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Uživatelská příručka
• Zobrazení obrazovky a vyobrazení se mohou lišit od těch zobrazených ve

skutečném telefonu.
• Některé části obsahu v této příručce nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu

v závislosti na softwaru nebo na poskytovateli služeb. Všechny informace uvedené
v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny.
• Přístroj není vhodný pro osoby se zrakovým postižením, neboť je vybaven
dotykovou klávesnicí na displeji.
• Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou
registrované ochranné známky společnosti LG Group a jejích dceřiných společností.
Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
• Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ a Play Store™
jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.
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Návod pro bezpečné a efektivní použití
Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení
může být nebezpečné nebo nezákonné. Pro případ,
že se vyskytne chyba, je do vašeho zařízení vestavěn
softwarový nástroj, který shromáždí záznam o chybě.
Tento nástroj sbírá pouze data týkající se chyby, jako je
například síla signálu, pozice ID buňky v případě náhlého
ukončení hovoru, a nahrané aplikace. áznam je použit
pouze jako pomůcka k určení příčiny chyby. Tyto záznamy
jsou zakódovány a přístup k nim lze získat pouze
v autorizovaném centru oprav LG v případě, že vrátíte své
zařízení k opravě.

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
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Návod pro bezpečné a efektivní použití
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.
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Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při
testování u ucha je 0,467 W/kg.
Toto zařízení splňuje požadavky směrnic týkajících se
vyzařování RF energie tehdy, když se používá v normální
provozní poloze u ucha, nebo když se nachází alespoň
1,5 cm od těla. Pokud je zařízení umístěno 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.
Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv
vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých
případech může být přenos datových souborů nebo zpráv
pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby
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byly dodrženy výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení
od těla, až do doby, kdy bude přenos dokončen.
Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při
testování u těla je 0,443 W/kg.
* 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.

Informace o směrnici FCC týkající
se hodnot SAR
Váš mobilní telefon je navržen tak, aby vyhovoval
také požadavkům týkajícím se vystavení rádiovým
vlnám vytvořeným 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 oznámená
podle této normy během certifikace produktu je pro
použití u ucha 0,90 W/kg a při správném nošení na těle
1,12 W/kg.
Toto zařízení bylo také testováno během nošení při
typických činnostech, přičemž zadní část telefonu byla
vzdálena 1 cm od těla uživatele.
Zařízení vyhovuje požadavkům FCC pro vystavení VF
energii, pokud je dodržována minimální vzdálenost 1 cm
mezi tělem uživatele a zadní částí telefonu.
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Návod pro bezpečné a efektivní použití
* Oznámení a výstraha FCC
Oznámení!
Toto zařízení vyhovuje podmínkám článku 15 směrnic
FCC. Provozování je podmíněno následujícími dvěma
podmínkami:
(1) Toto zařízení nemůže způsobit škodlivé rušení a
(2) musí odolat jakémukoli přijatému rušení, včetně rušení
způsobeného nechtěným použitím.
Upozornění!
Změny a úpravy, které nejsou výslovně povoleny
výrobcem, by mohly vést k ukončení oprávnění uživatele
používat toto zařízení.
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Péče o výrobek a jeho údržba

že
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UPOZORNĚNÍ
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.
• Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy

jej odneste kvalifikovanému servisnímu technikovi.
• Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí
společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek,
které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu,
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že mají stejnou funkčnost jako nahrazené části.

• Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu,

• Udržujte výrobek mimo dosah elektrických zařízení,
•
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jako jsou například televizory, rádia a osobní počítače.
Přístroj je nutné 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.

•

•
•
•
•

•

protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí
vzniku požáru.
K čistění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík
(nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, 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.
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Návod pro bezpečné a efektivní použití
• Nevystavujte telefon působení tekutin nebo vlhkosti.
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vystavení vaší osoby

• Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně.

• Rozbité, odštípnuté nebo prasklé sklo nepoužívejte,

Nedotýkejte se zbytečně antény.
• Telefon ani příslušenství nepoužívejte v místech
s vysokou vlhkostí, například u bazénů, ve sklenících,
soláriích a v tropickém prostředí; může dojít
k poškození telefonu a zrušení platnosti záruky.
• Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení
neionizujícímu záření, 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

nedotýkejte se jej ani se je nepokoušejte vyjmout či
opravit. Na poškození skleněného displeje z důvodu
hrubého nebo nesprávného zacházení se nevztahuje
záruka.
• Váš telefon je elektronické zařízení, které při běžném
provozu vytváří teplo. Extrémně dlouhý, přímý kontakt
s kůží, bez možnosti přiměřeného větrání, může
způsobit nepohodlí nebo mírné popáleniny. Z tohoto
důvodu zacházejte s telefonem během používání a
ihned po použití opatrně.
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Efektivní používání telefonu
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.
• Pokud je to možné, používejte telefon při teplotách
mezi 0 ºC a 40 ºC. Pokud telefon vystavíte působení

extrémně nízkých nebo vysokých teplot, může dojít k
jeho poškození, chybné funkci nebo dokonce výbuchu.

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 náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se použití
bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se
na svého poskytovatele léčebné péče.

Nemocnice
Pokud je to v nemocnicích, na klinikách nebo ve
zdravotnických střediscích vyžadováno, vypněte svoje
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Návod pro bezpečné a efektivní použití
bezdrátové zařízení. Tento požadavek má zamezit
možnému narušení činnosti citlivých lékařských zařízení.

Bezpečnost na silnici
Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání
mobilních telefonů při řízení v dané oblasti.
• 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.
• Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické
systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní
vybavení.
• Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumisťujte na
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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.
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Zabraňte poškození sluchu
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Abyste zamezili možnému poškození
sluchu, neposlouchejte příliš hlasitý zvuk
dlouhou dobu.
K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení
hlasitému zvuku. Doporučujeme proto nezapínat telefon
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v blízkosti ucha.
• Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při
poslechu hudby i při hovorech.
POZNÁMKA: Nadměrný hluk a tlak
sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.

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, nedotýkejte se ho a
nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud
nebude sklo vyměněno poskytovatelem autorizovaného
servisu.

Oblast, kde se odstřeluje
Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají
odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte
podle nařízení a pravidel.

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.
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Návod pro bezpečné a efektivní použití
• Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

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 tísňové volání
dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli
spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte
možnosti u místního poskytovatele služeb.

Informace a péče o baterii
• Před nabitím není nutné baterii zcela vybít. Na rozdíl

od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému
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efektu, který by mohl snížit výkon baterie.

• N

• Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG.

n

Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly
životnost baterie.
Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon,
vyměňte ji. Baterii lze před výměnou přibližně stokrát
nabít.
Nabijte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu
nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji
nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je
koupelna.
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• Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo
•
•

•
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•

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 je závislá na konfiguraci
sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a
podmínkách prostředí.

• Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu s žádnými

ostrými předměty, např. zvířecími zuby, nehty apod.
Mohlo by dojít k požáru.
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Společnost LG Electronics tímto prohlašuje,
že produkt LG-D405n odpovídá základním
požadavkům a dalším relevantním
ustanovením směrnice 1999/5/EC. Kopii
prohlášení o shodě Declaration of Conformity
(Prohlášení o shodě) naleznete na adrese
http://www.lg.com/global/declaration
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Návod pro bezpečné a efektivní použití
Ohledně shody tohoto produktu
s požadavky kontaktujte kancelář:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
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
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softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou
vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti
za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.

Pře
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při
sm
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osti

Likvidace starých zařízení
1 Všechny elektrické a elektronické výrobky
likvidujte odděleně od běžného komunálního
odpadu prostřednictvím sběrných zařízení
zřízených za tímto účelem vládou nebo místní
samosprávou.
2 Správný způsob likvidace starého přístroje
pomáhá zamezit možným negativním vlivům na
životní prostředí a zdraví.
3 Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče
získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení
nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.
Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců.
Postupné snižování kapacity baterie je projevem jejího
přirozeného opotřebení a nelze je považovat za vadu ve
smyslu Občanského zákoníku.

Likvidace použitých baterií/akumulátorů
1 Tento symbol může být kombinován s chemickými
značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb),
pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti,
0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
2 Všechny baterie/akumulátory by měly být
likvidovány odděleně od běžného komunálního
odpadu prostřednictvím sběrných zařízení
zřízených za tímto účelem vládou nebo místní
samosprávou.
3 Správný způsob likvidace starých baterií/
akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním
vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
4 Bližší informace o likvidaci starých baterií/
akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve
sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste
výrobek zakoupili.
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Důležité upozornění
Přečtěte si prosím toto upozornění, než začnete telefon používat!
Dříve než mobil předáte do servisu nebo zavoláte
zástupce podpory, projděte prosím tento oddíl, zda
neobsahuje popis některé z potíží, s nimiž jste se u svého
telefonu setkali.

1. Paměť telefonu
Je-li k dispozici méně než 10 % volného místa v paměti
telefonu, telefon nemůže přijímat nové zprávy. Musíte
paměť telefonu projít a uvolnit smazáním části dat, např.
aplikací nebo zpráv.
Odinstalování aplikací:
1 Stiskněte tlačítko
>
> kartu Aplikace
> Nastavení > kartu Obecné > Aplikace.
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2 Po zobrazení všech aplikací přejděte na aplikaci,
kterou chcete odinstalovat, a vyberte ji.
3 Klepněte na možnost Odinstalovat.

2. Optimalizace životnosti baterie
Výdrž baterie lze prodloužit vypnutím funkcí, které
nemusejí být stále spuštěny na pozadí. Můžete
také sledovat, jak aplikace a systémové prostředky
spotřebovávají energii baterie.
Prodloužení životnosti baterie telefonu:
• Vypněte rádiové komunikace, když je nepoužíváte.
Pokud technologie Wi-Fi, Bluetooth nebo GPS
nepoužíváte, vypněte je.
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>
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Stav
(v pr

• Snižte jas obrazovky a nastavte kratší interval vypnutí

obrazovky.
• Vypněte automatickou synchronizaci aplikací Gmail,
Kalendář, Kontakty a dalších aplikací.
• Některé stažené aplikace mohou snižovat výkon
baterie.
• Při používání stažených aplikací kontrolujte úroveň
nabití baterie.
Zobrazení úrovně nabití baterie:
• Stiskněte tlačítko
>
> kartu Aplikace
> Nastavení > kartu Obecné > Info o telefonu >
Baterie.
Stav (nabíjení či vybíjení) a úroveň nabití baterie
(v procentech plně nabitého stavu) se zobrazují v horní

části obrazovky.
Sledování využití výkonu baterie:
• Stiskněte tlačítko
>
> kartu Aplikace
> Nastavení > kartu Obecné > Info o telefonu >
Baterie > Využití baterie.
Doba použití baterie je zobrazena na obrazovce. Tento
údaj udává buď dobu, která uplynula od posledního
připojení telefonu ke zdroji napájení, nebo jak dlouho
telefon naposledy fungoval na energii z baterie, je-li
aktuálně připojen ke zdroji napájení. Zobrazují se zde
aplikace a služby, které využívají energii baterie, seřazené
podle spotřeby energie od nejnáročnější po nejméně
náročnou.

17

Důležité upozornění
3. Před instalací operačního
systému nebo aplikace typu open
source
UPOZORNĚNÍ
Pokud nainstalujete a budete používat jiný
operační systém, než byl dodán výrobcem,
může dojít k poškození telefonu. Na telefon se
již také nebude vztahovat záruka.

UPOZORNĚNÍ
Chcete-li chránit telefon a osobní údaje,
stahujte aplikace pouze z důvěryhodných
zdrojů, jako je například služba Play Store™.
Pokud nejsou aplikace v telefonu instalovány
správně, telefon nemusí fungovat normálně
nebo může dojít k závažné chybě. V takovém
případě bude nutné vymazat tyto aplikace
a veškerá příslušná data a nastavení
z telefonu.

4. Použití bezpečnostního gesta
Nastavte bezpečnostní gesto pro telefon. Stiskněte
tlačítko
>
> kartu Aplikace > Nastavení
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> kartu Displej > Uzamknout obrazovku > Vyberte
zámek obrazovky > Gesto. Otevře se obrazovka, která
vás provede nakreslením bezpečnostního gesta pro
odemknutí obrazovky. Je nutné vytvořit zálohu PIN jako
bezpečnostní opatření pro případ, že byste bezpečnostní
gesto zapomněli.
Upozornění: Účet Google vytvořte před
nastavením bezpečnostního gesta a zapamatujte
si zálohu PIN vytvořenou při vytváření gesta pro
odemknutí.

UPOZORNĚNÍ
Bezpečnostní opatření, která je nutné
přijmout při použití bezpečnostního gesta.
Je velice důležité, abyste si nastavené
bezpečnostní gesto zapamatovali. Pokud
5krát použijete nesprávné gesto, nebudete
moci telefon používat. Máte 5 možností zadat
bezpečnostní gesto, PIN nebo heslo. Pokud
jste použili všech pět možností, můžete se
o ně pokusit znovu po 30 sekundách.
Pokud si nemůžete vzpomenout na bezpečnostní
gesto, kód PIN nebo heslo, postupujte následujícím
způsobem:
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Důležité upozornění
< Pokud jste zapomněli gesto >
Pokud jste se přihlásili k účtu Google v tabletu, ale
pětkrát jste použili nesprávné gesto, klepněte na tlačítko
Zapomněli jste gesto? v dolní části obrazovky. Poté se
přihlaste pomocí účtu Google, nebo zadejte zálohu PIN
zadanou při vytváření bezpečnostního gesta.
Pokud jste účet Google v telefonu nevytvořili nebo jste
zapomněli záložní kód PIN, bude třeba provést obnovení
původního stavu.
< Pokud jste zapomněli kód PIN nebo heslo >
Jestliže jste zapomněli kód PIN nebo heslo, bude
zapotřebí provést úplné obnovení původního stavu.
Upozornění: Jestliže obnovíte původní stav,
smažou se veškeré uživatelské aplikace a data.
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POZNÁMKA: Pokud jste se nepřihlásili k účtu
Google a zapomněli gesto pro odemknutí, je
nutné zadat záložní kód PIN.

4
5

5. Použití obnovení původního stavu
(obnovení výrobního nastavení)
Pokud se neobnoví původní stav telefonu, inicializujte
jej pomocí možnosti Úplné obnovení původního stavu
(obnovení výrobního nastavení).
1 Vypněte přístroj.
2 Stiskněte a podržte klávesu Napájení/Zamknout +
tlačítko Snížit hlasitost na telefonu.
3 Tlačítko Napájení/Zamknout uvolněte teprve tehdy,
až se zobrazí logo LG, poté okamžitě znovu stiskněte
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t+

hdy,
něte

a podržte tlačítko Napájení/Zamknout.

4 Po zobrazení obrazovky Obnovení továrního
nastavení uvolněte všechny klávesy.
5 Pomocí tlačítka hlasitosti vyhledejte požadovanou
možnost, potom stisknutím tlačítka Napájení/
Zamknout volbu potvrďte.
UPOZORNĚNÍ
Jestliže provedete obnovení původního stavu,
budou veškerá uživatelská data a licence DRM
smazány. Před obnovením původního stavu
nezapomeňte zálohovat veškerá důležitá data.

6. Otevírání a přepínání aplikací
Souběžné zpracování úloh v systému Android je snadné,
protože lze ponechat více spuštěných aplikací současně.
Před otevřením další aplikace není potřeba ukončovat
stávající aplikaci. Můžete používat několik otevřených
aplikací a přepínat mezi nimi. Systém Android všechny
aplikace spravuje, zastavuje a spouští podle potřeby tak,
aby nečinné aplikace zbytečně nevyužívaly systémové
zdroje.
1 Stiskněte a podržte klávesu Domů
.
Zobrazí se seznam nedávno používaných aplikací.
2 Klepněte na aplikaci, na kterou chcete přepnout.
První aplikace přitom zůstane spuštěná na pozadí
telefonu. Jestliže chcete právě používanou aplikaci
ukončit, klepněte na klávesu Zpět
.
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Důležité upozornění
• Chcete-li ukončit aplikace, klepněte v seznamu nových

3 Na obrazovce telefonu se zobrazí režim Vyberte

aplikací na možnost Správce úloh a potom klepněte
na možnost Zastavit nebo Zastavit vše.
• Chcete-li odstranit aplikaci ze seznamu nových
aplikací, posuňte náhled aplikace doleva nebo doprava.
Chcete-li smazat všechny aplikace, klepněte na
možnost Vymazat vše.

způsob připojení USB. Zvolte možnost
Synchronizace médií (MTP).
4 V počítači otevřete složku paměťového zařízení.
Obsah velkokapacitního paměťového zařízení si
můžete prohlédnout v počítači a můžete přenášet
soubory z počítače do paměťové složky zařízení
a naopak.

7. Přenos hudby, fotografií a videí
pomocí možnosti Synchronizace
médií (MTP)
1 Stisknutím tlačítka

>
> kartu
Aplikace > Nastavení > kartu Obecné > Úložiště
zkontrolujete paměťová média.
2 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
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8. Držte telefon na výšku
Mobilní telefon držte svisle jako běžný telefon. Telefon
je vybaven interní anténou. Dávejte pozor, abyste
nepoškrábali nebo nepoškodili zadní část telefonu,
protože by došlo ke snížení jeho výkonu.
Při volání nebo příjmu hovorů či odesílání nebo příjmu

dat d
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9.

o
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dat dávejte pozor, abyste telefon nedrželi v dolní části,
kde je umístěna anténa. Jinak by mohlo dojít ke snížení
kvality hovoru.

9. Pokud dojde k zamrznutí
obrazovky
Pokud obrazovka „zamrzne“ nebo telefon nereaguje
na vstup uživatele:
Stisknutím a přidržením klávesy Napájení/Zamknout
na 10 sekund telefon vypněte. Pokud je výrobek stále
nefunkční, obraťte se na naše servisní centrum.
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Informace o telefonu
Sluchátko
Snímač blízkosti
Klávesy hlasitosti
Klávesa Domů
Návrat na domovskou obrazovku
z libovolné obrazovky.
Klávesa Zpět
• Zpět k předcházejícímu oknu.
• Ukončení právě používané aplikace.
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Tlačítko Napájení/Zamknout
• Stisknutím a podržením této klávesy
zapnete nebo vypnete telefon.
• Krátkým stisknutím uzamknete nebo
odemknete obrazovku.
Objektiv předního fotoaparátu
Klávesa Menu
Zobrazení dostupných možností.
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POZNÁMKA: Snímač blízkosti
Při příjmu a uskutečnění hovorů snímač
blízkosti automaticky vypne podsvícení a
zamkne dotykovou obrazovku v okamžiku,
kdy zaznamená blízkost objektů při
přiblížení telefonu k uchu. Prodlouží se tak
životnost baterie a zabrání se nežádoucí
aktivaci dotykové obrazovky během
hovoru.

UPOZORNĚNÍ

Pokud na telefon umístíte těžký předmět
nebo si na něj sednete, můžete poškodit
funkčnost displeje LCD a dotykové
obrazovky. Nezakrývejte LCD snímač
blízkosti ochrannou fólií. Můžete tím
způsobit chybnou funkci snímače.
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Informace o telefonu
Klávesy hlasitosti
• Na domovské obrazovce: Ovládají hlasitost
vyzvánění.
• Během hovoru: ovládají hlasitost sluchátka.
• Při přehrávání skladby: Souvisle ovládají
hlasitost.

Slot

Tlačítko Napájení/Zamknout

Obje

Bles
Konektor sluchátek
Mikrofon
Nabíječka/Port USB
IR LED
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Slot

Slot SIM karty

Objektiv fotoaparátu

Dotykový bod NFC

Blesk
Kryt baterie
Baterie
Slot paměťové karty microSD

Reproduktor
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Informace o telefonu
Instalace karty SIM
a baterie
Než budete moci používat funkce svého nového telefonu,
je třeba jej nejprve připravit k použití. Vložení karty SIM
a baterie.
1 Chcete-li sejmout kryt baterie, držte telefon pevně
v jedné ruce. Druhou rukou sejměte pomocí
ukazováčku kryt baterie, jak ukazuje obrázek.
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2

2 Vložte kartu SIM do slotu podle obrázku.
Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými
kontakty směřuje dolů.

3 Vložte baterii do přihrádky pro baterii, aby na sebe
přiléhaly zlaté kontakty na baterii a na telefonu (1).
Potom na baterii mírně zatlačte, aby zapadla na
své místo (2).
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4 Položte kryt baterie na prostor pro baterii (1)
a zatlačte na něj, aby zapadl na své místo (2).

Nabíjení telefonu
Před prvním použitím baterii nabijte. K nabití baterie
použijte nabíječku. Zařízení lze také nabít prostřednictvím
počítače, k němuž zařízení připojíte pomocí kabelu USB.
UPOZORNĚNÍ
Používejte pouze nabíječku, baterie a kabely
schválené společností LG. Pokud používáte
neschválené nabíječky a kabely, může dojít ke
zpoždění při nabíjení baterie nebo k zobrazení
překryvného okna týkajícího se pomalého
nabíjení. Nebo mohou neschválené nabíječky
nebo kabely způsobit explozi baterie či
poškození přístroje, což není pokryto zárukou.
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Konektor nabíječky je umístěn ve spodní části telefonu.
Připojte nabíječku k telefonu a k elektrické síti.
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POZNÁMKA:
• Pokud chcete životnost baterie prodloužit,
je nutné ji na začátku zcela nabít.
• Během nabíjení telefonu nesundávejte
zadní kryt.

Používání paměťové karty
Váš telefon podporuje paměťové karty microSDTM
a microSDHCTM až do kapacity 32 GB. Tyto paměťové
karty jsou speciálně navrženy pro mobilní telefony a další
velmi malá zařízení a jsou ideální pro ukládání mediálních
souborů, například hudby, programů, videí a fotografií pro
použití s telefonem.
Postup vložení paměťové karty:
Vložte do slotu paměťovou kartu. Zkontrolujte, zda oblast
na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.
Bezpečné vyjmutí paměťové karty:
Stiskněte ikonu
> kartu Aplikace > Nastavení >
kartu Obecné > Úložiště > Odpojit kartu SD.
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POZNÁMKA:
• Spolu s telefonem používejte pouze
kompatibilní paměťové karty. Použitím
nekompatibilních paměťových karet může
dojít k poškození karty a dat uložených na
ní i telefonu.
• Zařízení používá FAT32, a proto je
maximální velikost souboru 4 GB.
UPOZORNĚNÍ
Nevkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu,
pokud je telefon zapnutý. Jinak může dojít
k poškození paměťové karty nebo telefonu
a poškození dat na paměťové kartě.
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Formátování paměťové karty:
Paměťová karta již může být naformátována. Pokud není,
je třeba ji před použitím naformátovat.
POZNÁMKA: Všechny soubory na paměťové
kartě budou při formátování smazány.

1 Stisknutím možnosti
otevřete seznam aplikací.
2 Vyhledejte a stiskněte možnost Nastavení > karta
Obecné > Úložiště.

3 Stiskněte možnost Odpojit kartu SD.
4 Stiskněte možnost Smazat kartu SD > Smazat
kartu SD > Smazat vše.

5 Pokud jste nastavili gesto pro odemknutí, zadejte je
a vyberte možnost Smazat vše.

POZNÁMKA: Je-li na paměťové kartě
nějaký obsah, struktura složek se může po
formátování lišit, protože všechny soubory
budou smazány.

Zamykání a odemykání obrazovky
Pokud telefon nějakou dobu nepoužíváte, obrazovka se
automaticky vypne a uzamkne. Tímto krokem zabráníte
neúmyslným klepnutím a ušetříte baterii.
Pokud telefon nepoužíváte, uzamkněte jej stisknutím
tlačítka Napájení/Zamknout .
Pokud jsou při uzamčení obrazovky spuštěny nějaké
programy, mohou být stále spuštěny v režimu uzamknutí.
Před vstupem do režimu uzamknutí se doporučuje
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ukončit všechny programy, aby nevznikly zbytečné
poplatky (například za telefonický hovor, přístup k webu a
datovou komunikaci).
Telefon probudíte stisknutím tlačítka Napájení/
Zamknout . Zobrazí se uzamknutá obrazovka.
Domovskou obrazovku odemknete tak, že se dotknete
zamknuté obrazovky a přejedete po ní prstem
v libovolném směru. Otevře se naposledy zobrazená
obrazovka.
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Domovská obrazovka
Tipy pro dotykovou obrazovku
Zde najdete několik tipů, jak procházet možnosti telefonu.
Klepnutí nebo stisknutí – jedním klepnutím vyberete
položku, odkaz, rychlou volbu nebo písmeno na klávesnici
na obrazovce.
Stisknutí a podržení – Položku na obrazovce stisknete
a podržíte tak, že na ni klepnete a prst nezvednete,
dokud nenastane akce. Pokud například chcete otevřít
možnosti dostupné u kontaktu, stiskněte a přidržte
kontakt na seznamu Kontaktů, dokud se neotevře
kontextová nabídka.
Přetažení – položku na chvilku stiskněte a přidržte a pak
prstem přejeďte po obrazovce (aniž byste jej zvedli),
dokud se nedostanete na požadovanou pozici. Přetažením

můžete změnit pozici položek na domovské obrazovce.
Posunutí nebo přejetí prstem – tuto akci provedete
tak, že prst rychle přesunete po ploše obrazovky, aniž
byste se při prvním klepnutí zastavili (abyste místo toho
neprovedli přetažení položky). Můžete například přejet
prstem po obrazovce nahoru nebo dolů, abyste posunuli
seznam, nebo procházet různé domovské obrazovky
přejetím prstu zleva doprava (a naopak).
Dvojité klepnutí – dvojitým klepnutím přiblížíte webovou
stránku nebo mapu. Například rychlým dvojitým
klepnutím na část webové stránky upravíte její velikost
tak, aby odpovídala šířce obrazovky. Dvojitým klepnutím
můžete také přiblížit nebo oddálit snímek při jeho
prohlížení.
Přiblížení sevřením – sevřením nebo roztažením
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ukazováčku a palce můžete přiblížit nebo oddálit stránku
webového prohlížeče, mapu nebo obrázek při prohlížení
obrázků.
Otočení obrazovky – v mnoha aplikacích a nabídkách se
orientace obrazovky přizpůsobí fyzické orientaci zařízení.
POZNÁMKA:
• Položku vyberete klepnutím na střed
ikony.
• Nevyvíjejte příliš silný tlak, dotyková
obrazovka je dostatečně citlivá i na
jemné, avšak důrazné klepnutí.
• Na požadovanou možnost klepněte
špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste
neklepli na žádné jiné klávesy.
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Domovská obrazovka je výchozím bodem pro mnoho
aplikací a funkcí. Můžete na ni přidávat položky, jako
jsou například rychlé volby aplikací nebo widgety Google,
a získat tak okamžitý přístup k informacím a aplikacím. Je
to výchozí pozadí přístupné z jakéhokoli menu klepnutím
na ikonu
.

gle,
. Je
ím

Stavový řádek
Zobrazuje informace o stavu telefonu, včetně času, síly signálu, stavu
baterie a oznamovacích ikon.
Widget
Widgety jsou samostatné aplikace, které lze otevřít prostřednictvím obrazovky
Aplikace nebo na domovské obrazovce či rozšířené domovské obrazovce. Na
rozdíl od rychlé volby se widget zobrazuje jako aplikace na obrazovce.
Ikony aplikací
Ikonu (aplikaci, složku apod.) můžete otevřít a začít používat tím, že na ni
klepnete.
Indikátor pozice
Ukazuje, kterou domovskou obrazovku si právě prohlížíte.
Rychlá volba
Poskytuje přístup k funkci na kterékoli domovské obrazovce jediným stisknutím.

37

Domovská obrazovka
Rozšířená domovská obrazovka
Operační systém poskytuje více domovských obrazovek
a tím i více místa na ikony, widgety a další.
 Posuňte prst po domovské obrazovce doleva či
doprava.

Přizpůsobení domovské obrazovky
Domovskou obrazovku můžete přizpůsobit přidáním
aplikací či widgetů nebo změnou tapet.
Přidání položek na domovskou obrazovku
1 Stiskněte a podržte prázdnou část domovské
obrazovky.
2 V menu Přidat režim vyberte položky, které chcete
přidat. Na domovské obrazovce se zobrazí nově
přidaná položka.
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3 Přetáhněte ji do požadovaného umístění a pusťte.

Ode

TIP! Chcete-li na domovskou obrazovku přidat
ikonu aplikace z menu Aplikace, stiskněte
a přidržte aplikaci, kterou chcete přidat.
Postup odebrání položky z domovské obrazovky
 Domovská obrazovka > stiskněte a přidržte
ikonu, kterou chcete odstranit > přetáhněte ji
do .
Přidání aplikace jako klávesy Rychlá volba
 V menu aplikací nebo na domovské obrazovce
stiskněte a podržte ikonu aplikace a přetáhněte ji
do oblasti klávesy Rychlá volba.
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1

2
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.
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Odebrání aplikace z oblasti klávesy Rychlá volba
 Stiskněte a podržte požadovanou klávesu rychlé
volby a přetáhněte ji na ikonu
.
POZNÁMKA:
odebrat.

ji

Klávesy Aplikace nelze

Přizpůsobení ikon aplikací na domovské obrazovce
1 Stiskněte a podržte ikonu aplikace, dokud se
neodemkne ze současné pozice. Potom ji umístěte
na obrazovku. V pravém horním rohu aplikace se
zobrazí ikona úprav
.
2 Klepněte znovu na ikonu aplikací a vyberte
požadovaný design a velikost ikony.
3 Klepnutím na možnost OK uložíte změny.

Návrat k naposledy použitým
aplikacím
1 Stiskněte a podržte tlačítko

. Na obrazovce
se zobrazí překryvné okno obsahující naposledy
použité aplikace.
2 Klepnutím na ikonu aplikace spusťte aplikaci. Nebo
klepněte na ikonu
pro návrat na předchozí
obrazovku.

Panel Oznámení
Oznámení upozorňují na přijetí nových zpráv, události
kalendáře a budíky i na probíhající události, například na
aktuální hovor.
Jakmile je přijato oznámení, zobrazí se v horní části
obrazovky příslušná ikona. Ikony oznámení čekajících na
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vyřízení se zobrazují nalevo, zatímco systémové ikony
jako například síla signálu Wi-Fi nebo životnost baterie se
zobrazují napravo.

Oznámení čekající
na vyřízení

Stav připojení
Bluetooth a Wi-Fi
a stav baterie

POZNÁMKA: Dostupné možnosti se mohou
lišit v závislosti na regionu nebo poskytovateli
služeb.

Otevření panelu oznámení
Panel oznámení otevřete posunutím prstu směrem dolů
od panelu oznámení.
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Oblast Rychlé přepínání
Klepnutím na jednotlivé klávesy rychlého přepínání je můžete vypnout či
zapnout. Stisknutím a podržením klávesy zobrazíte menu nastavení dané
funkce. Další klávesy přepínání zobrazíte přejetím doleva či doprava. Klepnutím
na ikonu můžete odebrat či přidat klávesy nebo změnit jejich uspořádání.
QSlide Aplikace
Klepnutím na aplikaci QSlide ji otevřete jako malé okno na obrazovce.
Klepnutím na ikonu můžete odebrat či přidat aplikace QSlide nebo
změnit jejich uspořádání.
Klepnutím vymažete všechna oznámení.
ů

Oznámení
V seznamu jsou zobrazena aktuální oznámení včetně krátkého popisu
u každého z nich. Chcete-li oznámení zobrazit, klepněte na ně.
Chcete-li panel oznámení zavřít, klepněte na kartu a přetáhněte ji směrem
k hornímu okraji obrazovky.
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Ikony indikátorů na stavovém řádku
Ikony indikátorů se zobrazují na stavovém řádku v horní
části obrazovky a upozorňují na zmeškané hovory, nové
zprávy, události kalendáře, stav zařízení a podobně.

Je zapnutý režim V letadle
Připojeno k síti Wi-Fi
Připojena sluchátka pomocí kabelu

Ikony zobrazené v horní části obrazovky poskytují
informace o stavu zařízení. Některé z nejběžnějších ikon
jsou popsány v níže uvedené tabulce.
Ikona

Zmeškaný hovor

Popis

Je zapnuto připojení Bluetooth

Není vložena SIM karta

Systémové upozornění

Není dostupný signál sítě
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Probíhá hovor

Budík je nastaven

Nová hlasová pošta

Stahování dat

Nová textová nebo multimediální zpráva

Odesílání dat

Momentálně je přehrávána skladba

GPS je zaměřeno

Vyzvánění je vypnuto

Synchronizují se data

Je zapnutý vibrační režim

Je dostupná nová zpráva Gmail

Baterie je plně nabita

Je dostupná nová zpráva Hangouts

Baterie se nabíjí

Vyberte metodu zadávání

Telefon je připojen k počítači pomocí
kabelu USB

Funkce mobilní hotspot je aktivní

43

N

Domovská obrazovka
POZNÁMKA: Umístění ikon na stavovém
řádku se může lišit v závislosti na jednotlivých
funkcích nebo službách.

a symboly.
Klepnutím vložíte mezeru.
Klepnutím vytvoříte nový řádek.
Klepnutím smažete předchozí znak.

Klávesnice na obrazovce

Zadávání písmen s diakritikou

Pomocí klávesnice na obrazovce můžete zadávat text.
Klávesnice na obrazovce se automaticky zobrazí, když
je třeba zadat text. Pokud chcete klávesnici zobrazit
ručně, stačí klepnout na textové pole, do něhož chcete
zadat text.
Použití klávesnice a zadávání textu
Po jednom klepnutí napíšete další písmeno jako
velké. Dvojí klepnutí nastaví všechna písmena jako velká.
Klepnutím přepnete na klávesnici s číslicemi

Pokud jako jazyk pro zadávání textu zvolíte francouzštinu
nebo španělštinu, můžete zadávat speciální znaky těchto
jazyků (např. „á“).
Například, pokud chcete zadat znak „á“, stiskněte
a přidržte klávesu „a“, dokud se klávesa zvětšení nezvětší
a nezobrazí znaky jiných jazyků.
Poté vyberte požadovaný speciální znak.
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Nastavení účtu Google
Při prvním zapnutí telefonu můžete aktivovat síť, přihlásit
se ke svému účtu Google a nastavit používání některých
služeb Google.

Nastavení účtu Google:
• Až vás telefon během nastavení vyzve, přihlaste se

k účtu Google.
NEBO
• Stiskněte tlačítko
>
> kartu Aplikace
> vyberte aplikaci Google, například Gmail > zvolte
možnost Nový a vytvořte nový účet.
Máte-li účet Google, klepněte na možnost Existující,
zadejte e-mailovou adresu a heslo a klepněte ikonu .
Po nastavení účtu Google v telefonu se telefon
automaticky synchronizuje s webovým účtem služby

Google.
Dojde k synchronizaci vašich kontaktů, zpráv Gmail,
událostí kalendáře a dalších informací z těchto aplikací
a služeb na webu s telefonem. (Záleží na nastavení
synchronizace.)
Po přihlášení můžete v telefonu používat službu Gmail™
využít výhod dalších služeb Google.
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Připojení k sítím a zařízením
Wi-Fi
Prostřednictvím připojení Wi-Fi můžete použít
vysokorychlostní přístup k síti Internet v rámci pokrytí
bezdrátového přístupového bodu (AP). Připojení Wi-Fi
vám umožní vychutnat si bezdrátový Internet bez dalších
poplatků.

Připojení k sítím Wi-Fi
Chcete-li v telefonu použít síť Wi-Fi, je nutné získat
přístup k bezdrátovému přístupovému bodu neboli
„hotspotu“. Některé přístupové body jsou otevřené
a můžete se k nim jednoduše připojit. Jiné jsou skryté
nebo jsou opatřeny jinými funkcemi zabezpečení, takže
telefon je nutné před připojením k nim nakonfigurovat.
Pokud funkci Wi-Fi právě nepoužíváte, vypněte ji.
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Prodloužíte tak životnost baterie.
POZNÁMKA: Pokud se nacházíte mimo
oblast pokrytí Wi-Fi nebo nastavíte položku
Wi-Fi na možnost VYPNUTO, může vám
mobilní operátor účtovat dodatečné poplatky
za používání mobilních dat.

3

4

Zapnutí funkce Wi-Fi a připojení
k síti Wi-Fi

5

1 Stiskněte tlačítko

Blu

>
> kartu Aplikace
> Nastavení > kartu Sítě > Wi-Fi.
2 Nastavte možnost Wi-Fi na hodnotu ZAPNUTO
Funkce se zapne a začne vyhledávat dostupné
sítě Wi-Fi.

Data
odpo
rozd

ce

3 Opětovným klepnutím na menu Wi-Fi zobrazíte
seznam aktivních sítí Wi-Fi v dosahu.
• Zabezpečené sítě jsou označeny ikonou zámku.
4 K síti se připojíte klepnutím na její název.
• Je-li síť zabezpečená, zobrazí se výzva k zadání
hesla nebo jiných pověření. (Vyžádejte si
podrobnosti od správce sítě.)
5 Na stavovém řádku se zobrazí ikony, které indikují
stav WiFi.

Bluetooth
Data lze odesílat přes připojení Bluetooth spuštěním
odpovídající aplikace, ale nikoli z menu Bluetooth, na
rozdíl od většiny ostatních mobilních telefonů.

POZNÁMKA:
• Společnost LG neodpovídá za ztrátu,
zadržení nebo zneužití dat odeslaných
nebo přijatých prostřednictvím funkce
bezdrátového připojení Bluetooth.
• Zkontrolujte také, zda data sdílíte
s důvěryhodnými a řádně zabezpečenými
zařízeními. Jsou-li mezi zařízeními
překážky, provozní vzdálenost se může
zmenšit.
• Některá zařízení, zejména ta, která nebyla
testována či schválena společností
Bluetooth SIG, nemusí být s vaším
zařízením kompatibilní.
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Zapnutí funkce Bluetooth a spárování telefonu
s jiným zařízením Bluetooth
Než budete moci své zařízení spojit s jiným zařízení, je
třeba provést párování.
1 Stiskněte tlačítko
>
> kartu Aplikace
> Nastavení > kartu Sítě > nastavte Bluetooth na
možnost ZAPNUTO.
2 Znovu klepněte na menu Bluetooth. Zobrazí se
možnost zviditelnění telefonu a také možnost hledání
zařízení. Nyní zobrazte zařízení v dosahu připojení
Bluetooth klepnutím na možnost Hledat zařízení.
3 Ze seznamu vyberte zařízení, s nímž chcete telefon
spárovat.
Jakmile dojde k úspěšnému spárování, vaše zařízení se
připojí ke druhému zařízení.
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POZNÁMKA: Některá zařízení, zejména
sluchátka nebo sady hands-free do
automobilu, mají pro Bluetooth daný kód PIN,
například 0000. Má-li druhé zařízení kód PIN,
budete požádáni o jeho vložení.
Odeslání dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth
1 Vyberte soubor nebo položku, například kontakt,
událost kalendáře nebo mediální soubor, z příslušné
aplikace nebo ze složky Stahování.
2 Vyberte možnost odeslání dat prostřednictvím
připojení Bluetooth.
POZNÁMKA: Postup výběru určité možnosti
se může lišit podle typu dat.
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3 Vyhledejte zařízení se zapnutou funkcí Bluetooth
a proveďte spárování.
Přijetí dat prostřednictvím bezdrátové funkce
Bluetooth
1 Stiskněte tlačítko
>
> kartu Aplikace
> Nastavení > kartu Sítě > nastavte Bluetooth na
možnost ZAPNUTO.
2 Znovu klepněte na menu Bluetooth a zaškrtnutím
políčka v horní části obrazovky umožněte zviditelnění
vašeho telefonu na jiných zařízeních.
POZNÁMKA: Pokud chcete vybrat dobu,
po kterou bude zařízení viditelné, klepněte na
> Vypršení času viditelnosti.
možnost

3 Zvolením možnosti Přijmout potvrďte, že si přejete
přijmout data z daného zařízení.

Sdílení datového připojení telefonu
Není-li k dispozici bezdrátové připojení, mohou se vám
hodit funkce USB tethering nebo přenosný hotspot Wi-Fi.
Mobilní datové připojení telefonu lze sdílet s jedním
počítačem pomocí kabelu USB (USB tethering). Datové
připojení telefonu lze rovněž sdílet s více zařízeními
najednou přepnutím telefonu do režimu Přenosný hotspot
Wi-Fi.
Pokud telefon sdílí datové připojení, ve stavovém řádku je
zobrazena ikona spolu s oznámením v oznamovací liště.
Nejnovější informace o funkcích Tethering a Přenosné
hotspoty včetně podporovaných operačních systémů
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a dalších podrobností naleznete na stránkách http://www.
android.com/tether.
Chcete-li sdílet datové připojení telefonu jako
přenosný hotspot Wi-Fi
1 Stisknutím tlačítek
>
> kartu Aplikace
> kartu Nastavení > kartu Sítě > Tethering & Sítě
> Wi-Fi hotspot aktivujte funkci.
2 Zadejte heslo a klikněte na možnost Uložit.
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TIP! Používáte-li na počítači systém
Windows 7 nebo některou z aktuálních
distribucí systému Linux (např. Ubuntu),
obvykle není třeba provádět žádná zvláštní
opatření pro sdílení připojení k internetu
s počítačem (tethering). Pokud však
používáte starší verzi systému Windows nebo
jiný operační systém, může být nezbytné
provést jistá opatření, aby došlo k navázání
síťového připojení přes rozhraní USB.
Nejnovější informace o operačních systémech
s podporou sdílení připojení k internetu
přes USB (tethering) a způsobu konfigurace
naleznete na stránkách http://www.android.
com/tether.
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Chcete-li přejmenovat nebo zabezpečit svůj
přenosný hotspot
Síť Wi-Fi telefonu můžete přejmenovat (SSID)
a zabezpečit.
1 Stiskněte tlačítko
>
> kartu Aplikace
> Nastavení > kartu Sítě> Tethering & Sítě >
Wi-Fi hotspot.
2 Klepněte na možnost Nastavení přístupového
bodu Wi-Fi.
• Zobrazí se dialogové okno Nastavení
přístupového bodu Wi-Fi.
• Můžete změnit Identifikátor SSID sítě (jméno)
zobrazovaný zařízením při vyhledávání sítí Wi-Fi.
• Můžete také klepnout na menu Zabezpečení

a nakonfigurovat síť se zabezpečením WPA2
(Wi-Fi Protected Access 2) pomocí předsdíleného
klíče (PSK).
• Pokud stisknete možnost zabezpečení WPA2
PSK, doplní se do dialogového okna Nastavení
přístupového bodu Wi-Fi pole pro heslo. Pokud
zadáte heslo, budete muset toto heslo zadat i při
připojování k hotspotu telefonu pomocí počítače
či jiného zařízení. Můžete stisknout možnost
Otevřená v menu Zabezpečení a odebrat
zabezpečení své sítě Wi-Fi.
3 Klepněte na možnost Uložit.
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UPOZORNĚNÍ! Pokud nastavíte možnost
zabezpečení Otevřít, nemůžete zabránit
neautorizovanému používání online
služeb jinými osobami a mohou vám být
účtovány další poplatky. Chcete-li zabránit
neautorizovanému používání, doporučujeme
vám ponechat možnost zabezpečení
aktivovanou.

Wi-Fi Direct
Funkce Wi-Fi Direct podporuje přímé propojení zařízení
s podporou Wi-Fi bez přístupového bodu. Vzhledem
k vysokým nárokům na baterie funkce Wi-Fi Direct
doporučujeme při jejím využívání připojit telefon k síťové
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zásuvce. Nejprve zkontrolujte síť Wi-Fi a Wi-Fi Direct
a ověřte si, že jsou uživatelé připojeni ke stejné síti.

3

Připojení k počítači prostřednictvím
kabelu USB
Zjistěte, jak vaše zařízení připojit k počítači pomocí kabelu
USB v režimech připojení USB.
Přenos hudby, fotografií a videa pomocí režimu
hromadného úložiště USB
1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
2 Pokud jste do počítače nenainstalovali ovladač
LG Android Platform, je nutné změnit nastavení
ručně. Vyberte možnost Systémová nastavení
> kartu Obecné > Připojení k PC > Vyberte
způsob připojení USB, poté vyberte možnost

Syn
Ujist
nain

1

2
3

Synchronizace médií (MTP).

3 Nyní si můžete v počítači prohlédnout obsah

m

velkokapacitního paměťového zařízení a přenést
soubory.

belu

Synchronizace s programem Windows Media Player
Ujistěte se, že je program Windows Media Player
nainstalován v počítači.
1 Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači
s nainstalovaným programem Windows Media
Player.
2 Zvolte možnost Synchronizace médií (MTP). Po
připojení se na počítači zobrazí překryvné okno.
3 Otevřete program Windows Media Player
a synchronizujte hudební soubory.

4 V překryvném okně upravte nebo do něj zadejte
název svého zařízení (pokud je to nutné).

5 Požadované hudební soubory vyberte a přetáhněte
na seznam pro synchronizaci.

6 Spusťte synchronizaci.
• Při synchronizaci s programem Windows Media Player

je nutné splnit následující požadavky.
Položky
Operační systém

Požadavek
Microsoft Windows XP
SP2, Vista nebo vyšší

Verze programu Windows Program Windows Media
Media Player
Player 10 nebo vyšší
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Hovory
Uskutečnění hovoru

(písmena) kontaktu, kterému chcete zavolat.
, kterému chcete volat.

