho, aby bolo
potrebné navštíviť servisné stredisko.
Keďže program na aktualizáciu firmvéru v mobilnom
telefóne vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa
počas celého trvania procesu aktualizácie, skôr ako budete
postupovať ďalej, vždy si prečítajte všetky pokyny a
poznámky v každom kroku. Pozor – pri odpojení dátového
kábla USB alebo batérie počas aktualizácie môže dôjsť k

• Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
• Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo
cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informácie na
magnetických pásoch.
• Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže
dôjsť k poškodeniu telefónu.
• Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
• Príslušenstvo (ako napr. slúchadlá) používajte opatrne.
Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.
• Nepoužívajte, nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte odstrániť
alebo opraviť rozbité, vyštrbené alebo prasknuté sklo.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie skla displeja vinou
hrubého alebo nevhodného používania.
• Váš telefón je elektronické zariadenie, ktoré počas
bežnej prevádzky vytvára teplo. Príliš dlho trvajúci,
priamy kontakt s pokožkou bez primeraného vetrania
môže spôsobiť miernu bolesť alebo popálenie. Preto
buďte opatrní pri zaobchádzaní s telefónom počas a
bezprostredne po použití.
• Ak sa váš telefón zmáča, okamžite ho odpojte a nechajte
ho, aby sa úplne vysušil. Proces sušenia sa nepokúšajte

urýchliť externým zdrojom tepla, ako napríklad rúrou,
mikrovlnkou alebo sušičom vlasov.
• Kvapalina vo vašom mokrom telefóne zmení farbu
produktového štítku vo vašom telefóne. Na poškodenie
vášho zariadenia v dôsledku vystavenia kvapalinám sa
nevzťahuje záruka.

Informácie o batérii a údržba

• V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí
nebezpečenstvo výbuchu.
• Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu. Ak je to
možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým
odpadom.
• Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho
autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov
spoločnosti LG Electronics.
• Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z
elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe
energie nabíjačkou.
• Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie
siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a
okolitých podmienok.
• Zabezpečte, aby sa do kontaktu s batériou nedostali
žiadne predmety s ostrou hranou, ako napr. zvieracie zuby
alebo nechty. Mohlo by to spôsobiť požiar.

• Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na
rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria
pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by
mohol znížiť jej výkon.
• Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG
sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
• Nerozoberajte a neskratujte batériu.
• Udržujte kovové kontakty batérie čisté.
• Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon.
Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjacích
cyklov.
• Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste
maximalizovali jej použiteľnosť.
• Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému
žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou
vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
• Batériu nenechávajte na horúcich ani studených
miestach, pretože by sa tým mohol zhoršiť jej výkon.

Likvidácia starého prístroja

Likvidácia použitých batérií/akumulátorov

1. K eď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutej
smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný
produkt vyhovuje Európskej smernici č. 2002/96/EC.
2. Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť
zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu
prostredníctvom vyhradených zberných zariadení,
ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi
miestnej správy.
3. Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete
predchádzať potenciálnym negatívnym vplyvom na
životné prostredie a ľudské zdravie.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení
nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu
odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

1. Keď sa na batériách/akumulátoroch nachádza
symbol prečiarknutej smetnej nádoby, znamená to,
že sa na ne vzťahujú ustanovenia európskej smernice
2006/66/EC.
2. Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi
chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo
olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 %
ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
3. Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať
oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom
zberných stredísk ustanovených na tento účel vládou
alebo orgánmi miestnej samosprávy.
4. Správnou likvidáciou starých batérií/akumulátorov
pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom
na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
5. Podrobnejšie informácie o likvidácií starých batérií/
akumulátorov získate na mestskom úrade, v
spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo
u predajcu, kde ste daný produkt zakúpili.

Predpokladaná doba životnosti batérie je 6 mesiacov. Postupné
znižovanie kapacity batérie je prejavom jej prirodzeného
opotrebovania a nemožno to považovať za vadu v zmysle
Občianskeho zákonníka.

POZNÁMKA: Telefón LG-T580 podporuje zabezpečenia WEP a WPA/WPA2PSK. Ak váš poskytovateľ služby Wi-Fi alebo sieťový administrátor nastaví
kódovanie pre zabezpečenie siete, do kontextového okna vpíšte kľúč. Ak
kódovanie nie je nastavené, toto kontextové okno sa nezobrazí.
Kľúč môžete získať od poskytovateľa služby Wi-Fi alebo sieťového
administrátora.

Efektívna prevádzka telefónu
Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny môžu byť náchylné na rušenie, čo
môže mať vplyv na ich výkon.
• Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskych
prístrojov bez toho, aby ste si vyžiadali povolenie.
Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov,
napr. do náprsného vrecka.
• Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie
aparáty.
• Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV
prijímače, rádiá, počítače atď.
• Používajte telefón v teplotách medzi 0°C a 40°C, ak je je
to možné.

vážnemu poškodeniu mobilného telefónu.

pohltenia (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR
sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách
so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej
úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných
pásmach.
Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov
LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými
smernicami o vystavení účinkom rádiových vĺn.
Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na
ochranu pred neionizujúcim žiarením je 2 W/kg, pričom
ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva.
Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na
základe testovania je 0,632 W/kg (10 g) pre použitie pri
uchu a 0,692 W/kg (10 g) pri nosení na tele.
Toto zariadenie spĺňa smernice pre vystavenie RF
pri používaní v normálnej polohe pri uchu alebo pri
umiestnení najmenej 1,5 cm od tela. Ak používate
prenosný obal, klip na opasok alebo držiak na obsluhu
telefónu umiestneného na tele, tieto nesmú obsahovať
kov a mali by umožňovať umiestnenie výrobku najmenej
1,5 cm od tela. Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť

Pokyny na bezpečné a účinné
používanie

Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodržiavanie tohto
návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

•

Vystavenie účinkom rádiofrekvenčnej
energie

•

Vystavenie účinkom rádiových vĺn a špecifická rýchlosť
pohltenia (SAR).
Tento model mobilného telefónu LG-T580 bol navrhnutý
tak, aby spĺňal platné bezpečnostné požiadavky týkajúce
sa vystavenia účinkom rádiových vĺn. Tieto smernice boli
vytvorené na základe pravidelných a dôkladných hodnotení
vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými vedeckými
organizáciami. Smernice obsahujú dôležité bezpečnostné
limity zaisťujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na
ich vek a zdravie.
• Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú
mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť

Vystavenie telefónu extrémne nízke alebo vysoké teploty
môžu spôsobiť poškodenie, nesprávne alebo dokonca
explózie.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných
telefónov v krajine, kde šoférujete.
• Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
• Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
• Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo
prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
• Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré
elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad
stereo súpravu či bezpečnostný systém.
• Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte
ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým
zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo
vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
• Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať
hlasitosť nastavenú na primeranú úroveň tak, aby ste
vedeli o okolitých zvukoch. Je to dôležité najmä v okolí
cestných komunikácií.
„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha
o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti,
mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania
a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tomto návode.
Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru,
ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora,
vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko.
Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami
softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca,
nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv
zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá
záruka.
VYHLÁSENIE O ZHODE
Spoločnosť LG Electronics týmto vyhlasuje, že
zariadenie LG-T580 spĺňa základné požiadavky
a iné relevantné ustanovenia smernice 1999/5/
EC. Kópiu Vyhlásenia o zhode nájdete na stránke
http://www.lg.com/global/support/cedoc/
RetrieveProductCeDOC.jsp

Phone Components

•
•

Ochrana pred poškodením sluchu

prenos dátových súborov alebo správ, musí mať kvalitné
pripojenie k sieti. V niektorých prípadoch sa môže stať, že
prenos dátových súborov alebo správ bude pozdržaný,
až kým takéto pripojenie nebude dostupné. Zaistite, aby
boli vyššie uvedené pokyny na dodržiavanie vzdialenosti
zariadenia splnené, až kým nebude prenos ukončený.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba
VAROVANIE
Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené pre tento
konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť
oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a
môže byť nebezpečné.

• Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju
kvalifikovanému servisnému technikovi.
• Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti
LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové
alebo repasované, pod podmienkou, že spĺňajú rovnakú
funkciu ako vymieňané diely.
• Dbajte na to, aby sa telefón nachádzal v dostatočnej

Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo
skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu
vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je
telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť
Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť
váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón
odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú
nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ
vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na
servisných služieb.
rozumnú úroveň.
Výbušné prostredie
• Keď používate slúchadlá a nepočujete ľudí okolo vás
rozprávať sa, prípadne ak osoba sediaca vedľa vás počuje, Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože.
Dodržiavajte obmedzenia a postupujte podľa predpisov
čo počúvate, znížte hlasitosť.
alebo pravidiel.
Aby ste zabránili poškodeniu sluchu, nepočúvajte
dlhodobo hudbu pri vysokej hlasitosti

POZNÁMKA: Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel a slúchadlových
súprav môže spôsobiť stratu sluchu

Kontaktná kancelária pre súlad tohto zariadenia
s predpismi:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Upozornenie: Softvér typu Open Source
(s otvoreným kódom)
Ak chcete získať príslušný zdrojový kód podľa licencií
GPL, LGPL, MPL a iných licencií typu „open source“,
prejdite na lokalitu http://opensource.lge.com/
Všetky uvedené licenčné podmienky, vyhlásenia
a upozornenia sú dostupné na prevzatie spolu so
zdrojovým kódom.

Prostredie s rizikom výbuchu

• Telefón nepoužívajte na čerpacích staniciach.
• Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo
chemických látok.
• Neprevážajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo
výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako
mobilný telefón alebo jeho príslušenstvo.

Príslušenstvo

K mobilnému telefónu je k dispozícii rozličné príslušenstvo.
Tieto doplnky si možno vyberať podľa svojich osobných
komunikačných potrieb.
Cestovný
adaptér

Bežná batéria

Návod na
používanie
telefónu
LG-T580
POZNÁMKA
•  Vždy používajte originálne príslušenstvo značky LG. Porušenie tohto
odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
•  Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od oblasti, kde sa nachádzate. Ďalšie
informácie vám poskytne miestna servisná spoločnosť alebo zástupca
výrobcu.

Installing the SIM Card and Charging the Battery
Proximity sensor
Earpiece
Call key
• Initiates call to dialed
number
• Answers incoming calls.

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a SIM card loaded with your subscription details, such as
your PIN, any optional services available and many others.
Important! › T he SIM card can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or

Handsfree or Stereo earphone
connector
BOTTOM

Back key
Go back to a previous screen.
End key
• End or reject a call.
• Come back to idle screen
from menu.

Installing the SIM Card

TOP

Charger/
USB port

Microphone

Illustrations
1
2
3
4
5
6

removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.
› Only 2G/2.5G SIM cards are supported.

 pen back cover.
O
Remove the battery.
Insert your SIM Card.
Insert your battery.
Close the back cover.
Charge your battery.

WARNING: Do not remove the
battery when the phone is switched on,
as this may damage the phone.
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