3 V seznamu klepněte na

1 Klepnutím na ikonu
otevřete klávesnici.
2 Pomocí klávesnice zadejte číslo. Číslici smažete
klepnutím na ikonu

Příjem a odmítnutí hovoru

.

3 Klepnutím na ikonu
zahájíte hovor.
4 Hovor ukončíte klepnutím na ikonu Konec

.

TIP! Chcete-li zadat symbol „+“ při vytáčení
mezinárodních hovorů, stiskněte a přidržte
.
klávesu

Volání kontaktů
1 Klepnutím na ikonu
otevřete kontakty.
2 Procházejte seznamem kontaktů nebo klepněte na
klávesu Vyhledat kontakty a zadejte první písmeno
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Je-li telefon při příchozím hovoru uzamčen, Přijmout jej
posunutím ikony
v jakémkoli směru.
v jakémkoli směru hovor
Posunutím ikony
Odmítnout.
Posunutím ikony Odmítnout pomocí zprávy v jakémkoli
směru můžete odeslat zprávu.
TIP! Odmítnout pomocí zprávy
Pomocí této funkce můžete rychle odeslat
zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud
potřebujete během schůzky odmítnout hovor
pomocí zprávy.

Úp

Chc
kláv
telef
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1

2
3

at.

ej

koli

4 Klepnutím na zobrazené číslo přepnete mezi hovory.

Úprava hlasitosti hovoru
Chcete-li v průběhu hovoru upravit jeho hlasitost, použijte
klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně
telefonu.

Uskutečnění druhého hovoru
1 Během prvního hovoru klepněte na tlačítko
Přidat hovor a vytočte číslo. Můžete také zobrazit
seznam naposledy vytočených čísel klepnutím na
ikonu
nebo vyhledat kontakty klepnutím na
ikonu
a výběrem kontaktu, kterému chcete
zavolat.
2 Klepnutím na ikonu
uskutečněte hovor.
3 Oba hovory budou zobrazeny na obrazovce pro
volání. První hovor bude uzamčen a přidržen.

>

Nebo můžete klepnutím na ikonu
Spojit hovory
zahájit konferenční hovor.
5 Chcete-li ukončit aktivní hovor, klepněte na možnost
Konec nebo stiskněte tlačítko
, stáhněte
oznamovací lištu dolů a vyberte ikonu Ukončit
hovor .
POZNÁMKA: Každý hovor, který uskutečníte,
bude zpoplatněn.

Zobrazení záznamů hovorů
Na domovské obrazovce klepněte na ikonu
a zvolte
kartu Historie hovorů
.
Zobrazí se úplný seznam všech uskutečněných, přijatých
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K

Hovory
a zmeškaných hovorů.
TIP!
• Klepnutím na libovolnou položku záznamu
hovorů můžete zobrazit datum, čas a
délku trvání hovoru.
• Klepnutím na tlačítko
a následně na
možnost Smazat vše smažete všechny
zaznamenané položky.

1 Na domovské obrazovce klepněte na ikonu .
2 Klepněte na možnost
.
3 Klepněte na možnost Nastavení hovorů a zvolte
možnosti, které chcete upravit.

Do t
je s
podp

Hle
1
2

Při
1

Nastavení hovorů
Můžete nakonfigurovat nastavení telefonních hovorů, jako
je například přesměrování hovorů, i další speciální funkce
poskytované operátorem.
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2

Kontakty
Do telefonu můžete přidávat kontakty a synchronizovat
je s kontakty v účtu Google nebo jiných účtech, které
podporují synchronizaci kontaktů.

Hledání kontaktu
1 Klepnutím na ikonu
otevřete kontakty.
2 Klepněte na klávesu Vyhledat kontakty a pomocí
klávesnice zadejte jméno kontaktu.

Přidání nového kontaktu
1 Klepněte na ikonu

, zadejte číslo nového
. Klepněte na
kontaktu a klepněte na tlačítko
možnost Přidat do kontaktů > Nový kontakt.
2 Chcete-li k novému kontaktu přidat obrázek,
klepněte na oblast obrázků.
Vyberte z možností Pořídit snímek, Vybrat

z galerie.

3 Klepnutím na ikonu
vyberte typ kontaktu.
4 Klepněte na kategorii kontaktních údajů a zadejte
údaje kontaktu.

5 Klepněte na možnost Uložit.

Oblíbené kontakty
Často volané kontakty můžete přidat mezi oblíbené.
Přidání kontaktu do seznamu oblíbených
1 Klepnutím na ikonu
otevřete kontakty.
2 Klepnutím na kontakt zobrazte jeho podrobnosti.
3 Klepněte na symbol hvězdičky napravo od jména
kontaktu. Hvězdička se začne zbarvovat žlutě.
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Kontakty
Odebrání kontaktu ze seznamu oblíbených
1 Klepnutím na ikonu
otevřete kontakty.
2 Klepněte na kartu
a zvolením kontaktu si
zobrazte jeho podrobnosti.
3 Klepněte na symbol hvězdičky umístěné v rohu
vpravo od jména kontaktu. Hvězdička se zbarví šedě
a kontakt bude odebrán z oblíbených.

Vytvoření skupiny
1 Klepnutím na ikonu
otevřete kontakty.
2 Klepněte na možnost Skupiny a poté klepněte na
tlačítko

. Vyberte možnost Nová skupina.

3 Zadejte název pro novou skupinu. Nově vytvořené
skupině můžete také přiřadit vyzváněcí tón.
4 Klepnutím na možnost Uložit novou skupinu uložíte.
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Z
POZNÁMKA: Kontakty přidělené určité
skupině se zachovají i po vymazání této
skupiny. Zůstanou v kontaktech.
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Zprávy
Telefon obsahuje možnosti zpráv SMS a MMS v jedné
intuitivní a snadno použitelné nabídce.
UPOZORNĚNÍ: Zpráva LG musí být
nastavena jako výchozí aplikace SMS.
V opačném případě mohou být některé funkce
zpráv omezeny.

Odeslání zprávy
1 Klepněte na ikonu

na domovské obrazovce
a poté klepnutím na ikonu
otevřete prázdnou
zprávu.
2 Do pole Na zadejte jméno kontaktu nebo číslo
kontaktu. Během zadávání jména kontaktu se budou
zobrazovat odpovídající kontakty. Navrhovaného

příjemce můžete vybrat klepnutím na jeho jméno.
Můžete přidat více než jeden kontakt.
POZNÁMKA: Bude vám účtována textová
zpráva pro každou osobu, které zprávu
odešlete.

3 Klepněte na pole Napsat zprávu a začněte psát.
4 Klepnutím na tlačítko
otevřete menu
Možnosti. Zvolte některou z následujících možností:
Rychlá zpráva, Vložit smajlík, Plánování
odesílání, Přidat předmět a Zrušit.
TIP! Můžete klepnout na ikonu
a připojit
ke zprávě soubor, který chcete sdílet.
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Posílání zpráv
5 Klepnutím na Odeslat odešlete zprávu.
6 Na této obrazovce se budou zobrazovat odpovědi. Při
zobrazení a odesílání dalších navazujících zpráv se
ze zpráv vytvoří konverzace.
VAROVÁNÍ:
• Omezení na 160 znaků se může v různých
zemích lišit v závislosti na použitém jazyce
a způsobu kódování zprávy SMS.
• Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek,
videozáznam nebo zvukový soubor,
automaticky se převede na zprávu
MMS a bude příslušným způsobem
zpoplatněna.
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E
Strukturovaná schránka
Zprávy (SMS, MMS) psané jiné osobě lze zobrazit
v chronologickém pořadí, abyste měli k dispozici přehled
konverzace.

Změna nastavení zpráv
Nastavení zpráv v telefonu je předdefinováno tak, abyste
mohli zprávy okamžitě začít posílat. Nastavení můžete
změnit podle vašich potřeb.
• Klepněte na ikonu Zprávy na domovské obrazovce,
a následně na
potom klepněte na ikonu
možnost Nastavení.
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Pomocí aplikace E-mail můžete číst e-maily ze služeb,
jako je například Gmail. Aplikace E-mail podporuje
následující typy účtů: POP3, IMAP a Exchange.
Potřebná nastavení účtu vám sdělí váš poskytovatel
e-mailových služeb nebo správce systému.

ste

Správa e-mailového účtu
Při prvním otevření aplikace E-mail se otevře průvodce
nastavením, který vám pomůže nastavit e-mailový účet.
Jakmile provedete počáteční nastavení, zobrazí aplikace
E-mail vaši přijatou poštu.
Přidání dalšího e-mailového účtu:
• Stiskněte tlačítko
>
> kartu Aplikace >
> Nastavení >
E-mail > klepněte na tlačítko

Přidat účet.
Změna nastavení e-mailového účtu:
• Stiskněte tlačítko
>
> kartu Aplikace >
> Nastavení >
E-mail > klepněte na tlačítko
Obecná nastavení.
Smazání e-mailového účtu:
• Stiskněte tlačítko
>
> kartu Aplikace >
> Nastavení >
E-mail > klepněte na tlačítko
> Odebrat účet > Vyberte
klepněte na tlačítko
účet, který chcete smazat > Odebrat > vyberte
možnost Ano.

Práce se složkami účtů
Stiskněte tlačítko

>

> kartu Aplikace >
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F

E-mail
E-mail > klepněte na tlačítko
a vyberte možnost
Složky.
U každého účtu existuje složka Přijaté, Zprávy k odeslání,
Odeslané a Koncepty. Podle toho, které funkce podporuje
váš poskytovatel účtu, můžete mít k dispozici další složky.

Napsání a odeslání e-mailu
Napsání a odeslání zprávy
1 V aplikaci E-mail klepněte na ikonu
.
2 Zadejte adresu zamýšleného příjemce zprávy. Při
zadávání textu se budou nabízet odpovídající adresy
ze seznamu Kontakty. Jednotlivé adresy oddělujte
středníkem.
3 Klepněte na ikonu
, chcete-li přidat možnost
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Kopii/Skrytou kopii, a klepnutím na ikonu
připojte případné soubory.
4 Zadejte text zprávy.
5 Klepněte na možnost .

Poku

Se

TIP! Jakmile se ve složce Přijaté objeví nový
e-mail, budete upozorněni zvukem nebo
vibrací.
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Fotoaparát
Pokud chcete otevřít aplikaci Fotoaparát, stiskněte tlačítko

>

> tabulku Aplikace >

.

Seznámení s hledáčkem

POZNÁMKA: Před pořízením snímků
zkontrolujte, zda je objektiv fotoaparátu
čistý.

Blesk – Vyberte z možností Vyp. , Zap. , Autom. .
Přepnout fotoaparát – přepne mezi zadním a předním
objektivem fotoaparátu.
Režim snímání – lze volit z možností Normální, Panorama,
Sekvence, Časovaný snímek nebo Sport.
Nastavení – klepnutím na tuto ikonu otevřete menu nastavení.
Režim videokamery – klepnutím na tuto ikonu a jejím
posunutím dolů přepnete do režimu videokamery.
Tlačítko pro pořízení fotografie
Galerie – klepnutím zobrazíte naposledy pořízenou fotografii.
Umožňuje získat přístup ke galerii a zobrazit fotografie, které
byly uloženy v režimu fotoaparátu.
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Fotoaparát
Použití pokročilých nastavení
Klepnutím na ikonu
v hledáčku otevřete všechny
pokročilé možnosti. Nastavení fotoaparátu lze změnit
posouváním v seznamu. Po výběru jedné z možností
klepněte na ikonu
.
Chcete-li pořídit snímek, řekněte jedno
z následujících slov: Cheese, Smile,
Whisky, Kimchi nebo LG.
Určení a řízení množství světla vstupujícího
do videozáznamu.
Klepnutím vyberte režim ostření.
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Nastavení rozlišení fotografie. Pokud zvolíte
vysoké rozlišení, zvýší se automaticky
velikost souboru, takže do paměti budete
moci uložit méně snímků.
Hodnota ISO určuje citlivost snímače
fotoaparátu na světlo. Čím vyšší je hodnota
ISO, tím je fotoaparát citlivější. To je
užitečné v tmavších prostředích, kdy nelze
použít blesk.
Zlepšení kvality barev za různých světelných
podmínek.
Použití uměleckých efektů na snímky.
Nastavení zpoždění po stisknutí tlačítka
spouště. Jde o ideální funkci pro případ, že
chcete být na fotografii zachyceni.

olíte

te

nota

lze

ných

, že

Tuto funkci aktivujte, pokud chcete používat
služby založené na poloze telefonu.
POZNÁMKA: Tato funkce je
k dispozici pouze v případě,
že je aktivní funkce GPS.
Výběr zvuku spouště.
Nastavte tlačítko hlasitosti jako tlačítko pro
pořízení fotografie nebo přiblížení.
Vyberte úložiště pro ukládání obrázků.
Otevře průvodce nápovědou pro
porozumění funkci.
Obnoví všechna výchozí nastavení
fotoaparátu.

TIP!
• Po ukončení režimu fotoaparátu se
obnoví výchozí hodnoty některých
nastavení, například vyvážení bílé, barevný
efekt, časovač nebo režim fotografování.
Před pořízením další fotografie je
zkontrolujte.
• Menu nastavení překrývá obrazovku
hledáčku, takže pokud změníte složky
barvy nebo kvalitu fotografie, uvidíte náhled
snímku se změnami za menu Nastavení.

Rychlé pořízení fotografie
1 Otevřete aplikaci Fotoaparát a namiřte objektiv na
předmět, který chcete vyfotografovat.
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Fotoaparát
2 Uprostřed obrazovky hledáčku se objeví pole
zaostření. Jestliže chcete zaostřit na konkrétní místo,
poklepejte na příslušnou oblast na obrazovce.
3 Když pole ostření zezelená, fotoaparát je zaostřený
na předmět.
4 Klepnutím na ikonu pořídíte fotografii.

Použití režimu Časovaný snímek
Nastaví fotoaparát na zachycení série pěti fotografií před
klepnutím na ikonu a umožní tak zachytit promeškané
záběry.
1 Spusťte aplikaci Fotoaparát.
2 Klepněte na ikonu
> Časovaný snímek.
3 Klepnutím na ikonu pořídíte fotografii.
4 Chcete-li si prohlédnout okamžik těsně před
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pořízením snímku, klepněte na miniaturu obrázku
v horní části obrazovky fotoaparátu.
5 Vyberte fotografie, které si chcete ponechat, a poté
klepněte na ikonu
v horní části obrazovky.

Po pořízení fotografie
Chcete-li zobrazit naposledy pořízenou fotografii, klepněte
na miniaturu snímku v dolní části obrazovky fotoaparátu.
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Klepnutím ihned pořídíte další fotografii.
Klepnutím na tuto ikonu můžete
fotografii odeslat ostatním nebo ji sdílet
prostřednictvím služeb sociálních sítí.
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Klepnutím fotografii smažete.
TIP! Pokud máte účet v síti SNS propojený
se svým telefonem, můžete sdílet fotografii
s komunitou SNS.
POZNÁMKA: Stahování zpráv MMS při
roamingu může být dále zpoplatněno.
Klepnutím na tlačítko
otevřete všechny
pokročilé možnosti.
Nastavit obrázek jako – klepnutím na tuto možnost
použijete fotografii jako Fotografie kontaktu, Tapeta
výchozí obrazovky, Tapeta uzamčené obrazovky,

Tapeta.
Přesun. – klepnutím na tuto možnost přesunete fotografii
na jiné místo.
Kopírovat – na tuto možnost klepněte, jestliže chcete
vybranou fotografii zkopírovat a uložit ji do jiného alba.
Kopírovat do CLIPTRAYe – klepnutím na tuto možnost
fotografii zkopírujete a uložíte do aplikace Clip Tray.
Přejmenovat – na tuto možnost klepněte, chcete-li
upravit název vybraného snímku.
Otočit doleva/doprava – slouží k otočení snímku doleva
nebo doprava.
Oříznout – umožňuje oříznutí fotografie. Pohybem prstu
po obrazovce vyberte oblast, kterou chcete oříznout.
Upravit – umožňuje zobrazit a upravit fotografii.
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Fotoaparát
Prezentace – automaticky přehraje snímky v aktuální
složce, jeden po druhém.
Přidat umístění – slouží k přidání informací o umístění.
Podrobnosti – zde získáte další informace o souboru.

V

Se

V Galerii
Klepněte na ikonu
Galerie.
• Chcete-li zobrazit více fotografií, procházejte je vlevo
nebo vpravo.
• Chcete-li snímek přiblížit nebo oddálit, dvakrát klepněte
na obrazovku, nebo na obrazovku položte dva prsty
a roztáhněte je od sebe (přiblížením prstů k sobě
snímek zmenšíte).
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Videokamera
Seznámení s hledáčkem

TIP! Při nahrávání videa položte dva prsty
na obrazovku a jejich sevřením aktivujte
funkci přiblížení.

Blesk – Vyberte z možností Vyp. , Zap. , Autom. .
Přepnout fotoaparát – přepne mezi zadním a předním
objektivem fotoaparátu.
Režim nahrávání – vyberte z možností Normální nebo
Živý efekt.
Nastavení – klepnutím na tuto ikonu otevřete menu
nastavení.
Režim fotoaparátu – klepnutím na tuto ikonu a jejím
posunutím nahoru přepnete do režimu fotoaparátu.
Zahájit nahrávání
Galerie – klepnutím na tuto ikonu zobrazíte naposledy
nahrané video. Umožňuje získat přístup ke galerii a zobrazit
uložená videa v režimu videa.
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Videokamera
Použití pokročilých nastavení
Klepnutím na ikonu
při použití hledáčku otevřete
všechny pokročilé možnosti.
Klepnutím nastavte velikost pořizovaného
videa (v pixelech).
Určuje a řídí množství světla vstupujícího do
objektivu. Posunutím ukazatele jasu po liště
směrem k symbolu „–“ snížíte jas videa,
zatímco posunutím směrem k symbolu „+“
jas videa zvýšíte.
Zlepšení kvality barev za různých světelných
podmínek.
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Zvolte barevný odstín, který se použije pro
nové zobrazení.
Tuto funkci aktivujte, pokud chcete používat
služby založené na poloze telefonu.
POZNÁMKA: Tato funkce je
k dispozici pouze v případě,
že je aktivní funkce GPS.
Nastavte tlačítko hlasitosti jako tlačítko pro
záznam nebo pro přiblížení.

Ry
1
2
3
4
5

Vyberte úložiště pro ukládání videí.
Otevře průvodce nápovědou pro
porozumění funkci.

6

pro

žívat

pro

Obnoví všechna výchozí nastavení
fotoaparátu.

Rychlé pořízení videozáznamu
1 Otevřete aplikaci Fotoaparát a posuňte tlačítko

TIP!
– Klepnutím pořídíte snímek během
záznamu videa.
– Klepnutím pozastavíte záznam videa.

Režimu videokamery.

2 Na obrazovce se zobrazí hledáček videokamery.
3 Držte telefon a zaměřte objektiv na předmět, který
chcete nahrát na video.
4 Klepnutím na ikonu spustíte nahrávání.
5 V levém horním rohu hledáčku se zobrazí červená
kontrolka s časovačem, jenž ukazuje délku videa.
6 Nahrávání ukončíte klepnutím na ikonu
na
obrazovce.

Po nahrání videa
Chcete-li zobrazit naposledy pořízené video, klepněte
v hledáčku na miniaturu videa v dolní části obrazovky.
Klepnutí na tuto ikonu vám umožní ihned
pořídit další video.
Klepnutím na tuto ikonu můžete
video odeslat ostatním nebo jej sdílet
prostřednictvím služeb sociálních sítí.
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Videokamera
Klepnutím video vymažete.
POZNÁMKA: Stahování zpráv MMS při
roamingu může být dále zpoplatněno.

V Galerii
Klepněte na ikonu
přehrávání videa

Galerie. Klepnutím na ikonu
spustíte přehrávání videa.
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Funkce
Režim Host

Funkce Knock Code

Jestliže potřebujete ochránit své soukromí nebo omezit
vašim dětem přístup k některým aplikacím, můžete použít
režim Host.
Při zapůjčení vašeho telefonu ostatním můžete omezit
aplikace, které se mají zobrazovat.
Nastavte režim Host předem a upravte jednotlivé
možnosti.

Když je obrazovka vypnutá, můžete ji odemknout
klepnutím na správnou plochu a sekvenci.
Zapnutí funkce Knock Code
1 Stiskněte tlačítko
>
> kartu Aplikace>
Nastavení > kartu Displej > Uzamknout
obrazovku > Vyberte zámek obrazovky > Knock
Code.
2 Otevře se obrazovka, která vás provede výběrem
sekvence pro odemčení obrazovky. Je nutné vytvořit
zálohu PIN jako bezpečnostní opatření pro případ, že
byste sekvenci pro odemčení obrazovky zapomněli.

POZNÁMKA: Pro použití režimu Host by mělo
být předem nastaveno bezpečnostní gesto.

1 Stiskněte tlačítko

>
> kartu Aplikace
> Nastavení > kartu Obecné > Režim Host.
2 Klepnutím na vypínač Režim Host
zapnete
tento režim.
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Funkce
Zapnout obrazovku
Obrazovku je možné jednoduše vypnout/zapnout dvojitým
klepnutím.
Aktivace funkce Zapnout obrazovku
1 Stiskněte tlačítko
>
> kartu Aplikace >
Nastavení > kartu Obecné > Gesta.
2 Zaškrtněte možnost Obrazovka zapnutá/Vypnuto.
Chcete-li obrazovku odemknout, rychle dvakrát klepněte
na střed obrazovky. Chcete-li obrazovku zamknout,
dvakrát klepněte na stavový řádek na kterékoli obrazovce
(s výjimkou hledáčku fotoaparátu) nebo na prázdný
prostor na domovské obrazovce.
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POZNÁMKA: Při zapínání obrazovky dbejte
na to, abyste nezakryli snímač blízkosti. Tím by
došlo k vypnutí obrazovky okamžitě po jejím
zapnutí, aby se zabránilo náhodnému zapnutí
v kapse nebo batohu.

PO
kt
na

Plug and Pop
Funkce Plug and Pop umožňuje rychlý výběr aplikací při
zapojení sluchátek.
1 Zapojte sluchátka.
2 Zobrazí se panel aplikací, kde si můžete vybrat
aplikaci, kterou chcete spustit.

Qu

Funk
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POZNÁMKA: Můžete upravovat aplikace,
které se mají na panelu zobrazovat, a také
nastavit možnost nezobrazovat panel aplikací.

í

při

 Stiskněte tlačítko

>
> kartu
Aplikace > Nastavení > kartu Obecné >
Příslušenství > Sluchátka Plug & Pop.

QuickMemo
Funkce QuickMemo umožní vytvářet poznámky
a pořizovat snímky obrazovky. Pomocí funkce QuickMemo
můžete pořizovat snímky obrazovek, kreslit na ně a sdílet
je s rodinou a přáteli.
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Funkce
1 Současným stisknutím tlačítek pro zvýšení
a snížení hlasitosti na jednu sekundu vstupte na
obrazovku funkce QuickMemo na obrazovce,
kterou chcete zachytit.

NEBO

NEBO
Dotkněte se stavového řádku, posuňte jej směrem dolů
a klepněte na ikonu
.

PO
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2 Vyberte si požadovanou možnost menu z položek Typ
pera, Barva, Guma a vytvořte poznámku.

olů

3 V menu Upravit klepněte na ikonu

a uložte
poznámku s aktuální obrazovkou. Chcete-li
v kterémkoli okamžiku funkci QuickMemo ukončit,
klikněte na ikonu
.

POZNÁMKA: Při používání funkce QuickMemo použijte špičku prstu. Nepoužívejte nehet.
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Funkce
Používání možností funkce
QuickMemo

Odstranění vytvořené poznámky.

Při používání funkce QuickMemo lze snadno využít
možnosti funkce QuickMenu.

Klepnutím na ikonu sdílejte poznámku
s ostatními prostřednictvím libovolné
dostupné aplikace.

Klepnutím můžete zachovat aktuální
QuickMemo jako textové překrytí na
obrazovce a pokračovat v používání
telefonu.
Vyberte, zda chcete použít obrazovku
na pozadí.
Zpět nebo Znovu.
Výběr typu a barvy pera.
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Uložení poznámky s aktuální obrazovkou ve
složce Galerie.

Prohlížení uložení poznámky
QuickMemo
Klepněte na možnost Galerie a vyberte album
QuickMemo.

QSlide
Na kterékoli obrazovce můžete vyvolat poznámkový blok,
kalendář a další funkce jako okno uvnitř obrazovky.

Klepnutím ukončíte aplikaci QSlide.
Klepnutím upravíte velikost.
NEBO

u ve

ok,

Klepnutím ukončíte funkci QSlide
a vrátíte se do režimu zobrazení na celou
obrazovku.
Klepnutím upravíte průhlednost.

1 Stiskněte stavový řádek a stáhněte jej dolů >
klepněte na QSlide Aplikace, nebo při používání
aplikace, která podporuje funkci QSlide, klepněte na
ikonu . Funkce bude na vaší obrazovce neustále
zobrazena jako malé okno.
2 Můžete volat, procházet web nebo zvolit další
možnosti telefonu. Můžete také využít a klepnout na
obrazovku pod malými okny, pokud není ukazatel
průhlednosti nastavený na maximum
.
POZNÁMKA: Aplikace QSlide podporuje
souběžně nejvýše dvě okna.
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Funkce
QuickRemote
Funkce QuickRemote změní váš telefon na univerzální
dálkový ovladač pro TV a přehrávač DVD / zařízení
Blu-ray.

1 Klepněte na stavový řádek, posuňte jej směrem
dolů a klepněte na ikonu
OVLADAČ.

> PŘIDAT

NEBO
>
> kartu Aplikace
Stiskněte tlačítko
>
QuickRemote > klepněte na ikonu
.
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2

3 Stiskněte stavový řádek, stáhněte jej dolů a použijte

ace

2 Zvolte typ a značku zařízení a potom podle pokynů
na obrazovce zařízení nakonfigurujte.

funkce QuickRemote.
Klepnutím na klávesu Menu
vyberte Nastavení
Kouzelného dálkové ovládání, Upravit název
ovladače, Přesunout ovladač jinam, Smazat ovladač,
Upravit místnost, Nastavení a Nápověda.
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Funkce
Poznámka: Funkce QuickRemote funguje
stejně jako běžný dálkový ovladač vysíláním
infračervených (IR) signálů. Dbejte na to,
abyste při používání funkce QuickRemote
nezakrývali infračervený senzor v horní části
telefonu. Tato funkce nemusí být podporována
v závislosti na modelu, výrobci nebo servisní
společnosti.
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Multimédia
Galerie

Prohlížení obrázků

Po otevření aplikace Galerie můžete prohlížet alba svých
snímků a videí.
1 Stiskněte tlačítko
>
> kartu Aplikace
> Galerie.
Galerie vám umožňuje spravovat a sdílet všechny
vaše obrázkové soubory a videosoubory.

Spuštěním aplikace Galerie zobrazíte dostupné složky.
Jestliže jiná aplikace, jako například E-mail, uloží obrázek,
je pro uložení tohoto obrázku automaticky vytvořena
složka pro stahování. Stejně tak i pořízení snímku
obrazovky automaticky vytvoří složku Snímky obrazovky.
Vyberte složku, kterou chcete otevřít.
Obrázky jsou ve složce seřazeny podle data vytvoření.
Výběrem obrázku jej zobrazíte na celou obrazovku.
Chcete-li zobrazit předchozí nebo následující obrázek,
procházejte seznam doleva nebo doprava.

POZNÁMKA:
• Některé formáty souborů nejsou
v závislosti na softwaru instalovaném na
zařízení podporovány.
• Některé soubory nemusí být přehrány
správně, v závislosti na tom, jak jsou
kódovány.

Přiblížení a oddálení
Pro přiblížení obrázku využijte jeden z následujících
postupů:
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Multimédia
• Obrázek přiblížíte dvojitým klepnutím kdekoli na

obrazovce.
• Přiblížení dosáhnete také roztažením dvou prstů od
sebe na kterémkoli místě. Chcete-li obrázek oddálit,
sevřete prsty k sobě, nebo dvakrát klepněte pro návrat.

Přehrávání videí
U každého video souboru je v náhledu zobrazena ikona
. Vyberte video, které chcete sledovat, a klepněte na
ikonu
. Spustí se aplikace Videa.

Úpravy fotografií
Při prohlížení fotografie klepněte na ikonu
Upravit.
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>

Smazání fotografií/videí
Použijte jeden z následujících postupů:
• Ve složce klepněte na ikonu
a zaškrtnutím
vyberte fotografie či videa. Poté klepněte na možnost
Smazat.
• Při prohlížení fotografie klepněte na ikonu
.

PO
•

•

Nastavit jako tapetu
Při prohlížení fotografie klepněte na tlačítko
>
Nastavit obrázek jako a nastavte obrázek jako tapetu
nebo jej přiřaďte ke kontaktu.

Vid

Váš
přeh
oblíb

st

u

POZNÁMKA:
• Některé formáty souborů nejsou
v závislosti na softwaru zařízení
podporovány.
• Pokud velikost souboru přesahuje
dostupnou paměť, může při otevření
souborů dojít k chybě.

Přehrávání videa
1 Stiskněte ikonu
> kartu Aplikace > Video.
2 Vyberte video, které chcete sledovat.

Video
Váš telefon je vybaven integrovaným hudebním
přehrávačem, jenž umožňuje přehrávat všechna vaše
oblíbená videa. Přehrávač videa spustíte stisknutím ikony
> karty Aplikace > Video.
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Multimédia
Stisknutím pozastavíte/
obnovíte přehrávání videa.

Stisknutím použijete funkci
QSlide.

Stisknutím přejdete o
10 sekund vpřed.

Stisknutím zamknete/
odemknete obrazovku videa.

Stisknutím přejdete o
10 sekund vzad.

Chcete-li při sledování videa upravit hlasitost, použijte
klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně
telefonu.
Stiskněte a podržte některé video v seznamu. Zobrazí se
možnosti Sdílet, Smazat, Zkrátit a Podrobnosti.

Stisknutím můžete ovládat
hlasitost videa.
Stisknutím změníte poměr
stran obrazovky videa.
Klepnutím pořídíte během
přehrávání videa fotografii.
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Hudba
Váš telefon je vybaven integrovaným hudebním
přehrávačem, jenž vám umožňuje přehrávat všechny vaše
oblíbené skladby. Hudební přehrávač spustíte stisknutím
tlačítka
>
> kartu Aplikace > Hudba.

Přehrání skladby
1 Stiskněte tlačítko
se

>
> kartu Aplikace
> Hudba.
2 Klepněte na možnost Skladby.
3 Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.
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Multimédia

/

Klepnutím pozastavíte/obnovíte
přehrávání videa.
Klepnutím na tuto ikonu
přejdete na další skladbu alba,
seznamu skladeb nebo náhodné
přehrávání. Klepnutím na tuto
ikonu a jejím podržením rychle
posunete vpřed.
Klepnutím na tuto ikonu znovu
spustíte aktuální skladbu nebo
přeskočíte na předchozí skladbu
v albu, seznamu skladeb
nebo náhodném přehrávání.
Stisknutím a podržením této
ikony klip přetočíte.
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Klepnutím na tuto ikonu zobrazíte
posuvník hlasitosti, poté můžete
posuvníkem přizpůsobit hlasitost
přehrávání.
Klepnutím na tuto ikonu nastavíte
zvukové efekty.
Klepnutím na tuto ikonu
vyhledáte soubory na serveru
YouTube.
Klepnutím na tuto ikonu otevřete
aktuální seznam skladeb.
Klepnutím na tuto ikonu přidáte
skladbu k oblíbeným.

Chc
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Klepnutím na tuto ikonu
přehrajete aktuální seznam
skladeb v režimu náhodného
přehrávání (skladby jsou
přehrávány v náhodném pořadí).

ete

Klepnutím na tuto ikonu
přepínáte mezi režimy opakování
na režim opakování všech
skladeb, opakování aktuální
skladby nebo bez opakování.

áte

Chcete-li změnit hlasitost při poslechu hudby, použijte
klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně
telefonu.
Dlouze stiskněte některou skladbu ze seznamu. Zobrazí

se možnosti Přehrát, Přidat k seznamu skladeb,
Sdílet, Nastavit jako vyzvánění, Smazat, Detaily
a Hledat.

Přidání hudebních souborů do
telefonu
Nejprve přeneste hudební soubory do telefonu:
• Přeneste hudbu pomocí funkce Synchronizace médií
(MTP).
• Stáhněte ji z bezdrátového webu.
• Synchronizujte telefon s počítačem.
• Přijměte soubory prostřednictvím připojení Bluetooth.
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Multimédia
Přenos hudby pomocí funkce
Synchronizace médií (MTP)
1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
2 Zvolte možnost Synchronizace médií (MTP). Váš
telefon se na počítači zobrazí jako další pevný disk.
Klikněte na disk a zobrazte jej. Zkopírujte soubory
z počítače do složky na jednotce.
POZNÁMKA:
• Některé formáty souborů nejsou v závislosti
na softwaru zařízení podporovány.
• Pokud velikost souboru přesahuje
dostupnou paměť, může při otevření
souborů dojít k chybě.
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• Autorská práva k hudebním souborům

mohou být chráněna mezinárodními
smlouvami a národními autorskými
zákony. Z tohoto důvodu je možné, že
bude nutné získat oprávnění nebo licenci,
aby bylo možné hudbu reprodukovat
nebo kopírovat. V některých zemích
zakazují národní zákony kopírování
materiálů chráněných autorským
zákonem pro vlastní potřebu. Před
stažením nebo kopírováním souboru se
seznamte se zákony dané země, které by
se na používání takového materiálu mohly
vztahovat.

FM
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FM rádio
Telefon je vybaven integrovaným rádiem FM, takže si
můžete naladit své oblíbené stanice a poslouchat je na
cestách.
POZNÁMKA: Abyste mohli poslouchat rádio,
je nutné mít připojená sluchátka. Sluchátka
připojte do konektoru pro sluchátka.

y
y

91

Nástroje
Nastavení budíku
> Budík/Hodiny >

>

> kartu Aplikace

.

2 Po nastavení času vás telefon upozorní, kolik času
zbývá do spuštění budíku.

3 Nastavte položky Opakovat, Doba trvání
odložení, Vibrace, Tón budíku, Hlasitost budíku,
Automatický spouštěč aplikace, Zamknutí
skládačkou a Poznámka.
4 Klepněte na možnost Uložit.
POZNÁMKA: Pokud chcete změnit nastavení
budíku, klepněte na obrazovce se seznamem
a vyberte
budíků na klávesu Menu
možnost Nastavení.

1 Stiskněte tlačítko

>

> kartu Aplikace

> Kalkulačka.

2 Klepnutím na číselné klávesy zadáte čísla.
3 U jednoduchých výpočtů klepněte na funkci, kterou
chcete provést (+, –, x nebo ÷), a následně znak =.
4 Potřebujete-li provést složitější výpočty, stiskněte
ikonu
, zvolte možnost Vědecký kalkulátor
a vyberte z funkcí sin, cos, tan, log apod.
5 Historii výpočtů zobrazíte stisknutím ikony
a výběrem možnosti Dřívější výpočty.

Přidání události do kalendáře
1 Stiskněte tlačítko
> Kalendář.
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2

Používání kalkulačky

1 Stiskněte tlačítko

>

> kartu Aplikace

3
4
5

6

7

ce

ou
=.

2 Na obrazovce naleznete různé typy zobrazení
3
4
5

r

ce

6

7

kalendáře (Den, Týden, Měsíc, Rok a Agenda).
Klepněte na datum, k němuž chcete přidat událost,
a klepněte na ikonu
.
Klepněte na možnost Název události a zadejte
název události.
Klepněte na možnost Umístění a zadejte umístění.
Zkontrolujte datum a zadejte požadovaný čas
začátku a konce události.
Chcete-li přidat k události poznámku, klepněte
na možnost Odkaz na memo a vyberte uloženou
poznámku. (Dostupné pouze na kalendáři telefonu)
Chcete-li opakovat upozornění kalendáře, nastavte
možnost OPAKOVAT, případně PŘIPOMENUTÍ.

8 Klepnutím na Uložit uložíte událost do kalendáře.

Záznam hlasu
Pomocí funkce záznamu hlasu můžete nahrávat hlasové
poznámky a jiné zvukové soubory.

Nahrávání zvuku nebo hlasu
1 Stiskněte tlačítko

>
> kartu Aplikace
> Záznam hlasu.
2 Klepnutím na
zahájíte nahrávání.
3 Klepnutím na ikonu
ukončíte nahrávání.
4 Po klepnutí na ikonu
si můžete poslechnout
záznam.
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Nástroje
POZNÁMKA: Klepnutím na možnost
vstoupíte do svého alba. Můžete poslouchat
uložený záznam. Dostupná doba nahrávání se
může od skutečné doby nahrávání lišit.

Správce úloh
Správce úloh vám umožní spravovat aplikace. Můžete
snadno zkontrolovat počet aktuálně spuštěných aplikací
a některé aplikace zavřít.

Úkoly
Tento úkol lze synchronizovat s účtem MS Exchange.
V aplikacích MS Outlook či službě MS Office Outlook Web
Access můžete vytvořit, upravit či odstranit úkol.
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Synchronizace se systémem MS Exchange
1 Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko
>
> kartu Aplikace > Nastavení.
2 Klepněte na kartu Obecné > Účty a synchronizace
> Přidat účet.
3 Klepněte na možnost Microsoft Exchange
a vytvořte e-mailovou adresu a heslo.
4 Nezapomeňte zaškrtnout možnost Synchronizovat
úkol.
POZNÁMKA: Funkce MS Exchange
nemusí být v závislosti na e-mailovém
serveru podporována.
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ThinkFree Viewer

v původním dokumentu.

Prohlížeč ThinkFree představuje profesionální řešení pro
mobilní kancelář. Umožňuje uživatelům pohodlně zobrazit
různé typy kancelářských dokumentů, například soubory
aplikací Word, Excel a PowerPoint, a to kdekoli a kdykoli
pomocí mobilního zařízení.
Stiskněte tlačítko
>
> kartu Aplikace >
ThinkFree Viewer.

Google+

Zobrazení souborů
Mobilní uživatelé mají nyní možnost zobrazit celou řadu
typů souborů, například dokumenty sady Microsoft
Office a dokumenty ve formátu Adobe PDF, a to přímo
v mobilním zařízení. Při zobrazení dokumentů v prohlížeč
ThinkFree zůstávají objekty a rozvržení podobné jako

Tato aplikace vám umožní zůstat ve spojení s ostatními
prostřednictvím služby sociální sítě Google.
• Stiskněte tlačítko
>
> kartu Aplikace
> Google+.
POZNÁMKA: Tato aplikace nemusí
být k dispozici v závislosti na regionu
a poskytovateli služeb.

Hlasové vyhledávání
Tato aplikace umožňuje hlasové vyhledávání na webových
stránkách.
1 Stiskněte tlačítko
>
> kartu Aplikace
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> Hlasové vyhledávání.

2 Jakmile se na obrazovce objeví zpráva Mluvte,
řekněte klíčové slovo nebo frázi. Vyberte jedno
z navrhovaných klíčových slov, která se objeví.
POZNÁMKA: Tato aplikace nemusí
být k dispozici v závislosti na regionu
a poskytovateli služeb.

Stahování
Tato aplikace vám poskytne přehled o tom, jaké soubory
byly staženy prostřednictvím aplikací.
• Stiskněte tlačítko
>
> kartu Aplikace
> Stahování.
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POZNÁMKA: Tato aplikace nemusí
být k dispozici v závislosti na regionu
a poskytovateli služeb.

Služba LG SmartWorld nabízí kolekci vzrušujícího obsahu,
jako jsou hry, aplikace, tapety a vyzváněcí tóny, která
poskytuje uživatelům telefonů LG příležitost obohatit své
zážitky z „mobilního života“.

Získání přístupu ke službě LG
SmartWorld z telefonu
> klepnutím na ikonu
SmartWorld.

j

3

LG SmartWorld

1 Stiskněte tlačítko

2

>
> kartu Aplikace
otevřete aplikaci LG
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2 Klepněte na tlačítko Přihlásit a zadejte ID uživatele
a heslo pro službu LG SmartWorld. Pokud jste se
ještě nepřihlásili, klepněte na odkaz Registrovat
a získejte členství ve službě LG SmartWorld.
3 Stáhněte požadovaný obsah.
POZNÁMKA: Jak postupovat, pokud není
?
k dispozici ikona
1 Pomocí webového prohlížeče mobilního
telefonu zpřístupněte web služby LG
SmartWorld (www.lgworld.com) a vyberte
svou zemi.
2 Stáhněte si aplikaci LG SmartWorld.
3 Spusťte a nainstalujte stažený soubor.
4 Otevřete aplikaci LG SmartWorld klepnutím
na ikonu
.

Postup používání služby LG
SmartWorld
• Zúčastněte se měsíčních propagačních akcí služby LG

SmartWorld.
Vyhledávání obsahu.
Slouží k vyhledání obsahu podle kategorie
(např. Hry, Vzdělání, Zábava apod.).
• Vyzkoušejte tlačítka „Menu“ pro snadné použití

a nalezněte rychle to, co hledáte.
Nastavení – nastavení profilu a zobrazení.
Přihlásit – nastavení ID a hesla.
• Vyzkoušejte také další užitečné funkce. (obrazovka
Detail obsahu)
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Nástroje
POZNÁMKA: Služba LG SmartWorld nemusí
být u některých operátorů a v některých
zemích dostupná.
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Web
Internet

Používání panelu nástrojů Web

Tato aplikace umožňuje prohlížení Internetu. Prohlížeč
vám rychle zprostředkuje pestrý a bohatý svět her,
hudby, zpráv, sportu, zábavy a mnoha dalších věcí přímo
ve vašem mobilním telefonu – ať jste kdekoli a ať se
zajímáte o cokoli.

Klepnutím a posunutím prstem nahoru jej otevřete.

POZNÁMKA: Při připojení k těmto službám a
stahování obsahu jsou účtovány další poplatky.
Informace o poplatcích za stahování dat
získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

1 Stiskněte tlačítko
> Internet.

>

> kartu Aplikace

Klepnutím se přesunete o jednu stránku
zpět.
Klepnutím se přesunete o jednu stránku
dopředu na stránku, k níž jste se připojili
později než k aktuální stránce. To je
opačný postup než v případě klepnutí
na možnost
, která vás vrátí na
předchozí webovou stránku.
Klepnutím přejdete na domovskou stránku.
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Web
Klepnutím přidáte nové okno.
Klepnutím získáte přístup k záložkám.

Prohlížení webových stránek
Klepněte na adresní řádek, zadejte webovou adresu
a klepněte na možnost Jít.

Otevření stránky
Chcete-li přejít na novou stránku, klepněte na ikonu
> .
Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, klepněte
na ikonu , procházením nahoru či dolů vyhledejte
příslušnou stránku a klepnutím ji otevřete.
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Vyhledávání na internetu pomocí
hlasu
Klepněte na pole adresy, klepněte na ikonu
, řekněte
klíčové slovo a poté vyberte jedno z navrhovaných
klíčových slov, která se objeví.
POZNÁMKA: Tato funkce nemusí
být k dispozici v závislosti na regionu
a poskytovateli služeb.

Záložky
Chcete-li přidat aktuální stránku do záložek, klepněte na
> Přidat k záložkám > OK.
tlačítko
Chcete-li otevřít stránku označenou záložkou, klepněte na
ikonu
a vyberte příslušnou stránku.
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Prohlížení webových stránek

Klepnutím na ikonu
> Historie otevřete webovou
stránku ze seznamu nedávno navštívených webových
stránek. Chcete-li historii vymazat, klepněte na tlačítko
> Smazat celou historii.

Klepněte na pole adresy a poté zadejte webovou adresu
nebo kritéria vyhledávání.

Chrome
Aplikace Chrome umožňuje vyhledávání informací
a prohlížení webových stránek.
1 Stiskněte tlačítko
>
> kartu Aplikace
> Chrome.
POZNÁMKA: Tato aplikace nemusí
být k dispozici v závislosti na regionu
a poskytovateli služeb.

Otevření stránky
Chcete-li přejít na novou stránku, klepněte na ikonu
> Nová karta.
Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, klepněte
na ikonu , procházením nahoru či dolů vyhledejte
příslušnou stránku a klepnutím ji otevřete.

Synchronizace s jinými zařízeními
Tato možnost slouží k synchronizaci otevřených karet
a záložek s aplikací Chrome na jiném zařízení, kde jste
přihlášeni ke stejnému účtu Google.
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Web
Chcete-li zobrazit otevřené karty na jiném zařízení,
> Jiná zařízení.
klepněte na tlačítko
Vyberte webovou stránku, kterou chcete otevřít.
Chcete-li přidat záložky, klepněte na ikonu .
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Nastavení
Tato část poskytuje přehled položek, které můžete změnit
prostřednictvím menu Systémová nastavení telefonu.
Chcete-li otevřít menu Nastavení:
Stiskněte tlačítko
>
> Systémová
nastavení.
– nebo –
Stiskněte tlačítko
>
> kartu Aplikace >
Nastavení.

Sítě
< Wi-Fi >
Wi-Fi – zapne funkci Wi-Fi, která aktivuje připojení
k dostupným sítím Wi-Fi.

TIP! Získání adresy MAC
K nastavení připojení v některých bezdrátových
sítích s filtrováním adres MAC bude možná
nutné zadat do směrovače adresu MAC
vašeho telefonu.
Adresu MAC můžete zjistit v následující části
uživatelského rozhraní: stiskněte tlačítko
>
> kartu Aplikace > Nastavení
> Pokročilý
> kartu Sítě > Wi-Fi >
Wi-Fi > Adresa MAC.
< Bluetooth >
Chcete-li použít připojení Bluetooth, vypněte nebo
zapněte funkci bezdrátového připojení Bluetooth.
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Nastavení
< Mobilní data >
Zobrazí využití dat a nastavený limit pro využití dat mobilní
datové sítě.
< Nastavení hovorů >
Slouží ke konfiguraci nastavení telefonních hovorů, jako
je například přesměrování hovorů a další speciální funkce
poskytované operátorem.
Hlasová schránka – umožňuje vybrat službu hlasové
schránky vašeho operátora.
Povolená telefonní čísla – slouží k zapnutí a sestavení
seznamu čísel, která lze z telefonu vytočit. Budete
potřebovat kód PIN2, který vám poskytl operátor.
Z telefonu lze volat pouze čísla ze seznamu pevné volby.
Popup příchozího hovoru – umožňuje zobrazení
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upozornění na příchozí hovor při používání fotoaparátu
a videí.
Odmítnutí hovoru – umožňuje nastavit funkci odmítnutí
hovoru. Vyberte jednu z možností Režim odmítnutí
hovoru nebo Odmítnout volání z.
Odmítnout pomocí zprávy – pokud chcete odmítnout
hovor, můžete pomocí této funkce odeslat rychlou zprávu.
Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete odmítnout
hovor během schůzky
Správce osobních údajů – skryje jméno a číslo
volajícího u příchozího hovoru.
Přesměrování hovorů – zvolte, zda chcete přesměrovat
všechny hovory, pokud je linka obsazena, pokud hovor
nepřijmete nebo pokud jste mimo signál.
Automatická odpověď – nastavte dobu, po jejímž
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uplynutí automaticky přijme připojené handsfree zařízení
příchozí hovor. Vyberte z položky Blokovat, 1 sekunda,
3 sekundy a 5 sekund.
Vibrace při spojení – jakmile volaná osoba přijme váš
hovor, telefon začne vibrovat.
Uložit neznámá čísla – umožňuje po hovoru přidat
neznámá čísla ke kontaktům.
Tlačítko Napájení ukončuje hovor – umožňuje vybrat
způsob ukončení hovoru.
Blokování hovoru – zablokujte příchozí, odchozí nebo
mezinárodní hovory.
Trvání hovoru – umožňuje zobrazit doby trvání všech
hovorů včetně posledního hovoru, odchozích hovorů,
přijatých hovorů a všech hovorů.
Další nastavení hovorů GSM – umožňuje změnit

následující nastavení:
ID volajícího: Zvolte, zda chcete u odchozího hovoru
zobrazit vlastní číslo.
Další hovor na lince: Je-li funkce Další hovor na
lince aktivována, přístroj vás v případě, že právě
telefonujete, upozorní na další hovor (funkce závisí na
poskytovateli sítě).
<Sdílet & Připojit>
NFC – tento mobilní telefon podporuje technologii NFC.
Technologie bezdrátového připojení NFC (Near Field
Communication) umožňuje obousměrnou komunikaci
mezi elektronickými zařízeními. Pracuje ze vzdálenosti
několika centimetrů. Můžete jednoduše sdílet svůj obsah
se značkou NFC nebo jiným zařízením s podporou
technologie NFC tak, že se ho dotknete svým zařízením.
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Pokud se svým zařízením dotknete značky NFC, zobrazí
se v zařízení obsah značky.
Zapnutí nebo vypnutí aplikace NFC: Na domovské
obrazovce stiskněte panel oznámení, stáhněte jej
prstem dolů a poté aplikaci NFC zapněte výběrem
ikony NFC.
POZNÁMKA: Když je aktivován režim
V letadle, je možné aplikaci NFC používat.
Používání aplikace NFC: Pokud chcete používat
aplikaci NFC, zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté,
a pokud je aplikace NFC vypnutá, zapněte ji.
Android Beam – když je tato funkce zapnutá, můžete
přenést obsah aplikace do jiného zařízení s podporou
technologie NFC tak, že obě zařízení přiblížíte k sobě.
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Jednoduše zařízení přiložte k sobě (obvykle zadní stranou)
a poté se dotkněte obrazovky svého zařízení. Aplikace
určí, co bude přeneseno.
< Tethering & Sítě >
Wi-Fi hotspot – telefon také můžete použít pro mobilní
širokopásmové připojení. Vytvořte hotspot a své připojení
sdílejte. Více informací naleznete v části „Sdílení
datového připojení telefonu“.
Tethering přes Bluetooth – umožní vám nastavit telefon
bez ohledu na to, zda sdílíte internetové připojení či nikoli.
Nápověda – Klepnutím zobrazíte informace nápovědy
k funkcím Wi-Fi hotspot a Tethering přes Bluetooth.
Režim V letadle – když je tento režim aktivní, jsou
všechna bezdrátová připojení zakázána.
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POZNÁMKA: Než budete moci používat
úložiště pověření, je třeba nastavit kód PIN
nebo heslo zámku obrazovky.
Výchozí SMS aplikace – umožňuje nastavit výchozí
SMS aplikace.
VPN – zobrazí seznam sítí VPN (Virtual Private Network),
které jste dříve nakonfigurovali. Umožňuje přidat různé
typy sítí VPN.
Mobilní sítě – umožňuje nastavit možnosti pro datové
služby při roamingu, režim sítě a operátory, názvy
přístupových bodů (APN) apod.

Zvuk
Zvukové profily – výběr z možností Zvuk, Pouze vibrace

nebo Tichý.
Úroveň hlasitosti – upravte nastavení hlasitosti telefonu
podle svých potřeb a prostředí.
Tichý režim – nastavte si tichý režim.
Zapnout tichý režim – funkci zapnete nebo vypnete
klepnutím na přepínač.
Nastavit tichý režim – funkci zapnete nebo vypnete
klepnutím na přepínač. Můžete také nastavit dny
a časy pro automatické zapnutí tichého režimu.
Vibrace – zaškrtnutím zapnete vibrace při zapnutém
tichém režimu.
Nastavení Příchozího hovoru
Blokovat příchozí hovory – zaškrtnutím
zablokujete všechny příchozí hovory.
Povolit opakovaná volání – zaškrtnutím povolíte
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Nastavení
hovor opakovaný do 3 minut.
Povolit seznamy kontaktů – určete, pro které
kontakty budou povoleny hovory.
Automatická odpovědět na blokovaná volání. –
nastavte, jakým způsobem chcete automaticky
odpovídat na ztlumené hovory.
Nápověda – klepnutím zobrazíte informace nápovědy
o tichém režimu.
Vyzvánění telefonu – nastavte vyzvánění pro hovory.
Vyzvánění můžete také přidat klepnutím na ikonu
v pravém horním rohu obrazovky.
Vibrování pro příchozí hovor – nastaví možnosti
vibrování pro příchozí hovory.
Vyzváněcí tón s vibracemi – po zaškrtnutím bude
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telefon při příchozím hovoru kromě vyzváněcího tónu
také vibrovat.
Hlasová oznámení – funkci můžete zapnout nebo
vypnout klepnutím na přepínač funkce Hlasová
oznámení. Je-li funkce zapnutá, zařízení automaticky
oznamuje události, jako jsou příchozí hovory nebo zprávy.
Zvuky upozornění – umožňuje nastavit zvuk upozornění.
Zvuk také můžete přidat poklepáním na ikonu
v pravém horním rohu obrazovky.
Odezva na dotyk a systém – umožňuje nastavit odezvu
(tóny nebo vibrace) při používání zařízení.

Displej
< Domovská obrazovka >
Nastavení možností Vyberte domov, Téma, Tapeta,
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Efekt obrazovky, Povolit smyčkování Domovské
obrazovky, Zobrazit pouze portrét, Výchozí
zálohování a obnovení, Nápověda.
< Uzamknout obrazovku >
Vyberte zámek obrazovky – umožní nastavení typu
zámku obrazovky pro zabezpečení telefonu. Otevře
několik obrazovek, které vás provedou nakreslením
bezpečnostního gesta odemčení obrazovky. Nastavte
možnost Žádné, Posunutí, Odemknutí pomocí
obličeje, Gesto, PIN nebo Heslo.
Jestliže jste povolili typ uzamknutí pomocí gesta, zobrazí
se při zapnutí telefonu nebo aktivaci obrazovky výzva
k načrtnutí gesta, kterým odemknete obrazovku.
Efekt obrazovky – nastavení možností efektu obrazovky.

Vyberte z možností Kapka rosy, Bílá díra.
POZNÁMKA: Efekt obrazovky se změní
na Efekt vzoru, pokud je zámek obrazovky
nastaven na možnost Gesto.
Tapeta – umožňuje nastavit tapetu uzamčené obrazovky.
Vyberte ji ze složky Galerie nebo Galerie tapet.
Zkratky – umožňuje měnit zkratky na obrazovce
uzamčené pomocí Posunutí.
Kontaktní informace pro případ ztráty telefonu – po
zaškrtnutí se na uzamčené obrazovce zobrazí jméno
vlastníka. Po klepnutí na ikonu
můžete nastavit text,
který se má zobrazovat jako Info o vlastníkovi.
Časovač zámku – slouží k nastavení doby před
automatickým zamčením obrazovky po vypršení prodlevy
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obrazovky.
Vypínací tlačítko okamžitě uzamyká – zaškrtněte,
pokud chcete okamžitě zamknout obrazovku po stisknutí
tlačítka Napájení/Zamknout. Toto nastavení má přednost
před nastavením funkce Časovač bezpečnostního
uzamčení.
< OBRAZOVKA >
Jas – slouží k nastavení jasu obrazovky. Chcete-li
dosáhnout nejvyššího výkonu baterie, použijte nejnižší
vyhovující úroveň jasu.
Interval vypnutí obrazovky – slouží k nastavení doby
před vypnutím obrazovky.
Efekt vypnutí obrazovky – slouží k nastavení efektu
vypnutí obrazovky. Vyberte z možností Zeslab., Černá
díra a Retro TV.
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Automatické otočení obrazovky – po zaškrtnutí se
bude na základě orientace telefonu (na výšku nebo na
šířku) automaticky otáčet obrazovka.
Spořič obrazovky – poklepáním na přepínač spořiče
obrazovky jej zapnete nebo vypnete. Možnost zapnuto
umožní zobrazení spořiče obrazovky, pokud je telefon
v režimu spánku v dokovací stanici nebo při nabíjení.
Vyberte z možností Hodiny, Fotky Google.
< PÍSMO >
Typ písma – slouží k nastavení typu písma používaného
pro telefon a menu.
Velikost písma – slouží k nastavení velikosti písma
zobrazeného v telefonu a v menu.
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< CHYTRÁ ZAPNUTO >
Chytrá obrazovka – po zaškrtnutí této možnosti
obrazovce nevyprší časový limit, jestliže zařízení rozpozná
vaše oči sledující obrazovku.
Chytré video – zaškrtnutím umožníte pozastavení videa,
pokud nerozpozná vaše oči sledující obrazovku.

Obecné
< Gesta >
Obrazovka zapnutá/Vypnuto – zaškrtnutím aktivujete
funkci Zapnout obrazovku umožňující zapnutí a vypnutí
obrazovky. Rychlým poklepáním na střed obrazovky ji
zapnete. Chcete-li obrazovku vypnout, poklepejte na
stavový řádek, prázdnou plochu na domovské obrazovce
nebo na uzamčenou obrazovku. Chcete-li dosáhnout

nejlepších výsledků, při používání funkce Zapnout
obrazovku telefonem nepohybujte.
Čekající příchozí hovor – zaškrtnutím umožníte ztlumení
příchozích hovorů překlopením telefonu.
Posunout nebo zastavit alarm – zaškrtnutím umožníte
jednoduché odložení nebo zastavení alarmu překlopením
telefonu.
Pozastavit video – zaškrtnutím umožníte jednoduché
pozastavení aktuálně přehrávaného videa překlopením
telefonu.
Nápověda – otevře průvodce nápovědou k používání
funkcí gest vašeho zařízení.
Kalibrace pohybového snímače – umožňuje zlepšit
přesnost náklonu a rychlost snímače.
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Nastavení
<Jednoruční ovládání>
Klávesnice vytáčení – zaškrtnutím umožníte přesun
klávesnice vytáčení na levou nebo pravou stranu zařízení.
Klávesnici přesunete na jednu či druhou stranu jednoduše
klepnutím na šipku.
LG Klávesnice – zaškrtnutím umožníte přesun klávesnice
na levou či pravou stranu zařízení. Klávesnici přesunete
na jednu či druhou stranu jednoduše klepnutím na šipku.
Uzamknout obrazovku – zaškrtnutím umožníte
přesunout klávesnici funkce Uzamknout obrazovku
pomocí PIN na levou či pravou stranu zařízení. Klávesnici
přesunete na jednu či druhou stranu jednoduše klepnutím
na šipku.
Nápověda – zobrazí informace o jednoručním ovládání.
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< Úložiště >
INTERNÍ ÚLOŽIŠTĚ – slouží k zobrazení použití interního
úložiště.
KARTA SD – umožňuje zkontrolovat celkové dostupné
místo na kartě SD. Stiskněte možnost Odpojit kartu SD,
čímž zajistíte bezpečné odebrání karty. Chcete-li odstranit
všechna data z karty SD, vymažte ji.
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INFO O BATERII
Informace o nabití baterie jsou zobrazeny na obrázku
baterie společně s procentem zbývajícího nabití a stavem
baterie.
Stisknutím ikony baterie zobrazíte obrazovku Využití
baterie a můžete si prohlédnout hladinu využití baterie

ího
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a podrobnosti o využití baterie. Tato funkce zobrazuje,
které komponenty a aplikace využívají nejvíc energie
baterie. Klepnutím na jednu z položek zobrazíte
podrobnější informace.
Procento nabití baterie na stavovém řádku –
zaškrtnutím zobrazíte stav baterie v procentech na
stavovém řádku vedle ikony baterie.
ÚSPORNÝ REŽIM
Klepnutím na přepínač funkce Úsporný režim funkce
zapnete nebo vypnete. Klepnutím na funkci Úsporný
režim zobrazíte následující nastavení:
Úsporný režim – slouží k nastavení procenta nabití
baterie, při němž se automaticky zapne funkce Úsporný
režim. Vyberte z možností Ihned, 10 % baterie, 20 %

baterie, 30 % baterie a 50 % baterie.
Nápověda – Klepnutím zobrazíte nápovědu ohledně tipů
pro úsporný režim.
< Aplikace >
Náhled a správa aplikací.
< Účty a synchronizace >
Umožňuje aplikacím synchronizovat data na pozadí
bez ohledu na to, zda v nich aktivně pracujete nebo
ne. Zrušení výběru tohoto nastavení může snížit odběr
napájení baterie a sníží (avšak neodstraní) používání dat.
< Režim Host >
Jestliže potřebujete ochránit své soukromí nebo omezit
vašim dětem přístup k některým aplikacím, můžete použít
režim Host.
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Nastavení
Pokud půjčujete telefon jiným uživatelům, můžete omezit
aplikace, které se budou zobrazovat.
Předem nastavte režim Host a upravte jednotlivé
možnosti.
< Umístění >
Zapne místní službu a váš telefon určí vaši přibližnou
polohu pomocí systému GPS, sítě Wi-Fi a mobilních sítí.
Režim – nastaví režim umístění na možnosti Vysoká
přesnost, Úspora baterie a Pouze senzory zařízení.
< Zabezpečení >
Kódování telefonu – umožňuje z bezpečnostních důvodů
šifrovat data v telefonu. Při každém zapnutí telefonu
budete vyzváni k vložení kódu PIN pro dekódování
telefonu.
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Šifrování datové karty SD – umožňuje z bezpečnostních
důvodů šifrovat datovou kartu SD telefonu.
Nastavení zámku karty SIM – nastavení zámku karty
SIM nebo změna kódu PIN karty SIM.
Viditelné zadávání hesla – při zadávání se zobrazuje
poslední znak skrytého hesla.
Správci zařízení – umožňuje zobrazit nebo deaktivovat
správce zařízení.
Neznámé zdroje – výchozí nastavení pro instalaci
aplikací, které nepochází z obchodu.
Ověřit aplikace – umožňuje zakázat nebo varovat před
instalací aplikací, které mohou způsobit poškození.
Typ úložiště – Zobrazí typ úložiště.
Důvěryhodné přihlašovací údaje – slouží k zobrazení
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důvěryhodných certifikátů CA.
Instalovat z umístění – výběr instalace zašifrovaných
certifikátů.
Vymazat úložiště – slouží k odebrání všech certifikátů.
< Jazyk a vstup >
Nastavení položky Jazyk a vstup použijte k výběru
jazyka pro text v telefonu a ke konfiguraci klávesnice
na obrazovce, včetně slov, která jste přidali do jejího
slovníku.
< Zálohování a restart >
Změňte nastavení pro správu svých nastavení a dat.
Zálohovat moje data – tuto možnost nastavte za účelem
zálohování svých nastavení a dat aplikací na serveru
Google.

Účet zálohy – tuto možnost nastavte za účelem
zálohování vašeho účtu.
Automatické obnovení – nastavením této možnosti
obnovíte svá nastavení a data aplikací při přeinstalování
aplikací v zařízení.
služba LG zálohování – zálohuje všechny informace
v zařízení a obnoví je v případě ztráty dat nebo pořízení
nového telefonu.
Obnovení továrních dat – obnoví nastavení na výchozí
tovární hodnoty a vymaže veškerá vaše data. Pokud
telefon takto resetujete, zobrazí se výzva k zadání
stejných informací jako při prvním spuštění systému
Android.
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Nastavení
< Datum a čas >
Nastavení Datum a čas použijte k nastavení způsobu,
jakým budou zobrazena data. Tato nastavení můžete
použít také k nastavení vlastního času a časového pásma
namísto získání aktuální času z mobilní sítě.
< Usnadnění >
Nastavení funkce Usnadnění použijte ke konfiguraci
modulů plug-in usnadnění instalovaných v telefonu.
< Připojení k PC >
Vyberte způsob připojení USB – nastavte požadovaný
režim: Dobít telefon, Synchronizace médií (MTP),
Tethering, LG software nebo Odeslat obrázek (PTP).
Požadovat po připojení – slouží k zobrazení dotazu
v režimu připojení USB při připojování k počítači.
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Nápověda – nápověda pro připojení USB.
PC Suite – zaškrtnutím této položky umožníte použití
programu LG PC Suite s připojením Wi-Fi. Pamatujte, že
síť Wi-Fi by pro program LG PC Suite měla být připojena
prostřednictvím Wi-Fi.
Nápověda – nápověda pro LG software.
< Příslušenství >
QuickWindow pouzdro – po aktivaci budou při používání
pouzdra QuickWindow funkce, jako je například hudba,
počasí nebo hodiny, dostupné v malém náhledu.
Sluchátka Plug & Pop – slouží k nastavení funkce
Plug and Pop pro sluchátka. Při připojení sluchátek se
automaticky zobrazí nabídka nastavení. Klepnutím na
možnost Upravit nabídku nastavení můžete změnit
aplikace, které mají být dostupné.
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< Tisk >
Umožňuje vytisknout obsah určitých obrazovek (jako
například webové stránky zobrazené v prohlížeči Chrome)
na tiskárně připojené ke stejné síti Wi-Fi jako vaše
zařízení Android.
< Info o telefonu >
Slouží k zobrazení právních informací a informací o stavu
telefonu a verzi softwaru.
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Software do počítače (LG PC Suite)
Počítačový software „LG PC Suite“ je program, který vám
pomůže připojit zařízení k počítači prostřednictvím kabelu
USB a sítě Wi-Fi. Po připojení můžete používat funkce
svého zařízení v počítači.
S počítačovým softwarem „LG PC Suite“ můžete...
• spravovat a přehrávat obsah médií (hudbu, filmy,
obrázky) ve vlastním počítači.
• Odesílat multimediální obsah na své zařízení.
• synchronizovat data (rozvrhy, kontakty, záložky) ve
svém zařízení a počítači.
• zálohovat aplikace ve svém zařízení.
• aktualizovat software ve svém zařízení.
• provádět zálohy a obnovení dat zařízení.
• Přehrávat obsah multimédií v počítači z jiného zařízení.
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• Zálohujte, vytvářejte a upravujte poznámky ve svém

3

zařízení.
POZNÁMKA: V menu Nápověda v aplikaci
můžete zjistit, jak počítačový software „LG PC
Suite“ používat.
Instalace počítačového softwaru „LG PC Suite“
Počítačový software „LG PC Suite“ lze stáhnout z webové
stránky společnosti LG.
1 Přejděte na adresu www.lg.com a vyberte příslušnou
zemi.
2 Přejděte na položku Podpora > MOBILNÍ PODPORA
> Mobilní telefony LG > Vyberte model nebo
přejděte na položku Podpora > Mobil > Vyberte
model.
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3 Klikněte na možnost SYNCHRONIZACE
S POČÍTAČEM v části PŘÍRUČKY A POLOŽKY
KE STAŽENÍ a kliknutím na možnost STÁHNOUT
stáhněte software do počítače „LG PC Suite“.
Systémové požadavky na software do počítače „LG
PC Suite“
• Operační systém: Windows XP (Service pack 3)
32bitový, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
• CPU: procesory 1 GHz nebo vyšší
• Paměť: RAM 512 MB nebo vyšší
• Grafická karta: rozlišení 1024 x 768, barvy 32 bitů
nebo vyšší
• Pevný disk: 500 MB nebo více volného místa na
pevném disku (v závislosti na objemu uložených dat
může být zapotřebí více místa na pevném disku).

• Požadovaný software: integrované ovladače LG,

Windows Media Player 10 nebo vyšší
POZNÁMKA: Integrovaný ovladač LG USB
Integrovaný ovladač LG USB je vyžadován pro
připojení zařízení LG k počítači a nainstaluje se
automaticky při instalaci softwarové aplikace
do počítače „LG PC Suite“.
Synchronizace zařízení s počítačem
Data ve vašem zařízení a počítači lze snadno a pohodlně
synchronizovat pomocí softwaru do počítače „LG PC
Suite“. Synchronizovat lze kontakty, rozvrhy i záložky.
Postup je následující:
1 Připojte zařízení k počítači. (Využijte kabel USB nebo
připojení Wi-Fi.)
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Software do počítače (LG PC Suite)
2 Zobrazí se možnost Vyberte způsob připojení USB.
Poté vyberte možnost LG software.
3 Po připojení spusťte program a vyberte část zařízení
z kategorie na levé straně obrazovky.
4 Výběr proveďte kliknutím na možnost Osobní
informace.
5 Zaškrtněte políčko obsahu pro synchronizaci
a klikněte na tlačítko Synchronizace.
POZNÁMKA: K synchronizaci telefonu
a počítače je třeba do počítače nainstalovat
program LG PC Suite. Informace o instalaci
programu LG PC Suite naleznete na
předchozích stránkách.

120

Přesunutí kontaktů ze starého telefonu do stávajícího
telefonu
1 Exportujte kontakty jako soubor CSV ze starého
zařízení do počítače pomocí programu pro
synchronizaci počítače.
2 Nejprve do počítače nainstalujte program „LG PC
Suite“. Spusťte program a připojte mobilní telefon
Android k počítači pomocí kabelu USB.
3 V horní části menu vyberte položku Zařízení >
Importovat osobní informace > Importovat
kontakty.
4 Zobrazí se překryvné okno pro výběr typu souboru a
souboru pro import.
5 V překryvném oknu klikněte na možnost Vybrat
soubor a zobrazí se aplikace Průzkumník Windows.
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6 V aplikaci Průzkumník Windows vyberte soubor
s kontakty a klikněte na možnost Otevřít.

7 Klikněte na tlačítko OK.
8 Zobrazí se překryvné okno Mapování polí pro
spojení kontaktů v zařízení a dat nových kontaktů.

9 Dojde-li ke konfliktu mezi daty kontaktů v počítači
a v zařízení, proveďte nezbytné volby a změny
v aplikaci LG PC Suite.
10 Klikněte na tlačítko OK.
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Aktualizace softwaru telefonu
Aktualizace softwaru telefonu
Aktualizace softwaru pro mobilní telefony LG
z internetu
Další informace o použití této funkce naleznete na
webové stránce http://www.lg.com/common/index.jsp
vyberte zemi a jazyk.
Tato funkce vám umožňuje pohodlně aktualizovat
firmware telefonu na novější verzi prostřednictvím
internetu, aniž by bylo nutné navštívit středisko služeb.
Tato funkce bude k dispozici pouze v případě, že
společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru dostupnou
pro vaše zařízení.
Aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje
plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání procesu
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aktualizace. Než budete pokračovat, prostudujte si
všechny pokyny a poznámky v jednotlivých krocích.
Upozorňujeme, že odstraněním datového kabelu USB
během aktualizace můžete vážně poškodit mobilní
telefon.
POZNÁMKA: Společnost LG si vyhrazuje
právo vytvořit aktualizace firmwaru dostupné
pouze pro vybrané modely na základě
vlastního rozhodnutí a nezaručuje dostupnost
novější verze firmwaru pro všechny modely
telefonů.
Aktualizace softwaru mobilního telefonu LG
vzduchem (OTA)
Tato funkce umožňuje pohodlnou aktualizaci softwaru
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v telefonu na novou verzi vzduchem (OTA) bez nutnosti
připojení pomocí datového kabelu USB. Tato funkce bude
k dispozici pouze v případě, že společnost LG vytvoří
novější verzi firmwaru dostupnou pro vaše zařízení.
Nejprve byste měli zkontrolovat verzi softwaru ve svém
mobilním telefonu: Nastavení > karta Obecné > Info
o telefonu > Centrum aktualizací > Aktualizace
softwaru > Zkontrolovat dostupnost aktualizace.

POZNÁMKA: Během procesu aktualizace
softwaru telefonu může dojít ke ztrátě vašich
osobních dat z interní paměti telefonu,
včetně informací o vašem účtu Google
a jakýchkoli dalších účtech, dat a nastavení
systému a aplikací, jakýchkoli stažených
aplikací a licence DRM. Společnost LG vám
proto doporučuje, abyste před aktualizací
softwaru telefonu zálohovali svá osobní data.
Společnost LG nepřebírá odpovědnost za
jakoukoli ztrátu osobních dat.
POZNÁMKA: Tato funkce závisí na
poskytovateli síťových služeb, regionu a zemi.
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O této uživatelské příručce
O této uživatelské příručce
• Než začnete své zařízení používat, přečtěte si prosím

důkladně tuto uživatelskou příručku. Tak bude zajištěno
bezpečné a správné používání telefonu.
• Některé obrázky a snímky obrazovky použité v této
příručce se mohou na vašem telefonu zobrazovat
odlišně.
• Váš obsah se může lišit od konečného produktu i od
softwaru dodávaného poskytovateli služeb a operátory.
Tento obsah může být bez předchozího upozornění
změněn. Nejnovější verzi této příručky naleznete na
webové stránce společnosti LG www.lg.com.
• Aplikace ve vašem telefonu a jejich funkce se
mohou lišit v závislosti na zemi, regionu nebo
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specifikacích hardwaru. Společnost LG neodpovídá
za jakékoli problémy s funkčností telefonu, které
vznikly v důsledku používání aplikací vyvinutých jinými
poskytovateli než společností LG.
• Společnost LG neodpovídá za jakékoli problémy
s funkčností telefonu, které vznikly v důsledku úpravy
nastavení registrů nebo úpravy operačního systému.
Jakýkoli pokus o přizpůsobení operačního systému
může způsobit, že zařízení nebo aplikace zařízení
nebudou fungovat správně.
• Software, zvukové záznamy, tapety, obrázky a další
média dodaná společně se zařízením jsou poskytovány
v rámci licence k omezenému použití. Pokud tyto
materiály vyjmete a použijete ke komerčním nebo
jiným účelům, můžete se dopustit porušení autorského
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zákona. Jako uživatel přebíráte plnou odpovědnost za
nezákonné použití médií.
• Použití datových služeb, jako jsou například zprávy,
odesílání a stahování, automatická synchronizace nebo
služby zjištění polohy, může být dále zpoplatněno.
Chcete-li se vyhnout dodatečným poplatkům, vyberte
si datový tarif odpovídající vašim potřebám. Další
podrobnosti zjistíte u svého poskytovatele služeb.

Ochranné známky
• LG a logo LG jsou registrované ochranné známky

společnosti LG Electronics.
• Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva

jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

DivX HD
INFORMACE O DIVX VIDEO: DivX® je digitální formát
videa vytvořený DivX, LLC, dceřinou firmou společnosti
Rovi Corporation. Toto je oficiálně certifikované zařízení
DivX Certified®, které prošlo přísným testováním, aby
se ověřilo, že přehrává video ve formátu DivX. Další
informace a softwarové nástroje pro převod souborů do
formátu videa DivX naleznete na stránkách divx.com.
INFORMACE O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Toto zařízení s certifikací DivX Certified® musí být
zaregistrováno, aby bylo možné přehrávat filmy
zakoupené prostřednictvím služby DivX Video-on-Demand
(VOD). Chcete-li získat registrační kód, vyhledejte část
DivX VOD v menu Nastavení v zařízení. Další informace
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O této uživatelské příručce
o dokončení registrace naleznete na stránkách vod.
divx.com.
Certifikované zařízení DivX Certified®pro přehrávání
videa ve formátu DivX® až do rozlišení HD 720p,
včetně prémiového obsahu.
Loga DivX®, DivX Certified® a související loga jsou
ochranné známky společnosti Rovi Corporation nebo
jejích dceřiných společností a jsou používána na
základě licence.

P
Poznámka: Software typu Open Source
Pokud chcete získat odpovídající zdrojový
kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími
otevřenými licencemi, navštivte webovou
stránku http://opensource.lge.com/
Všechny uvedené licenční podmínky, právní
omezení a upozornění jsou k dispozici ke
stažení spolu se zdrojovým kódem.

S tel
Cest
adap

Stru
příru

Dolby Digital Plus
Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus a symbol
dvou D jsou ochranné známky společnosti Dolby
Laboratories.
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Příslušenství
S telefonem lze používat následující příslušenství. (Níže popsané položky mohou být volitelné.)
Stereofonní
Baterie
Cestovní
náhlavní
adaptér
souprava
Stručná
příručka

Datový kabel

POZNÁMKA:
• Vždy používejte originální příslušenství LG.
• Jinak může dojít ke zneplatnění záruky.
• Příslušenství se v různých regionech může lišit.
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Řešení problémů
V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání telefonu objevit. Některé problémy
vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale většinu problémů snadno vyřešíte sami.
Zpráva

Chyba karty
SIM
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Možné příčiny

V telefonu není karta
SIM, nebo je vložena
nesprávně.

Možné způsoby řešení

Zkontrolujte, zda jste správně vložili kartu SIM.

Ž
p
s

Zpráva

Žádné síťové
připojení/ Ztráta
sítě

Možné příčiny

Možné způsoby řešení

Signál je slabý, nebo
se nacházíte mimo
oblast pokrytou sítí
operátora.

Přejděte k oknu nebo na otevřené prostranství.
Zkontrolujte mapu pokrytí síťového operátora.

Operátor použil nové
služby.

Zkontrolujte, zda není karta SIM starší než 6
až 12 měsíců. Pokud ano, nechte si kartu SIM
vyměnit na nejbližší pobočce poskytovatele
síťových služeb. Obraťte se na poskytovatele
služeb.
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Řešení problémů
Zpráva

Kódy se
neshodují

Možné příčiny
K provedení změny
bezpečnostního
kódu bude nutné
potvrdit nový kód jeho
opakovaným zadáním.
Zadané kódy se
neshodují.

130

Možné způsoby řešení

V případě, že kód zapomenete, obraťte se na
poskytovatele služeb.

N
ž

V
d

Zpráva

Nelze nastavit
žádné aplikace

Volání není
dostupné

Možné příčiny

Možné způsoby řešení

Poskytovatel služeb
funkci nepodporuje
nebo je vyžadována
registrace.

Obraťte se na poskytovatele služeb.

Chyba vytáčení

Nová síť není povolena.

Byla vložena nová karta
SIM.

Zkontrolujte nová omezení.

Byl dosažen limit
předplaceného volání.

Obraťte se na poskytovatele služeb anebo
obnovte limit pomocí kódu PIN2.
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Řešení problémů
Zpráva

Telefon nelze
zapnout
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Možné příčiny

Možné způsoby řešení

Klávesa Zapnout/
Vypnout byla stisknuta
příliš krátce.

Stiskněte klávesu Zapnout/Vypnout na dobu
nejméně dvou sekund.

Baterie není nabitá.

Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor nabíjení na
displeji.

C

Zpráva

Chyba nabíjení

Možné příčiny

Možné způsoby řešení

Baterie není nabitá.

Nabijte baterii.

Okolní teplota je příliš
vysoká nebo nízká.

Ujistěte se, zda se telefon nabíjí při normální
teplotě.

Problém s kontakty

Zkontrolujte nabíječku a její připojení k telefonu.

Žádné napětí

Zapojte nabíječku do jiné elektrické zásuvky.

Vadná nabíječka

Vyměňte nabíječku.

Špatná nabíječka

Používejte pouze originální příslušenství LG.
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Řešení problémů
Zpráva

134

Možné příčiny

Možné způsoby řešení

Číslo není
povoleno

Je zapnuta funkce
Pevná volba čísla.

Přejděte do menu Nastavení a funkci vypněte.

Nelze přijmout
nebo odeslat
zprávu SMS
a fotografie

Paměť je plná.

Smažte některé zprávy z telefonu.

Nelze otevírat
soubory

Nepodporovaný formát
souboru

Ověřte si, které formáty souborů jsou
podporovány.

Displej se při
přijímání hovoru
nezapne.

Problém se snímačem
blízkosti

Používáte-li ochrannou pásku nebo obal, ověřte, že
nepokrývá oblast okolo snímače blízkosti. Ověřte,
zda je oblast v okolí snímače blízkosti čistá.

Ž

T
h
n

Zpráva

Možné příčiny

Možné způsoby řešení

Žádný zvuk

Režim vibrací

Zkontrolujte stav nastavení v menu zvuku
a ověřte, zda se nenacházíte v režimu vibrací
nebo v tichém režimu.

Telefon ukončil
hovor nebo
nereaguje

Dočasný problém se
softwarem

Zkuste aktualizovat software pomocí webových
stránek.

e
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Často kladené otázky
Kategorie
Podkategorie
BT
Bluetooth
zařízení

Otázka

Jaké funkce jsou dostupné
prostřednictvím připojení
Bluetooth?

Odpověď
Můžete připojit zvukové zařízení Bluetooth, jako
jsou stereofonní či monofonní sluchátka nebo
sada do auta. Pokud je server FTP připojen ke
kompatibilnímu zařízení, můžete také sdílet obsah
uložený na paměťových médiích.

P

S

S

Data
Kontakty
Záloha

Jak mohu zálohovat
kontakty?

Data kontaktů lze synchronizovat mezi telefonem
a službou Gmail™.

s
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Kategorie
Podkategorie

Otázka

Odpověď

Data
Synchronizace

Je možné při využití služby
Gmail nastavit jednosměrnou
synchronizaci?

K dispozici je pouze obousměrná synchronizace.

Data
Synchronizace

Je možné synchronizovat
všechny složky e-mailu?

Složka přijatých zpráv se synchronizuje
automaticky. Ostatní složky můžete zobrazit
a volbou
klepnutím na klávesu Menu
možnosti Složky vybrat složku.

Služba
Google™
Přihlášení ke
službě Gmail

Musím se ke službě Gmail
přihlašovat pokaždé, když
chci mít přístup ke Gmailu?

Pokud jste se již jednou ke službě Gmail přihlásili,
nebude nutné přihlašovat se znovu.

ah

m
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Často kladené otázky
Kategorie
Podkategorie

138

Otázka

Odpověď

Služba
Google™
Účet Google

Je možné filtrovat e-maily?

Ne, filtrování e-mailů telefon nepodporuje.

Funkce
telefonu
E-mail

Co se stane, když při
psaní e-mailu spustím jinou
aplikaci?

Váš e-mail se automaticky uloží jako koncept.

Funkce
telefonu
Vyzváněcí tón

Existuje omezení velikosti
souboru pro případ, že
chci jako vyzváněcí tón
použít soubor MP3?

Omezení velikosti souboru neexistuje.

P

S

Kategorie
Podkategorie
Funkce
telefonu
Čas zprávy
Funkce
telefonu
Navigace
Funkce
telefonu
Synchronizace

Otázka

Odpověď

Můj telefon nezobrazuje
čas přijetí zpráv starších
než 24 hodin. Jak to mohu
změnit?

Časy budete moci zobrazit pouze u zpráv
doručených v daný den.

Je možné nainstalovat
na telefon další navigační
aplikaci?

Nainstalovat a používat lze jakoukoli aplikaci,
která je dostupná prostřednictvím obchodu Play
Store™ a je kompatibilní s daným hardwarem.

Je možné synchronizovat
mé kontakty ze všech mých
e-mailových účtů?

Synchronizovat lze pouze kontakty ze služby
Gmail a serveru MS Exchange (podnikového
e-mailového serveru).
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Často kladené otázky
Kategorie
Podkategorie

Funkce
telefonu
Čekání a pauza

140

Otázka

Odpověď

Pokud jste kontakt přenesli pomocí funkcí Č a P
mezi telefonní čísla, nebudete tyto funkce moci
využívat. Každé číslo budete muset uložit znovu.
Jak ukládat s využitím funkce Čekání a Pauza:
Je možné uložit kontakt
1. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu
s funkcí Čekání a pauza mezi
Telefon .
telefonní čísla?
2. Vytočte číslo a klepněte na klávesu Menu
.
3. Klepněte na možnost Přidat 2s pauzu nebo
Přidat čekání.

P

Z

P

Kategorie
Podkategorie
Funkce
telefonu
Zabezpečení

Funkce
telefonu
Odemknout
Vzor

Otázka

Odpověď

Jaké jsou funkce
zabezpečení telefonu?

Telefon je možné nastavit tak, aby vždy, než
jej bude možné použít, vyžadoval zadání
bezpečnostního gesta.

Jak vytvořím bezpečnostní
gesto?

1. Na domovské obrazovce klepněte na klávesu
.
Menu
2. Klepněte na možnost Systémová nastavení >
kartu Displej > Uzamknout obrazovku.
3. Klepněte na možnost Vyberte zámek
obrazovky > Gesto. Při prvním použití se
zobrazí krátký návod, jak vytvořit bezpečnostní
gesto.
4. Nastavení provedete jedním zadáním gesta
a opakovaným zadáním pro potvrzení.
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Často kladené otázky
Kategorie
Podkategorie

Funkce
telefonu
Odemknout
Vzor

142

Otázka

Jak vytvořím bezpečnostní
gesto?

Odpověď
Bezpečnostní opatření při použití
bezpečnostního gesta.
Je velice důležité, abyste si nastavené
bezpečnostní gesto zapamatovali. Pokud pětkrát
použijete nesprávné gesto, nebudete moci telefon
používat. Máte pět možností zadat bezpečnostní
gesto, kód PIN nebo heslo. Pokud jste použili
všech pět možností, můžete se o ně pokusit
znovu po 30 sekundách. (Případně, pokud jste
předem nastavili kód PIN zálohy, můžete tento
kód PIN zálohy použít k odemknutí gesta.)

P

át
on
í

Kategorie
Podkategorie

Funkce
telefonu
Odemknout
Vzor

Otázka

Co mám dělat, pokud
bezpečnostní gesto
zapomenu a nevytvořil(a)
jsem si v telefonu účet
Google?

Odpověď
Pokud jste zapomněli gesto:
Pokud jste se přihlásili k účtu Google v telefonu,
ale 5krát jste použili nesprávné gesto, klepněte
na tlačítko Zapomenuté gesto. Poté budete
vyzváni k přihlášení s účtem Google, aby se
telefon odemkl. Pokud jste účet Google v telefonu
nevytvořili nebo jej zapomněli, bude třeba provést
obnovení původního stavu.
Upozornění: Jestliže obnovíte výrobní
nastavení, budou veškeré uživatelské aplikace
a data smazány. Před obnovením výrobního
nastavení nezapomeňte zálohovat veškerá
důležitá data.
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Často kladené otázky
Kategorie
Podkategorie
Funkce
telefonu
Paměť

Funkce
telefonu
Podpora jazyků

144

Otázka

Odpověď

Poznám, že je paměť plná?

Ano, obdržíte upozornění.

Je možné změnit jazyk
telefonu?

Telefon je vybaven více jazyky.
Změna jazyka:
1. Na domovské obrazovce klepněte na klávesu
Menu
a poté na možnost Systémová
nastavení.
2. Klepněte na kartu Obecné > Jazyk a vstup
> Jazyk.
3. Klepněte na požadovaný jazyk.

P

In

u

Kategorie
Podkategorie
Funkce
telefonu
Síť VPN

Funkce
telefonu
Interval vypnutí
obrazovky

Otázka

Odpověď

Jak nastavím síť VPN?

Konfigurace přístupu k síti VPN se v jednotlivých
společnostech liší. Pokud chcete nakonfigurovat
přístup k síti VPN z telefonu, musí vám podrobné
informace poskytnout podnikový správce sítě.

Moje obrazovka se vypíná již
po 15 sekundách. Jak mohu
změnit dobu, za kterou se
vypne její podsvícení?

1. Na domovské obrazovce klepněte na klávesu
.
Menu
2. Klepněte na možnost Systémová nastavení >
kartu Displej.
3. Klepněte na možnost Interval vypnutí
obrazovky.
4. Klepněte na požadovaný čas intervalu vypnutí
podsvícení.
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Často kladené otázky
Kategorie
Podkategorie

Otázka

Odpověď

Při použití dat může telefon jako výchozí zvolit
připojení (pokud je připojení Wi-Fi na vašem
Funkce
telefonu zapnuté). Když však telefon přepne
Pokud je k dispozici Wi-Fi
telefonu
a mobilní síť, kterou ze služeb z jedné sítě na druhou, obdržíte upozornění.
Wi-Fi a mobilní využije můj telefon?
Pokud chcete vědět, které datové připojení se
síť
právě využívá, podívejte se, zda je v horní části
obrazovky ikona mobilní síť nebo Wi-Fi.
Funkce
telefonu
Domovská
obrazovka
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Je možné odstranit aplikaci
z domovské obrazovky?

Ano. Jednoduše stiskněte a přidržte danou ikonu,
dokud se v pravé horní části obrazovky nezobrazí
ikona odpadkového koše. Poté, aniž byste zvedali
prst, přetáhněte ikonu do odpadkového koše.

P

u,
zí
ali

Kategorie
Podkategorie

Otázka

Odpověď

Funkce
telefonu
Aplikace

1. Na domovské obrazovce klepněte na klávesu
.
Menu
Stáhl(a) jsem si aplikaci, která
2. Klepněte na možnost Systémová nastavení >
způsobuje mnoho chyb. Jak
kartu Obecné > Aplikace > STAŽENÉ.
ji odstraním?
3. Klepněte na aplikaci a poté na možnost
Odinstalovat.

Funkce
telefonu
Nabíječka

Je možné telefon nabíjet
pomocí datového kabelu
USB bez instalace
nezbytného ovladače USB?

Ano, telefon se prostřednictvím kabelu USB
nabije bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou
nainstalovány nezbytné ovladače.
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Často kladené otázky
Kategorie
Podkategorie

148

Otázka

Odpověď

Funkce
telefonu
Budík

Mohu používat hudební
soubory v budíku?

Ano. Na obrazovce nastavení budíku vyberte
danou skladbu jako zvuk budíku.

Funkce
telefonu
Budík

Bude budík slyšet při
vypnutém telefonu?

Ne, tato funkce není podporována.

Funkce
telefonu
Budík

Hlasitost vyzvánění mám
nastavenou na hodnotu
Vypnuto nebo Vibrace.
Uslyším budík?

Budík je naprogramován tak, aby byl slyšitelný i za
těchto podmínek.

P

st

za

Kategorie
Podkategorie

Otázka

Řešení
obnovení
Obnovení
původního
stavu (obnovení
výchozího
továrního
nastavení)

Jak mohu provést obnovení
výchozího továrního
nastavení, pokud se nemohu
dostat do menu nastavení
telefonu?

Odpověď

Pokud se neobnoví původní stav telefonu,
inicializujte jej pomocí možnosti úplné obnovení
původního stavu (obnovení výrobního nastavení).
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SLOVENSKY
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Pokyny na bezpečné a účinné používanie
Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodržiavanie tohto
návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.
V prípade chyby sa pomocou softvérového nástroja
zabudovaného v telefóne uloží záznam o danej chybe.
Tento nástroj zhromažďuje iba údaje týkajúce sa
chyby, ako napríklad informácie o sile signálu, pozícii
ID telefónu pri náhlom prerušení hovoru a načítaných
aplikáciách. Denník týchto údajov sa používa iba na
určenie príčiny chyby. Tieto denníky sú šifrované a môžu
k nim pristupovať iba zamestnanci autorizovaných centier
opravy zariadení LG v prípade, že dáte svoje zariadenie
opraviť.

Vystavenie účinkom
rádiofrekvenčnej energie
TOTO ZARIADENIE SPĹŇA MEDZINÁRODNÉ SMERNICE O
VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Mobilné zariadenie je rádiovým vysielačom a prijímačom.
Je navrhnuté a vyrobené tak, aby neprekračovalo limity
pre vystavenie rádiovej frekvencii (RF) odporúčané
medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto limity sú
súčasťou komplexných smerníc a stanovujú povolené
hladiny RF energie pre obyvateľstvo.
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 alebo zdravie.
Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú
jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný
výkon (Specific Absorption Rate – SAR). Limit SAR
stanovený v medzinárodných smerniciach je 2,0 W/
kg*. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných
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Pokyny na bezpečné a účinné používanie
prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysiela
na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých
testovaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR určuje
na najvyššej certifikovanej úrovni výkonu, skutočný
SAR zariadenia počas prevádzky môže byť nižší ako
je maximálna hodnota. Je to z dôvodu, že zariadenie
bolo navrhnuté na prevádzku na rôznych úrovniach
výkonu, aby mohlo využívať jedine výkon potrebný na
dosiahnutie siete. Vo všeobecnosti platí, že čím ste
bližšie k základňovej stanici, tým menší je výstupný výkon
zariadenia.
Predtým, ako je možné ponúknuť model telefónu na
predaj verejnosti, musí byť vyhlásená zhoda s európskou
smernicou o rádiových a telekomunikačných koncových
zariadeniach. V tejto smernici sa uvádza ako jedna z
najdôležitejších požiadaviek ochrana bezpečnosti a
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zdravia používateľa a akejkoľvek inej osoby.
Najvyššia hodnota SAR pri testovaní tohto zariadenia na
použitie pri uchu je 0,467 W/kg.
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
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.

Najv
použ
* Lim
je 2
hodn
zahŕ
posk
akék
Hod
poži

Inf

Toto
spĺň
vlná
(FCC

na

u
ť
nej
iť
né
ť,
aný,
by
sti

Najvyššia hodnota SAR pri testovaní tohto zariadenia na
použitie pri tele je 0,443 W/kg.
* Limit SAR pre mobilné zariadenia používané verejnosťou
je 2,0 wattov na kilogram (W/kg), čo je priemerná
hodnota na desať gramov telesného tkaniva. Smernice
zahŕňajú dôležité bezpečnostné limity, aby tak verejnosti
poskytli dodatočnú ochranu a aby zodpovedali za
akékoľvek odchýlky v meraniach.
Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislosti od národných
požiadaviek na podávanie správ a od pásma siete.

Informácie FCC o SAR
Toto mobilné zariadenie je skonštruované tak, aby tiež
spĺňalo požiadavky týkajúce sa vystavenia rádiovým
vlnám stanovené Federálnou komunikačnou komisiou
(FCC) v USA a kanadským Ministerstvom priemyslu

(Industry Canada).
Tieto požiadavky stanovili limit SAR na 1,6 W/kg, pričom
priemer sa vypočítaval na 1 gram tkaniva. Najvyššia
hodnota SAR zistená podľa tejto normy počas certifikácie
produktu je 0,90 W/kg pre použitie pri uchu a 1,12 W/kg
pri správnom nosení na tele.
Okrem toho bolo toto zariadenie testované na bežné
používanie pri nosení na tele so zadnou časťou telefónu
vo vzdialenosti 1 cm (0,39 palca) od tela používateľa.
Na splnenie požiadaviek FCC týkajúcich sa vystavenia RF
musí byť minimálna vzdialenosť medzi telom používateľa
a zadnou časťou telefónu 1 cm (0,39 palca).
* Upozornenia a výstrahy FCC
Upozornenie!
Toto zariadenie vyhovuje časti 15 Pravidiel FCC. Jeho
prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:
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Pokyny na bezpečné a účinné používanie
(1) Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivé rušenie a
(2) musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré
môže spôsobiť neželanú prevádzku.
Upozornenie!
Zmeny alebo úpravy, ktoré konkrétne neschválil výrobca,
môžu mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa
obsluhovať zariadenie.

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.

• U

•
•
•
•

• 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.
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sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.

• Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od

•

•

elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo
osobné počítače.
Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako
radiátory alebo sporáky.
Zabráňte pádu telefónu na zem.
Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani
nárazom.
V 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

• 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.
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, napr. slúchadlá, používajte opatrne.

7

Pokyny na bezpečné a účinné používanie
Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.
• Telefón ani príslušenstvo nepoužívajte na miestach s

vysokou vlhkosťou ako bazény, skleníky, soláriá alebo
tropické prostredie. Telefón by sa mohol poškodiť a
záruka by prestala platiť.
• 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.
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Efektívna prevádzka telefónu
Elektronické zariadenia a zdravotnícke pomôcky
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.
Poraďte sa s lekárom, či používanie telefónu nemôže
narušiť činnosť vašej zdravotníckej pomôcky.
• Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie
aparáty.
• Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV
prijímače, rádiá, počítače atď.
• Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV
prijímače, rádiá, počítače atď.Telefón používajte v
prostredí s teplotou v rozpätí 0ºC až 40ºC. Vystavenie
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telefónu extrémne nízkym alebo vysokým teplotám
môže mať za následok poruchu, poškodenie, dokonca
aj výbuch.

Kardiostimulátory
Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať
minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi mobilným telefónom
a kardiostimulátorom, aby nedošlo k prípadnému
rušeniu kardiostimulátora. Preto je vhodné používať pri
telefonovaní ucho na opačnej strane od kardiostimulátora
a telefón nenosiť v náprsnom vrecku.
Ďalšie informácie týkajúce sa použitia bezdrôtového
prístroja s kardiostimulátorom získate od svojho
ošetrujúceho lekára.

Nemocnice
Vypnite bezdrôtové zariadenia, keď vás o to požiadajú v
nemocnici, na klinike alebo v inom zariadení zdravotnej
starostlivosti. Tieto požiadavky majú zabrániť prípadnému
rušeniu citlivého zdravotníckeho vybavenia.

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.
• Ak je to možné, používajte súpravu na telefonovanie
bez pomoci rúk (handsfree).
• Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať
alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
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Pokyny na bezpečné a účinné používanie
• Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré

elektronické systémy v motorovom vozidle, ako
napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
• Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte
ho nainštalovaným ani prenosným bezdrôtovým
zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo
vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej
funkcie.
• Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať
hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby
ste vedeli o okolitých zvukoch. Je to dôležité najmä v
okolí cestných komunikácií.
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Ochrana pred poškodením sluchu
Aby ste zabránili poškodeniu sluchu,
nepočúvajte dlhodobo hudbu pri vysokej
hlasitosti.
Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to
poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj
telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší.
Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov
nastavili na rozumnú úroveň.
• Keď používate slúchadlá a nepočujete ľudí okolo vás
rozprávať sa, prípadne ak osoba sediaca vedľa vás
počuje, čo počúvate, znížte hlasitosť.
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POZNÁMKA: Nadmerná hlasitosť a akustický
tlak zo slúchadiel a slúchadlových súprav
môžu spôsobiť stratu sluchu.

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

Výbušné prostredie
Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože.
Dodržiavajte zákazy a postupujte podľa predpisov alebo
pravidiel.

Prostredie s rizikom výbuchu
• Nepoužívajte váš telefón 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.

V lietadle
Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení
v lietadle.
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Pokyny na bezpečné a účinné používanie
• 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.

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

vl

• B

m

• V

n

• P

je
d
• A
n
vý
• P
z
sp
• S

a
y

• Batériu nenechávajte na horúcich ani studených

ačky

• V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí
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vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
miestach, pretože by sa tým mohol zhoršiť jej výkon.
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.
VYHLÁSENIE O ZHODE
Týmto spoločnosť LG Electronics
vyhlasuje, že zariadenie LG-D405n spĺňa
základné požiadavky a iné relevantné
ustanovenia smernice 1999/5/EC. Kópiu
Vyhlásenia o zhode nájdete na stránke
http://www.lg.com/global/declaration
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Pokyny na bezpečné a účinné používanie
Kontaktná kancelária pre súlad tohto
zariadenia s predpismi:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
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 tejto príručke. 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,
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nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia
práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne
poskytnutá záruka.

Pre
Po
pri
vad

Likvidácia starého prístroja
1 Všetky elektrické a elektronické produkty by
sa mali zlikvidovať oddelene od komunálneho
odpadu prostredníctvom na to určených zberných
zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo
orgánmi miestnej samosprávy.
2 Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete
predchádzať potenciálnym negatívnym následkom
pre životné prostredie a ľudské zdravie.
3 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých
zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na
likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento
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.

Likvidácia použitých batérií/akumulátorov
1 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.
2 Všetky batérie/akumulátory je potrebné
likvidovať oddelene od komunálneho odpadu
prostredníctvom zberných stredísk ustanovených
na tento účel vládou alebo orgánmi miestnej
samosprávy.
3 Správnou likvidáciou starých batérií/akumulátorov
pomôžete zabrániť prípadným negatívnym
dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat
aj ľudí.
4 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.
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Dôležité upozornenie
Pred použitím telefónu si prečítajte tieto pokyny!
4LÙSBLPUFMFGØOQSJOFTJFUFEPTFSWJTOÏIPTUSFEJTLBBMFCP
[BWPMÈUF[ÈTUVQDPWJTFSWJTOÏIPTUSFEJTLB PWFSUFTJ ĲJ
OJFLUPSâ[QSPCMÏNPWTWBÝÓNUFMFGØOPNOJFKFPQÓTBOâW
UFKUPĲBTUJOÈWPEVOBQPVäÓWBOJF

1. Pamäť telefónu
,FĴKFWPWBÝPNUFMFGØOFNFOFKBLPůWPňOFK
QBNÊUF UFMFGØOOFNÙäFQSJKÓNBŘOPWÏTQSÈWZ+F
QPUSFCOÏTLPOUSPMPWBŘQBNÊŘUFMFGØOVBVWPňOJŘWJBD
QBNÊUFPETUSÈOFOÓNOJFLUPSâDIÞEBKPW OBQSÓLMBEBQMJLÈDJÓ
BMFCPTQSÈW
Odinštalovanie aplikácií:
1 4UMBĲUFUMBĲJEMP
 AplikácieLBSUV
NastaveniaLBSUVVšeobecnéAplikácie



2 ,FĴTBPCKBWJBWÝFULZBQMJLÈDJF OBMJTUVKUFB[WPňUF

WZ

t 7

,

BQMJLÈDJV LUPSÞDIDFUFPEJOÝUBMPWBŘ
3 1PLMFQUFOBNPäOPTŘOdinštalovať

t /

2. Optimalizácia životnosti batérie

t 1

ÇJWPUOPTŘCBUÏSJFNÙäFUFQSFEŇäJŘUâN äFWZQOFUFGVOLDJF 
LUPSÏOFQPUSFCVKFUFNBŘOFVTUÈMFTQVTUFOÏWůQP[BEÓ5P 
BLPBQMJLÈDJFBTZTUÏNPWÏ[ESPKFTQPUSFCÞWBKÞFOFSHJV
CBUÏSJF NÙäFUFNPOJUPSPWBŘ
Predĺženie životnosti batérie telefónu:
t 7ZQOJUFSÈEJPWÞLPNVOJLÈDJV LUPSÞOFQPVäÓWBUF"L
OFQPVäÓWBUFQSJQPKFOJF8J'J #MVFUPPUIBMFCP(14 
WZQOJUFJDI
t ;OÓäUFKBTPCSB[PWLZBOBTUBWUFLSBUÝÓĲBTPWâMJNJUOB

C
O

Kon
t 4

te
4UBW
OBCJ

WZQOVUJFPCSB[PWLZ

F

t 7ZQOJUFBVUPNBUJDLÞTZODISPOJ[ÈDJVTMVäJFC(NBJM 

,BMFOEÈS ,POUBLUZBJOâDIBQMJLÈDJÓ
t /JFLUPSÏQSFW[BUÏBQMJLÈDJFNÙäVTLSBDPWBŘWâESä

CBUÏSJF
t 1SJQPVäÓWBOÓQSFW[BUâDIBQMJLÈDJÓTMFEVKUFÞSPWFŋ

LDJF 
5P 
V

L

OBCJUJBCBUÏSJF
Kontrola úrovne nabitia batérie:
t 4UMBĲUFUMBĲJEMP
 AplikácieLBSUV
Nastavenia VšeobecnéLBSUV Informácie o
telefóneBatéria.
4UBWCBUÏSJF OBCÓKBBMFCPWZCÓKBTB BKFKÞSPWFŋ QFSDFOUP
OBCJUJBCBUÏSJF TB[PCSB[VKÞWIPSOFKĲBTUJPCSB[PWLZ

Monitorovanie a riadenie spôsobu využívania batérie:
t 4UMBĲUFUMBĲJEMP
 LBSUVAplikácie 
Nastavenia VšeobecnéLBSUV > Informácie o
telefóneBatéria > Používanie batérie
/BPCSB[PWLFTB[PCSB[VKFĲBTQPVäÓWBOJBCBUÏSJF
6LB[VKFĲBTQPVäÓWBOJBCBUÏSJFPEQPTMFEOÏIPQSJQPKFOJB
UFMFGØOVL[ESPKVOBQÈKBOJB,FĴKFUFMFGØOQSJQPKFOâL
[ESPKVOBQÈKBOJBo[PCSB[VKF BLPEMIPUFMFGØOGVOHPWBM
OBFOFSHJV[CBUÏSJF/BPCSB[PWLFTBOBDIÈE[B[P[OBN
BQMJLÈDJÓBMFCPTMVäJFC LUPSÏTQPUSFCÞWBKÞFOFSHJVCBUÏSJF
1PMPäLZTÞ[PSBEFOÏQPEňBNOPäTUWBTQPUSFCPWBOFK
FOFSHJFoPEOBKWÊĲÝJFIPQPOBKNFOÝJFNOPäTUWP

B



Dôležité upozornenie
3. Pred inštaláciou aplikácie a
operačného systému typu Open
Source (s otvoreným zdrojovým
kódom)
VAROVANIE
Ak nainštalujete a používate iný operačný
systém ako systém poskytnutý výrobcom, váš
telefón nemusí fungovať správne. Na telefón
sa v takomto prípade nebude vzťahovať
záruka.



4.
VAROVANIE
V záujme ochrany vášho telefónu a
osobných údajov preberajte aplikácie iba z
dôveryhodných zdrojov, ako je napríklad Play
Store™. Ak niektoré aplikácie v telefóne nie
sú správne nainštalované, telefón nemusí
fungovať správne alebo sa môžu vyskytnúť
vážne chyby. Tieto aplikácie, ako i všetky údaje
a nastavenia týchto aplikácií, musíte z telefónu
odinštalovať.

/BTU
UFMFG
Apli
obra
TBP
OBP
1*/
PEPN
Upo
odo
zap
tvor

je
u

4. Používanie vzoru na odomknutie
/BTUBWUFW[PSOBPEPNLOVUJFQSF[WâÝFOJFCF[QFĲOPTUJ
 LBSUV
UFMFGØOV4UMBĲUFUMBĲJEMP
AplikácieNastaveniaLBSUVDisplejZablokovať
obrazovkuVybrať zámku obrazovkyVzor0UWPSÓ
TBPCSB[PWLB LUPSÈWÈTVTNFSOÓQSJWZUWÈSBOÓW[PSV
OBPEPNLOVUJFPCSB[PWLZ.VTÓUFWZUWPSJŘ[ÈMPäOâLØE
1*/ LUPSâQPTMÞäJWQSÓQBEF BL[BCVEOFUFTWPKW[PSOB
PEPNLOVUJF
Upozornenie: Kým nastavíte váš vzor na
odomknutie, založte si konto Google a
zapamätajte si záložný kód PIN zvolený počas
tvorby vzoru zámky.

VAROVANIE
Potrebné bezpečnostné opatrenia pri
používaní uzamknutia vzorom.
Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali vzor
na odomknutie, ktorý ste nastavili. Ak 5-krát
použijete nesprávny vzor, prístup do vášho
telefónu sa zablokuje. Na zadanie vzoru na
odomknutie, kódu PIN alebo hesla máte 5
pokusov. Ak ste využili všetkých 5 možností,
môžete sa o to znova pokúsiť o 30 sekúnd.
Keď si nemôžete spomenúť na svoj vzor
odomknutia, kód PIN alebo heslo:
< Ak ste zabudli váš vzor >



Dôležité upozornenie
"LTUFTBQSPTUSFEOÓDUWPNUFMFGØOVQSJIMÈTJMJEPůLPOUB
(PPHMFBůLSÈU[BEBMJOFTQSÈWOZW[PS QPLMFQUF
OBůQPMPäLVZabudli ste vzor?WEPMOFKĲBTUJPCSB[PWLZ
/ÈTMFEOFTBPEWÈTCVEFWZäBEPWBŘQSJIMÈTFOJFEPWÈÝIP
LPOUB(PPHMF QSÓQBEOFNVTÓUF[BEBŘ[ÈMPäOâLØE1*/ 
LUPSâTUF[WPMJMJQSJOBTUBWPWBOÓV[BNLOVUJBW[PSPN
"LTUFTJWUFMFGØOFOFWZUWPSJMJLPOUP(PPHMFBMFCPTUF
[BCVEMJ[ÈMPäOâLØE1*/ NVTÓUFWZLPOBŘUWSEâSFTFU
< Ak ste zabudli váš kód PIN alebo heslo >
"L[BCVEOFUFWÈÝLØE1*/BMFCPIFTMP CVEFQPUSFCOÏ
WZLPOBŘPCOPWFOJFQÙWPEOÏIPOBTUBWFOJB
Upozornenie: Ak vykonáte obnovenie pôvodného
nastavenia, všetky aplikácie a údaje používateľa
sa odstránia.



POZNÁMKA: Ak ste sa neprihlásili do svojho
konta Google a zabudli ste svoj vzor
na odomknutie, budete musieť zadať záložný
kód PIN.

4
5

5. Použitie funkcie obnovenia
pôvodného nastavenia
(obnovenia nastavení z výroby)
"LTBOFPCOPWÓQÙWPEOâTUBWUFMFGØOV QPVäJUFOB
JOJDJBMJ[ÈDJV[BSJBEFOJBGVOLDJV0COPWFOJFQÙWPEOÏIP
OBTUBWFOJB 0COPWFOJFOBTUBWFOÓ[WâSPCZ 
1 7ZQOJUFUFMFGØO
2 4UMBĲUFBQPESäUFUMBĲJEMPZapnúť/Uzamknúť +
tlačidlo Zníženie hlasitostiOBUFMFGØOF
3 Tlačidlo Zapnúť/UzamknúťVWPňOJUFMFOWQSÓQBEF 

Ak
na
a
ob
zá

EF 

äFTB[PCSB[ÓMPHP-( QPUPNPLBNäJUFPQÊŘTUMBĲUFB
QPESäUFtlačidlo Zapnúť/Uzamknúť
4 ,FĴTB[PCSB[ÓPCSB[PWLBPCOPWFOJBWâSPCOâDI
OBTUBWFOÓÞEBKPW VWPňOJUFWÝFULZUMBĲJEMÈ
5 4UMBĲUFtlačidlo Hlasitosť QSFKEJUFOB[WPMFOÞ
NPäOPTŘBQPUPNTUMBĲFOÓNtlačidla Zapnúť/
UzamknúťWâCFSQPUWSĴUF
VAROVANIE
Ak vykonáte obnovenie pôvodného
nastavenia, všetky aplikácie, údaje používateľa
a licencie DRM sa odstránia. Pred vykonaním
obnovenia pôvodného nastavenia nezabudnite
zálohovať všetky dôležité údaje.

6. Otváranie aplikácií a prepínanie
medzi jednotlivými aplikáciami
4ZTUÏN"OESPJEVNPäŋVKFKFEOPEVDIÏQSFQÓOBOJFNFE[J
WJBDFSâNJÞMPIBNJ NÙäFUFWůŋPNNBŘTÞĲBTOFTQVTUFOÏ
WJBDFSÏBQMJLÈDJF1SFEPUWPSFOÓNVSĲJUFKBQMJLÈDJFOJF
KFQPUSFCOÏ[BUWPSJŘUÞQSFEDIÈE[BKÞDV1PVäÓWBKUFB
QSFQÓOBKUFNFE[JWJBDFSâNJPUWPSFOâNJBQMJLÈDJBNJ
0QFSBĲOâTZTUÏN"OESPJETQSBWVKFWÝFULZBQMJLÈDJF 
[BTUBWVKFBTQÞÝŘBJDIQPEňBQPUSFCZ ĲÓN[BJTŘVKF 
äFOFĲJOOÏBQMJLÈDJF[CZUPĲOFOFTQPUSFCÞWBKÞ[ESPKF
UFMFGØOV
1 4UMBĲUFBQPESäUFtlačidlo Domov
;PCSB[Ó
TB[P[OBNOBQPTMFEZQPVäÓWBOâDIBQMJLÈDJÓ
2 ĠVLOJUFOBBQMJLÈDJV OBLUPSÞDIDFUFQSFKTŘ
1SFEDIÈE[BKÞDBBQMJLÈDJBQSJUPN[PTUBOFWů[BSJBEFOÓ



Dôležité upozornenie
TQVTUFOÈOBůQP[BEÓ"QMJLÈDJVQPQPVäJUÓVLPOĲÓUF

ŘVLOVUÓNOBtlačidlo Späť
t /B[BTUBWFOJFBQMJLÈDJÓŘVLOJUFOBQPMPäLVSprávca
úloh[QPTMFEOÏIP[P[OBNVBQMJLÈDJÓ QPUPNŘVLOJUF
OBQPMPäLVZastaviťBMFCPZastaviť všetko
t /BPETUSÈOFOJFBQMJLÈDJF[P[P[OBNVQPTMFEOâDI
BQMJLÈDJÓQPUJBIOJUFOÈIňBEBQMJLÈDJFEPňBWBBMFCP
EPQSBWB/BWZNB[BOJFWÝFULâDIBQMJLÈDJÓŘVLOJUFOB
QPMPäLVVymazať všetko

7. Prenos hudby, fotografií a videí
pomocou funkcie Synchronizácia
médií (MTP)
1 "LDIDFUFTLPOUSPMPWBŘQBNÊŘPWÏNÏEJÈ ŘVLOJUF
OBQPMPäLV





LBSUVAplikácie

NastaveniaLBSUVVšeobecnéÚložný priestor

2 1SJQPKUFUFMFGØOLQPĲÓUBĲVQPNPDPVLÈCMB64#
3 /BPCSB[PWLFWÈÝIPUFMFGØOVTB[PCSB[ÓVoľba
spôsobu USB pripojenia NPäOPTŘ synchronizácia
médií (MTP).
4 0UWPSUFQSJFĲJOPLQBNÊUFWQPĲÓUBĲJ7ůQPĲÓUBĲJ
NÙäFUF[PCSB[JŘPCTBIWFňLPLBQBDJUOÏIPÞMPäOÏIP
[BSJBEFOJBBQSFOJFTŘTÞCPSZ[ůQPĲÓUBĲBEPQSJFĲJOLB
WůQBNÊUJ[BSJBEFOJBBMFCPOBPQBL

8. Držte telefón vo zvislej polohe
%SäUFNPCJMOâUFMFGØOWP[WJTMFKQPMPIFBLPCFäOâUFMFGØO
7ÈÝUFMFGØOKFWZCBWFOâWTUBWBOPVBOUÏOPV%ÈWBKUF
QP[PS BCZTUFOFQPÝLSJBCBMJBOJOFQPÝLPEJMJ[BEOÞĲBTŘ
UFMFGØOV QSFUPäFISP[ÓSJ[JLP[OÓäFOJBWâLPOV

1SJQ
BMFC
KFVN
LWBMJ

9.

Ak z
sa h
4UMBĲ
Uzam
TFSW

stor

cia

P
OLB

ØO

1SJQSJKÓNBOÓBMFCPVTLVUPĲŋPWBOÓIPWPSPWBQSJPEPTJFMBOÓ
BMFCPQSJKÓNBOÓÞEBKPWOFESäUFEPMOÞĲBTŘUFMFGØOV LEF
KFVNJFTUOFOÈBOUÏOB5BLÏUPESäBOJFNÙäFNBŘWQMZWOB
LWBMJUVIPWPSV

9. Keď zamrzne obrazovka
Ak zamrzne obrazovka alebo telefón nereaguje, keď
sa ho snažíte ovládať:
4UMBĲUFBOBTFLÞOEQPESäUFtlačidloZapnúť/
Uzamknúť"LUFMFGØOTUÈMFOFGVOHVKF PCSÈŘUFTBOB
TFSWJTOÏTUSFEJTLP

TŘ



Zoznámte sa so svojím telefónom
Slúchadlo
Snímač blízkosti
Tlačidlá hlasitosti
Tlačidlo Domov
4MÞäJOBQSFQOVUJFBLFKLPňWFL
PCSB[PWLZOBWâDIPEJTLPWÞPCSB[PWLV
Tlačidlo Späť
t 4MÞäJOBOÈWSBUOBQSFEDIÈE[BKÞDV
PCSB[PWLV
t 1PQPVäJUÓBQMJLÈDJVVLPOĲJUF



Tlačidlo zapnutia/uzamknutia
t 4UMBĲFOÓNBQPESäBOÓNUPIUPUMBĲJEMB
[BQOFUFWZQOFUFUFMFGØO
t ,SÈULZNTUMBĲFOÓNV[BNLOFUF
PEPNLOFUFPCSB[PWLV
Objektív predného fotoaparátu
Tlačidlo Ponuka
;PCSB[ÓEPTUVQOÏNPäOPTUJ

PO
Pr
sn
po
je
živ
ak
te

POZNÁMKA: Snímač blízkosti
Pri prijímaní alebo uskutočňovaní hovoru
snímač blízkosti automaticky vypne
podsvietenie a uzamkne obrazovku, keď
je telefón pri uchu. Táto funkcia predlžuje
životnosť batérie a zabraňuje náhodnej
aktivácii dotykovej obrazovky počas
telefonovania.

VAROVANIE

Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón
alebo sedenie na telefóne môže poškodiť
funkčnosť displeja LCD a dotykovej
obrazovky telefónu. Nezakrývajte snímač
blízkosti obrazovky LCD ochrannou fóliou.
Mohlo by dôjsť k poruche snímača.



Zoznámte sa so svojím telefónom
Tlačidlá hlasitosti
t /BWâDIPEJTLPWFKPCSB[PWLFTMÞäJBOBPWMÈEBOJF
IMBTJUPTUJ[WPOFOJB
t 1PĲBTIPWPSVTMÞäJOBPWMÈEBOJFIMBTJUPTUJ
TMÞDIBEMB
t 1PĲBTQSFISÈWBOJBTLMBECZTÞWJTMFPWMÈEBKÞ
IMBTJUPTŘ

Zás

Tlačidlo zapnutia/uzamknutia

Bles
Konektor na slúchadlá
Mikrofón
Port pre nabíjačku/USB
Infračervená dióda LED



Obj

Otv

Zásuvka na kartu SIM

Objektív fotoaparátu

Dotykový bod NFC

Blesk
Kryt batérie
Batéria
Otvor pre kartu microSD

Reproduktor



Informácie o telefóne
Inštalácia SIM karty a
batérie
4LÙSBLP[BĲOFUFUFMFGØOQPVäÓWBŘ NVTÓUFIPOBTUBWJŘ
7MPäFOJFLBSUZ4*.BCBUÏSJF
1 "LDIDFUFPETUSÈOJŘLSZUCBUÏSJF UFMFGØOQFWOFESäUFW
KFEOFKSVLF6LB[PWÈLPNESVIFKSVLZOBEWJIOJUFLSZU
CBUÏSJF BLPKFUP[OÈ[PSOFOÏOBPCSÈ[LV



2

2 ;BTVŋUFLBSUV4*.EPQSÓTMVÝOÏIPPUWPSV BLPKF
[OÈ[PSOFOÏOBPCSÈ[LV%CBKUFOBUP BCZĲBTŘTP
[MBUâNJLPOUBLUNJTNFSPWBMBOBEPM

3 PN[MBUÏLPOUBLUZUFMFGØOVBCBUÏSJFBCBUÏSJV  
KFNOF[BUMBĲUF BCZ[BQBEMBEPQSÓTMVÝOFKQPMPIZ  



Informácie o telefóne
4 ;BSPWOBKUFLSZUCBUÏSJFWQSJFTUPSFOBCBUÏSJV  B
UMBĲUFIPOBEPM BäLâNTDWBLOVUÓNOF[BQBEOFOB
NJFTUP  

Nabíjanie telefónu
1SFEQSWâNQPVäJUÓNUFMFGØOVOBCJUFCBUÏSJV/BOBCJUJF
CBUÏSJFQPVäJUFOBCÓKBĲLV;BSJBEFOJFNPäOPOBCJŘBKUBL 
äFIPQSJQPKÓUFLůQPĲÓUBĲVQSPTUSFEOÓDUWPNLÈCMB64#
VAROVANIE
Používajte iba nabíjačku, batériu a káble
schválené spoločnosťou LG. Používanie
neschválených nabíjačiek alebo káblov môže
viesť k oneskoreniu nabíjania batérie alebo
k zobrazeniu hlásenia o pomalom nabíjaní.
Používanie neschválených nabíjačiek alebo
káblov môže viesť k výbuchu batérie alebo
poškodeniu zariadenia, na ktoré sa nevzťahuje
záruka na výrobok.



,PO
UFMFG
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,POFLUPSOBOBCÓKBĲLVTBOBDIÈE[BOBůTQPEOFKTUSBOF
UFMFGØOV1SJQPKUFOBCÓKBĲLVBů[BQPKUFKVEPůFMFLUSJDLFK
[ÈTVWLZ

POZNÁMKA:
t Batéria sa musí na začiatku plne nabiť,
aby sa predĺžila jej životnosť.
t Počas nabíjania telefónu neotvárajte
zadný kryt.

Používanie pamäťovej karty
7ÈÝUFMFGØOQPEQPSVKFQBNÊŘPWÏLBSUZNJDSP4%5.B
NJDSP4%)$5.TLBQBDJUPVBäEPů(#5JFUPQBNÊŘPWÏ
LBSUZTÞÝQFDJÈMOFVSĲFOÏQSFNPCJMOÏUFMFGØOZBJOÏ
WFňNJNBMÏ[BSJBEFOJBBTÞJEFÈMOFOBVDIPWÈWBOJF
WFňLâDINFEJÈMOZDITÞCPSPWBLPTÞIVECB WJEFÈB
GPUPHSBGJFQSFQPVäJUJFWPWBÝPNUFMFGØOF
Vloženie pamäťovej karty:
7MPäUFQBNÊŘPWÞLBSUVEP[ÈTVWLZ6JTUJUFTB äFQMÙÝLB
TPů[MBUâNJLPOUBLUNJTNFSVKFOBEPM
Bezpečné vybratie pamäťovej karty:
%PULOJUFTBQPMPäJFL LBSUBAplikácie 
NastaveniaLBSUBVšeobecné > Úložný priestor
Odpojiť kartu SD



Informácie o telefóne
POZNÁMKA:
t Používajte len pamäťové karty kompatibilné
s telefónom. Používanie nekompatibilných
pamäťových kariet môže mať za následok
poškodenie karty a údajov na nej
uložených, ako aj samotného telefónu.
t Keďže zariadenie využíva systém FAT32,
maximálna veľkosť súboru je 4 GB.

Form
1BN
QSFE

PO
od

1
2

V
VAROVANIE
Pamäťovú kartu nevkladajte ani nevyberajte,
keď je telefón zapnutý. Mohla by sa poškodiť
pamäťová karta aj telefón a mohlo by dôjsť
k poškodeniu údajov uložených na pamäťovej
karte.



3
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Formátovanie pamäťovej karty:
1BNÊŘPWÈLBSUBVäNÙäFCZŘOBGPSNÈUPWBOÈ"LOJFKF 
QSFE[BĲBUÓNQPVäÓWBOJBKVNVTÓUFOBGPSNÈUPWBŘ
POZNÁMKA: Počas formátovania sa z karty
odstránia všetky súbory.

1 %PULOVUÓNTBQPMPäLZ PUWPSUF[P[OBNBQMJLÈDJÓ
2 /BMJTUVKUFBTUMBĲUFQPMPäLZNastaveniaLBSUB
Všeobecné > Úložný priestor
3 %PUZLPNTUMBĲUFQPMPäLVOdpojiť kartu SD
4 %PULOJUFTBQPMPäJFLVymazať kartu SDVymazať
kartu SDVymazať všetko
5 "LNÈUFOBTUBWFOÏV[BNLOVUJFW[PSPN [BEBKUFW[PS
OBPEPNLOVUJFBWZCFSUFQPMPäLVVymazať všetko.

POZNÁMKA: Ak je na pamäťovej karte
nejaký obsah, štruktúra priečinkov sa môže
po formátovaní zmeniť, pretože všetky súbory
sa odstránia.

Zamknutie a odomknutie obrazovky
"LUFMFGØODIWÓňVOFQPVäÓWBUF PCSB[PWLBTBWZQOFB
BVUPNBUJDLZV[BNLOF5ÈUPGVOLDJBQPNÈIBQSFEDIÈE[BŘ
OÈIPEOÏNVQPLMFQBOJVBůÝFUSÓCBUÏSJV
,FĴUFMFGØOOFQPVäÓWBUF V[BNLOJUFIPTUMBĲFOÓNUMBĲJEMB
Zapnúť/Uzamknúť 
"LTÞQPĲBTV[BNLOVUJBPCSB[PWLZTQVTUFOÏOFKBLÏ
QSPHSBNZ NÙäVCZŘOBĴBMFKTQVTUFOÏBKWSFäJNF
V[BNLOVUJB1SFEWTUVQPNEPSFäJNVV[BNLOVUJBWÈN
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Informácie o telefóne
PEQPSÞĲBNFVLPOĲJŘWÝFULZQSPHSBNZ BCZTUF[BCSÈOJMJ
[CZUPĲOâNQPQMBULPN OBQSUFMFGØOOFIPWPSZ QSÓTUVQOB
XFCBQSFOPTEÈU 
5FMFGØO[OPWBBLUJWVKFUFTUMBĲFOÓNtlačidla Zapnúť/
Uzamknúť ;PCSB[ÓTBV[BNLOVUÈPCSB[PWLB
;ÈLMBEOÞPCSB[PWLVPEPNLOFUFEPULOVUÓNTBV[BNLOVUFK
PCSB[PWLZBKFKQPTVOVUÓNWňVCPWPňOPNTNFSF0UWPSÓTB
OBQPTMFEZQSFIMJBEBOÈPCSB[PWLB



V

Tip

/BT
UFMFG
Ťuk
WâCF
OBP
Stla
OBůP
[ůOF
PQF
QSFů
BůQP
Ťah
CF[
QSTU

Východisková obrazovka
Tipy pre dotykovú obrazovku
/BTMFEVKÞDBĲBTŘVWÈE[BUJQZOBPWMÈEBOJFWÈÝIP
UFMFGØOV
Ťuknutie alebo dotykoKFEOPŘVLOVUJFQSTUPNTMÞäJOB
WâCFSQPMPäJFL QSFQPKFOÓ PELB[PWBQÓTNFOOBLMÈWFTOJDJ
OBPCSB[PWLF
Stlačenie a podržanieoTUMBĲFOJFBůQPESäBOJFQPMPäLZ
OBůPCSB[PWLFWZLPOÈUFQPLMFQBOÓNOBůQPMPäLV QSJĲPN
[ůOFKOF[EWJIOFUFQSTU LâNTBůOFVTLVUPĲOÓQSÓTMVÝOÈ
PQFSÈDJB"LOBQSÓLMBEDIDFUFPUWPSJŘNPäOPTUJEPTUVQOÏ
QSFůLPOUBLU EPULOJUFůTBLPOUBLUVWů[P[OBNFLPOUBLUPW
BůQPESäUFIP LâNTBůOF[PCSB[ÓLPOUFYUPWÈQPOVLB
ŤahanieoEPULOJUFTBQPMPäLZ DIWÓňVKVQPESäUFBQPUPN
CF[[EWJIOVUJBQSTUBQPTÞWBKUFQSTUQPPCSB[PWLF LâN
QSTUPNOFQSFKEFUFOBQPäBEPWBOÏNJFTUPĠBIBOÓN

QPMPäJFLQP[ÈLMBEOFKPCSB[PWLFNÙäFUFQPMPäLZ
QSFNJFTUŋPWBŘ
Potiahnutie alebo posúvanie prstom oBLTBDIDFUF
QPPCSB[PWLFQPIZCPWBŘQPUJBIOVUÓNBMFCPQPTÞWBOÓN
QSTUB WZLPOBKUFQPůQSWPNQPLMFQBOÓSâDIMZQPIZCQSTUPN
QPůQPWSDIVPCSB[PWLZCF[ů[BTUBWFOJB BCZOBNJFTUP
UPIPOFEPÝMPLůQSFTVOVUJVQPMPäLZ 1PTÞWBOÓNQSTUBQP
PCSB[PWLFOBIPSBMFCPOBEPMNÙäFUFOBQSÓLMBESPMPWBŘW
[P[OBNFBMFCPSâDIMZNQPUJBIOVUÓNQSTUB[ňBWBEPQSBWB
BPQBĲOF QSFDIÈE[BŘNFE[JKFEOPUMJWâNJ[ÈLMBEOâNJ
PCSB[PWLBNJ
Dvojité poklepanieoEWPKJUâNQPLMFQBOÓNQSJCMÓäJUF
[PCSB[FOJFXFCPWFKTUSÈOLZBMFCPNBQZ"LOBQSÓLMBE
DIDFUFQSJTQÙTPCJŘĲBTŘXFCPWFKTUSÈOLZOBůÝÓSLV
PCSB[PWLZ SâDIMPOBůQSÓTMVÝOÞĲBTŘEWBLSÈUQPLMFQUF
0LSFNUPIPTJEWPKJUâNQPLMFQBOÓNNÙäFUFQPĲBT



Východisková obrazovka
QSF[FSBOJBPCSÈ[PLQSJCMÓäJŘBMFCPPEEJBMJŘ
Priblíženie roztiahnutím prstovoQPNPDPVVLB[PWÈLB
BQBMDBNÙäFUFTŘBIPWBOÓNBMFCPSP[ŘBIPWBOÓNQSTUPW
QSJCMÓäJŘBMFCPW[EJBMJŘ[PCSB[FOJFWPXFCPWPNQSFIMJBEBĲJ 
OBNBQFBMFCPQSJQSFIMJBEBOÓPCSÈ[LPW
Otáčanie obrazovkyoWNOPIâDIBQMJLÈDJÈDIB
QPOVLÈDITBPSJFOUÈDJBPCSB[PWLZNFOÓQPEňBGZ[JDLFK
PSJFOUÈDJFTBNPUOÏIP[BSJBEFOJB
POZNÁMKA:
t Ak chcete vybrať položku, poklepte
na stred ikony.
t Pri stláčaní nepoužívajte nadmernú
silu. Dotyková obrazovka je dostatočne
citlivá, aby položku bolo možné vybrať aj
jemným, ale dôrazným poklepaním.



t Na požadovanú možnosť poklepte

končekom prsta. Dávajte pozor, aby ste
nepoklepli na iné tlačidlá.

Základná obrazovka
;ÈLMBEOÈPCSB[PWLBTMÞäJBLPWâDIPEJTLPWâCPE
QSFůNOPIÏBQMJLÈDJFBůGVOLDJF.ÙäFUFOBŋVQSJEÈWBŘ
QPMPäLZBLP[ÈTUVQDPWBQMJLÈDJÓBMFCPNJOJBQMJLÈDJF
(PPHMF BCZTUFNBMJPLBNäJUâQSÓTUVQLůJOGPSNÈDJÈN
BůBQMJLÈDJÈN5PUPKFQSFEWPMFOÏQSPTUSFEJF1SFKEFUFTFN

[ůLUPSFKLPňWFLQPOVLZQPLMFQBOÓNOBůUMBĲJEMP

Ř

TFN


Stavový riadok
0CTBIVKFTUBWPWÏJOGPSNÈDJFUFMFGØOVWSÈUBOFJOGPSNÈDJÓPBLUVÈMOPNĲBTF 
JOUFO[JUFTJHOÈMV TUBWFCBUÏSJFBůJLPOZVQP[PSOFOÓ
Mini aplikácia
8JEHFUZ NJOJBQMJLÈDJF TÞTBNPTUBUOÏBQMJLÈDJF LVůLUPSâNNÈUFQSÓTUVQ
DF[ůPCSB[PWLV"QMJLÈDJFBMFCPDF[ů[ÈLMBEOÞPCSB[PWLV QSÓQBEOFOJFLUPSÞ
[ůWFEňBKÝÓDI[ÈLMBEOâDIPCSB[PWJFL.JOJBQMJLÈDJFTBOBůSP[EJFMPEůSâDIMZDI
WPMJFC[PCSB[VKÞBLPBQMJLÈDJFOBůPCSB[PWLF
Ikony aplikácií
1PLMFQBOÓNOBůJLPOV BQMJLÈDJV QSJFĲJOPLBůQPE KVPUWPSÓUFBůNÙäFUFQPVäÓWBŘ
Ukazovateľ polohy
6LB[VKF LUPSÏQSPTUSFEJF[ÈLMBEOFKPCSB[PWLZTJQSÈWFQSF[FSÈUF
Pole rýchlych tlačidiel
1PTLZUVKFQSÓTUVQůOBKFEFOEPUZLLůGVOLDJÈNWůLUPSPNLPňWFLQSPTUSFEÓ[ÈLMBEOFKPCSB[PWLZ



Východisková obrazovka
Vedľajšia základná obrazovka
0QFSBĲOâTZTUÏNVNPäŋVKFQPVäÓWBOJFWJBDFSâDI
QSPTUSFEÓ[ÈLMBEOFKPCSB[PWLZ LUPSÏQPTLZUVKÞWÊĲÝÓ
QSJFTUPSOBůQSJEÈWBOJFJLPO NJOJBQMJLÈDJÓBůĴBMÝÓDI
X1PUJBIOJUFQSTUPNEPňBWBBMFCPEPQSBWB
QPů[ÈLMBEOFKPCSB[PWLF

Prispôsobenie základnej obrazovky
;ÈLMBEOÞPCSB[PWLVNÙäFUFQSJTQÙTPCJŘQSJEBOÓN
BQMJLÈDJÓ NJOJBQMJLÈDJÓBMFCP[NFOPVUBQJFU
Pridanie položiek na základnú obrazovku
1 %PULOJUFTBQSÈ[EOFKĲBTUJ[ÈLMBEOFKPCSB[PWLZB
QPESäUFKV
2 7QPOVLF3FäJNQSJEBOJBWZCFSUFQPMPäLV LUPSÞ
DIDFUFQSJEBŘ1SJEBOÈQPMPäLBTB[PCSB[ÓOB

38

[ÈLMBEOFKPCSB[PWLF

3 1SFTVŋUFKVQSTUPNOBQPäBEPWBOÏNJFTUPBQPUPN

Ods

[EWJIOJUFQSTU
TIP! Ak chcete pridať ikonu aplikácie na
základnú obrazovku, v ponuke Aplikácie sa
dotknite aplikácie, ktorú chcete pridať, a
podržte ju.
Odobratie položky zo základnej obrazovky
XZákladná obrazovkaEPULOJUFTBBQPESäUF
JLPOV LUPSÞDIDFUFPEPCSBŘQSFTVŋUFKVOB
JLPOV 
Pridanie aplikácie v podobe rýchleho tlačidla
X7QPOVLF"QMJLÈDJFBMFCPOBů[ÈLMBEOFKPCSB[PWLF
TUMBĲUFBůQPESäUFJLPOVQPäBEPWBOFKBQMJLÈDJF

PO
ne

Pris

1

2
3

N

LF

BůQPUJBIOJUFKVEPůQPňBSâDIMZDIUMBĲJEJFM
Odstránenie aplikácie z poľa rýchlych tlačidiel
X%PULOJUFTBBůQPESäUFQPäBEPWBOÏSâDIMFUMBĲJEMP
BůQPUJBIOJUFIPEP 
POZNÁMKA:  UMBĲJEMPAplikácie
nemožno odstrániť.
Prispôsobenie ikon aplikácií na základnej obrazovke
1 %PULOJUFTBQPäBEPWBOFKJLPOZBQMJLÈDJFBůQPESäUFKV 
LâNTBůOFVWPňOÓ[PůTWPKFKTÞĲBTOFKQP[ÓDJF1PUPN
KVQVTUJUFOBůPCSB[PWLV7QSBWPNIPSOPNSPIV

BQMJLÈDJFTBů[PCSB[ÓJLPOBÞQSBW
2 0QÊŘQPLMFQUFOBůJLPOVBQMJLÈDJFBů[WPňUF
QPäBEPWBOâW[IňBEBůWFňLPTŘJLPOZ
3 ;NFOVVMPäÓUFQPLMFQBOÓNOBůUMBĲJEMPOK

Návrat do nedávno používaných
aplikácií
1 4UMBĲUFBQPESäUFUMBĲJEMP

/BPCSB[PWLF
TB[PCSB[ÓLPOUFYUPWÈQPOVLBPCTBIVKÞDBJLPOZ
OBQPTMFEZQPVäJUâDIBQMJLÈDJÓ
2 1PäBEPWBOÞBQMJLÈDJVPUWPSÓUFQPLMFQBOÓN
OBůQSÓTMVÝOÞJLPOV1SÓQBEOFQPLMFQBOÓNOBůUMBĲJEMP
TBůWSÈUJUFOBůQSFEDIÈE[BKÞDVPCSB[PWLV

Panel upozornení
6QP[PSOFOJBWÈNQSJQPNFOÞ äFNÈUFůOPWÏQSJKBUÏ
TQSÈWZ VEBMPTUJLBMFOEÈSBBůCVEÓLZ BLPBKQSFCJFIBKÞDF
VEBMPTUJ OBQSQPĲBTQSFCJFIBKÞDFIPIPWPSV
,FĴQSÓEFP[OÈNFOJF KFIPJLPOBTB[PCSB[ÓWPWSDIOFK
ĲBTUJPCSB[PWLZ*LPOZĲBLBKÞDJDIP[OÈNFOÓTB[PCSB[VKÞ



Východisková obrazovka
OBňBWFKTUSBOFBTZTUÏNPWÏJLPOZBLP8J'JBMFCPÞSPWFŋ
CBUÏSJFTB[PCSB[VKÞOBQSBWP
POZNÁMKA: Dostupné možnosti sa môžu
líšiť v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa
služieb.

Čakajúce
oznámenia



Stav Bluetooth,
Wi-Fi a batérie

Otvorenie panela upozornení
1PUJBIOVUÓNQSTUBOBEPM[PTUBWPWÏIPSJBELBPUWPSÓUF
QBOFMP[OÈNFOÓ

Pole rýchleho prepínania
1PLMFQBOÓNOBůKFEOPUMJWÏUMBĲJEMÈSâDIMFIPQSFQÓOBOJBJDI[BQOFUFWZQOFUF
4UMBĲFOÓNBůQPESäBOÓNUMBĲJEMBQSFKEFUFEPůQPOVLZOBTUBWFOÓEBOFKGVOLDJF
1SF[PCSB[FOJFĴBMÝÓDIUMBĲJEJFMSâDIMFIPQSFQÓOBOJBQPUJBIOJUFQSTUPNEPňBWB
BMFCPEPQSBWB1PQPLMFQBOÓOBůUMBĲJEMP NÙäFUFPETUSÈOJŘ QSJEBŘBMFCP
QSFTÞWBŘUMBĲJEMÈSâDIMFIPQSFQÓOBOJB
QSlide Aplikácia
1PQPLMFQBOÓOBůQPäBEPWBOÞBQMJLÈDJV24MJEFTBUÈUP[PCSB[ÓWůQPEPCF
NBMÏIPPLOBOBůPCSB[PWLF1PQPLMFQBOÓOBůUMBĲJEMP NÙäFUFPETUSÈOJŘ 
QSJEBŘBMFCPQSFTÞWBŘBQMJLÈDJF24MJEF
1PLMFQBOÓNWZNBäFUFWÝFULZVQP[PSOFOJB
Oznámenia
0CTBIVKÞ[P[OBNBLUVÈMOZDIVQP[PSOFOÓTPůTUSVĲOâNQPQJTPN"LDIDFUF
VQP[PSOFOJF[PCSB[JŘ QPLMFQUFOBŋ
"LDIDFUFVQP[PSOFOJF[BUWPSJŘ EPULOJUFTBLBSUZBůQPUJBIOJUFKVTNFSPNOBIPS



Východisková obrazovka
Indikačné ikony v stavovom riadku
*OEJLBĲOÏJLPOZTB[PCSB[VKÞWTUBWPWPNSJBELVWIPSOFK
ĲBTUJPCSB[PWLZBVQP[PSŋVKÞOB[NFÝLBOÏIPWPSZ OPWÏ
TQSÈWZ VEBMPTUJLBMFOEÈSB TUBW[BSJBEFOJBBĴBMÝJF
TLVUPĲOPTUJ
*LPOZ[PCSB[PWBOÏWIPSOFKĲBTUJPCSB[PWLZQPTLZUVKÞ
JOGPSNÈDJFPTUBWF[BSJBEFOJB*LPOZVWFEFOÏWUBCVňLF
OJäÝJFTÞOJFLUPSÏ[UâDIOBKCFäOFKÝÓDI
Ikona

Popis

3FäJN7MJFUBEMFKF[BQOVUâ
"LUÓWOFQSJQPKFOJFLTJFUJ8J'J
1SJQPKFOÏTMÞDIBEMÈTLÈCMPN
1SFCJFIBIPWPS
;NFÝLBOâIPWPS
3P[ISBOJF#MVFUPPUIKF[BQOVUÏ

/JFKFWMPäFOÈLBSUB4*.
/JFKFEPTUVQOâäJBEOZTJHOÈMTJFUF



4ZTUÏNPWÏWBSPWBOJF

+FOBTUBWFOâCVEÓL

#BUÏSJBTBOBCÓKB

%PTUVQOÈOPWÈIMBTPWÈQPÝUB

5FMFGØOKFQSJQPKFOâLQPĲÓUBĲVDF[
LÈCFM64#

/PWÈUFYUPWÈBMFCPNVMUJNFEJÈMOBTQSÈWB

1SFCFSBKÞTBÞEBKF

1SÈWFISÈQJFTFŋ

/BISÈWBKÞTBÞEBKF

4UMNFOÏ[WPOFOJF

(14KF[BQOVUÏ

7JCSBĲOâSFäJNKF[BQOVUâ

4ZODISPOJ[VKÞTBÞEBKF

#BUÏSJBKFÞQMOFOBCJUÈ

%PTUVQOÈOPWÈTQSÈWB(NBJM



Východisková obrazovka
%PTUVQOÈOPWÈTQSÈWBWBQMJLÈDJJ
)BOHPVUT
7ZCFSUFWTUVQOÞNFUØEV
"LUÓWOFQSÓTUVQPWÏNJFTUPIPUTQPU
POZNÁMKA: Umiestnenie ikon v stavovom
riadku sa môže líšiť v závislosti od funkcie
alebo služby.



Klávesnica na displeji

Za

1PNPDPVLMÈWFTOJDFOBPCSB[PWLFNÙäFUF[BEÈWBŘUFYU
,MÈWFTOJDBTBBVUPNBUJDLZ[PCSB[ÓOBPCSB[PWLF LFĴ
QPUSFCVKFUF[BEBŘUFYU"LDIDFUFLMÈWFTOJDV[PCSB[JŘ
SVĲOF QPLMFQUFOBUFYUPWÏQPMF EPLUPSÏIPDIDFUF
[BEÈWBŘUFYU
Používanie klávesnice a zadávanie textu
"LDIDFUF BCZCPMPOBTMFEVKÞDFOBQÓTBOÏQÓTNFOP
WFňLÏ QPLMFQUFSB[,MFQOJUFEWBLSÈU BCZCPMJWFňLÏ
WÝFULZQÓTNFOÈ
 ,MFQOVUÓNQSFQÓOBUFNFE[JOVNFSJDLPVB
TZNCPMPWPVLMÈWFTOJDPV
,MFQOVUÓNWMPäÓUFNFE[FSV
,MFQOVUÓNQSFKEFUFOBůOPWâSJBEPL
,MFQOVUÓNWZNBäFUFQSFEDIÈE[BKÞDJ[OBL

,FĴ
ÝQBO
ÝQBO
"LO
vBi 
[OBL
1PUP

YU

OP

Zadávanie písmen s diakritikou
,FĴBLPKB[ZLOBQÓTBOJFUFYUV[WPMÓUFGSBODÞ[ÝUJOVBMFCP
ÝQBOJFMĲJOV NÙäFUFQÓTBŘÝQFDJÈMOFGSBODÞ[TLFBMFCP
ÝQBOJFMTLF[OBLZ OBQSvÈi 
"LOBQSÓLMBEDIDFUF[BEBŘvÈi TUMBĲUFBQPESäUFLMÈWFT
vBi BäLâNTBLMÈWFTOF[PCSB[ÓWÊĲÝÓBOF[PCSB[JBTB
[OBLZQSFSÙ[OFKB[ZLZ
1PUPNWZCFSUFQPäBEPWBOâÝQFDJÈMOZ[OBL



Nastavenie konta Google
1SJQSWPN[BQOVUÓUFMFGØOVNÈUFNPäOPTŘBLUJWPWBŘTJFŘ 
QSJIMÈTJŘTBEPLPOUB(PPHMFBWZCSBŘTQÙTPCQPVäÓWBOJB
OJFLUPSâDITMVäJFC(PPHMF

Nastavenie konta Google:
t 1PNPDPV[PCSB[FOFKPCSB[PWLZOBTUBWFOJBTBQSJIMÈTUF

EPLPOUB(PPHMF
 ALEBO
t 4UMBĲUFQPMPäLZ
 LBSUBAplikácie
WZCFSUFBQMJLÈDJV(PPHMF OBQSÓLMBEGmail WâCFSPN
QPMPäLZNovýWZUWPSUFOPWÏLPOUP
"LVäNÈUFLPOUP(PPHMF QPLMFQUFOBůNPäOPTŘ
Existujúci [BEBKUFWBÝVFNBJMPWÞBESFTVBůIFTMP
BůQPUPNQPLMFQUFOBůUMBĲJEMP 
1PWZUWPSFOÓBOBTUBWFOÓLPOUB(PPHMFWUFMFGØOFTB
UFMFGØOBVUPNBUJDLZTZODISPOJ[VKFTWBÝÓNLPOUPN(PPHMF



P
OBXFCF
7BÝFLPOUBLUZ TQSÈWZ[PTMVäCZ(NBJM QPEVKBUJBW
LBMFOEÈSJBPTUBUOÏJOGPSNÈDJF[UâDIUPBQMJLÈDJÓBTMVäJFC
OBXFCFTB[PTZODISPOJ[VKÞTUFMFGØOPN 5PUPCVEF
[ÈWJTJFŘPEWBÝJDIOBTUBWFOÓTZODISPOJ[ÈDJF
1PQSJIMÈTFOÓNÙäFUFWUFMFGØOFQPVäÓWBŘTMVäCZ(NBJM
BWZVäÓWBŘWâIPEZTMVäJFCPETQPMPĲOPTUJ(PPHMF

Wi

1SPT
WZTP
CF[E
QPN

Pri

"LD
TBQ
QSÓTU
TÞP
TÞT
QSJQP
TQSÈ
/BQ
LFĴ

JFC



Pripojenie k sieťam a zariadeniam
Wi-Fi
1SPTUSFEOÓDUWPNQSJQPKFOJB8J'JNÙäFUFQPVäÓWBŘ
WZTPLPSâDIMPTUOÏJOUFSOFUPWÏQSJQPKFOJFWSÈNDJQPLSZUJB
CF[ESÙUPWÏIPQSÓTUVQPWÏIPCPEV "1 7ZVäÓWBKUFJOUFSOFU
QPNPDPVSP[ISBOJB8J'JCF[[CZUPĲOÏIPQMBUFOJB

Pripojenie do sietí Wi-Fi
"LDIDFUFWůUFMFGØOFQPVäÓWBŘQSJQPKFOJF8J'J NVTÓUF
TBQSJQPKJŘLůCF[ESÙUPWÏNVQSÓTUVQPWÏNVCPEVBMFCP
QSÓTUVQPWÏNVNJFTUVvIPUTQPUi/JFLUPSÏQSÓTUVQPWÏCPEZ
TÞPUWPSFOÏBNÙäFUFTBLOJNKFEOPEVDIPQSJQPKJŘ*OÏ
TÞTLSZUÏBMFCPQPVäÓWBKÞJOÏ[BCF[QFĲPWBDJFQSWLZOB
QSJQPKFOJFLUâNUPQSÓTUVQPWâNCPEPNNVTÓUFUFMFGØO
TQSÈWOFOBTUBWJŘ
/BQSFEŇäFOJFäJWPUOPTUJCBUÏSJFWZQOJUFQSJQPKFOJF8J'J 
LFĴIPOFQPVäÓWBUF

POZNÁMKA: Ak sa nachádzate mimo
zóny Wi-Fi alebo ste nastavili funkciu Wi-Fi
na možnosť Vyp., váš mobilný operátor
vám môže účtovať poplatky za používanie
mobilného dátového pripojenia.

Zapnutie pripojenia Wi-Fi a
pripojenie k sieti Wi-Fi
1 4UMBĲUFQPMPäLZ

 LBSUVAplikácie >
NastaveniaLBSUV Siete > Wi-Fi
2 1PMPäLVWi-FiOBTUBWUFOBNPäOPTŘZap. ĲÓNKV
[BQOFUFB[BĲOÞTBWZIňBEÈWBŘEPTUVQOÏTJFUF8J'J
3 ;OPWVQPLMFQUFOBQPOVLV8J'J BCZTUF[PCSB[JMJ
[P[OBNBLUÓWOZDITJFUÓ8J'JBTJFUÓ8J'JWůEPTBIV



Pripojenie k sieťam a zariadeniam
t ;BCF[QFĲFOÏTJFUFTÞP[OBĲFOÏJLPOPV[ÈNLZ

4 ,TJFUJTBQSJQPKÓUFQPLMFQBOÓNOBKFKOÈ[PW
t "LKFTJFŘ[BCF[QFĲFOÈ [PCSB[ÓTBWâ[WBOB

[BEBOJFIFTMBBMFCPJOâDIQPWFSFOÓ 1PESPCOPTUJ
WÈNQPTLZUOFWÈÝTQSÈWDBTJFUF
5 4UBWPWâSJBEPL[PCSB[VKFJLPOZ LUPSÏTJHOBMJ[VKÞTUBW
QSJQPKFOJB8J'J

Bluetooth
/BPEPTJFMBOJFEÈUBQPNPDPVSP[ISBOJB#MVFUPPUINÙäFUF
QPVäJŘQSÓTMVÝOÞBQMJLÈDJV BMFOJFQPOVLV#MVFUPPUI BLP
KFUPNPäOÏWPWÊĲÝJOFNPCJMOâDIUFMFGØOPW



POZNÁMKA:
t Spoločnosť LG nie je zodpovedná
za stratu, zachytenie alebo zneužitie
údajov odoslaných alebo prijatých
prostredníctvom bezdrôtovej technológie
Bluetooth.
t Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate
údaje zo zariadení, ktoré sú dôveryhodné
a náležite zabezpečené. Ak sú medzi
zariadeniami prekážky, prevádzková
vzdialenosť sa môže znížiť.
t Niektoré zariadenia, najmä tie,
ktoré neboli testované a schválené
spoločnosťou Bluetooth, môžu byť so
zariadením nekompatibilné.
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Zapnutie rozhrania Bluetooth a spárovanie telefónu
so zariadením Bluetooth
1SFEQSJQPKFOÓNNVTÓUFWBÝF[BSJBEFOJFTQÈSPWBŘTJOâN
[BSJBEFOÓN
1 4UMBĲUFQPMPäLZ
 LBSUVAplikácie >
NastaveniaLBSUVSieteBůOBTUBWUFBluetooth
OBNPäOPTŘ ZAP
2 ;OPWBQPLMFQUFOBQPOVLVBluetooth;PCSB[ÓTB
NPäOPTŘOBTUBWFOJBWJEJUFňOPTUJWÈÝIPUFMFGØOV
BůNPäOPTŘWZIňBEÈWBOJB[BSJBEFOÓ1PUPNŘVLOJUF
OBNPäOPTŘVyhľadanie zariadení ĲÓN[PCSB[ÓUF
[BSJBEFOJBWůEPTBIVTJHOÈMV#MVFUPPUI
3 7[P[OBNFWZCFSUF[BSJBEFOJF TLUPSâNDIDFUF
TQÈSPWBŘTWPKUFMFGØO
,FĴQÈSPWBOJFQSFCFIOFÞTQFÝOF WBÝF[BSJBEFOJB

TBůQSJQPKÓLQSÓTMVÝOÏNV[BSJBEFOJV
POZNÁMKA: Niektoré zariadenia, najmä
slúchadlové súpravy alebo hands-free súpravy
do auta, môžu mať fixný Bluetooth PIN, napr.
0000. Ak druhé zariadenie používa kód PIN,
systém vás požiada o jeho zadanie.
Odosielanie údajov pomocou bezdrôtovej funkcie
Bluetooth
1 7ZCFSUFTÞCPSBMFCPQPMPäLV OBQSLPOUBLU VEBMPTŘ
LBMFOEÈSBBMFCPNFEJÈMOZTÞCPS WůQSÓTMVÝOFK
BQMJLÈDJJBMFCPWůQPOVLFStiahnuté.
2 7ZCFSUFNPäOPTŘOBPEPTJFMBOJFÞEBKPW
QSPTUSFEOÓDUWPNSP[ISBOJB#MVFUPPUI



Pripojenie k sieťam a zariadeniam
POZNÁMKA: Metóda pre výber možnosti sa
môže líšiť v závislosti od typu údajov.

3 7ZIňBEBKUF[BSJBEFOJFTQPEQPSPVSP[ISBOJB
#MVFUPPUIBWZLPOBKUFQÈSPWBOJF
Prijímanie údajov pomocou bezdrôtovej funkcie
Bluetooth
1 4UMBĲUFQPMPäLZ
 LBSUVAplikácie >
NastaveniaLBSUVSieteBůOBTUBWUFBluetooth
OBNPäOPTŘZAP
2 0QÊUPWOâNQPLMFQBOÓNOBQPOVLVBluetooth
Bů[BĲJBSLOVUÓNQPMÓĲLBWůIPSOFKĲBTUJPCSB[PWLZ
[WJEJUFňOÓUFUFMFGØOQSFPTUBUOÏ[BSJBEFOJB



POZNÁMKA: Ak chcete vybrať čas, dokedy
bude vaše zariadenie viditeľné, poklepte
> Časový limit viditeľnosti.
na položku

3 7ZCFSUFQPMPäLVPrijaťOBQPUWSEFOJFUPIP äFTJ
QSBKFUFQSJKÓNBŘÞEBKF[UPIUP[BSJBEFOJB

Zdieľanie dátového pripojenia
vášho telefónu
'VOLDJF64#UFUIFSJOHBQSFOPTOâ8J'JIPUTQPUTÞ
WâIPEOÏWQSÓQBEF LFĴOJFTUFWEPTBIVCF[ESÙUPWâDI
TJFUÓ.PCJMOÏEÈUPWÏQSJQPKFOJFWÈÝIPUFMFGØOVNÙäFUF
[EJFňBŘTKFEOâNQPĲÓUBĲPNQPNPDPVLÈCMB64#
QSJWÊ[VKÞDFQSJQPKFOJF64# U[WUFUIFSJOH .PCJMOÏEÈUPWÏ
QSJQPKFOJFUFMFGØOVNÙäFUF[ÈSPWFŋ[EJFňBŘTůWJBDBLP
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2 ;BEBKUFIFTMPBůQPLMFQUFOBůQPMPäLVUložiť
KFEOâN[BSJBEFOÓNTÞĲBTOF BUPUBL äFTWPKUFMFGØO
QSFNFOÓUFOBQSFOPTOÏQSÓTUVQPWÏNJFTUPIPUTQPU8J'J
TIP! Ak je vo vašom počítači nainštalovaný
,FĴUFMFGØO[EJFňBTWPKFEÈUPWÏQSJQPKFOJF WTUBWPWPN
operačný systém Windows 7 alebo novšia
SJBELVTB[PCSB[ÓJLPOBBLPEPĲBTOÏP[OÈNFOJFW
distribúcia Linuxu (ako napr. Ubuntu), zvyčajne
TDISÈOLFP[OÈNFOÓ
nebýva potrebné pripraviť počítač na tethering.
/BKOPWÝJFJOGPSNÈDJFPQSJWÊ[VKÞDPNQSJQPKFOÓB
Ak však máte staršiu verziu operačného
QSFOPTOâDIQSÓTUVQPWâDINJFTUBDIIPUTQPU WSÈUBOF
systému Windows alebo iný operačný systém,
QPEQPSPWBOâDIPQFSBĲOâDITZTUÏNPWBĴBMÝÓDI
možno bude potrebné pripraviť počítač
JOGPSNÈDJÓ OÈKEFUFOBMPLBMJUFIUUQXXXBOESPJEDPN
na sieťové pripojenie cez USB. Najnovšie
UFUIFS
informácie o tom, ktoré operačné systémy
Zdieľanie dátového pripojenia telefónu formou
podporujú priväzujúce pripojenie USB a ako
prenosného prístupového bodu Wi-Fi.
ich treba nakonfigurovať, nájdete na lokalite
1 'VOLDJVBLUJWVKFUFTUMBĲFOÓNQPMPäJFL
 
http://www.android.com/tether.
LBSUVAplikácie > Nastavenia > LBSUV Siete 
Tethering & SieteWi-Fi Prístupový bod.



Pripojenie k sieťam a zariadeniam
Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného
prístupového miesta hotspot
.ÙäFUF[NFOJŘOÈ[PWTJFUF8J'JWÈÝIPUFMFGØOV 44*% B
[BCF[QFĲJŘKFIPTJFŘ8J'J
1 4UMBĲUFQPMPäLZ
 LBSUV Aplikácie >
NastaveniaLBSUVSiete > Tethering & Siete
Wi-Fi Prístupový bod
2 1PLMFQUFOBQPMPäLVNastavenie pre Wi-Fi
prístupový bod
t 0UWPSÓTBEJBMØHPWÏPLOPNastavenie pre Wi-Fi
prístupový bod
t .ÙäFUF[NFOJŘidentifikátor SSID OÈ[PW siete 
LUPSâWJEJBJOÏ[BSJBEFOJBQSJWZIňBEÈWBOÓTJFUÓ
8J'J
t 1PLMFQBOÓNOBQPOVLVBezpečnosťNÙäFUF



UJFäOBLPOGJHVSPWBŘTJFŘTPů[BCF[QFĲFOÓN
QSPTUSFEOÓDUWPNDISÈOFOÏIPQSÓTUVQV81"ů
8J'J1SPUFDUFE"DDFTT TůWPQSFE[EJFňBOâN
LňÞĲPN 14, 
t "LTUMBĲÓUFNPäOPTŘ[BCF[QFĲFOJBWPA2 PSK L
EJBMØHPWÏNVPLOVGVOLDJFNastavenie pre Wi-Fi
prístupový bodTBQSJEÈQPMFQSFIFTMP"L[BEÈUF
IFTMP UPUPIFTMPCVEFUFNVTJFŘ[BEBŘQSJQSJQPKFOÓ
LQSÓTUVQPWÏNVNJFTUVIPUTQPUUFMFGØOVQPNPDPV
QPĲÓUBĲBBMFCPJOÏIP[BSJBEFOJB/BTUBWFOÓN
QPMPäLZOtvorenáWůQPOVLFBezpečnosťNÙäFUF
PETUSÈOJŘ[BCF[QFĲFOJFWBÝFKTJFUF8J'J
3 1PLMFQUFOBQPMPäLVUložiť
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POZOR! Ak nastavíte možnosť zabezpečenia
Otvorené, nebudete môcť zabrániť iným
osobám neoprávnene využívať služby
pripojenia online, vďaka čomu vám môžu
byť účtované dodatočné poplatky. Ak
chcete zabrániť neoprávnenému používaniu,
odporúčame vám ponechať túto možnosť
zabezpečenia zapnutú.

Wi-Fi Direct
1SJQPKFOJF8J'J%JSFDUQPEQPSVKFQSJBNFQSJQPKFOJF
NFE[J[BSJBEFOJBNJTPůTQVTUFOâNSP[ISBOÓN8J'J
CF[ůQSÓTUVQPWÏIPCPEV1SJQPKFOJF8J'J%JSFDUTQÙTPCVKF
OBENFSOÞTQPUSFCVFOFSHJFCBUÏSJF QSFUPPEQPSÞĲBNF
QSJQPVäJUÓUFKUPGVOLDJF[BQPKJŘUFMFGØOEPFMFLUSJDLFK

[ÈTVWLZ1SFE[EJFňBOÓNTLPOUSPMVKUFOBTUBWFOJBTJFUF
8J'JB8J'J%JSFDUBVJTUJUFTB äFTÞWÝFUDJQPVäÓWBUFMJB
QSJQPKFOÓLUFKJTUFKTJFUJ

PC pripojenia prostredníctvom
kábla USB
;JTUJUF BLPQSJQPKJŘWBÝF[BSJBEFOJFLQPĲÓUBĲV
QSPTUSFEOÓDUWPNLÈCMB64#WSFäJNPDIQSJQPKFOJB64#
Prenos hudby, fotografií a videa pomocou
veľkokapacitných úložných zariadení USB
1 1SJQPKUFUFMFGØOLQPĲÓUBĲVQPNPDPVLÈCMB64#
2 "LTUFEPQPĲÓUBĲBOFOBJOÝUBMPWBMJTPGUWÏS-(
"OESPJE1MBUGPSN%SJWFS CVEFUFNVTJFŘ[NFOJŘ
OBTUBWFOJBSVĲOF7ZCFSUFQPMPäLZNastavenia
systému > Všeobecné> PC pripojenie > Voľba



H

Pripojenie k sieťam a zariadeniam
spôsobu USB pripojenia QPUPN[WPňUFQPMPäLV
Synchronizácia médií (MTP)
3 5FSB[NÙäFUF[PCSB[JŘPCTBIWFňLPLBQBDJUOÏIP
ÞMPäOÏIP[BSJBEFOJBWQPĲÓUBĲJBQSFOJFTŘTÞCPSZ
Synchronizácia s prehrávačom Windows Media
Player
6JTUJUFTB äFKFWQPĲÓUBĲJOBJOÝUBMPWBOâQSFISÈWBĲ
8JOEPXT.FEJB1MBZFS
1 /BQSJQPKFOJFUFMFGØOVLQPĲÓUBĲV WLUPSPNKF
OBJOÝUBMPWBOâQSFISÈWBĲ8JOEPXT.FEJB1MBZFS 
QPVäJUFLÈCFM64#
2 7ZCFSUFNPäOPTŘSynchronizácia médií (MTP)1P
QSJQPKFOÓTBWQPĲÓUBĲJ[PCSB[ÓLPOUFYUPWÏPLOP
3 0UWPSUFQSFISÈWBĲ8JOEPXT.FEJB1MBZFS QPNPDPV
LUPSÏIPCVEFUFTZODISPOJ[PWBŘIVEPCOÏTÞCPSZ



4 7LPOUFYUPWPNPLOFVQSBWUFBMFCP[BEBKUFOÈ[PW
[BSJBEFOJB BLKFQPUSFCOÏ 

5 1PäBEPWBOÏIVEPCOÏTÞCPSZP[OBĲUFBNZÝPVJDI
QSFTVŋUFEP[P[OBNVOBTZODISPOJ[ÈDJV
6 4QVTUJUFTZODISPOJ[ÈDJV
t "CZNPIMBQSFCFIOÞŘTZODISPOJ[ÈDJBTQSFISÈWBĲPN
8JOEPXT.FEJB1MBZFS NVTJBCZŘTQMOFOÏUJFUP
QPäJBEBWLZ
Položky
0QFSBĲOâTZTUÏN
7FS[JBQSFISÈWBĲB
8JOEPXT.FEJB1MBZFS

Požiadavka
.JDSPTPGU8JOEPXT91
41 7JTUBBMFCPOPWÝÓ
8JOEPXT.FEJB1MBZFS
BMFCPOPWÝÓ
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Hovory
Uskutočnenie hovoru
1 1PLMFQBOÓNOBQPMPäLV

PUWPSÓUFLMÈWFTOJDVT

UMBĲJEMBNJ

2 1PNPDPVLMÈWFTOJDF[BEBKUFĲÓTMP"LDIDFUF
PETUSÈOJŘĲÓTMJDV QPLMFQUFOBůUMBĲJEMP



3 1PLMFQBOÓNOBůUMBĲJEMP
VTLVUPĲOÓUFIPWPS
4 )PWPSVLPOĲÓUFQPLMFQBOÓNOBůJLPOVKoniec

TIP! Ak chcete zadať symbol „+“ pri
medzinárodných hovoroch, dotykom stlačte a
.
podržte položku

Volanie kontaktom
1 1PLMFQBOÓNOBJLPOV PUWPSÓUFLPOUBLUZ
2 1SFDIÈE[BKUF[P[OBNPNLPOUBLUPWBMFCP[BEBKUF

OJFLPňLPQSWâDIQÓTNFOLPOUBLUV LUPSÏNVDIDFUF
WPMBŘ BůQPLMFQUFOBůQPMPäLVVyhľadávanie
kontaktov
3 7ů[P[OBNFQPLMFQUFOBůLPOUBLU LUPSÏNVDIDFUF
WPMBŘBůOÈTMFEOFOBůJLPOV 

Prijatie a odmietnutie hovoru
"LWÈNOJFLUPWPMÈBWÈÝUFMFGØOKFWV[BNLOVUPNTUBWF 
QSTUPNLUPSâNLPňWFLTNFSPNB
QPUJBIOJUFQPMPäLV
QSJKNJUFQSJDIÈE[BKÞDJIPWPS
"LDIDFUFIPWPSPENJFUOVŘ QPUJBIOJUFQPMPäLV

QSTUPNLUPSâNLPňWFLTNFSPN
"LDIDFUFPEPTMBŘSâDIMVTQSÈWV QPUJBIOJUFJLPOV
Odmietnuť so správouňVCPWPňOâNTNFSPN



Hovory
TIP! Odmietnutie so správou
Pomocou tejto funkcie môžete rýchlo
odoslať správu. Je to praktické, ak napríklad
potrebujete odmietnuť hovor počas stretnutia.

Nastavenie hlasitosti hovoru
"LDIDFUFQPĲBTIPWPSVVQSBWJŘIMBTJUPTŘQSJDIÈE[BKÞDFIP
IPWPSV QPVäJUFUMBĲJEMÈ[WâÝFOJBB[OÓäFOJBIMBTJUPTUJOB
ňBWFKTUSBOFUFMFGØOV

Uskutočnenie druhého hovoru
1 1PĲBTQSWÏIPIPWPSVQPLMFQUFOBUMBĲJEMP


Pridať hovorBůWZUPĲUFĲÓTMP.ÙäFUFUBLJTUPQSFKTŘ
EPů[P[OBNVQPTMFEOâDIWPMBOâDIĲÓTFMQPLMFQBOÓN
OBůJLPOV BMFCPWZIňBEÈWBŘWůLPOUBLUPDI



2
3
4
5

QPLMFQBOÓNOBůJLPOV BůWZCSBŘLPOUBLU LUPSÏNV
DIDFUF[BWPMBŘ
1PLMFQBOÓNOBůUMBĲJEMP VTLVUPĲOÓUFIPWPS
/BPCSB[PWLFIPWPSVTB[PCSB[JBPCJEWBIPWPSZ1SWâ
IPWPSCVEF[BCMPLPWBOâBQPESäBOâ
1PLMFQBOÓNOB[PCSB[FOÏĲÓTMPQSFQÓOBUFNFE[J
IPWPSNJ1SÓQBEOFNÙäFUFQPLMFQBŘOBůNPäOPTŘ 
Zlúčiť ĲÓN[BĲOFUFLPOGFSFOĲOâIPWPS
"LDIDFUFVLPOĲJŘBLUÓWOFIPWPSZ QPLMFQUF
OBůQPMPäLVKoniecBMFCPTUMBĲUFUMBĲJEMP
QPUJBIOJUFQBOFMVQP[PSOFOÓOBEPMBůWZCFSUFJLPOV
Ukončiť hovor 

POZNÁMKA: Spoplatňuje sa každý
uskutočňovaný hovor.
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Zobrazenie protokolov hovorov

Nastavenia hovorov

1SWâ

/B[ÈLMBEOFKPCSB[PWLFQPLMFQUFOBůQPMPäLV 

BůWZCFSUFLBSUVProtokoly hovorov
;PCSB[UFLPNQMFUOâ[P[OBNWÝFULâDIWZUPĲFOâDI 
QSJKBUâDIB[NFÝLBOâDIIPWPSPW

.ÙäFUFOBLPOGJHVSPWBŘOBTUBWFOJBUFMFGØOOFIPIPWPSV 
BLPOBQSQSFTNFSPWBOJFIPWPSV BLPBKJOÏÝQFDJÈMOF
GVOLDJFQPOÞLBOÏWBÝÓNQPTLZUPWBUFňPN
1 /B[ÈLMBEOFKPCSB[PWLFQPLMFQUFOBůJLPOV 
2 1PLMFQUFOBUMBĲJEMP

3 1PLMFQUFOBQPMPäLVNastavenia hovorovBWZCFSUF
NPäOPTUJ LUPSÏDIDFUFVQSBWJŘ

OV



TIP!
t Poklepaním na ktorúkoľvek položku
protokolu hovorov zobrazíte dátum, čas
a dĺžku hovoru.
t Poklepte na tlačidlo
, potom
poklepaním na položku Odstrániť všetky
odstráňte všetky zaznamenané položky.



Kontakty
6NPäŋVKFEPUFMFGØOVQSJEÈWBŘLPOUBLUZB
[PTZODISPOJ[PWBŘJDITLPOUBLUNJLPOUB(PPHMFBMFCP
JOâDILPOU LUPSÏQPEQPSVKÞTZODISPOJ[ÈDJVLPOUBLUPW

Vyhľadávanie kontaktu
1 1PLMFQBOÓNOBJLPOV PUWPSÓUFLPOUBLUZ
2 1PLMFQUFOBQPMPäLVVyhľadávanie kontaktov
BůQPNPDPVLMÈWFTOJDF[BEBKUFNFOPLPOUBLUV

Pridanie nového kontaktu
1 1PLMFQUFOBJLPOV

[BEBKUFĲÓTMPOPWÏIP
1PLMFQUFOB
LPOUBLUVBůQPLMFQUFOBUMBĲJEMP
QPMPäLZPridať do kontaktovNový kontakt
2 "LDIDFUFQSJEBŘPCSÈ[PLLůOPWÏNVLPOUBLUV 
QPLMFQUFOBPCMBTŘPCSÈ[LB
7ZCFSUFTJ[ůNPäOPTUÓFotografovaťBMFCPZvoliť



z galérie

3 5ZQLPOUBLUVWZCFSUFQPLMFQBOÓNOBJLPOV 
4 1PLMFQUFOBLBUFHØSJVJOGPSNÈDJÓPůLPOUBLUFBů[BEBKUF

Ods

1
2

QPESPCOPTUJPůLPOUBLUF

5 1PLMFQUFOBQPMPäLVUložiť

3

Obľúbené kontakty
üBTUPWPMBOÏLPOUBLUZNÙäFUF[BSBEJŘNFE[JPCňÞCFOÏ
Pridanie kontaktu medzi obľúbené
1 1PLMFQBOÓNOBJLPOV PUWPSÓUFLPOUBLUZ
2 1PLMFQUFOBQPäBEPWBOâLPOUBLUB[PCSB[UF
QPESPCOPTUJLPOUBLUV
3 1PLMFQUFOBůIWJF[EJĲLVWůQSBWPNSPIVQSJůNFOF
LPOUBLUV'BSCBIWJF[EZTB[NFOÓOBůäMUÞ

Vy
1
2
3
4

EBKUF



Odstránenie kontaktu zo zoznamu obľúbených
1 1PLMFQBOÓNOBJLPOV PUWPSÓUFLPOUBLUZ
2 1PLMFQUFOBLBSUV BůWâCFSPNLPOUBLUV[PCSB[ÓUF
QPESPCOPTUJLPOUBLUV
3 1PLMFQUFOBůäMUÞIWJF[EJĲLVWůQSBWPNSPIVQSJůNFOF
LPOUBLUV)WJF[EBTB[NFOÓOBTJWÞBLPOUBLUTB
PETUSÈOJ[ůWBÝJDIPCňÞCFOâDILPOUBLUPW

POZNÁMKA: Ak odstránite skupinu, kontakty
priradené k tejto skupine sa nestratia. Zostanú
vo vašich kontaktoch.

Vytvorenie skupiny
1 1PLMFQBOÓNOBJLPOV PUWPSÓUFLPOUBLUZ
2 1PLMFQUFOBQPMPäLVSkupinyBQPLMFQUFOBQPMPäLV
7ZCFSUFQPMPäLVNová skupina

3 ;BEBKUFOÈ[PWOPWFKTLVQJOZ1SFOPWPWZUWPSFOÞ
TLVQJOVNÙäFUFOBTUBWJŘBKUZQ[WPOFOJB

4 1PLMFQBOÓNOBUMBĲJEMPUložiťTLVQJOVVMPäÓUF



Správy
5FOUPUFMFGØOLPNCJOVKFTQSÈWZ4.4B..4EPKFEOFK
JOUVJUÓWOFKBňBILPQPVäJUFňOFKQPOVLZ
VAROVANIE: Ako predvolená aplikácia pre
SMS by mala byť nastavená aplikácia LG
message. V opačnom prípade budú niektoré
funkcie správ obmedzené.

Odoslanie správy
1 1SÈ[EOVTQSÈWVPUWPSÓUFQPLMFQBOÓNOBůJLPOV


OBů[ÈLMBEOFKPCSB[PWLFBůQPLMFQBOÓNOBůQPMPäLV

2 ;BEBKUFNFOPLPOUBLUVBMFCPĲÓTMPLPOUBLUVEPQPňB
Na1SJ[BEÈWBOÓNFOBLPOUBLUVTBCVEÞ[PCSB[PWBŘ
LPOUBLUZ[IPEVKÞDFTBTP[BEÈWBOâNLPOUBLUPN
.ÙäFUFŘVLOÞŘOBQPOÞLBOÏIPQSÓKFNDV.ÙäFUF



QSJEBŘWJBDBLPKFEFOLPOUBLU
POZNÁMKA: Poplatok vám bude účtovaný
za každú textovú správu, ktorú odošlete
jednotlivým osobám.

5
6

3 1PLMFQUFOBQPMFNapísať správuBů[BĲOJUFQÓTBŘ
TQSÈWV

4 1PLMFQBOÓNOBQPMPäLV

PUWPSÓUFQPOVLV
.PäOPTUJ7ZCFSUFOJFLUPSÞ[ůQPMPäJFLRýchla
správa, Vložiť emotikon, Posielanie
naplánovanej správy, Pridať predmet a Zahodiť.

TIP! Poklepaním na ikonu
môžete priložiť
súbor, ktorý chcete zdieľať prostredníctvom
správy.

t

t

5 1PLMFQBOÓNOBUMBĲJEMPOdoslaťPEPÝMJUFTWPKV
TQSÈWV

6 /BPCSB[PWLFTBPCKBWJBPEQPWFEF1SJ[PCSB[PWBOÓ
BQPTJFMBOÓEPQMOLPWâDITQSÈWTBWZUWÈSBWMÈLOP
TQSÈWZ

Ř

diť.

ť

VÝSTRAHA:
t Limit 160 znakov sa môže v jednotlivých

krajinách líšiť v závislosti od jazyka a
kódovania SMS.
t Ak pridáte k správe SMS obrázok, video
alebo zvukový súbor, automaticky sa
zmení na správu MMS a bude podľa toho
aj spoplatnená.

Schránka štruktúrovaných správ
4QSÈWZ 4.4 ..4 WZNFOFOÏTESVIPVTUSBOPVNÙäFUF
[PCSB[JŘWDISPOPMPHJDLPNQPSBEÓ UBLäFTJCVEFUFNÙDŘ
QSF[SJFŘQSFIňBEWBÝFKLPOWFS[ÈDJF

Zmena nastavení správ
/BTUBWFOJBTQSÈWWPWBÝPNUFMFGØOFTÞQSFEEFGJOPWBOÏ 
UBLäFNÙäFUFTQSÈWZPEPTJFMBŘPLBNäJUF5JFUPOBTUBWFOJB
NPäOP[NFOJŘQPEňBWBÝJDIQSFGFSFODJÓ
t 1PLMFQUFOBJLPOVSprávyOBů[ÈLMBEOFKPCSB[PWLF 
BůOB[ÈWFSOBůQPMPäLV
QPUPNOBůJLPOV
Nastavenia



E-mail
"QMJLÈDJV&NBJMNÙäFUFQPVäJŘOBĲÓUBOJFFNBJMPW[P
TMVäJFC BLPOBQSÓLMBE(NBJM"QMJLÈDJB&NBJMQPEQPSVKF
OBTMFEVKÞDFUZQZLPOU101 *."1B&YDIBOHF
7ÈÝQPTLZUPWBUFňTMVäJFCBMFCPTQSÈWDBTZTUÏNVWÈNW
QSÓQBEFQPUSFCZQPTLZUOFOBTUBWFOJBLPOUB

Správa e-mailového konta
1SJQSWPNPUWPSFOÓBQMJLÈDJFE-mailTBPUWPSÓTQSJFWPEDB
OBTUBWFOÓN LUPSâWÈNQPNÙäFOBTUBWJŘFNBJMPWÏLPOUP
1PQPĲJBUPĲOPNOBTUBWFOÓBQMJLÈDJB&NBJM[PCSB[ÓPCTBI
QSJFĲJOLB1SJKBUÏ
Pridanie ďalšieho e-mailového konta:
t 4UMBĲUFUMBĲJEMP
 LBSUVAplikácie
Nastavenia >
E-mailQPLMFQUFOBQPMPäLV
Pridať konto



Zmena nastavení e-mailového konta:
 LBSUVAplikácie
Nastavenia
E-mailQPLMFQUFOBQPMPäLV
Všeobecné nastavenia

,BäE
4DI
[ÈWJ
LPOU

Odstránenie e-mailového konta:
t 4UMBĲUFQPMPäLZ
 LBSUVAplikácie
Nastavenia
E-mailQPLMFQUFOBQPMPäLV
Odstrániť účet7ZCFSUF
QPUPNOBQPMPäLV
ÞĲFU LUPSâDIDFUFPETUSÈOJŘBWZCFSUFQPMPäLV
OdstrániťBQPMPäLVÁno

Vy

t 4UMBĲUFUMBĲJEMP

Práca s priečinkami kont
4UMBĲUFUMBĲJEMP
 LBSUVAplikácie
BWZCFSUFQPMPäLV
E-mail QPLMFQUFOBQPMPäLV
Priečinky

Vytv

1
2

3


a


a
FSUF

LV

,BäEÏLPOUPNÈQSJFĲJOLZ4DISÈOLBQSJKBUâDITQSÈW 
4 7MPäUFUFYUTQSÈWZ
4DISÈOLBPEPTMBOâDITQSÈW 0EPTMBOÏ B,PODFQUZ7
5 1PLMFQUFOBUMBĲJEMP 
[ÈWJTMPTUJPEGVOLDJÓQPEQPSPWBOâDIWBÝÓNQPTLZUPWBUFňPN
TIP! Telefón vás pri doručení nového e-mailu
LPOUBNÙäFUFNBŘLEJTQP[ÓDJJĴBMÝJFQSJFĲJOLZ
upozorní zvukom alebo vibrovaním.

Vytvorenie a odoslanie e-mailu
Vytvorenie a odoslanie správy
1 7BQMJLÈDJJE-mailQPLMFQUFOBůJLPOV 
2 ;BEBKUFBESFTV[BNâÝňBOÏIPQSÓKFNDVTQSÈWZ1SJ
[BEÈWBOÓUFYUVCVEÞ[P[P[OBNVWBÝJDILPOUBLUPW
OBWSIPWBOÏWZIPWVKÞDFBESFTZ"LNÈUFWJBDFSP
BESJFT PEEFňUFJDICPELPĲJBSLBNJ
3 1PLMFQUFOBJLPOV
BůQSJEBKUFQPMFQSFLØQJV
BMFCPTLSZUÞLØQJV"LDIDFUFQSJMPäJŘTÞCPSZ 
QPLMFQUFOBůJLPOV 



Fotoaparát
"LDIDFUFPUWPSJŘBQMJLÈDJVGPUPBQBSÈU TUMBĲUFUMBĲJEMP



LBSUVAplikácie

Po



Zoznámte sa s hľadáčikom
BleskoWZCFSUFTJ[ůNPäOPTUÓVypnuté

Automaticky

Zapnuté





Prepnúť fotoaparát oQSFQOVUJFNFE[JPCKFLUÓWPN[BEOFK

LBNFSZBPCKFLUÓWPNQSFEOFKLBNFSZ
Režim záberuo7ZCFSUF[NPäOPTUÓNormálne, Panoráma

Nepretržitý záber Časozberný záber BMFCP Šport
NastaveniaoQPLMFQBOÓNOBUÞUPJLPOVPUWPSÓUFQPOVLVOBTUBWFOÓ

POZNÁMKA: Pred snímaním fotografií sa
uistite, či je objektív fotoaparátu čistý.



Režim videaoQPLMFQBOÓNBQPTVOVUÓNUFKUPJLPOZOBEPM
QSFQOFUFOBůSFäJNWJEFB
Tlačidlo Záznam
Galéria – QPLMFQBOÓN[PCSB[ÓUFOBQPTMFEZOBTOÓNBOÞ
GPUPHSBGJV5PWÈNVNPäOÓ[ÓTLBŘQSÓTUVQLVHBMÏSJJB[PCSB[JŘ
VMPäFOÏGPUPHSBGJF LâNTUFWSFäJNFGPUPBQBSÈUV

1PLM
NPä
OBTU
OBůJL

Používanie rozšírených nastavení


ma

WFOÓ

1PLMFQBOÓNOBQPMPäLV WIňBEÈĲJLVPUWPSÓUFQPLSPĲJMÏ
NPäOPTUJ1PTÞWBOÓNW[P[OBNFNÙäFUF[NFOJŘ
OBTUBWFOJBGPUPBQBSÈUV1PVTLVUPĲOFOÓWPňCZQPLMFQUF

OBůJLPOV
"LDIDFUFWZUWPSJŘGPUPHSBGJV QPWFE[UF
KFEOP[ůOBTMFEVKÞDJDITMPWTZS ÞTNFW 
XIJTLZ LJNDIJBMFCP-(
4MÞäJOBEFGJOPWBOJFBPWMÈEBOJFNOPäTUWB
TMOFĲOÏIPTWFUMBOBGPUPHSBGJJ
,MFQOVUÓNWZCFSUFSFäJN[BPTUSFOJB

7ZCFSJFSP[MÓÝFOJFGPUPHSBGJF"LWZCFSJFUF
WZTPLÏSP[MÓÝFOJF [WâÝJTBWFňLPTŘTÞCPSPW
;OBNFOÈUP äFEPQBNÊUFCVEFUFNÙDŘ
VMPäJŘNFOFKGPUPHSBGJÓ
)PEOPUB*40VSĲVKFDJUMJWPTŘTWFUFMOÏIP
TOÓNBĲBGPUPBQBSÈUVüÓNWZÝÝJBKF
IPEOPUB*40 UâNKFGPUPBQBSÈUDJUMJWFKÝÓ
OBTWFUMP+FUPQSBLUJDLÏWUNBWÝÓDI
QPENJFOLBDI LFĴOJFKFNPäOÏQPVäJŘ
CMFTL
7ZMFQÝVKFLWBMJUVGBSJFC[BSÙ[OZDI
TWFUFMOâDIQPENJFOPL
"QMJLVKFVNFMFDLÏFGFLUZOBWBÝFPCSÈ[LZ

[JŘ



Fotoaparát
/BTUBWÓPOFTLPSFOJFQPTUMBĲFOÓUMBĲJEMB
TQÞÝUF5PUPSJFÝFOJFKFJEFÈMOF BLDIDFUF
CZŘOBGPUPHSBGJJBKWZ
"LUJWVKUFUPUPOBTUBWFOJF BLDIDFUF
WZVäÓWBŘMPLBMJ[BĲOÏTMVäCZWÈÝIPUFMFGØOV
POZNÁMKA: Táto funkcia
je dostupná len vtedy, keď je
aktivovaná funkcia GPS alebo
pripojená sieť.
7ZCFSJF[WVLV[ÈWJFSLZ
"LDIDFUFGPUPHSBGPWBŘBMFCPQSJCMJäPWBŘ 
QPVäJUFUMBĲJEMPIMBTJUPTUJ



6NPäŋVKFWZCSBŘÞMPäOâQSJFTUPS LBNTB
NBKÞVLMBEBŘPCSÈ[LZ

TI
t

0UWPSÓTQSJFWPEDVTůQPNPDOÓLPN WůLUPSPN
OÈKEFUFJOGPSNÈDJFPůUPN BLPEBOÈGVOLDJB
GVOHVKF
0COPWÓWÝFULZQSFEWPMFOÏOBTUBWFOJB
t

B

SPN
LDJB

TIP!
t Po ukončení práce s fotoaparátom
sa niektoré nastavenia vrátia na
prednastavené hodnoty, ako napríklad
vyváženie bielej, farebný efekt, časovač
a režim záberu. Pred snímaním ďalšej
fotografie ich skontrolujte.
t Ponuka nastavení sa nachádza nad
obrazovkou hľadáčika, takže pri zmene
prvkov farby alebo kvality fotografie
uvidíte ukážku zmien obrázka za ponukou
Nastavenia.

Rýchle fotografovanie
1 0UWPSUFBQMJLÈDJVFotoaparátBPCKFLUÓWOBNJFSUFOB
PCKFLU LUPSâDIDFUFGPUPHSBGPWBŘ

2 7TUSFEFPCSB[PWLZIňBEÈĲJLBTB[PCSB[JBSÈNĲFLZ
[BPTUSFOJB5BLJTUPNÙäFUFŘVLOÞŘLBNLPňWFLOB
PCSB[PWLVB[BPTUSJŘOBEBOâCPE
3 ,FĴTBGBSCBSÈNĲFLB[BPTUSFOJB[NFOÓOB[FMFOÞ 
GPUPBQBSÈUQSFENFU[BPTUSJM
4 1PLMFQBOÓNOBJLPOV OBTOÓNBUFGPUPHSBGJV

Využívanie režimu časozberného
záberu
'PUPBQBSÈUTBOBTUBWÓUBL äFTOÓNBDIâCBKÞDFNPNFOUZ
TOÓNBOÓNQJBUJDI[ÈCFSPW[BTFCPVQSFEŘVLOVUÓNOB
QPMPäLV 



Fotoaparát
1
2
3
4

0UWPSUFBQMJLÈDJVFotoaparát
1PLMFQUFOBQPMPäLV
Časozberný záber
ĠVLOVUÓNOB OBTOÓNBUF[ÈCFS
"LDIDFUF[PCSB[JŘPLBNJIZUFTOFQSFEOBTOÓNBOÓN
[ÈCFSV ŘVLOJUFOBNJOJBUÞSVPCSÈ[LVWEPMOFKĲBTUJ
PCSB[PWLZ'PUPBQBSÈUV
5 7ZCFSUF[ÈCFSZ LUPSÏTJDIDFUFQPOFDIBŘBQPUPN
ŘVLOJUFOBQPMPäLV WIPSOFKĲBTUJPCSB[PWLZ

Po nasnímaní fotografie
1PLMFQUFOBNJOJBUÞSVPCSÈ[LBWTQPEOFKĲBTUJPCSB[PWLZ
GPUPBQBSÈUV BCZTB[PCSB[JMBQPTMFEOÈGPUPHSBGJB LUPSÞ
TUFOBTOÓNBMJ
1PLMFQBOÓNPLBNäJUFOBTOÓNBUFĴBMÝJV
GPUPHSBGJV



1PLMFQBOÓNOBUÞUPJLPOVNÙäFUFWBÝV
GPUPHSBGJVPEPTMBŘPTUBUOâNBMFCPKV[EJFňBŘ
QSPTUSFEOÓDUWPNTMVäJFCTPDJÈMOZDITJFUÓ
1PLMFQBOÓNOBUÞUPJLPOVGPUPHSBGJV
[NBäFUF
TIP! Ak máte na telefóne nastavený účet
služby SNS, môžete svoju fotografiu zdieľať na
sociálnych sieťach.
POZNÁMKA: Pri preberaní správ MMS
v roamingu sa môžu účtovať dodatočné
poplatky.

Ak c
polo
Nas
NÙä
Tap
obra
Pres
GPUPH
Kop
[WPMF
Kop
QPMP
Prem
OÈ[P
Otoč

FňBŘ


a

Ak chcete otvoriť rozšírené možnosti, poklepte na
.
položku
Nastaviť obrázok akooQPLMFQBOÓNOBUÞUPQPMPäLV
NÙäFUFQPVäJŘGPUPHSBGJVBLPFotografie kontaktu,
Tapeta základ. obrazovky, Tapeta uzamknutej
obrazovky BMFCP Tapeta.
PresunúťoQPLMFQBOÓNOBůUÞUPQPMPäLVQSFTVOJFUF
GPUPHSBGJVOBůJOÏNJFTUP
KopírovaťoQPLMFQBOÓNOBUÞUPQPMPäLVTLPQÓSVKFUF
[WPMFOÞGPUPHSBGJVBůVMPäÓUFKVWůJOPNBMCVNF
Kopírovanie do zásobníka klipovoQPLMFQBOÓNOBUÞUP
QPMPäLVTLPQÓSVKFUFGPUPHSBGJVBůVMPäÓUFKVWů[ÈTPCOÓLVLMJQPW
PremenovaťoQPLMFQBOÓNOBUÞUPQPMPäLVVQSBWÓUF
OÈ[PW[WPMFOFKGPUPHSBGJF
Otočiť doľava/dopravaoPUPĲUFEPňBWBBMFCPEPQSBWB

OrezaťoPSFäUFGPUPHSBGJV1PTÞWBOÓNQSTUBQP
PCSB[PWLF[WPňUFPCMBTŘOBPSF[BOJF
Upraviťo[PCSB[UFBVQSBWUFGPUPHSBGJV
PrezentáciaoBVUPNBUJDLZ[PCSB[ÓPCSÈ[LZWBLUVÈMOPN
QSJFĲJOLVKFEFOQPESVIPN
Pridať miestooVNPäOÓQSJEBŘJOGPSNÈDJFPůQPMPIF
Podrobnostio[PCSB[ÓQPESPCOFKÝJFJOGPSNÈDJFPůTÞCPSF

Z vašej Galérie
1PLMFQUFOBQPMPäLV Galéria
t "LDIDFUFWJEJFŘWJBDGPUPHSBGJÓ QPTÞWBKUFTBEPňBWB
BMFCPEPQSBWB
t "LDIDFUFPCSÈ[PLQSJCMÓäJŘBMFCPPEEJBMJŘ EWBLSÈU
QPLMFQUFOBůPCSB[PWLVBMFCPOBůŋVQPMPäUFEWBQSTUZ
BůW[EJBňUFJDIPEůTFCB PCSÈ[PLPEEJBMJUFQSJCMÓäFOÓN
QSTUPWLůTFCF 



Videokamera

Po

Zoznámte sa s hľadáčikom
BleskoWZCFSUFTJ[ůNPäOPTUÓVypnuté

TIP! Pri nahrávaní videa umiestnite dva
prsty na obrazovku a ich rozťahovaním
a sťahovaním môžete využívať funkciu
priblíženia.



Zapnuté



Automaticky 
Prepnúť fotoaparátoQSFQOVUJFNFE[JPCKFLUÓWPN[BEOFK
LBNFSZBPCKFLUÓWPNQSFEOFKLBNFSZ
Režim nahrávania oWZCFSUF[ůNPäOPTUÓNormálne BMFCP
Živý efekt.
NastaveniaoQPLMFQBOÓNOBUÞUPJLPOVPUWPSÓUFQPOVLV
OBTUBWFOÓ
Režim FotoaparátoQPLMFQBOÓNBQPTVOVUÓNUFKUPJLPOZ
OBIPSSFäJNQSFQOFUFOBůSFäJN'PUPBQBSÈU
S
 pustiť nahrávanie
Galéria oQPLMFQBOÓN[PCSB[ÓUFOBQPTMFEZOBTOÓNBOÏWJEFP
5PWÈNVNPäOÓQSFKTŘEPHBMÏSJFB[PCSB[JŘVMPäFOÏWJEFÈ[
SFäJNVWJEFB

1PLM
NPä

Používanie rozšírených nastavení


FP
[

1PLMFQBOÓNOBQPMPäLV
NPäOPTUJ

WIňBEÈĲJLVPUWPSÓUFSP[ÝÓSFOÏ

1PLMFQBOÓNOBTUBWÓUFWFňLPTŘ WůQJYMPDI 
OBISÈWBOÏIPWJEFB

7ZCFSUFGBSFCOâPEUJFŋ LUPSâTBNÈQPVäJŘ
QSFOPWâ[ÈCFS
"LUJWVKUFUPUPOBTUBWFOJF BLDIDFUF
WZVäÓWBŘMPLBMJ[BĲOÏTMVäCZWÈÝIPUFMFGØOV
POZNÁMKA: Táto funkcia
je dostupná len vtedy, keď je
aktivovaná funkcia GPS alebo
pripojená sieť.

4MÞäJOBEFGJOPWBOJFBPWMÈEBOJFNOPäTUWB
TMOFĲOÏIPTWFUMBWTUVQVKÞDFIPDF[ůPCKFLUÓW
1PTÞWBKUFJOEJLÈUPSKBTVQP[EŇäMJÝUZ
TNFSPNLůTZNCPMVviQSFOJäÝÓKBTWJEFB
BMFCPTNFSPNLůTZNCPMVv iQSFWZÝÝÓ
KBTWJEFB

"LDIDFUFOBISÈWBŘBMFCPQSJCMJäPWBŘ
QPVäJUFUMBĲJEMPIMBTJUPTUJ

7ZMFQÝVKFLWBMJUVGBSJFC[BSÙ[OZDI
TWFUFMOâDIQPENJFOPL

6NPäŋVKFWZCSBŘÞMPäOâQSJFTUPS LBNTB
NBKÞVLMBEBŘWJEFÈ



Videokamera
0UWPSÓTQSJFWPEDVTůQPNPDOÓLPN WůLUPSPN 6 1PLMFQBOÓNOBUMBĲJEMP
OÈKEFUFJOGPSNÈDJFPůUPN BLPEBOÈGVOLDJB
GVOHVKF
TIP!
0COPWÓWÝFULZQSFEWPMFOÏOBTUBWFOJB

Rýchle nahrávanie videa
1 0UWPSUFBQMJLÈDJVFotoaparátBQPTVŋUFUMBĲJEMP
2
3
4
5



režimu videa
/BPCSB[PWLFTBPCKBWÓIňBEÈĲJLWJEFPLBNFSZ
%SäUFUFMFGØOBOBTNFSVKUFPCKFLUÓWOBPCKFLU LUPSâ
DIDFUFOBTOÓNBŘOBWJEFP
/BISÈWBOJFTQVTUÓUFKFEOâNLMFQOVUÓNOBUMBĲJEMP 
7ňBWPNIPSOPNSPIVIňBEÈĲJLBTB[PCSB[ÓĲFSWFOÏ
TWFUMPTQPMVTĲBTPNJFSPVEŇäLZWJEFPLMJQV

OBISÈWBOJF[BTUBWÓUF

o poklepaním na toto tlačidlo nasnímate
obrázok počas nahrávania videa.
o poklepaním na toto tlačidlo
pozastavíte nahrávanie videa.

Po nasnímaní videa
7IňBEÈĲJLVQPLMFQUFOBNJOJBUÞSVWJEFBWTQPEOFKĲBTUJ
PCSB[PWLZ BCZTB[PCSB[JMPQPTMFEOÏWJEFP LUPSÏTUF
OBTOÓNBMJ
1PLMFQBOÓNOBUÞUPJLPOVPLBNäJUF
OBTOÓNBUFĴBMÝJFWJEFP

PO
vr
po

Zv

1PLM
QSFI

F

TUJ

1PLMFQBOÓNOBUÞUPJLPOVNÙäFUFWBÝF
WJEFPPEPTMBŘPTUBUOâNBMFCPIP[EJFňBŘ
QSPTUSFEOÓDUWPNTMVäJFCTPDJÈMOZDITJFUÓ
1PLMFQBOÓNOBJLPOVWJEFP[NBäFUF
POZNÁMKA: Pri preberaní správ MMS
v roamingu sa môžu účtovať dodatočné
poplatky.

Z vašej Galérie
1PLMFQUFOBQPMPäLV Galéria,MFQOVUÓNOBJLPOV
QSFISÈUFWJEFP
QSFISÈWBOJB



Funkcia
Režim hosťa
/BPDISBOVTÞLSPNJBBMFCPBLTJäFMÈUF BCZNBMJWBÝF
EFUJPCNFE[FOâQSÓTUVQLůOJFLUPSâNBQMJLÈDJÈN NÙäFUF
QPVäJŘ3FäJNIPTŘB
,FĴQPäJĲJBWBUFUFMFGØOJOâNPTPCÈN NÙäFUFPCNFE[JŘ
[P[OBN[PCSB[PWBOâDIBQMJLÈDJÓ
7PQSFETJOBTUBWUF3FäJNIPTŘBBůQSJTQÙTPCUFNPäOPTUJ
TWPKJNQPUSFCÈN
POZNÁMKA: Ak chcete použiť Režim
hosťa, vopred by ste si mali nastaviť funkciu
uzamknutia vzorom.

1 4UMBĲUFQPMPäLZ

 LBSUVAplikácie
NastaveniaLBSUVVšeobecnéRežim hosťa
2 1PLMFQBOÓNOBUMBĲJEMP3FäJNIPTŘB
UFOUP



SFäJNBLUJWVKUF

Funkcia Knock Code

Fu

"LKFPCSB[PWLBWZQOVUÈ NÙäFUFKVPEPNLOÞŘ
QPLMFQBOÓNOBTQSÈWOFQMPDIZWůTQSÈWOPNQPSBEÓ
Aktivácia funkcie Knock Code
1 4UMBĲUFQPMPäLZ
 LBSUV Aplikácie
>NastaveniaLBSUVDisplej > Zablokovať
obrazovku  Vybrať zámku obrazovky  Knock
Code.
2 0UWPSÓTBPCSB[PWLB OBLUPSFKTB[PCSB[ÓLPNCJOÈDJB
OBPEPNLOVUJF.VTÓUFWZUWPSJŘ[ÈMPäOâLØE1*/ LUPSâ
QPTMÞäJWQSÓQBEF LFĴ[BCVEOFUFTWPKVLPNCJOÈDJV

0CSB
;BQ
Akti

1
2

0CSB
WůTUS
EWPK
PCSB

ck

DJB
PSâ
V

OBPEPNLOVUJF

Funkcia KnockON
0CSB[PWLVNÙäFUFEWPKJUâNQPLMFQBOÓNKFEOPEVDIP
;BQOÞŘ7ZQOÞŘ
Aktivácia funkcie KnockON
1 4UMBĲUFQPMPäLZ
 LBSUV Aplikácie >
NastaveniaLBSUVVšeobecné > Gestá
2 0[OBĲUF[BĲJBSLBWBDJFQPMÓĲLPQSFObrazovka
zapnutá/Vypnúť
0CSB[PWLVPEPNLOFUFSâDIMZNEWPKJUâNQPLMFQBOÓN
WůTUSFEOFKĲBTUJPCSB[PWLZ0CSB[PWLVV[BNLOFUF
EWPKJUâNQPLMFQBOÓNOBůTUBWPWâSJBEPLOBůLUPSFKLPňWFL
PCSB[PWLF PLSFNIňBEÈĲJLBGPUPBQBSÈUV BMFCP

OBůQSÈ[EOVQMPDIVOBů[ÈLMBEOFKPCSB[PWLF
POZNÁMKA: Pri zapínaní obrazovky dbajte
o to, aby ste nezakrývali snímač blízkosti.
Ak zakryjete snímač blízkosti, obrazovka sa
po zapnutí okamžite vypne v rámci prevencie
neželaného zapnutia vo vrecku alebo
v kabelke.

Pripojiť a vybrať (Plug & Pop)
'VOLDJB1MVH1PQWÈNVNPäŋVKFSâDIMZWâCFSBQMJLÈDJÓ
OBQPVäJUJFQPQSJQPKFOÓTMÞDIBEJFM
1 1SJQPKUFTMÞDIBEMÈ
2 ;PCSB[ÓTBůQBOFMBQMJLÈDJÓ [ůLUPSÏIPTJNÙäFUFWZCSBŘ
BQMJLÈDJV LUPSÞDIDFUFTQVTUJŘ



Jedinečné funkcie LG
POZNÁMKA: Môžete upraviť zoznam
aplikácií, ktoré sa majú na paneli zobrazovať,
prípadne zmeniť nastavenia tak, aby sa panel
aplikácií nezobrazoval.
X4UMBĲUFQPMPäLZ

 LBSUV
Aplikácie NastaveniaLBSUVVšeobecné
PríslušenstvoSlúchadlá Plug & Pop



Rýchla poznámka QuickMemo
'VOLDJBSâDIMFKQP[OÈNLZQuickMemoVNPäŋVKF
WZUWÈSBŘQP[OÈNLZTPTOÓNLBNJPCSB[PWLZ7ZUWÈSBKUF
TOÓNLZPCSB[PWLZ LSFTMJUFOBůOFB[EJFňBKUFJDI
TůSPEJOPVBQSJBUFňNJQPNPDPVGVOLDJFSâDIMFKQP[OÈNLZ
2VJDL.FNP

1 4ÞĲBTOâNTUMBĲFOÓNUMBĲJEJFM[WâÝFOJBB[OÓäFOJB
IMBTJUPTUJOBůKFEOVTFLVOEVOBůPCSB[PWLF LUPSÞ
DIDFUF[BDIZUJŘ QSFKEFUFOBPCSB[PWLVGVOLDJF
SâDIMFKQP[OÈNLZ2VJDL.FNP

NLZ
ALEBO

ALEBO
%PULOJUFTBTUBWPWÏIPSJBELB QPTVŋUFIPOBEPM
BůQPLMFQUFOBůJLPOV 



Jedinečné funkcie LG
2 ;WPňUFQPäBEPWBOÞQPMPäLVNFOV[NPäOPTUÓTyp
pera Farba GumaBWZUWPSUFQP[OÈNLV

Po
po

1SJQ
NÙä
QP[O

3 ĠVLOJUFOBQPMPäLV

WůQPOVLF6QSBWJŘBVMPäUF
QP[OÈNLVTůBLUVÈMOPVPCSB[PWLPV/BVLPOĲFOJF
GVOLDJFSâDIMFKQP[OÈNLZ2VJDL.FNPŘVLOJUFOB

QPMPäLV

POZNÁMKA: Počas používania funkcie Rýchla poznámka QuickMemo používajte končeky prstov.



Používanie možností rýchlej
poznámky QuickMemo
1SJQPVäÓWBOÓGVOLDJFSâDIMFKQP[OÈNLZ2VJDL.FNP
NÙäFUFKFEOPEVDIPQPVäÓWBŘNPäOPTUJQPOVLZSâDIMFK
QP[OÈNLZ2VJDL.FOV
ĠVLOVUÓNOBQPMPäLV[BDIPWÈUFFYJTUVKÞDF
2VJDL.FNPOBQSFLSZUJFUFYUVOB
PCSB[PWLFBQPLSBĲVKUFWQPVäÓWBOÓ
UFMFGØOV

7ZCFSJFUZQQFSBBGBSCV
7ZNBäFWZUWPSFOÞQP[OÈNLV
ĠVLOVUÓNOBQPMPäLV[EJFňBKUFQP[OÈNLV
TůPTUBUOâNJQSPTUSFEOÓDUWPNňVCPWPňOâDI
EPTUVQOâDIBQMJLÈDJÓ
6MPäÓQP[OÈNLVTůBLUVÈMOPVPCSB[PWLPV
EPůQSJFĲJOLBGaléria

7ZCFSJF ĲJTBNÈQPVäJŘPCSB[PWLBQP[BEJB
BMFCPOJF

Prezeranie uloženej rýchlej
poznámky QuickMemo

7SÈUJŘTQÊŘBMFCPWZLPOÈ[OPWBOBQPTMFEZ
WZLPOBOÞBLDJV

1PLMFQUFOBQPMPäLVGalériaBůWZCFSUFBMCVNSâDIMFK
QP[OÈNLZ2VJDL.FNP



Funkcia
Funkcia QSlide
/BLUPSFKLPňWFLPCSB[PWLFTJ[PCSB[UFQP[OÈNLPWâCMPL 
LBMFOEÈSBJOÏGVOLDJFBLPPLOPOBWBÝFKPCSB[PWLF

ALEBO

ĠVLOVUÓNOBůUÞUPQPMPäLVVLPOĲÓUF
GVOLDJV24MJEFBWSÈUJUFTBLů[PCSB[FOJV
DFMÏIPPLOB
1PLMFQBOÓNOBUÞUPQPMPäLVVQSBWÓUF
QSJFIňBEOPTŘ
1PLMFQBOÓNOBUÞUPQPMPäLVGVOLDJV
24MJEFVLPOĲÓUF
1PLMFQBOÓNVQSBWÓUFWFňLPTŘ

1 %PULOJUFTBBQPTVŋUFTUBWPWâSJBEPLTNFSPNOBEPM
ŘVLOJUFOB24MJEF"QMJLÈDJBBMFCPQSJQPVäÓWBOÓ
BQMJLÈDJÓQPEQPSVKÞDJDIGVOLDJV24MJEFŘVLOJUFOB
QPMPäLV 'VOLDJBTBCVEFOFQSFUSäJUF[PCSB[PWBŘ
WQPEPCFNBMÏIPPLOBOBPCSB[PWLF



2

PO
na

Fu

'VOL
EJBňL
%7%

iu

dol

ovať

2 Môžete uskutočniť hovor, prehľadávať web alebo
si vybrať z iných možností telefónu. Ak ukazovateľ
, môžete tiež používať
priehľadnosti nie je plný
a ťukať na obrazovky malých okien.
POZNÁMKA: Funkcia QSlide podporuje
najviac dve okná naraz.

Funkcia QuickRemote
Funkcia QuickRemote zmení váš telefón na univerzálne
diaľkové ovládanie domáceho TV prijímača, prehrávača
DVD/Blu-ray.

1 Dotknite sa stavového riadka, posuňte ho nadol
a ťuknite na ikonu

> PRIDANIE OVLÁDAČA.

ALEBO
Stlačte tlačidlo
>
> kartu Aplikácie >
QuickRemote > poklepte na ikonu
.
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Funkcia

PO
fu
po
Dá
Qu
na
po
ale

3 %PUZLPNBQPTVOVUÓNTUBWPWÏIPSJBELBOBEPM
2 7ZCFSUFUZQB[OBĲLV[BSJBEFOJBBQPEňB
QPLZOPWOBPCSB[PWLFOBTUBWUFEBOÏ[BSJBEFOJF
[BSJBEFOJB



[BĲOJUFQPVäÓWBŘGVOLDJF2VJDL3FNPUF
ĠVLOJUFOBtlačidlo Ponuka
BWZCFSUFTJ[
NPäOPTUÓNastavenie pre Magic Remote, Úprava
názvu ovládača, Premiestnenie ovládača, Odstr.
ovládača, Úprava pre miestnosť, NastaveniaB
Pomoc

POZNÁMKA: Ovládanie QuickRemote
funguje rovnako ako bežné diaľkové ovládanie
pomocou infračervených (IR) signálov.
Dávajte si pozor, aby ste pri použití funkcie
QuickRemote nezakryli infračervený snímač
navrchu telefónu. Táto funkcia nemusí byť
podporovaná v závislosti od modelu, výrobcu
alebo servisného zástupcu.
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Multimédiá
Galéria

Zobrazovanie obrázkov

0UWPSUFBQMJLÈDJVGalériaOBQSF[FSBOJFBMCVNPWWBÝJDI
GPUPHSBGJÓBWJEFÓ
1 4UMBĲUFUMBĲJEMP
 LBSUVAplikácie
Galéria
7ÝFULZTÞCPSZTůPCSÈ[LBNJBůWJEFBNJKFNPäOÏ
TQSBWPWBŘB[EJFňBŘWůĲBTUJ(BMÏSJB

4QVTUFOJFBQMJLÈDJF(BMÏSJB[PCSB[ÓEPTUVQOÏQSJFĲJOLZ
"LJOÈBQMJLÈDJB OBQS&NBJM VMPäÓPCSÈ[PL BVUPNBUJDLZ
TBWZUWPSÓQSJFĲJOPLOBQSFW[BUÏQPMPäLZPCTBIVKÞDJEBOâ
PCSÈ[PL1PEPCOFBK[BDIZUFOÓNTOÓNLZPCSB[PWLZTB
BVUPNBUJDLZWZUWPSÓQSJFĲJOPL4OÓNLZPCSB[PWLZ7ZCFSUF
QSJFĲJOPLBPUWPSUFIP
0CSÈ[LZTBWQSJFĲJOLV[PCSB[VKÞQPEňBEÈUVNV
WZUWPSFOJB7ZCFSUFPCSÈ[PLB[PCSB[UFIPOBDFMFK
PCSB[PWLF"LDIDFUF[PCSB[JŘOBTMFEVKÞDJPCSÈ[PL 
MJTUVKUFEPňBWBBMFCPEPQSBWB

POZNÁMKA:
t Niektoré formáty súborov nemusia byť
podporované v závislosti od softvéru
nainštalovaného na zariadení.
t Niektoré súbory sa nemusia prehrať
správne v závislosti od ich kódovania.



Priblíženie alebo vzdialenie
"LDIDFUFQSJCMÓäJŘPCSÈ[PL QPVäJUFOBUPKFEOV[
OBTMFEVKÞDJDINFUØE
t %WBLSÈUQPLMFQUFLEFLPňWFLOBůPCSB[PWLF

t 7

D
B

Pre

7QS
7ZC
QPMP

Úp

1SJQ
Upra

Od

1PVä
t 7


DLZ
Oâ

SUF

t 7[EJBňUFPETFCBEWBQSTUZOBBLPNLPňWFLNJFTUF"L

DIDFUFPCSÈ[PLPQÊŘPEEJBMJŘ QSJCMÓäUFQSTUZLůTFCF
BMFCPQSFOÈWSBUQPVäJUFEWPKJUÏQPLMFQBOJF

WZCFSUFGPUPHSBGJFBMFCPWJEFÈBQPUPNQPLMFQUFOB
QPMPäLVZmazať
t 1SJ[PCSB[PWBOÓGPUPHSBGJFQPLMFQUFOBQPMPäLV


Prehrávanie videí

Nastavenie obrázka ako tapety

7QSÓQBEFWJEFPTÞCPSPWTBWVLÈäLF[PCSB[ÓJLPOB
7ZCFSUFWJEFP LUPSÏDIDFUFTMFEPWBŘ BQPLMFQUFOB
QPMPäLV 4QVTUÓTBBQMJLÈDJB7JEFÈ

1SJ[PCSB[PWBOÓGPUPHSBGJFQPLMFQUFOBQPMPäLV

Nastaviť obrázok akoBůOBTUBWUFPCSÈ[PLBLPUBQFUV
BMFCPIPQSJSBĴUFLVůLPOUBLUV

Úprava fotografií
1SJQSF[FSBOÓGPUPHSBGJÓQPLMFQUFOBQPMPäLV
Upraviť.



Odstránenie fotografií/videoklipov
1PVäJUFKFEOV[OBTMFEVKÞDJDINFUØE
t 7QSJFĲJOLVQPLMFQUFOBQPMPäLV

POZNÁMKA:
t V závislosti od softvéru zariadenia sa
niektoré formáty súborov nepodporujú.
t Ak veľkosť súboru prekročí veľkosť
dostupnej pamäte, pri otváraní súborov
sa môže vyskytnúť chyba.

[BĲJBSLOVUÓN



Multimédiá
Videá
7ÈÝUFMFGØONÈWTUBWBOâQSFISÈWBĲWJEFB LUPSâVNPäŋVKF
QSFISÈWBŘWÝFULZWBÝFPCňÞCFOÏWJEFÈ"LDIDFUFPUWPSJŘ
LBSUV
QSFISÈWBĲWJEFB EPULOJUFTBQPMPäLZ
AplikácieVideá

Prehrávanie videa
1 %PULOJUFTBQPMPäLZ
LBSUVAplikácieVideá
2 7ZCFSUFWJEFP LUPSÏDIDFUFQSFISBŘ




5FKUPQPMPäLZTBEPULOJUF 
BLDIDFUFQP[BTUBWJŘ[OPWV
TQVTUJŘQSFISÈWBOJFWJEFB
4UMBĲFOÓNQSFKEFUFP
TFLÞOEEPQSFEV
4UMBĲFOÓNQSFKEFUFP
TFLÞOEEP[BEV

"LD
TUMBĲ
VNJF



V




%PUZLPNCVEFUFTQSBWPWBŘ
IMBTJUPTŘWJEFB
5FKUPQPMPäLZTBEPULOJUF 
BLDIDFUF[NFOJŘQPNFS
TUSÈOWJEFB
1PLMFQBOÓNOBTOÓNBUF
GPUPHSBGJVQPĲBTQSFISÈWBOJB
WJEFB
%PUZLPNQPVäJUFGVOLDJV
24MJEF
%PULOJUFTB BLDIDFUF
V[BNLOÞŘPEPNLOÞŘ
PCSB[PWLVWJEFB

"LDIDFUFVQSBWJŘIMBTJUPTŘQPĲBTTMFEPWBOJBWJEFB 
TUMBĲUFUMBĲJEMÈOB[WâÝFOJFB[OÓäFOJFIMBTJUPTUJ
VNJFTUOFOÏOBňBWFKTUSBOFUFMFGØOV

%PUZLPNTUMBĲUFBQPESäUFWJEFPW[P[OBNF;PCSB[JB
TBNPäOPTUJZdieľať, Zmazať, Orezať, Odstrihnúť
BůPodrobnosti

Hudba
7PWBÝPNUFMFGØOFKF[BCVEPWBOâQSFISÈWBĲIVECZ LUPSâ
WÈNVNPäOÓQSFISÈWBŘWÝFULZPCňÞCFOÏTLMBECZ"L

DIDFUFPUWPSJŘQSFISÈWBĲIVECZ TUMBĲUFQPMPäLV
 LBSUVAplikácieHudba

Prehrávanie hudobnej skladby
1 4UMBĲUFQPMPäLV

 LBSUVAplikácie
Hudba
2 1PLMFQUFOBQPMPäLVSkladby
3 7ZCFSUFTLMBECV LUPSÞDIDFUFQSFISBŘ



Multimédiá

/

1PLMFQBOÓNOBUÞUPJLPOV
QP[BTUBWÓUFQSFISÈWBOJFWJEFB
ĠVLOVUÓNQSFKEFUFOBĴBMÝJV
TLMBECVWBMCVNF [P[OBN
QSFISÈWBOâDITLMBEJFCBMFCP
OÈIPEOFWZCSBOÞTLMBECV
%PULOVUÓNBQPESäBOÓNQSFUPĲÓUF
EPQSFEV
ĠVLOVUÓN[OPWBTQVTUÓUF
BLUVÈMOVTLMBECVBMFCPQSFKEFUF
OBQSFEDIÈE[BKÞDVTLMBECVW
BMCVNF [P[OBNFQSFISÈWBOâDI
TLMBEJFCBMFCPOBOÈIPEOF
WZCSBOÞTLMBECV%PULOVUÓNB
QPESäBOÓNQSFUPĲÓUFEP[BEV

88



ĲÓUF

FUF

DI

B

ĠVLOVUÓN[PCSB[UFMJÝUV)MBTJUPTUJ 
QPUPNVQSBWUFIMBTJUPTŘ
QSFISÈWBOJBOBMJÝUF
ĠVLOVUÓNOBTUBWÓUF[WVLPWÏ
FGFLUZ
ĠVLOVUÓNWZIňBEÈUFTÞCPSZ
QPNPDPVTMVäCZ:PV5VCF
ĠVLOVUÓNPUWPSÓUFBLUVÈMOZ
[P[OBNTLMBEJFC
ĠVLOVUÓNQSJEÈUFTLMBECVNFE[J
WBÝFPCňÞCFOÏTLMBECZ

ĠVLOVUÓNTQVTUÓUFQSFISÈWBOJF
BLUVÈMOFIP[P[OBNVTLMBEJFC
OÈIPEOâNWâCFSPN TLMBECZTÞ
QSFISÈWBOÏWOÈIPEOPNQPSBEÓ 
ĠVLOVUÓNNÙäFUFQSFQÓOBŘNFE[J
SFäJNBNJPQBLPWBOJBWÝFULâDI
TLMBEJFC PQBLPWBOJBBLUVÈMOFK
TLMBECZBMFCPPQBLPWBOJF
WZQOÞŘ
"LDIDFUFVQSBWJŘIMBTJUPTŘQPĲBTQPĲÞWBOJBIVECZ 
TUMBĲUFUMBĲJEMÈOB[WâÝFOJFB[OÓäFOJFIMBTJUPTUJ
VNJFTUOFOÏOBňBWFKTUSBOFUFMFGØOV
%PUZLPNTUMBĲUFBQPESäUFBLÞLPňWFLTLMBECVW[P[OBNF
;PCSB[JBTBNPäOPTUJ Prehrať Pridať do zoznamu
skladieb Zdieľať Nastaviť ako vyzváňanie Zmazať 



Multimédiá
Detaily BHľadať

Pridanie hudobných súborov do
telefónu
;BĲOJUFQSFOFTFOÓNIVEPCOâDITÞCPSPWEPUFMFGØOV
t 1SFOFTUFIVECVQPNPDPVGVOLDJB4ZODISPOJ[ÈDJB
NÏEJÓ .51 
t 1SFWF[NJUFIVECVQPNPDPVCF[ESÙUPWÏIPQSJQPKFOJB
OBXFC
t 4ZODISPOJ[VKUFUFMFGØOTQPĲÓUBĲPN
t 1SJKNJUFTÞCPSZDF[#MVFUPPUI

Preneste hudbu pomocou funkcie
Synchronizácia médií (MTP)
1 1SJQPKUFUFMFGØOLQPĲÓUBĲVQPNPDPVLÈCMB64#
2 7ZCFSUFNPäOPTŘSynchronizácia médií (MTP)



5FMFGØOTB[PCSB[ÓBLPĴBMÝJBKFEOPULBQFWOÏIP
EJTLVWPWBÝPNQPĲÓUBĲJ,MJLOVUÓNOBKFEOPULV
[PCSB[ÓUFKFKPCTBI4LPQÓSVKUFTÞCPSZ[QPĲÓUBĲBEP
QSJFĲJOLBKFEOPULZ
POZNÁMKA:
t V závislosti od softvéru zariadenia sa
niektoré formáty súborov nepodporujú.
t Ak veľkosť súboru prekročí veľkosť
dostupnej pamäte, pri otváraní súborov
sa môže vyskytnúť chyba.

t

EP

t Autorské práva vzťahujúce sa na

hudobné súbory môžu byť chránené
medzinárodnými zmluvami a národnými
zákonmi o autorských právach. V
dôsledku toho môže byť na reprodukciu
alebo kopírovanie hudby potrebné získať
povolenie alebo licenciu. V niektorých
krajinách národné zákony zakazujú
súkromné kopírovanie materiálu
chráneného autorským právom. Pred
prevzatím alebo skopírovaním súboru
si overte národnú legislatívu príslušnej
krajiny týkajúcu sa používania tohto druhu
materiálov.

Rádio FM
7ÈÝUFMFGØONÈ[BCVEPWBOÞGVOLDJVSÈEJB'. UBLäFTWPKF
PCňÞCFOÏTUBOJDFTJNÙäFUFOBMBEJŘBůQPĲÞWBŘLEFLPňWFL
POZNÁMKA: Ak chcete počúvať rádio, je
potrebné použiť slúchadlá. Zasuňte ho do
konektora pre slúchadlá v telefóne.



Pomôcky
Nastavenie budíka
1 4UMBĲUFQPMPäLZ



Používanie kalkulačky
LBSUVAplikácie

Budík/Hodiny 
2 1POBTUBWFOÓCVEÓLBWÈNWÈÝUFMFGØOP[OÈNJ LPňLP
ĲBTV[PTUÈWBEPTQVTUFOJBCVEÓLB
3 /BTUBWUFQPMPäLZOpakovať Doba odloženia 
Vibrácia Tón budíka, Hlasitosť budíka, Aut.
spustenie aplikácie, Zamknutie skladačkou B
Poznámka
4 1PLMFQUFOBQPMPäLVUložiť
POZNÁMKA: Ak chcete zmeniť nastavenie
budíka na obrazovke so zoznamom budíkov,
a zvoľte
poklepte na tlačidlo Ponuka
položku Nastavenia.



1 4UMBĲUFQPMPäLZ

2

2
3

3

4

5

 LBSUVAplikácie
Kalkulačka
ĠVLBOÓNOBĲÓTFMOÏUMBĲJEMÈ[BEÈWBKUFĲÓTMB
1SJKFEOPEVDIâDIWâQPĲUPDIQPLMFQUFOBůQPäBEPWBOÞ
GVOLDJV o YBMFCP BůQPUPNOB[OBL
"LDIDFUFSPCJŘ[MPäJUFKÝJFWâQPĲUZ EPULOJUF
B[WPňUFQPMPäLVVedecká
TBQPMPäLZ
kalkulačkaBQPUPN[WPňUFGVOLDJVTJO DPT UBO 
MPHBUĴ
"LDIDFUFQSF[FSBŘIJTUØSJV EPULOJUFTBJLPOZ
B
WZCFSUFQPMPäLVHistória výpočtov

Pridávanie udalostí do kalendára
1 4UMBĲUFQPMPäLZ



LBSUVAplikácie

4
5

6 "

7 "

Kalendár
LBMFOEÈSB %Fŋ 5âäEFŋ .FTJBD 3PL "HFOEB 

3 1PLMFQUFOBEÈUVN LVLUPSÏNVDIDFUFQSJEBŘ

BOÞ

e

QPUSFCZ 

2 /BůPCSB[PWLFOÈKEFUFSÙ[OFTQÙTPCZ[PCSB[FOJB

e

B

VEBMPTŘBQPUPNQPLMFQUFOBQPMPäLV



4 1PLMFQUFOBQPMPäLVNázov udalostiBů[BEBKUFOÈ[PW
VEBMPTUJ
5 1PLMFQUFOBQPMPäLVUmiestnenieBů[BEBKUF
VNJFTUOFOJF4LPOUSPMVKUFEÈUVNB[BEBKUFĲBT
[BĲJBULVBLPODBVEBMPTUJ
6 "LDIDFUFLůVEBMPTUJQSJEBŘQP[OÈNLV QPLMFQUF
OBQPMPäLVZáznam s prepoj.BůWZCFSUFVMPäFOÞ
QP[OÈNLV %PTUVQOÏMFOWůLBMFOEÈSJUFMFGØOV
7 "LDIDFUFCVEÓLPQBLPWBŘ OBTUBWUFIPEOPUZQSF
QPMPäLZOPAKOVAŤBPRIPOMENUTIA WQSÓQBEF

8 1PLMFQBOÓNOBQPMPäLVUložiťVEBMPTŘVMPäÓUFEP
LBMFOEÈSB

Hlasový záznamník
/BOBISÈWBOJFIMBTPWâDIQP[OÈNPLBMFCPJOâDIBVEJP
TÞCPSPWQPVäJUFIMBTPWâ[È[OBNOÓL

Nahrávanie zvuku alebo hlasu
1 4UMBĲUFQPMPäLZ
Hlasový záznamník
2 1PLMFQBOÓNOBUMBĲJEMP
3 1PLMFQBOÓNOBQPMPäLV
4 1PLMFQBOÓNOBQPMPäLV
OBISÈWLV



LBSUVAplikácie >
TQVTUJUFOBISÈWBOJF
OBISÈWBOJFVLPOĲÓUF
TJNÙäFUFWZQPĲVŘ



Pomôcky
POZNÁMKA: poklepaním na tlačidlo
otvoríte album. Môžete počúvať uložené
nahrávky. Dostupný čas nahrávania sa od
toho skutočného môže líšiť.

Správca úloh
/BTQSÈWVBQMJLÈDJÓNÙäFUFQPVäÓWBŘOÈTUSPK.BOBäÏS
ÞMPI.ÙäFUFKFEOPEVDIPLPOUSPMPWBŘQPĲFUBLUVÈMOF
TQVTUFOâDIBQMJLÈDJÓBVLPOĲJŘOJFLUPSÏ[OJDI

Úlohy
5ÞUPÞMPIVKFNPäOÏTZODISPOJ[PWBŘTLPOUPN.4
&YDIBOHFÁMPIVNÙäFUFWZUWPSJŘ VQSBWJŘBPETUSÈOJŘW
QSPHSBNF.40VUMPPLBMFCPWTMVäCF.40GGJDF0VUMPPL
8FC"DDFTT



Synchronizovanie s programom MS Exchange
1 /B[ÈLMBEOFKPCSB[PWLFTUMBĲUFQPMPäLZ

LBSUVAplikácieNastavenia
2 1PLMFQUFOBLBSUVVšeobecnéÚčty a
synchronizáciaPridať konto
3 1PLMFQUFOBQPMPäLVMicrosoft Exchange
BůWZUWPSUFůTJFNBJMPWÞBESFTVBůIFTMP
4 4LPOUSPMVKUF ĲJTUF[BĲJBSLMJNPäOPTŘ4ZODISPOJ[PWBŘ
ÞMPIV
POZNÁMKA: V závislosti od e-mailového
servera program MS Exchange nemusí
byť podporovaný.

Th

"QMJL
QSFů
QPN
QPIP
TÞCP
4UMBĲ
Thin

Prez
1PVä
NPC
UZQP
0GGJD
QPN
SP[MP



PWBŘ

o

ThinkFree Viewer

Google+

"QMJLÈDJB5IJOL'SFF7JFXFSKFQSPGFTJPOÈMOZNSJFÝFOÓN
QSFůNPCJMOÞLBODFMÈSJV LUPSÏQPVäÓWBUFňPNVNPäŋVKF
QPNPDPVNPCJMOÏIPUFMFGØOVLFEZLPňWFLBMFCPLEFLPňWFL
QPIPEMOFQSFIMJBEBŘSÙ[OFUZQZEPLVNFOUPWWSÈUBOF
TÞCPSPWBQMJLÈDJÓ8PSE &YDFMB1PXFS1PJOU
 LBSUVAplikácie
4UMBĲUFQPMPäLZ
ThinkFree Viewer

1PNPDPVUFKUPBQMJLÈDJFNÙäFUF[PTUBŘWLPOUBLUFTňVĴNJ
QSPTUSFEOÓDUWPNTMVäCZTPDJÈMOFKTJFUFTQPMPĲOPTUJ(PPHMF
t 4UMBĲUFQPMPäLZ
 LBSUVAplikácie
Google+.

Prezeranie súborov
1PVäÓWBUFMJBNPCJMOâDIUFMFGØOPWUFSB[NÙäVQSJBNPOB
NPCJMOPN[BSJBEFOÓKFEOPEVDIPQSFIMJBEBŘÝJSPLÞQBMFUV
UZQPWTÞCPSPW WSÈUBOFEPLVNFOUPWBQMJLÈDJÓ.JDSPTPGU
0GGJDFB"EPCF1%'1SJQSFIMJBEBOÓEPLVNFOUPW
QPNPDPVBQMJLÈDJF1PMBSJT0GGJDFPTUBOÞPCKFLUZJ
SP[MPäFOJFQPEPCOÏBLPWůQÙWPEOâDIEPLVNFOUPDI

POZNÁMKA: Táto aplikácia nemusí byť
k dispozícii v závislosti od regiónu alebo
poskytovateľa služieb.

Hlasové vyhľadávanie
1PNPDPVUFKUPBQMJLÈDJFNÙäFUFWZIňBEÈWBŘXFCPWÏ
TUSÈOLZQSPTUSFEOÓDUWPNIMBTV
1 4UMBĲUFQPMPäLZ
 LBSUVAplikácie
Hlasové vyhľadávanie



Pomôcky
2 ,FĴTBOBPCSB[PWLF[PCSB[ÓWâ[WBHovorte 
QPWFE[UFLňÞĲPWÏTMPWPBMFCPWâSB[7ZCFSUFKFEOP[
OBWSIPWBOâDILňÞĲPWâDITMPW LUPSÏTB[PCSB[JB
POZNÁMKA: Táto aplikácia nemusí byť
k dispozícii v závislosti od regiónu alebo
poskytovateľa služieb.

Stiahnuté
1PNPDPVUFKUPBQMJLÈDJF[JTUÓUF BLÏTÞCPSZCPMJQSFW[BUÏ
QSPTUSFEOÓDUWPNBQMJLÈDJÓ
t 4UMBĲUFQPMPäLZ
 LBSUVAplikácie
Stiahnuté

POZNÁMKA: Táto aplikácia nemusí byť
k dispozícii v závislosti od regiónu alebo
poskytovateľa služieb.

-(4NBSU8PSMEQPOÞLBDFMâTPSUJNFOUBUSBLUÓWOFIP
PCTBIVoISZ BQMJLÈDJF UBQFUZB[WPOFOJBoBEÈWB
UBLQPVäÓWBUFňPNUFMFGØOPW-(QSÓMFäJUPTŘWZDIVUOBŘTJ
CPIBUÝJF[ÈäJULZvNPCJMOÏIPäJWPUBi

Ako získať prístup k funkcii LG
SmartWorld z telefónu
BQPLMFQBOÓNOBJLPOV
LG SmartWorld



3

LG SmartWorld

1 4UMBĲFOÓNQPMPäLZ

2



LBSUVAplikácie
TBEPTUBOFUFLůGVOLDJJ

PO
ne
1

2
3
4

ácie
OLDJJ

2 1PLMFQUFOBQPMPäLV1SJIMÈTJŘB[BEBKUF*%BIFTMP
QSF-(4NBSU8PSME"LTUFTBFÝUFOF[BSFHJTUSPWBMJ 
QPLMFQUFOBQPMPäLV3FHJTUSPWBŘBTUBŋUFTBĲMFOPN
-(4NBSU8PSME
3 1SFWF[NJUFQPäBEPWBOâPCTBI
POZNÁMKA: Čo robiť v prípade, že sa
?
nezobrazuje ikona
1 Pomocou mobilného webového prehliadača
vyhľadajte aplikáciu LG SmartWorld (www.
lgworld.com) a zvoľte krajinu.
2 Prevezmite aplikáciu LG SmartWorld.
3 Prevzatý súbor spustite a nainštalujte.
4 Aplikáciu LG SmartWorld otvorte poklepaním
na ikonu
.

Návod na používanie aplikácie LG
SmartWorld
t ;ÞĲBTUŋVKUFTBLBäEPNFTBĲOâDIBLDJÓ-(4NBSU8PSME

7ZIňBEÈWBOJFPCTBIV
)ňBEBOJFPCTBIVQPEňBLBUFHØSJF OBQS
ISZ W[EFMÈWBOJF [ÈCBWBBUĴ 
t 1PNPDPVUMBĲJEJFMQPMPäLZPonukaNÙäFUFSâDIMPOÈKTŘ

IňBEBOâPCTBI
Nastavenia OBTUBWUFQSPGJMB[PCSB[FOJF
 Prihl.oOBTUBWUFWBÝF*%BIFTMP
t 7ZTLÞÝBKUFBKJOÏVäJUPĲOÏGVOLDJF PCSB[PWLB
QPESPCOPTUÓPCTBIV



Pomôcky
POZNÁMKA: Funkcia LG SmartWorld možno
nebude k dispozícii u všetkých operátorov
alebo vo všetkých krajinách.
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Webové stránky
Internet
1PNPDPVUFKUPBQMJLÈDJFNÙäFUFQSFIMJBEBŘJOUFSOFU
1SFIMJBEBĲWÈNQPOÞLBSâDIMZBQFTUSPGBSFCOâTWFUIJFS 
IVECZ TQSBWPEBKTUWB ÝQPSUV [ÈCBWZBNOPäTUWBJOâDI
WFDÓQSJBNPWPWBÝPNNPCJMOPNUFMFGØOF OFDITUF
LEFLPňWFLBOFDINÈUFSBEJĲPLPňWFL
Poznámka: S pripájaním k týmto službám a
preberaním obsahu sú spojené dodatočné
poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa
informujte u vášho poskytovateľa sieťových
služieb.

1 4UMBĲUFQPMPäLZ
Internet



LBSUVAplikácie

Používanie panela s nástrojmi vo
webovom prehliadači
0UWPSÓUFIPQPLMFQBOÓNBůQPTVOVUÓNOBIPS
1PLMFQBOÓNOBUÞUPJLPOVTBůWSÈUJUF
OBůQSFEDIÈE[BKÞDVTUSÈOLV
1PLMFQBOÓNOBUÞUPJLPOVQSFKEFUF
OBůOBTMFEVKÞDVTUSÈOLV LVLUPSFKTUF
TBůQSJQPKJMJQPůBLUVÈMOFKTUSÈOLF+FUPPQBL
UPIP ĲPTBTUBOF LFĴQPLMFQFUFOBJLPOV
LUPSÈWÈTWSÈUJOBůQSFEDIÈE[BKÞDV
TUSÈOLV
1PLMFQBOÓNOBUÞUPJLPOVQSFKEFUF
OBůEPNPWTLÞTUSÈOLV



Webové stránky
1 PLMFQBOÓNOBUÞUPJLPOVQSJEÈUFOPWÏ
PLOP
1PLMFQBOÓNOBUÞUPJLPOVQSFKEFUF
EPů;ÈMPäJFL

Zobrazovanie webových stránok
1PLMFQUFOBQPMFBESFTZ [BEBKUFXFCPWÞBESFTVB
QPLMFQUFOBUMBĲJEMPPrejsť

Otvorenie stránky
"LDIDFUFQSFKTŘOBOPWÞTUSÈOLV QPLMFQUFOBQPMPäLV
 
"LDIDFUFQSFKTŘOBJOÞXFCPWÞTUSÈOLV QPLMFQUF
OBQPMPäLV MJTUVKUFTNFSPNOBIPSBMFCPOBEPMB
QPLMFQBOÓNOBůTUSÈOLVKVWZCFSUF



Hlasové vyhľadávanie na webe

His

1PLMFQUFOBQPMFBESFTZ QPUPNOBQPMPäLV  
QPWFE[UFLňÞĲPWÏTMPWPBWZCFSUFKFEOP[OBWSIPWBOâDI
LňÞĲPWâDITMPW LUPSÏTB[PCSB[JB

"LD
OBWÝ
H

POZNÁMKA: Táto funkcia nemusí byť
k dispozícii v závislosti od regiónu alebo
poskytovateľa služieb.

Záložky
"LDIDFUFVMPäJŘBLUVÈMOVXFCPWÞTUSÈOLVNFE[J[ÈMPäLZ 
Pridať k záložkámOK
QPLMFQUFOBQPMPäLV
"LDIDFUFPUWPSJŘXFCPWÞTUSÈOLV LUPSÞTUFVMPäJMJBLP
[ÈMPäLV QPLMFQUFOBůQPMPäLV BWZCFSUFQPäBEPWBOÞ
XFCPWÞTUSÈOLV
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História

Zobrazovanie webových stránok

"LDIDFUFPUWPSJŘXFCPWÞTUSÈOLV[Pů[P[OBNVOFEÈWOP
OBWÝUÓWFOâDIXFCPWâDITUSÈOPL QPLMFQUFOBQPMPäLV 
História)JTUØSJVWZNBäFUFQPLMFQBOÓNOBQPMPäLV
Vymazať celú históriu

1PLMFQUFOBQPMFBESFTZB[BEBKUFXFCPWÞBESFTVBMFCP
LSJUÏSJÈWZIňBEÈWBOJB

Chrome
1PNPDPVQSFIMJBEBĲB$ISPNFNÙäFUFWZIňBEÈWBŘ
JOGPSNÈDJFBQSFIňBEÈWBŘXFCPWÏTUSÈOLZ
1 4UMBĲUFQPMPäLV
 LBSUVAplikácie
Chrome
POZNÁMKA: Táto aplikácia nemusí byť k
dispozícii v závislosti od vášho regiónu a
poskytovateľa služieb.

Otvorenie stránky
"LDIDFUFQSFKTŘOBůOPWÞTUSÈOLV ŘVLOJUFOBůQPMPäLV
Nová kartu
"LDIDFUFQSFKTŘOBJOÞXFCPWÞTUSÈOLV QPLMFQUF
OBQPMPäLV MJTUVKUFTNFSPNOBIPSBMFCPOBEPM
BůQPLMFQBOÓNWZCFSUFQPäBEPWBOÞTUSÈOLV



Synchronizácia s inými zariadeniami
"LDIDFUFPUWPSFOÏLBSUZB[ÈMPäLZQPVäÓWBŘWQSFIMJBEBĲJ
$ISPNFOBJOPN[BSJBEFOÓ EPLUPSÏIPTUFQSJIMÈTFOÓ
QSPTUSFEOÓDUWPNUPIPJTUÏIPLPOUB(PPHMF TZODISPOJ[VKUF
JDI



Webové stránky
"LDIDFUFPUWPSFOÏLBSUZ[PCSB[JŘOBJOâDI[BSJBEFOJBDI 
Iné zariadenia
ŘVLOJUFOBQPMPäLV
7ZCFSUFTUSÈOLV LUPSÞDIDFUFPUWPSJŘ
"LDIDFUFQSJEBŘ[ÈMPäLZ QPLMFQUFOBůQPMPäLV 
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Nastavenia
7UFKUPĲBTUJTBVWÈE[BQSFIňBEQPMPäJFL LUPSÏNÙäFUF
NFOJŘQPNPDPVNFOVUFMFGØOV/BTUBWFOJBTZTUÏNV
Prístup do menu Nastavení:

Nastavenia
4UMBĲUFQPMPäLV
systému
BMFCP
4UMBĲUFQPMPäLZ
 LBSUV Aplikácie >
Nastavenia

Siete
< Wi-Fi >
Wi-Fio[BQOVUÓN8J'JTBQSJQPKUFLEPTUVQOâNTJFŘBN
8J'J

TIP! Ako získať adresu MAC
Na nastavenie pripojenia v niektorých
bezdrôtových sieťach s filtrami adries MAC
možno bude potrebné zadať adresu MAC
telefónu do smerovača.
Adresu MAC nájdete v nasledujúcom
používateľskom rozhraní: stlačte položky
>
> karta Aplikácie > Nastavenia
> Pokročilé
> karta Siete > Wi-Fi >
Wi-Fi > Adresa MAC.
< Bluetooth >
"LDIDFUFQPVäÓWBŘ#MVFUPPUI [BQOJUFBMFCPWZQOJUF
GVOLDJVCF[ESÙUPWÏIPQSFOPTV#MVFUPPUI



Nastavenia
< Mobilné údaje >
;PCSB[VKFTQPUSFCVEÈUBOBTUBWFOâMJNJUQSFůQPVäÓWBOJF
NPCJMOâDIEÈU
< Nastavenia hovorov >
/BLPOGJHVSVKUFOBTUBWFOJBUFMFGPOJDLâDIIPWPSPWBLP
OBQSQSFTNFSPWBOJFIPWPSVBMFCPJOÏÝQFDJÈMOFGVOLDJF
QPOÞLBOÏWBÝÓNPQFSÈUPSPN
Hlasová pošta oVNPäŋVKFWÈN[WPMJŘTJTMVäCVIMBTPWFK
TDISÈOLZWÈÝIPQPTLZUPWBUFňB
Pevne vytáčané číslaoTMÞäJOBBLUJWÈDJVB[PTUBWFOJF
[P[OBNVĲÓTJFM OBLUPSÏNPäOP[UFMFGØOVWPMBŘ+F
QPUSFCOâLØE1*/ LUPSâWÈNQPTLZUOFWÈÝPQFSÈUPS;
UFMFGØOVCVEFNPäOÏWPMBŘJCBOBĲÓTMBVWFEFOÏWUPNUP
[P[OBNF
Kontextové okno prichádzajúc. volaniaoTMÞäJOB



[PCSB[FOJFLPOUFYUPWÏIPPLOBQSJDIÈE[BKÞDFIPIPWPSV 
BLTBQSÈWFQPVäÓWBLBNFSBBQSFISÈWBKÞWJEFÈ
Odmietnutie hovoruoVNPäŋVKFOBTUBWFOJFGVOLDJF
BVUPNBUJDLÏIPPENJFUOVUJBIPWPSV7ZCFSUF[NPäOPTUÓ
3FäJNPENJFUOVUJBWPMBOJBBMFCP0ENJFUOVUJFWPMBOÓPE
Odmietnutie formou správyoLFĴDIDFUFPENJFUOVŘ
IPWPS NÙäFUFQPNPDPVUFKUPGVOLDJFQPTMBŘSâDIMV
TQSÈWV5PUPKFQSBLUJDLÏ BLOBQSÓLMBEQPUSFCVKFUF
PENJFUOVŘIPWPSQPĲBTTUSFUOVUJB
Ochrana osobných údajovoTLSZKFNFOPBĲÓTMP
WPMBKÞDFIPQSJDIÈE[BKÞDFIPIPWPSV
Presmerovanie hovorovoVNPäŋVKF[WPMJŘ ĲJDIDFUF
QSFTNFSPWBŘWÝFULZIPWPSZWQSÓQBEPDI LFĴNÈUF
PCTBEFOÞMJOLV OFQSJKNFUFIPWPSBMFCPOFNÈUFTJHOÈM
AutomatickyoVNPäŋVKFOBTUBWJŘ QPBLPNĲBTF
QSJQPKFOÏ[BSJBEFOJFIBOETGSFFQSJKNFQSJDIÈE[BKÞDJ

IPWP
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IPWPS7ZCFSUF[NPäOPTUÓ7ZQOÞŘ TFLVOEB TFLVOEZ
BTFLÞOE
Vibrovanie pri spojeníoLFĴESVIÈTUSBOBQSJKNFIPWPS 
UFMFGØO[BWJCSVKF
Uložiť neznáme číslaoTMÞäJOBQSJEBOJFOF[OÈNZDI
ĲÓTFMQPIPWPSFNFE[JLPOUBLUZ
Tlačítko Spustenie ukončuje hovoroVNPäŋVKFQPVäJŘ
UMBĲJEMPOBQÈKBOJBOBVLPOĲFOJFIPWPSV
Blokovanie hovorovoVNPäŋVKFCMPLPWBŘQSJDIÈE[BKÞDF 
PEDIÈE[BKÞDFBMFCPNFE[JOÈSPEOÏIPWPSZ
Trvanie hovorovoTMÞäJOB[PCSB[FOJFUSWBOJBIPWPSPW
WSÈUBOFPosledný hovor, Odchádzajúce hovory,
Prichádzajúce hovory a Všetky hovory.
Ďalšie nastavenia hovorovoQPNPDPVUFKUPGVOLDJF
NÙäFUF[NFOJŘOBTMFEVKÞDFOBTUBWFOJB

ID volajúceho:VNPäŋVKFWZCSBŘ ĲJDIDFUF
[PCSB[PWBŘTWPKFĲÓTMPWUFMFGØOFESVIFKTUSBOZQPĲBT
QSFCJFIBKÞDFIPIPWPSV
 Č akajúci hovorBLKFBLUJWPWBOâĲBLBKÞDJIPWPS 
UFMFGØOWÈTVQP[PSOÓOBQSJDIÈE[BKÞDJIPWPSQPĲBTVä
QSFCJFIBKÞDFIPIPWPSV [ÈWJTÓPEWÈÝIPQPTLZUPWBUFňB
TJFUF 
<Zdieľanie a pripojenie>
NFCoWÈÝUFMFGØOKFNPCJMOâUFMFGØOQPEQPSVKÞDJ
GVOLDJV/'$/'$ /FBS'JFME$PNNVOJDBUJPO KF
UFDIOPMØHJBCF[ESÙUPWFKLPOFLUJWJUZ LUPSÈVNPäŋVKF
SFBMJ[PWBŘPCPKTNFSOÞLPNVOJLÈDJVNFE[JFMFLUSPOJDLâNJ
[BSJBEFOJBNJ'VOHVKFOBW[EJBMFOPTŘOJFLPňLâDI
DFOUJNFUSPW.ÙäFUF[EJFňBŘPCTBITP[OBĲLPV/'$
BMFCPJOâN[BSJBEFOÓNQPEQPSVKÞDJN/'$KFEOPEVDIâN



Nastavenia
EPUZLPNTWBÝJN[BSJBEFOÓN"LTB[BSJBEFOÓNEPULOFUF
[OBĲLZ/'$ OB[BSJBEFOÓTB[PCSB[ÓPCTBI[OBĲLZ
Zapnutie alebo vypnutie NFC/B[ÈLMBEOFK
PCSB[PWLFTBEPULOJUFBQSTUPNQPTVŋUFQBOFM
P[OÈNFOÓOBEPMBOÈTMFEOF[WPMFOÓNJLPOZ/'$
[BQOJUFUÞUPGVOLDJV
POZNÁMKA: Aplikáciu NFC je možné
používať, aj keď je aktivovaný režim počas
letu.
Používanie NFC:"LDIDFUFQPVäÓWBŘGVOLDJV/'$ 
VJTUJUFTB äF[BSJBEFOJFKF[BQOVUÏ BBLKFGVOLDJB
/'$[BLÈ[BOÈ QPWPňUFKV
Android BeamoLFĴKFUÈUPGVOLDJB[BQOVUÈ 
NÙäFUFQPTJFMBŘPCTBIBQMJLÈDJFEPJOÏIP[BSJBEFOJB
QPEQPSVKÞDFIP/'$QSJESäBOÓNPCPDI[BSJBEFOÓCMÓ[LP



TFCB
+FEOPEVDIPESäUF[BSJBEFOJBWFEňBTFCB WÊĲÝJOPV
[BEOâNJTUSBOBNJLTFCF BEPULOJUFTBWBÝFKPCSB[PWLZ
"QMJLÈDJBVSĲÓPCTBI LUPSâTBNÈQPTMBŘ
< Tethering & Siete >
Wi-Fi Prístupový bodoTWPKUFMFGØONÙäFUFQPVäJŘBK
OB[BCF[QFĲFOJFNPCJMOÏIPÝJSPLPQÈTNPWÏIPQSJQPKFOJB
7ZUWPSUFQSÓTUVQPWâCPE IPUTQPU B[EJFňBKUFTWPKF
QSJQPKFOJF7JBDJOGPSNÈDJÓOÈKEFUFWĲBTUJ„Zdieľanie
dátového pripojenia vášho telefónu“
Spojenie pomocou BluetoothoVNPäŋVKFOBTUBWJŘ
UFMFGØO ĲJ[EJFňBUFJOUFSOFUPWÏQSJQPKFOJFBMFCPOJF
PomocoQPLMFQBOÓN[PCSB[UFJOGPSNÈDJFQPNPDOÓLB
PůQSÓTUVQPWPNCPEFIPUTQPU8J'JBůGVOLDJJ5FUIFSJOH
#MVFUPPUI

Rež
CF[E

PO
pr
PI

Pred
QSFE
VPN
LUPS
QSJE
Mob
QSFO
QSÓTU

LZ

OJB

Režim za letuoQP[BQOVUÓSFäJNVQPĲBTMFUVTBWÝFULZ
CF[ESÙUPWÏQSJQPKFOJB[BCMPLVKÞ
POZNÁMKA: Pred použitím pamäte
prístupových oprávnení musíte nastaviť kód
PIN zámky obrazovky alebo heslo.
Predvolená aplikácia pre SMSoVNPäŋVKFOBTUBWJŘ
QSFEWPMFOÞBQMJLÈDJVOBQÓTBOJF4.4
VPNo[PCSB[Ó[P[OBNWJSUVÈMOZDIQSJWÈUOZDITJFUÓ 71/ 
LUPSÏTUFWNJOVMPTUJOBLPOGJHVSPWBMJ6NPäŋVKFWÈN
QSJEÈWBŘSÙ[OFESVIZ71/
Mobilné sieteoVNPäŋVKFOBTUBWFOJBNPäOPTUÓOB
QSFOPTEÈUWůSPBNJOHV SFäJNTJFUFBPQFSÈUPSPW OÈ[WZ
QSÓTUVQPWâDICPEPW "1/ BUĴ

Zvuk
Zvukové profilyoWZCFSUFTJ[ůNPäOPTUÓ;WVL *CB
WJCSPWBOJFBMFCP5JDIâ
Úroveň hlasitostioOBTUBWFOJBIMBTJUPTUJUFMFGØOVVQSBWUF
QPEňBWMBTUOâDIQPUSJFCBQSPTUSFEJB
Tichý režim o/BTUBWUFTJTWPK5JDIâSFäJN
 Zapnúť tichý režim oQPLMFQBOÓNOBUMBĲJEMP
QSFQÓOBUFNFE[JNPäOPTŘPVSâDIMFIP[BQOVUJBB
WZQOVUJB
Nast. času tichého režimu – ĠVLOVUÓNOBJLPOV
NÙäFUFSFäJN;BQOÞŘBMFCP7ZQOÞŘ.ÙäFUFOBTUBWJŘBK
EOJBIPEJOZ LFEZTB5JDIâSFäJNBVUPNBUJDLZ[BQOF
Vibrovať o;BĲJBSLOJUFQPMPäLVWJCSPWBOJBQSJ
[BQOVUPNUJDIPNSFäJNF



Nastavenia
Nastavenia prichádzajúcich volaní
Zablokovanie prichádzajúcich volaní
o;BÝLSUOVUÓNQPMÓĲLB[BCMPLVKFUFWÝFULZ
QSJDIÈE[BKÞDFIPWPSZ
Povolenie opakovaných volanío;BÝLSUOVUÓN
QPMÓĲLBQPWPMÓUF BCZTBIPWPSPQBLPWBMEPNJOÞU
Zoznamy povolených kontaktovo7ZCFSUF LUPSÏ
IPWPSZLPOUBLUPWCVEÞQPWPMFOÏ
Automatická odpoveď na blokované volania.
o/BTUBWUFBVUPNBUJDLÞPEQPWFĴOBCMPLPWBOÏ
IPWPSZ
PomocoQPLMFQBOÓNOBUÞUPQPMPäLVWůUJDIPNSFäJNF
TB[PCSB[JBJOGPSNÈDJFQPNPDOÓLB
Vyzváňanie telefónu o/BTUBWUF[WPOFOJFQSFIPWPSZ
;WPOFOJFNÙäFUFQSJEBŘŘVLOVUÓNOBQPMPäLV
W



QSBWPNIPSOPNSPIVPCSB[PWLZ
Vibrácie pri prichádzajúcom volaní o/BTUBWUF
.PäOPTUJWJCSPWBOJBQSFQSJDIÈE[BKÞDFIPWPSZ
Tón zvonenia s vibrovaním o;BÝLSUOJUFUÞUPNPäOPTŘ 
BLDIDFUFOBTUBWJŘ BCZUFMFGØOQSJQSJDIÈE[BKÞDJDI
IPWPSPDIWJCSPWBMB[ÈSPWFŋ[WPOJM
Hlasové oznámenia oĠVLOVUÓNOBQPMPäLVHlasové
oznámeniaQSFQÓOBKUFNFE[JNPäOPTŘPV;BQOÞŘBMFCP
7ZQOÞŘ"L[WPMÓUFNPäOPTŘ;BQOÞŘ [BSJBEFOJFWÈN
OBIMBTQSFĲÓUB LUPWÈNWPMÈBMFCPQÓÝF
Zvuky oznámeníoVNPäŋVKFOBTUBWJŘ[WVLQSF
P[OÈNFOJB;WVLNÙäFUFQSJEBŘŘVLOVUÓNOBQPMPäLV
WQSBWPNIPSOPNSPIVPCSB[PWLZ
Odozva na dotyk a systém oVNPäŋVKFOBTUBWJŘPEP[WV
UØOZBBMFCPWJCSPWBOJF QSJQPVäÓWBOÓWÈÝIP[BSJBEFOJB
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Displej
< Základná obrazovka >
/BTUBWUFQPMPäLZzvoliť úvod Motív, Tapeta, Efekt
obrazovky, Povolenie cyklického zobr. úvodných
obrazoviek,Len zobrazenie na výšku, Záloha a
obnovenie úvodnej obrazovky, Pomoc.
< Zablokovať obrazovku >
Vybrať zámku obrazovkyoTMÞäJOBOBTUBWFOJFUZQV
V[BNLOVUJBPCSB[PWLZOB[BCF[QFĲFOJFUFMFGØOV0UWPSÓ
OJFLPňLPPCSB[PWJFL[BTFCPV LUPSÏWÈTVTNFSOJBQSJ
WZUWÈSBOÓW[PSVOBV[BNLOVUJFPCSB[PWLZ/BTUBWUF
QPMPäLZŽiadne Pretiahnuť, Odomknutia podľa tváre,
Vzor PIN BMFCP Heslo
"L[BQOFUFUZQV[BNLOVUJBW[PSPN QP[BQOVUÓUFMFGØOV
BMFCPPäJWFOÓPCSB[PWLZCVEFUFQPäJBEBOÓPOBLSFTMFOJF

WÈÝIPW[PSVPEPNLOVUJB BCZTUFPCSB[PWLVPEPNLMJ
Efekt obrazovkyoOBTUBWÓUFNPäOPTUJFGFLUVQPUJBIOVUJB
PCSB[PWLZ7ZCFSUF[NPäOPTUÓKvapky rosy Biely otvor
POZNÁMKA: Ak je zámka obrazovky
nastavená na možnosť Vzor, efekt potiahnutia
obrazovky sa zmení na efekt vzoru.
Tapeta oOBTUBWUFUBQFUV6[BNLOVUFKPCSB[PWLZ
7ZCFSUFTJ[ůNPäOPTUÓGalériaBMFCPGaléria tapiet
SkratkyoVNPäŋVKF[NFOJŘTLSBULZQSFuzamknutie
PCSB[PWLZQPUJBIOVUÓN
Kontaktné informácie strateného telefónuo
[BĲJBSLOVUÓNOBTUBWÓUF[PCSB[FOJFNFOBWMBTUOÓLBOB
V[BNLOVUFKPCSB[PWLFĠVLOVUÓNOBQPMPäLV WMPäUF
UFYU LUPSâTB[PCSB[ÓBLPJOGPSNÈDJFP7MBTUOÓLPWJ



Nastavenia
Časovač zablokovaniaoVNPäŋVKFWÈNOBTUBWJŘĲBT
QSFEůBVUPNBUJDLâNV[BNLOVUÓNPCSB[PWLZQPWZQSÝBOÓ
ĲBTV[PCSB[PWBOJBPCSB[PWLZ
Hlavný vypínač okamžite blokujeoP[OBĲFOÓNUFKUP
NPäOPTUJOBTUBWÓUFPLBNäJUÏ[BCMPLPWBOJFPCSB[PWLZ
QPTUMBĲFOÓUMBĲJEMB;BQOÞŘ;BNLOÞŘ5PUPOBTUBWFOJF
OBISÈE[BOBTUBWFOJFĲBTPWBĲB#F[QFĲOPTUOÏIP[ÈNLV
< OBRAZOVKA >
JasoTMÞäJOBOBTUBWFOJFKBTVPCSB[PWLZ"LDIDFUF BCZ
CBUÏSJBWZESäBMBĲPOBKEMIÝJF OBTUBWUFKBTPCSB[PWLZUBL 
BCZCPMWůNFE[JBDIWÈÝIPQPIPEMJBĲPOBKTMBCÝÓ
Časový limit obrazovkyoTMÞäJOBOBTUBWFOJFUSWBOJB
ĲBTPWÏIPMJNJUVPCSB[PWLZ
Efekt vypnutia obrazovky –TMÞäJOBOBTUBWFOJFFGFLUV
WZQOVUFKPCSB[PWLZ7ZCFSUFTJ[NPäOPTUÓ Slabnúť



Čierna diera a Retro TV
Automatická rotáciao[BÝLSUOVUÓNOBTUBWÓUF BCZ
UFMFGØOBVUPNBUJDLZPUÈĲBMPCSB[PWLVQPEňBPSJFOUÈDJF
UFMFGØOV OBWâÝLVBMFCPOBÝÓSLV 
Šetrič obrazovky – ŘVLOVUÓNOBGVOLDJV%BZESFBN
QSFQÓOBUFNFE[JNPäOPTŘPV;BQOÞŘBMFCP7ZQOÞŘ
;BQOVUÈGVOLDJBVNPäŋVKFOBTUBWJŘÝFUSJĲPCSB[PWLZ
UBL BCZTB[PCSB[PWBM LFĴKFUFMFGØOWSFäJNFTQÈOLV 
QSJĲPNKFQSJQPKFOâBMFCPTBOBCÓKB7ZCFSUFTQPNFE[J
NPäOPTUÓ Hodiny Farby Google+ Fotky, Fotorámček 
a Fototabuľka
< PÍSMO >
Typ písmaoTMÞäJOBOBTUBWFOJFUZQVQÓTNB LUPSâTB
QPVäJKFWUFMFGØOFBNFOV
Veľkosť písmaoTMÞäJOBOBTUBWFOJFWFňLPTUJQÓTNB

[PCS
< IN
Inte
PCSB
TBO
Inte
[BTU
OFQ

Vš

<G
Obr
BCZ
3âD
[BQM
;ÈL

V

ek 

B

[PCSB[PWBOÏIPWUFMFGØOFBNFOV
< INTELIGENTNÁ ZAP. >
Inteligentná obrazovkaoP[OBĲUFUÞUPNPäOPTŘ BCZ
PCSB[PWLB[PTUBMB[BQOVUÈ LFĴ[BSJBEFOJF[B[OBNFOÈ äF
TBOBŋVQP[FSÈUF
Inteligentné videooP[OBĲUFUÞUPNPäOPTŘ BCZTBWJEFP
[BTUBWJMP LFĴ[BSJBEFOJF[B[OBNFOÈ äFTBOBWJEFP
OFQP[FSÈUF

Všeobecné
< Gestá >
Obrazovka zapnutá/Vypnúťo[BÝLSUOVUÓNVNPäOÓUF 
BCZGVOLDJB,OPDL0/[BQÓOBMBBWZQÓOBMBPCSB[PWLV
3âDIMPEWBLSÈUŘVLOJUFOBTUSFEPCSB[PWLZ BCZTUFKV
[BQMJ%WBLSÈUŘVLOJUFOBTUBWPWâSJBEPL QSÈ[EOVĲBTŘ
;ÈLMBEOFKPCSB[PWLZBMFCPV[BNLOJUFPCSB[PWLV BCZTUF

KVWZQMJ1SFEPTJBIOVUJFOBKMFQÝÓDIWâTMFELPWOFQPIZCVKUF
UFMFGØOPNQSJQPVäÓWBOÓGVOLDJF,OPDL0/
Aktuálne prichádzajúce volanieo[BÝLSUOVUÓNNPäOPTUJ
VNPäOÓUFTUÓÝFOJFWZ[WÈŋBOJBQSJDIÈE[BKÞDJDIIPWPSPW
PCSÈUFOÓNUFMFGØOVOBSVCZ
Odložiť alebo zastaviť budíko[BÝLSUOVUÓNUFKUP
NPäOPTUJVNPäOÓUFPEMPäFOJFBMFCPWZQOVUJFCVEÓLB
QSFWSÈUFOÓN[BSJBEFOJBEPPQBĲOFKQPMPIZ
Pozastaviť videoo[BÝLSUOVUÓNUFKUPNPäOPTUJVNPäOÓUF
QP[BTUBWFOJFQSÈWFQSFISÈWBOÏIPWJEFBPCSÈUFOÓN
UFMFGØOVOBSVCZ
Pomoco0UWPSÓOÈWPEBLPQPVäÓWBŘGVOLDJV(FTUÈWÈÝIP
[BSJBEFOJB
Kalibrácia snímača pohybuoTMÞäJOB[WâÝFOJF
QSFTOPTUJTFO[PSBOBLMÈQBOJBBKFIPSâDIMPTUJ



Nastavenia
< Používanie jednou rukou >
Klávesnica na vytáčanie o[BÝLSUOVUÓNUFKUPNPäOPTUJ
VNPäOÓUFQPTÞWBOJFLMÈWFTOJDFOBWZUÈĲBOJFĲÓTJFMOB
QSBWÞBMFCPňBWÞTUSBOV[BSJBEFOJB+FEOPEVDIPŘVLOJUF
OBÝÓQLVBQSFTVŋUFKVOBKFEOVBMFCPESVIÞTUSBOV
LG Klávesnica o[BÝLSUOVUÓNUFKUPNPäOPTUJVNPäOÓUF
QPTÞWBOJFLMÈWFTOJDFOBQSBWÞBMFCPňBWÞTUSBOV
[BSJBEFOJB+FEOPEVDIPŘVLOJUFOBÝÓQLVBQSFTVŋUFKVOB
KFEOVBMFCPESVIÞTUSBOV
Uzamknúť obrazovkuo[BÝLSUOVUÓNUFKUPNPäOPTUJ
VNPäOÓUFQPTÞWBOJFLMÈWFTOJDFOB[BNZLBOJFPCSB[PWLZ
QPNPDPVLØEV1*/OBQSBWÞBMFCPňBWÞTUSBOV[BSJBEFOJB
+FEOPEVDIPŘVLOJUFOBÝÓQLVBQSFTVŋUFKVOBKFEOV
BMFCPESVIÞTUSBOV
Pomoco;PCSB[VKFJOGPSNÈDJFPPWMÈEBOÓKFEOPVSVLPV



< Úložný priestor >
INTERNÁ PAMÄŤo[PCSB[FOJFQPVäÓWBOJBJOUFSOFK
QBNÊUF
KARTA SDoTLPOUSPMVKUFDFMLPWâEPTUVQOâQSJFTUPSOB
LBSUF4%%PUZLPNTUMBĲUF0EQPKJŘLBSUV4% BCZTBEBMB
CF[QFĲOFWZCSBŘ"LDIDFUF[UFMFGØOVPETUSÈOJŘWÝFULZ
ÞEBKF WZCFSUFNPäOPTŘ7ZNB[BŘLBSUV4%

CBUÏ
OBKW
JOGPS
Perc
o[B
QFSD
CBUÏ

< Batéria >

ÚSP
ĠVLO
;BQO
EPTU
Zap
OBCJ
CBUÏ
CBUÏ

INFORMÁCIE O BATÉRII
*OGPSNÈDJFPTUBWFOBCJUJBCBUÏSJFTÞ[PCSB[FOÏOB
HSBGJLFCBUÏSJFTQPMVTQFSDFOUPN[PTUÈWBKÞDFIPOBCJUJB
BKFKTUBWPN
"LDIDFUF[PCSB[JŘPCSB[PWLVQPVäÓWBOJBCBUÏSJF 
LEFOÈKEFUFJOGPSNÈDJFPÞSPWOJOBCJUJBCBUÏSJFB
QPESPCOPTUJPQPVäÓWBOÓCBUÏSJF EPULOJUFTBJLPOZOBCJUJB

B
BMB
Z

B

UJB

CBUÏSJF;PCSB[VKF LUPSÏ[MPäLZBBQMJLÈDJFTQPUSFCVKÞ
OBKWJBDFOFSHJFCBUÏSJF"LDIDFUFWFEJFŘQPESPCOFKÝJF
JOGPSNÈDJF ŘVLOJUFOBOJFLUPSÞ[QPMPäJFL
Percentuálne nabitie batérie v stavovom riadku
o[BÝLSUOVUÓNUFKUPNPäOPTUJTBWÈNCVEF[PCSB[PWBŘ
QFSDFOUPOBCJUJBCBUÏSJFWůTUBWPWPNSJBELVWFEňBJLPOZ
CBUÏSJF
ÚSPORNÝ REŽIM
ĠVLOVUÓNOBÀFUSJĲCBUÏSJFQSFQÓOBUFNFE[JNPäOPTŘPV
;BQOÞŘB7ZQOÞŘĠVLOVUÓNOBÀFUSJĲCBUÏSJFTB
EPTUBOFUFLUâNUPOBTUBWFOJBN
Zapnúť šetrič energieoTMÞäJOBOBTUBWFOJFQFSDFOUB
OBCJUJBCBUÏSJF QSJLUPSPNTBBVUPNBUJDLZ[BQOFÀFUSJĲ
CBUÏSJF7ZCFSUF[NPäOPTUÓ*IOFĴ ůCBUÏSJF ů
CBUÏSJF ůCBUÏSJFBůCBUÏSJF

Pomoc oQPLMFQBOÓNOBUÞUPQPMPäLV[PCSB[ÓUF
JOGPSNÈDJFPUJQPDIQSFÝFUSJĲCBUÏSJF
< Aplikácie >
;PCSB[UFBTQSBWVKUFTWPKFBQMJLÈDJF
< Účty a synchronizácia >
"QMJLÈDJÈNVNPäŋVKFTZODISPOJ[PWBŘÞEBKFOBQP[BEÓCF[
PIňBEVOBUP ĲJTOJNJBLUÓWOFQSBDVKFUF;SVÝFOJFWâCFSV
UPIUPOBTUBWFOJBNÙäFÝFUSJŘFOFSHJVCBUÏSJFB[OÓäJŘ OJF
WÝBLDFMLPNFMJNJOPWBŘ PCKFNQSFOÈÝBOâDIÞEBKPW
< Režim hosťa >
/BPDISBOVTÞLSPNJBBMFCPBLTJäFMÈUF BCZNBMJWBÝF
EFUJPCNFE[FOâQSÓTUVQLůOJFLUPSâNBQMJLÈDJÈN NÙäFUF
QPVäJŘ3FäJNIPTŘB
,FĴUFMFGØOQPäJĲJBWBUFJOâNQPVäÓWBUFňPN NÙäFUF
[PCSB[FOJFVSĲJUâDIBQMJLÈDJÓ[BLÈ[BŘ



Nastavenia
7PQSFETJQPEňBWMBTUOâDIQPUSJFCOBTUBWUFNPäOPTUJ
3FäJNVIPTŘB
< Umiestnenie >
;BQOJUFTMVäCVVSĲPWBOJBQPMPIZ(PPHMF WÈÝUFMFGØO
TUBOPWÓQPNPDPV8J'JBNPCJMOâDITJFUÓQSJCMJäOÞQPMPIV
Režim oWZCFSUFSFäJNQPMPIZ[ůNPäOPTUÓVysoká
presnosť, Šetrenie batérieBLen snímače zariadenia
< Bezpečnosť >
Šifrovať telefónoVNPäOÓWÈN[BLØEPWBŘEÈUBW
UFMFGØOFOBÞĲFMZCF[QFĲOPTUJ/BPELØEPWBOJFUFMFGØOV
CVEFUFNVTJFŘ[BEBŘLØE1*/BMFCPIFTMPQSJLBäEPN
KFIP[BQOVUÓ
Šifrovať pamäť karty SDoVNPäŋVKF[BÝJGSPWBŘÞEBKF
OBLBSUF4%[ůEÙWPEVCF[QFĲOPTUJ
Nastaviť uzamknutie karty SIMoTMÞäJOBOBTUBWFOJF



V[BNLOVUJBLBSUZ4*.BMFCPOB[NFOVLØEV1*/LBSUZ
4*.
Zadávanie hesla je zobrazenéoTMÞäJOB[PCSB[FOJF
QPTMFEOÏIP[OBLVTLSZUÏIPIFTMBQPĲBTQÓTBOJB
Správcovia zariadeníoTMÞäJOB[PCSB[FOJFBMFCP
EFBLUJWPWBOJFTQSÈWDPW[BSJBEFOÓ
Neznáme zdrojeoQSFEWPMFOÏOBTUBWFOJFOBůJOÝUBMÈDJV
BQMJLÈDJÓ LUPSÏOFQPDIÈE[BKÞ[ůMPLBMJUZ1MBZ
Overenie aplikáciío[BLB[VKFBMFCPWBSVKFQSFE
JOÝUBMÈDJPVBQMJLÈDJÓ LUPSÏNÙäVTQÙTPCJŘQPÝLPEFOJF
Typ ukladac. priestoruo;PCSB[JŘUZQVMPäFOJB
Dôveryhodné prístupové oprávneniao[PCSB[FOJF
EÙWFSZIPEOâDIDFSUJGJLÈUPWDFSUJGJLBĲOFKBVUPSJUZ
Inštalácia z úložiskaoWZCFSUFOBJOÝUBMÈDJVÝJGSPWBOâDI
DFSUJGJLÈUPW
Vymazať povereniaoPETUSÈOFOJFWÝFULâDIDFSUJGJLÈUPW

< Ja
/BTU
KB[ZL
PCSB

< Zá
;NF
Zálo
[ÈMP
(PP
Zálo
Auto
PCOP
QSFJ
Služ
P[B
KFIP

DJV

âDI

PW

< Jazyk a vstup >
/BTUBWFOJBQPMPäLZ+B[ZLBWTUVQQPVäJUFOBWâCFS
KB[ZLBQSFUFYUWUFMFGØOFBOBLPOGJHVSÈDJVLMÈWFTOJDFOB
PCSB[PWLFWSÈUBOFTMPWQSJEBOâDIEPTMPWOÓLB
< Zálohovať a vynulovať >
;NFŋUFOBTUBWFOJBTQSÈWZWBÝJDIOBTUBWFOÓBÞEBKPW
Zálohovať moje údajeoOBTUBWFOÓNUFKUPNPäOPTUJ
[ÈMPIVKFUFTWPKFOBTUBWFOJBBÞEBKFBQMJLÈDJÓOBůTFSWFSJ
(PPHMF
Zálohovať kontooOBTUBWFOJF[ÈMPIPWBOJBWÈÝIPLPOUB
Automaticky obnoviťoOBTUBWFOÓNUFKUPNPäOPTUJ
PCOPWÓUFTWPKFOBTUBWFOJBBÞEBKFBQMJLÈDJÓQP
QSFJOÝUBMPWBOÓBQMJLÈDJÓW[BSJBEFOÓ
Služba zálohovania LGoTMÞäJOB[ÈMPIPWBOJFJOGPSNÈDJÓ
P[BSJBEFOÓBOBJDIPCOPWFOJFWQSÓQBEFTUSBUZEÈUBMFCP
KFIPWâNFOZ

Obnovenie nastavení z výrobyoPCOPWÓUFQSFEWPMFOÏ
IPEOPUZWâSPCOâDIOBTUBWFOÓBPETUSÈOJUFWÝFULZTWPKF
ÞEBKF"LUâNUPTQÙTPCPNPCOPWÓUFOBTUBWFOJBWÈÝIP
UFMFGØOV CVEFUFWZ[WBOÓLWMPäFOJVWÝFULâDIÞEBKPWBLP
QSJQSWPNÝUBSUFTZTUÏNV"OESPJE
< Dátum a čas >
/BTUBWFOJBDátum a časTMÞäJBOBOBTUBWFOJFTQÙTPCV
[PCSB[PWBOJBEÈUVNPW5JFUPOBTUBWFOJBNÙäFUFUJFä
QPVäJŘOBOBTUBWFOJFWMBTUOÏIPĲBTVBĲBTPWÏIPQÈTNB
OBNJFTUP[ÓTLBWBOJBJOGPSNÈDJÓPQSFTOPNĲBTF[
NPCJMOFKTJFUF
< Uľahčenie >
/BTUBWFOJBNPäOPTUJUľahčenieKFNPäOÏQPVäJŘOB
LPOGJHVSPWBOJFEPQMOLPWOB[KFEOPEVÝFOJFPWMÈEBOJB
OBJOÝUBMPWBOâDIWUFMFGØOF



P

Nastavenia



< PC pripojenie >
Voľba spôsobu USB pripojeniao/BTUBWUFQPäBEPWBOâ
SFäJNNabite telefón Synchronizácia médií (MTP)
Tethering LG softvér BMFCPOdoslať obrázok (PTP)
Opýtať sa po pripojeníoPQâUBŘTBOBSFäJNQSJQPKFOJB
64#QSJQSJQÈKBOÓLQPĲÓUBĲV
PomocoQPNPDOÓLQSFQSJQPKFOJF64#
PC Suite oUÞUPNPäOPTŘ[BĲJBSLOJUFWUFEZ BLDIDFUF
QPVäÓWBŘTPGUWÏS-(1$4VJUFQSPTUSFEOÓDUWPNQSJQPKFOJB
8J'J6QP[PSŋVKFNF äFQSJQPKFOJFLTJFUJ8J'JNVTÓCZŘ
WQSÓQBEFTPGUWÏSV-(1$4VJUFWZUWPSFOÏDF[QSJQPKFOJF
8J'J
PomocoQPTLZUVKFQPNPDQSFTPGUWÏS-(
< Príslušenstvo >
Obal QuickWindow oBLUJWPWBOÓNUFKUPGVOLDJF
TQSÓTUVQOÓUFNBMâOÈIňBEOBGVOLDJF BLPOBQSIVECB 

QPĲBTJFBIPEJOZQSJQPVäJUÓ2VJDL8JOEPX
Slúchadlá Plug & PopoTMÞäJOBOBTUBWFOJFGVOLDJF
1MVH1PQQSFTMÞDIBEMÈ1PQSJQPKFOÓTMÞDIBEJFMTB
BVUPNBUJDLZ[PCSB[ÓQBOFMBQMJLÈDJÓĠVLOJUFOBQPMPäLV
Upraviť panel aplikácií BCZTUF[NFOJMJBQMJLÈDJF LUPSÏ
DIDFUFNBŘEPTUVQOÏ
< Tlač >
6NPäŋVKFWÈNUMBĲPCTBIVOJFLUPSâDIPCSB[PWJFL BLP
OBQSXFCPWâDITUSÈOPLWůQSFIMJBEBĲJ$ISPNF [ůUMBĲJBSOF
QSJQPKFOFKLůSPWOBLFK8J'JTJFUJBLPWBÝF[BSJBEFOJF
TPůTZTUÏNPN"OESPJE
< Informácie o telefóne >
1SF[SJUFTJQSÈWOFJOGPSNÈDJFBůTLPOUSPMVKUFTUBWWÈÝIP
UFMFGØOVBůWFS[JVTPGUWÏSV

1PĲÓ
LUPSâ
QSPT
NÙä
Poč
t 4
P
t 0
t 4
WB
t ;
t "
t ;
t 1
[B

V
PSÏ

P
BSOF

PC softvér (LG PC Suite)
1PĲÓUBĲPWâTPGUWÏSv-(1$4VJUFiQSFETUBWVKFQSPHSBN 
LUPSâVNPäŋVKFQSJQPKJŘWBÝF[BSJBEFOJFLůQPĲÓUBĲV
QSPTUSFEOÓDUWPNLÈCMB64#BSP[ISBOJB8J'J1PQSJQPKFOÓ
NÙäFUFWZVäÓWBŘGVOLDJFTWPKIP[BSJBEFOJBWQPĲÓUBĲJ
Počítačový softvér „LG PC Suite“ umožňuje...
t 4QSBWPWBŘBQSFISÈWBŘNFEJÈMOZPCTBI IVECV GJMNZ 
PCSÈ[LZ WPWBÝPNQPĲÓUBĲJ
t 0EPTJFMBŘNVMUJNFEJÈMOZPCTBIEPWÈÝIP[BSJBEFOJB
t 4ZODISPOJ[PWBŘÞEBKF SP[WSIZ LPOUBLUZ [ÈMPäLZ NFE[J
WBÝÓN[BSJBEFOÓNBQPĲÓUBĲPN
t ;ÈMPIPWBŘBQMJLÈDJFWPWBÝPN[BSJBEFOÓ
t "LUVBMJ[PWBŘTPGUWÏSZWPWBÝPN[BSJBEFOÓ
t ;ÈMPIPWBŘBPCOPWJŘÞEBKFWÈÝIP[BSJBEFOJB
t 1SFISÈWBŘNVMUJNFEJÈMOZPCTBIWÈÝIPQPĲÓUBĲB[ůJOÏIP
[BSJBEFOJB

t ;ÈMPIVKUF WZUWÈSBKUFBVQSBWVKUFQP[OÈNLZWPWBÝPN

[BSJBEFOÓ
POZNÁMKA: Ak sa chcete dozvedieť,
ako sa používa počítačový softvér „LG PC
Suite“, môžete použiť ponuku Pomocník tejto
aplikácie.
Inštalácia počítačového softvéru „LG PC Suite“
1PĲÓUBĲPWâTPGUWÏSv-(1$4VJUFiNPäOPQSFW[JBŘ
[ůXFCPWFKMPLBMJUZTQPMPĲOPTUJ-(
1 1SFKEJUFOBMPLBMJUVXXXMHDPNBWZCFSUFäFMBOÞ
LSBKJOV
2 1SFKEJUFOBQPMPäLVPodporaMOBILNÁ PODPORA
Mobilné telefóny LGvyberte model
BMFCP



PC softvér (LG PC Suite)
1SFKEJUFOBQPMPäLVPodporaMobilné zariadenia
WZCFSUFNPEFM
3 ,MJLOJUFOBQPMPäLVPC SYNC (Synchronizácia
s PC)WůĲBTUJMANUALS & DOWNLOAD (PRÍRUČKY
A NA PREVZATIE)BLMJLOVUÓNOBQPMPäLVPREVZIAŤ
QSFWF[NJUFQPĲÓUBĲPWâTPGUWÏSv-(1$4VJUFi
Systémové požiadavky pre softvér do počítača „LG
PC Suite“
t 048JOEPXT91 4FSWJDFQBDL CJUPWâ 8JOEPXT
7JTUB 8JOEPXT 8JOEPXT
t $16ů()[BMFCPSâDIMFKÝJFQSPDFTPSZ
t 1BNÊŘů.#BMFCPWÊĲÝJFQBNÊUF3".
t (SBGJDLÈLBSUBSP[MÓÝFOJFY CJUPWÈBMFCP
WZÝÝJBGBSFCOÈIŇCLB
t )%%.#BMFCPWJBDWPňOÏIPNJFTUBOBQFWOPN



EJTLV 7ů[ÈWJTMPTUJPENOPäTUWBVLMBEBOâDIÞEBKPW
NÙäFCZŘQPUSFCOÏ[BCF[QFĲJŘWJBDWPňOÏIPNJFTUB
t /FWZIOVUOâTPGUWÏSJOUFHSPWBOÏPWMÈEBĲF-( 8JOEPXT
.FEJB1MBZFSBMFCPOPWÝÓ
POZNÁMKA: Integrovaný ovládač USB od
spoločnosti LG
Integrovaný ovládač USB od spoločnosti LG
je nevyhnutný na pripojenie zariadenia
LG k počítaču. Jeho inštalácia prebehne
automaticky v rámci inštalácie softvérovej
aplikácie „LG PC Suite“.
Synchronizácia zariadenia s počítačom
ÁEBKFWÈÝIP[BSJBEFOJBBQPĲÓUBĲBNPäOPQPIPEMOF
BKFEOPEVDIPTZODISPOJ[PWBŘQPNPDPVQPĲÓUBĲPWÏIP
TPGUWÏSVv-(1$4VJUFi4ZODISPOJ[PWBŘNPäOPLPOUBLUZ 

SP[W
1PTU

1
2
3
4
5

PXT

UZ 

SP[WSIZB[ÈMPäLZ
1PTUVQKFOBTMFEVKÞDJ
1 4WPKF[BSJBEFOJFQSJQPKUFLQPĲÓUBĲV 1PVäJUFLÈCFM
64#BMFCPQSJQPKFOJF8J'J
2 1P[PCSB[FOÓQPMPäLZVoľba spôsobu USB
pripojeniaWZCFSUFNPäOPTŘLG softvér
3 1PQSJQPKFOÓTQVTUJUFQSPHSBNBWZCFSUFTFLDJV
[BSJBEFOJB[LBUFHØSJÓOBňBWFKTUSBOFPCSB[PWLZ
4 ,MJLOVUÓNOBQPMPäLVOsobné údajeVTLVUPĲOJUF
WâCFS
5 0[OBĲUF[BĲJBSLBWBDJFQPMÓĲLPQSFTZODISPOJ[ÈDJVB
LMJLOJUFOBUMBĲJEMPSynchronizácia

POZNÁMKA: Ak chcete telefón
synchronizovať s počítačom, musíte
do počítača nainštalovať softvér LG PC Suite.
Pokyny na inštaláciu softvéru LG PC Suite
nájdete na predchádzajúcich stranách.
Presunutie kontaktov zo starého zariadenia do
nového zariadenia
1 &YQPSUVKUFLPOUBLUZBLPTÞCPS$47[PTUBSÏIP
[BSJBEFOJBOBQPĲÓUBĲQPNPDPVQSPHSBNVOB
TZODISPOJ[ÈDJVTQPĲÓUBĲPN
2 /BKTLÙSEPQPĲÓUBĲBOBJOÝUBMVKUFTPGUWÏSv-(1$
4VJUFi4QVTUJUFQSPHSBNBQPNPDPVLÈCMB64#
QSJQPKUFTWPKNPCJMOâUFMFGØO"OESPJELQPĲÓUBĲV
3 7ůIPSOFKQPOVLFWZCFSUFQPMPäLVZariadenie



PC softvér (LG PC Suite)
Importovať do zariadeniaImportovať kontakty
4 ;PCSB[ÓTBLPOUFYUPWÏPLOPOBWâCFSUZQVTÞCPSVB
TÞCPSVOBJNQPSU
5 7LPOUFYUPWPNPLOFLMJLOJUFOBQPMPäLVVybrať
súborB[PCSB[ÓTBQSJFTLVNOÓLTZTUÏNV8JOEPXT
6 7ZCFSUFLPOUBLUZOBJNQPSUEPQSJFTLVNOÓLB
TZTUÏNV8JOEPXTBLMJLOJUFOBOtvoriť
7 ,MJLOJUFOBOK
8 ;PCSB[ÓTBLPOUFYUPWÏPLOPMapovanie políOB
QSFWJB[BOJFLPOUBLUPWWPWBÝPN[BSJBEFOÓTÞEBKNJ
OPWâDILPOUBLUPW
9 "LTBWZTLZUOFLPOGMJLUNFE[JÞEBKNJWLPOUBLUPDI[
QPĲÓUBĲBBLPOUBLUPDIW[BSJBEFOÓ WBQMJLÈDJJ-(1$
4VJUFVTLVUPĲOJUFQPUSFCOÏWâCFSZBÞQSBWZ
10 ,MJLOJUFOBUMBĲJEMP OK
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Aktualizácia softvéru telefónu
Aktualizácia softvéru telefónu
Aktualizácia softvéru v mobilnom telefóne LG z internetu
þBMÝJFJOGPSNÈDJFPůQPVäÓWBOÓUFKUPGVOLDJFOÈKEFUF
OBůTUSÈOLFIUUQXXXMHDPNDPNNPOJOEFYKTQ o
WZCFSUFLSBKJOVBKB[ZL
5ÈUPGVOLDJBVNPäŋVKFQPIPEMOFBLUVBMJ[PWBŘGJSNWÏSW
UFMFGØOFOBOPWÝJVWFS[JV[JOUFSOFUVCF[UPIP BCZCPMP
QPUSFCOÏOBWÝUÓWJŘTFSWJTOÏTUSFEJTLP5ÈUPGVOLDJBCVEFL
EJTQP[ÓDJJMFOWUFEZ BLTQPMPĲOPTŘ-(WZUWPSÓOPWÞWFS[JV
GJSNWÏSVEPTUVQOÞQSFWBÝF[BSJBEFOJF
,FĴäFBLUVBMJ[ÈDJBGJSNWÏSVWNPCJMOPNUFMFGØOFWZäBEVKF
NBYJNÈMOVQP[PSOPTŘQPVäÓWBUFňBQPĲBTDFMÏIPUSWBOJB
QSPDFTVBLUVBMJ[ÈDJF TLÙSBLPCVEFUFQPTUVQPWBŘĴBMFK 
WäEZTJQSFĲÓUBKUFWÝFULZQPLZOZBQP[OÈNLZWLBäEPN
LSPLV6QP[PSŋVKFNF äFPEQPKFOJFEÈUPWÏIPLÈCMB

64#QPĲBTJOPWÈDJFNÙäFWJFTŘLWÈäOFNVQPÝLPEFOJV
NPCJMOÏIPUFMFGØOV
POZNÁMKA: Spoločnosť LG si vyhradzuje
právo vytvárať aktualizácie firmvéru iba pre
vybrané modely podľa vlastného uváženia a
nezaručuje dostupnosť novšej verzie firmvéru
pre všetky modely telefónov.
Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG
pomocou služby Over-the-Air (OTA)
1PNPDPVUFKUPGVOLDJFNÙäFUFQPIPEMOFBLUVBMJ[PWBŘ
TPGUWÏSUFMFGØOVOBOPWÝJVWFS[JVQSPTUSFEOÓDUWPNTMVäCZ
05"CF[QPUSFCZQSJQÈKBŘUFMFGØOQPNPDPVEÈUPWÏIP
LÈCMB64#5ÈUPGVOLDJBCVEFLEJTQP[ÓDJJMFOWUFEZ BL
TQPMPĲOPTŘ-(WZUWPSÓOPWÞWFS[JVGJSNWÏSVEPTUVQOÞQSF



PC softvér (LG PC Suite)
WBÝF[BSJBEFOJF
/BKTLÙSCZTUFNBMJ[JTUJŘ BLPVWFS[JPVTPGUWÏSVKF
WÈÝNPCJMOâUFMFGØOWZCBWFOâNastaveniaLBSUB
VšeobecnéInformácie o telefóneCentrum
aktualizáciíAktualizácia softvéru Skontrolovať
dostupnosť aktualizácie.

In
POZNÁMKA: Vaše osobné údaje uložené
v internej pamäti telefónu (vrátane informácií
o konte Google a iných kontách, údajov
a nastavení systému a aplikácií, všetkých
prevzatých aplikácií a licencie DRM) sa môžu pri
aktualizácii softvéru telefónu stratiť. Spoločnosť
LG vám preto pred aktualizáciou softvéru
telefónu odporúča zálohovať svoje osobné
údaje. Spoločnosť LG nepreberá zodpovednosť
za žiadne straty osobných údajov.
POZNÁMKA: Táto funkcia závisí od
poskytovateľa sieťových služieb, regiónu alebo
krajiny.
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Informácie o tomto návode na použitie
Informácie o tomto návode na
použitie
t 1SFEQPVäJUÓN[BSJBEFOJBTJQP[PSOFQSFĲÓUBKUFUFOUP

OÈWPEOBQPVäJUJF6NPäOÓWÈNUPCF[QFĲOFBTQSÈWOF
QPVäÓWBŘWÈÝUFMFGØO
t ;PCSB[FOJFOJFLUPSâDIPCSÈ[LPWBTOÓNPLPCSB[PWLZ
WUPNUPOÈWPEFTBNÙäFMÓÝJŘPE[PCSB[FOJBWPWBÝPN
UFMFGØOF
t 7ÈÝPCTBITBNÙäFMÓÝJŘPEGJOÈMOFIPQSPEVLUVBMFCP
PETPGUWÏSVEPEÈWBOÏIPQPTLZUPWBUFňNJTMVäJFCBMFCP
PQFSÈUPSNJ5FOUPPCTBINÙäFQPEMJFIBŘ[NFOÈNCF[
QSFEDIÈE[BKÞDFIPVQP[PSOFOJB"LUVÈMOVWFS[JVUPIUP
OÈWPEVOÈKEFUFOBXFCPWFKMPLBMJUFTQPMPĲOPTUJ-(OB
BESFTFXXXMHDPN
t "QMJLÈDJFWÈÝIPUFMFGØOVBJDIGVOLDJFTBNÙäVMÓÝJŘ

W[ÈWJTMPTUJPELSBKJOZ SFHJØOVBMFCPÝQFDJGJLÈDJÓ
IBSEWÏSV4QPMPĲOPTŘ-(OFOFTJF[PEQPWFEOPTŘ[B
QSPCMÏNZTWâLPOPNWZQMâWBKÞDF[QPVäJUJBBQMJLÈDJÓ
WZWJOVUâDIJOâNJQPTLZUPWBUFňNJOFäKFTQPMPĲOPTŘ-(
t 4QPMPĲOPTŘ-(OFOFTJF[PEQPWFEOPTŘ[BQSPCMÏNZ
TůWâLPOPNBMFCPLPNQBUJCJMJUPVWZQMâWBKÞDF[ÞQSBWZ
OBTUBWFOÓEBUBCÈ[ZSFHJTUSBBMFCPQP[NFŋPWBOJB
PQFSBĲOÏIPTZTUÏNV"LâLPňWFLQPLVTPQSJTQÙTPCFOJF
PQFSBĲOÏIPTZTUÏNVNÙäFNBŘ[BOÈTMFEPL äF
[BSJBEFOJFBMFCPKFIPBQMJLÈDJFOFCVEÞQSBDPWBŘUBL 
BLPCZNBMJ
t 4PGUWÏS [WVLPWÏTÞCPSZ UBQFUZ PCSÈ[LZBJOÏNÏEJÈ
EPEÈWBOÏTWBÝÓN[BSJBEFOÓNTÞMJDFODPWBOÏOB
PCNFE[FOÏQPVäJUJF"LUJFUPNBUFSJÈMZFYUSBIVKFUFB
QPVäJKFUFJDIOBPCDIPEOÏBMFCPJOÏÞĲFMZ NÙäFTBUP
QPWBäPWBŘ[BQPSVÝFOJF[ÈLPOPWPůPDISBOFBVUPSTLâDI



Informácie o tomto návode na použitie
QSÈW"LPQPVäÓWBUFňOFTJFUFQMOÞ[PEQPWFEOPTŘ[B
BLÏLPňWFLQSPUJQSÈWOFQPVäJUJFUâDIUPNÏEJÓ
t /BWZVäÓWBOJFEÈUPWâDITMVäJFC BLPTÞOBQSÓLMBE
TQSÈWZ PEPTJFMBOJFBQSFCFSBOJFTÞCPSPW BVUPNBUJDLÈ
TZODISPOJ[ÈDJBBMFCPTMVäCZVSĲPWBOJBQPMPIZ TB
NÙäVW[ŘBIPWBŘEPEBUPĲOÏQPQMBULZ"CZTUFTBWZIMJ
ĴBMÝÓNQPQMBULPN WZCFSUFTJUBSJGVWIPEOÞQSFWBÝF
QPUSFCZ1PESPCOFKÝJFJOGPSNÈDJF[ÓTLBUFPEWÈÝIP
QPTLZUPWBUFňBTMVäJFC

Obchodné značky
t -(BMPHP-(TÞSFHJTUSPWBOâNJPDISBOOâNJ[OÈNLBNJ

TQPMPĲOPTUJ-(&MFDUSPOJDT
t 7ÝFULZPTUBUOÏPCDIPEOÏ[OBĲLZBBVUPSTLÏQSÈWBTÞ

NBKFULPNQSÓTMVÝOâDIWMBTUOÓLPW



DivX HD
INFORMÁCIE O VIDEU DIVX:%JW9®KFGPSNÈUEJHJUÈMOFIP
WJEFBWZUWPSFOâTQPMPĲOPTŘPV%JW9 --$ LUPSÈKF
EDÏSTLPVTQPMPĲOPTŘPVTQPMPĲOPTUJ3PWJ$PSQPSBUJPO5PUP
[BSJBEFOJFKF[BSJBEFOJFTůPGJDJÈMOZNDFSUJGJLÈUPN%JW9®
+FIPQSÓTOFUFTUPWBOJFEPLÈ[BMP äFQSFISÈWBWJEFÈWP
GPSNÈUF%JW91PESPCOFKÝJFJOGPSNÈDJFBTPGUWÏSPWÏ
OÈTUSPKFOBLPOWFSUPWBOJFWBÝJDITÞCPSPWOBTÞCPSZ%JW9
WJEFPOÈKEFUFOBMPLBMJUFEJWYDPN
ČO JE DIVX VIDEO-ON-DEMAND:5PUP[BSJBEFOJFT
DFSUJGJLÈUPN%JW9$FSUJGJFE®NVTÓCZŘ[BSFHJTUSPWBOÏ BCZ
NPIMPQSFISÈWBŘ[BLÞQFOÏGJMNZWPGPSNÈUF%JW97JEFP
PO%FNBOE 70% "LDIDFUF[ÓTLBŘSFHJTUSBĲOâLØE 
OÈKEJUFĲBTŘ%JW970%WQPOVLFOBTUBWFOÓ[BSJBEFOJB
þBMÝJFJOGPSNÈDJFPUPN BLPEPLPOĲJŘSFHJTUSÈDJV OÈKEFUF
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®

OBMPLBMJUFWPEEJWYDPN
Obsahuje certifikáciu DivX Certified® na prehrávanie
videa DivX® s rozlíšením až HD 720p vrátane
prémiového obsahu.
DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú ochranné
známky spoločnosti Rovi Corporation alebo jej
dcérskych spoločností a používajú sa na základe
licencie.

JW9

Dolby Digital Plus

BCZ
P

Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus a symbol
dvojitého D sú obchodné značky spoločnosti Dolby
Laboratories.

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.

EFUF



Príslušenstvo

R

1SFWÈÝUFMFGØOKFLEJTQP[ÓDJJOBTMFEVKÞDFQSÓTMVÝFOTUWP(Nižšie popísané položky môžu byť voliteľné.)
Stereofónna
Batéria
Cestovný
slúchadlová
adaptér
súprava
Stručná
príručka

Dátový kábel

POZNÁMKA:
tVždy používajte originálne príslušenstvo značky LG.
tPorušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
tV rôznych oblastiach sa príslušenstvo môže líšiť.
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Riešenie problémov
5ÈUPLBQJUPMB[BIőŋBOJFLUPSÏQSPCMÏNZ TLUPSâNJTBNÙäFUFTUSFUOÞŘQPĲBTQPVäÓWBOJBUFMFGØOV/JFLUPSÏQSPCMÏNZ
WZäBEVKÞUFMFGPOÈUQPTLZUPWBUFňPWJTMVäJFC BMFWÊĲÝJOV[OJDIPETUSÈOJUFňBILPBKTBNJ
Správa

Možné príčiny

Chyba karty
SIM

V telefóne nie je
SIM karta alebo je
nesprávne vložená.

Možné riešenia

Uistite sa, že ste kartu SIM vložili správne.



Riešenie problémov
Správa

Žiadne sieťové
pripojenie/
výpadok siete

Možné príčiny

Možné riešenia

Signál je slabý alebo
sa nachádzate mimo
siete operátora.

Presuňte sa k oknu alebo na voľné priestranstvo.
Pozrite si mapu pokrytia sieťového operátora.

Operátor aplikoval nové
služby.

Skontrolujte, či je karta SIM staršia ako 6 až 12
mesiacov. Ak áno, vymeňte kartu SIM v najbližšej
pobočke vášho sieťového operátora. Obráťte sa
na poskytovateľa služieb.

K
n

N
n
a



Správa

Kódy sa
nezhodujú

Možné príčiny
Ak chcete zmeniť
bezpečnostný
kód, nový kód
musíte potvrdiť jeho
opätovným zadaním.

Možné riešenia

Ak kód zabudnete, kontaktujte vášho
poskytovateľa služieb.

Dva zadané kódy
nesúhlasia.
Nemožno
nastaviť žiadne
aplikácie

Nie je podporovaná
poskytovateľom služieb
alebo je potrebná
registrácia.

Obráťte sa na poskytovateľa služieb.



Riešenie problémov
Správa

Hovory nie sú k
dispozícii

Telefón sa
nedá zapnúť

Možné príčiny

Možné riešenia

Chyba vytáčania

Nová sieť bez oprávnenia na prístup.

Vložená nová karta
SIM.

Skontrolujte nové obmedzenia.

Dosiahnutý predplatený
limit poplatkov.

Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo
vynulujte limit pomocou kódu PIN 2.

Tlačidlo Zap./Vyp. bolo
stlačené príliš krátko.

Tlačidlo Zap./Vyp. podržte stlačené minimálne
dve sekundy.

Batéria nie je nabitá.

Nabite batériu. Skontrolujte indikátor nabíjania
na displeji.

C
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Správa

Chyba
nabíjania

Číslo nie je
povolené

Možné príčiny

Možné riešenia

Batéria nie je nabitá.

Nabite batériu.

Vonkajšia teplota je
príliš vysoká alebo
nízka.

Uistite sa, že sa telefón nabíja pri normálnej
teplote.

Problém s kontaktmi

Skontrolujte nabíjačku a jej pripojenie k telefónu.

Žiadne napätie

Nabíjačku zapojte do inej zásuvky.

Chybná nabíjačka

Vymeňte nabíjačku.

Nesprávna nabíjačka

Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti
LG.

Je zapnutá funkcia
Pevné vytáčané číslo.

Skontrolujte ponuku Nastavenia a funkciu vypnite.



Riešenie problémov
Správa



Možné príčiny

Možné riešenia

Nie je možné
prijať alebo
odoslať SMS a
fotografie

Pamäť je plná

Z vášho telefónu vymažte niektoré správy.

Súbory
nemožno
otvoriť

Nepodporovaný formát
súboru

Skontrolujte podporované formáty súborov.

Pri prijímaní
hovoru sa
obrazovka
nezapne.

Problém so snímačom
blízkosti

Ak používate ochrannú fóliu alebo puzdro,
uistite sa, že nezakrývajú oblasť v okolí snímača
blízkosti. Uistite sa, že je okolie snímača blízkosti
čisté.

Ž

P
h
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Správa

Možné príčiny

Možné riešenia

Žiaden zvuk

Vibračný režim

Skontrolujte stav nastavení v ponuke zvukov a
presvedčte sa, či nie je aktívny vibračný alebo
tichý režim.

Prerušenia
hovorov a
zamrznutia

Prerušovaný problém
so softvérom

Pokúste sa spustiť službu na aktualizáciu softvéru
prostredníctvom webovej lokality.



Najčastejšie otázky
Kategória
Podkategória
BT
Bluetooth
Zariadenia

Údaje
Kontakty
Zálohovanie



Otázka

Aké funkcie sú dostupné cez
Bluetooth

Ako je možné zálohovať
kontakty?

Odpoveď
Môžete pripojiť zvukové zariadenie Bluetooth,
napr. stereofónnu/monofónnu slúchadlovú
súpravu a súpravu do vozidla. Ak je ku
kompatibilnému zariadeniu pripojený server FTP,
môžete zdieľať aj obsah uložený na pamäťovom
médiu.

P

S

S

Údaje kontaktov je možné synchronizovať medzi
telefónom a službou Gmail™.

s

Kategória
Podkategória

Otázka

Údaje
Synchronizácia

Je možné nastaviť
jednosmernú synchronizáciu
so službou Gmail?

Dostupná je len obojsmerná synchronizácia.

Údaje
Synchronizácia

Je možné synchronizovať
všetky e-mailové priečinky?

Schránka na prijaté správy sa synchronizuje
automaticky. Ostatné priečinky môžete zobraziť
a po výbere
ťuknutím na tlačidlo Ponuka
položky Priečinky môžete zvoliť priečinok.

Služba
Google™
Prihlásenie k
službe Gmail

Musím sa prihlásiť ku kontu
Gmail pri každom prístupe k
službe Gmail?

Keď sa prihlásite do služby Gmail, už sa do nej
nebudete musieť prihlasovať znova.

,

i

Odpoveď



Najčastejšie otázky
Kategória
Podkategória



Otázka

Odpoveď

Služba
Google™
Konto Google

Je možné filtrovať e-maily?

Nie, tento telefón filtrovanie e-mailov nepodporuje.

Funkcia
telefónu
E-mail

Čo sa stane, keď spustím
inú aplikáciu počas písania
e-mailu?

E-mail sa automaticky uloží ako koncept.

Funkcia
telefónu
Vyzváňací tón

Existuje nejaké
obmedzenie veľkosti
súboru, ak chcem
použiť súbor MP3 ako
zvonenie?

Veľkosť súboru nie je obmedzená.

P

S

Kategória
Podkategória
e.

Otázka

Odpoveď

Funkcia
telefónu
Čas správy

Môj telefón nezobrazuje čas
prijatia u správ starších ako
24 hod. Ako toto môžem
zmeniť?

Čas prijatia správ sa bude zobrazovať len pre
správy prijaté v aktuálny deň.

Funkcia
telefónu
Navigácia

Je možné do telefónu
nainštalovať inú navigačnú
aplikáciu?

Každú aplikáciu dostupnú na lokalite Play Store™,
ktorá je kompatibilná s hardvérom, je možné
nainštalovať a používať.

Je možné synchronizovať
kontakty zo všetkých mojich
e-mailových kont?

Synchronizovať je možné len kontakty zo serverov
Gmail a MS Exchange (podnikový e-mailový
server).

Funkcia
telefónu
Synchronizácia



Najčastejšie otázky
Kategória
Podkategória

Otázka

Funkcia
Je možné uložiť kontakt
telefónu
s čakaním a pauzou
Čakanie a pauza obsiahnutými v čísle?



Odpoveď
Ak ste preniesli kontakt s funkciami W a P
uloženými v čísle, tieto funkcie nebudete môcť
používať. Každé číslo budete musieť uložiť znova.
Ako uložiť čakanie a pauzu:
1. Na základnej obrazovke ťuknite na ikonu
telefónu .
2. Vytočte číslo a potom ťuknite na tlačidlo
Ponuka
.
3. Poklepte na možnosť Pridať 2 sek.
pozastavenie alebo Pridať čakanie.
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Kategória
Podkategória
Funkcia
telefónu
Zabezpečenie

Funkcia
telefónu
Vzor
odomknutia

Otázka

Odpoveď

Akými bezpečnostnými
funkciami disponuje tento
telefón?

Telefón môžete nastaviť tak, aby na získanie
prístupu k nemu a na jeho používanie bolo
potrebné zadať vzor na odomknutie.

Ako vytvorím vzor
odomknutia?

1. Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo
.
Ponuka
2. Poklepte na položku Nastavenia systému >
karta Displej > Zablokovať obrazovku.
3. Poklepte na položku Vybrať zámku obrazovky
> Vzor. Pri prvom použití tejto funkcie sa zobrazí
krátky návod na vytvorenie vzoru na odomknutie.
4. Začnite nakreslením vášho vzoru a
zopakovaním nákresu na potvrdenie.



Najčastejšie otázky
Kategória
Podkategória

Funkcia
telefónu
Vzor
odomknutia



Otázka

Ako vytvorím vzor
odomknutia?

Odpoveď
Potrebné bezpečnostné opatrenia pri
používaní uzamknutia vzorom.
Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali vzor
na odomknutie, ktorý ste nastavili. Ak päťkrát
použijete nesprávny vzor, prístup do vášho
telefónu sa zablokuje. Na zadanie vzoru na
odomknutie, kódu PIN alebo hesla máte päť
pokusov. Ak ste využili všetkých 5 možností,
môžete sa o to znova pokúsiť o 30 sekúnd.
(Prípadne, ak ste nastavili záložný kód PIN,
môžete na odomknutie vzoru použiť záložný
kód PIN.)

P

Kategória
Podkategória

Funkcia
telefónu
Vzor
odomknutia

Otázka

Odpoveď

Ak ste zabudli vzor:
Ak ste sa prostredníctvom telefónu prihlásili do konta
Google a 5-krát zadali nesprávny vzor, ťuknite na
tlačidlo Zabudol som vzor. Potom sa musíte prihlásiť
do svojho konta Google, aby ste mohli odomknúť
Čo urobím, ak zabudnem
telefón. Ak ste v telefóne nevytvorili konto Google
vzor na odomknutie a
alebo ak ste zabudli údaje na prístup k nemu, musíte
nevytvorím si v telefóne konto
vykonať obnovenie pôvodných nastavení.
Google?
Upozornenie: Ak vykonáte obnovenie
nastavení z výroby, všetky aplikácie a údaje
používateľa sa odstránia. Pred vykonaním
obnovenia nastavení z výroby nezabudnite
zálohovať všetky dôležité údaje.



Najčastejšie otázky
Kategória
Podkategória
Funkcia
telefónu
Pamäť

Otázka
Budem nejakým spôsobom
upozornený na to, že je
pamäť plná?

Odpoveď

Áno, budete o tom informovaní.

Telefón je možné používať v multilingválnom
režime.
Zmena jazyka:
Funkcia
1. Na základnej obrazovke poklepte na položku
Je možné zmeniť jazyk môjho
telefónu
tlačidlo Ponuka
a poklepte na položku
telefónu?
Nastavenia systému.
Podpora jazykov
2. Poklepte na položky karta Všeobecné > Jazyk
a vstup > Jazyk.
3. Ťuknite na požadovaný jazyk.
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Kategória
Podkategória
Funkcia
telefónu
VPN

Funkcia
telefónu
Časový limit
obrazovky

Otázka

Odpoveď

Ako nastavím sieť VPN?

Konfigurácia prístupu k sieťam VPN je v každej
krajine iná. Ak chcete nakonfigurovať v telefóne
prístup k sieti VPN, musíte si obstarať údaje od
správcu siete vašej spoločnosti.

Po 15 sekundách sa moja
obrazovka vypne. Ako
môžem zmeniť časový
interval, po ktorom sa vypne
podsvietenie?

1. Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo
.
Ponuka
2. Poklepte na položku Nastavenia systému >
kartu Displej.
3. Poklepte na položku Časový limit obrazovky.
4. Ťuknite na požadovaný časový limit
podsvietenia obrazovky.



Najčastejšie otázky
Kategória
Podkategória

Funkcia
telefónu
Wi-Fi a
mobilná sieť



Otázka

Odpoveď

Pri používaní dátového rozhrania váš telefón môže
uprednostniť Wi-Fi pripojenie (ak je rozhranie
Wi-Fi v telefóne zapnuté). Na prepínanie medzi
Keď je súčasne dostupná
uvedenými spôsobmi pripojenia však nebudete
sieť Wi-Fi aj mobilná sieť,
ktorú z nich bude môj telefón nijak upozorňovaní.
využívať?
Ak chcete zistiť, ktoré zo dátových pripojení sa
práve využíva, vyhľadajte príslušnú ikonu mobilnej
siete alebo Wi-Fi v hornej časti obrazovky.

P
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Kategória
Podkategória

Otázka

Odpoveď

Funkcia
telefónu
Základná
obrazovka

Je možné odstrániť aplikáciu
zo základnej obrazovky?

Áno. Stačí, ak sa dotknete ikony a podržíte
ju, kým sa v pravom hornom rohu obrazovky
nezobrazí ikona odpadkového koša. Potom bez
zdvihnutia prsta presuňte ikonu do odpadkového
koša.

Funkcia
telefónu
Aplikácia

Prevzal som aplikáciu, ktorá
nepracuje spoľahlivo. Ako ju
odstránim?

1. Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo
.
Ponuka
2. Poklepte na položky Nastavenia systému >
karta Všeobecné > Aplikácie > PREVZATÉ.
3. Poklepte na aplikáciu a potom na možnosť
Odinštalovať.



Najčastejšie otázky



Kategória
Podkategória

Otázka

Funkcia
telefónu
Nabíjačka

Je môj telefón možné nabíjať
cez dátový kábel USB bez
inštalovania potrebného
ovládača USB?

Áno, telefón sa bude nabíjať cez kábel USB
bez ohľadu na to, či sú nainštalované potrebné
ovládače.

Funkcia
telefónu
Budík

Môžem na zvuk budíka
používať svoje hudobné
súbory?

Áno. Na obrazovke nastavenia budíka vyberte
skladbu, ktorú chcete nastaviť ako zvuk budíka.

Funkcia
telefónu
Budík

Zaznie mi budík aj v prípade,
že bude telefón vypnutý?

Nie, táto funkcia sa nepodporuje.

Odpoveď

P

Kategória
Podkategória
Funkcia
telefónu
Budík
Riešenie
obnovy
Tvrdý reset
(obnovenie
nastavení z
výroby)

Otázka

Odpoveď

Ak je hlasitosť zvonenia
nastavená na možnosť
Vypnuté alebo Vibrovať,
budem budík počuť?

Budík je naprogramovaný tak, aby ste ho počuli aj
v takýchto situáciách.

Ak vykonám obnovenie
nastavení z výroby v prípade,
ak sa nemôžem dostať do
ponuky nastavení telefónu?

Ak sa neobnoví pôvodný stav telefónu, použite
na inicializáciu zariadenia funkciu obnovenie
pôvodného nastavenia (obnovenie nastavení z
výroby).
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Quick Start Guide
• Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
• Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending
on the software and your service provider. All information in this document is
subject to change without notice.
• This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the
tap screen keyboard.
• Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG
logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other
trademarks are the property of their respective owners.
• Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are
trademarks of Google, Inc.

Overview
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BOTTOM

Earpiece

Volume keys

2

Camera lens

Power/Lock
key

Flash

Touch screen

Home key: Return to
home screen from any
screen.
Back key: Return to
the previous screen.
Exit an app after
using it.

Front-Facing
Camera lens

NFC touch
point

Menu key:
Check what
options are
available.

Speaker
FRONT

BACK

Bef

Ins

Setup

SB

Before you start using the phone, you need to insert the SIM card and battery.

Installing the SIM card and battery
1. Remove the back cover.
s

2. Make sure the gold
contact area on
the card is facing
downwards.
3. Insert the battery.

4. Insert the back cover.
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Setup

Gu

When you first turn on the phone, you will be guided through a series of essential steps to
configure the phone settings.
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Turning on the phone
Press and hold the Power/Lock key for a couple of seconds.
TIP! If the phone is locked and does not work, press and hold the
Power/Lock key for 10 seconds to turn it off.

Charging the phone
• The charging port is at the bottom of the phone.
• Insert one end of the charging cable into the phone and the
other end into the charger, then plug the charger into an
electrical socket.
• To maximize the battery lifetime, ensure that the battery is fully
charged before you use it for the first time.
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WARNING! Use only LG-approved chargers, batteries, and cables. When using unapproved
chargers or cables, it may cause battery charging slowly or pop up the message regarding slow
charging. Or, unapproved chargers or cables can cause the battery to explode or damage the device,
which are not covered by the warranty.
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Guidelines for safe and efﬁcient use
Please read these simple guidelines. Not following
these guidelines may be dangerous or illegal.
Should a fault occur, a software tool is built into
your device that will gather a fault log.
This tool gathers only data specific to the fault,
such as signal strength, cell ID position in sudden
call drop and applications loaded.
The log is used only to help determine the cause
of the fault.
These logs are encrypted and can only be
accessed by an authorized LG Repair centre
should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy
THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL
GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES

Your mobile device is a radio transmitter and
receiver. It is designed and manufactured not to
exceed the limits for exposure to radio frequency
(RF) recommended by international guidelines
(ICNIRP). These limits are part of comprehensive
guidelines and establish permitted levels of RF
energy for the general population.
The guidelines were developed by independent
scientific organisations through periodic and
thorough evaluation of scientific studies. The
guidelines include a substantial safety margin
designed to assure the safety of all persons,
regardless of age or health.
The exposure standard for mobile devices
employs a unit of measurement known as the
Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR
5

Guidelines for safe and efﬁcient use
limit stated in the international guidelines is
2.0 W/kg*. Tests for SAR are conducted using
standard operating positions with the device
transmitting at its highest certified power level in
all tested frequency bands. Although the SAR is
determined at the highest certified power level,
the actual SAR of the device while operating can
be well below the maximum value. This is because
the device is designed to operate at multiple
power levels so as to use only the power required
to reach the network. In general, the closer you
are to a base station, the lower the power output
of the device.
Before a phone model is available for sale to the
public, compliance with the European R&TTE
directive must be shown. This directive includes
6

as one essential requirement the protection of
the health and the safety for the user and any
other person.
The highest SAR value for this device when tested
for use at the ear is 0.467 W/kg.
This device meets RF exposure guidelines when
used either in the normal use position against the
ear or when positioned at least 1.5 cm away from
the body. When a carry case, belt clip or holder
is used for body-worn operation, it should not
contain metal and should position the product
at least 1.5 cm away from your body. In order
to transmit data files or messages, this device
requires a quality connection to the network.
In some cases, transmission of data files or
messages may be delayed until such a connection
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is available. Ensure the above separation distance
instructions are followed until the transmission is
completed.
The highest SAR value for this device when tested
for use at the body is 0.443 W/kg.
* The SAR limit for mobile devices used by the
public is 2.0 watts/ kilogram (W/kg) averaged
over ten grams of body tissue. The guidelines
incorporate a substantial margin of safety to give
additional protection for the public and to account
for any variations in measurements.
SAR values may vary depending on national
reporting requirements and the network band.

FCC SAR information
Your mobile device is also designed to meet

the requirements for exposure to radio waves
established by the Federal Communications
Commission (USA) and Industry Canada.
These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg
averaged over 1 gram of tissue. The highest SAR
value reported under this standard during product
certifi cation for use at the ear is 0.90 W/kg and
when properly worn on the body is 1.12 W/kg.
Additionally, this device was tested for typical
body-worn operations with the back of the phone
kept 1cm (0.39 inches) between the users body
and the back of the phone.
To comply with FCC RF exposure requirements,
a minimum separation distance of 1cm (0.39
inches) must be maintained between the user’s
body and the back of the phone.
7

Guidelines for safe and efﬁcient use
* FCC Notice & Caution
Notice!
This device complies with part 15 of the FCC
Rules. Operation is subject to the following two
conditions:
(1) This device may not cause harmful
interference, and
(2) this device must accept any interference
received, including interference that may
cause undesired operation.
Caution!
Change or Modifications that are not specifically
approved by the manufacturer could void the
user’s authority to operate the equipment.
8

Product care and maintenance
WARNING
Only use batteries, chargers and accessories
approved for use with this particular phone
model. The use of any other types may invalidate
any approval or warranty applying to the phone
and may be dangerous.

•

• Do not disassemble this unit. Take it to a
qualified service technician when repair work
is required.
• Repairs under warranty, at LG’s discretion, may
include replacement parts or boards that are
either new or reconditioned, provided that they
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have functionality equal to that of the parts
being replaced.
Keep away from electrical appliances such as
TVs, radios, and personal computers.
The unit should be kept away from heat sources
such as radiators or cookers.
Do not drop.
Do not subject this unit to mechanical vibration
or shock.
Switch off the phone in any area where you are
required to by special regulations. For example,
do not use your phone in hospitals as it may
affect sensitive medical equipment.
Do not handle the phone with wet hands while
it is being charged. It may cause an electric

shock and can seriously damage your phone.
• Do not charge a handset near flammable
material as the handset can become hot and
create a fire hazard.
• Use a dry cloth to clean the exterior of the unit
(do not use solvents such as benzene, thinner
or alcohol).
• Do not charge the phone when it is on soft
furnishings.
• The phone should be charged in a well
ventilated area.
• Do not subject this unit to excessive smoke
or dust.
• Do not keep the phone next to credit cards or
transport tickets; it can affect the information
9

Guidelines for safe and efﬁcient use
on the magnetic strips.
• Do not tap the screen with a sharp object as it
may damage the phone.
• Do not expose the phone to liquid, moisture
or humidity.
• Use the accessories like earphones cautiously.
Do not touch the antenna unnecessarily.
• Do not use the phone or accessories in places
with high humidity such as pools, greenhouses,
solariums or tropical environments, it may
cause damage to the phone and invalidation
of warranty.
• Do not use, touch or attempt to remove or fix
broken, chipped or cracked glass. Damage to
the glass display due to abuse or misuse is not
10

covered under the warranty.
• Your phone is an electronic device that
generates heat during normal operation.
Extremely prolonged, direct skin contact in the
absence of adequate ventilation may result
in discomfort or minor burns. Therefore, use
care when handling your phone during or
immediately after operation.

Efficient phone operation
Electronic and medical devices
All mobile phones may receive interference, which
could affect performance.
• Do not use your mobile phone near medical
equipment without requesting permission.
Please consult your doctor to determine if
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operation of your phone may interfere with the
operation of your medical device.
• Some hearing aids might be disturbed by
mobile phones.
• Minor interference may affect TVs, radios,
PCs, etc.
• Use your phone in temperatures between 0ºC
and 40ºC, if possible. Exposing your phone to
extremely low or high temperatures may result
in damage, malfunction, or even explosion.

Pacemakers
Pacemaker manufacturers recommend that a
minimum separation of 15cm be maintained
between a mobile phone and a pacemaker to
avoid potential interference with the pacemaker.

To achieve this use the phone on the opposite
ear to your pacemaker and do not carry it in a
breast pocket.

Hospitals
Switch off your wireless device when requested to
do so in hospitals, clinics or health care facilities.
These requests are designed to prevent possible
interference with sensitive medical equipment.

Road safety
Check the laws and regulations on the use of
mobile phones in the area when you drive.
• Do not use a hand-held phone while driving.
• Give full attention to driving.
• Use a hands-free kit, if available.
11

Guidelines for safe and efﬁcient use
• Pull off the road and park before making or
answering a call if driving conditions require
you to do so.
• RF energy may affect some electronic systems
in your vehicle such as car stereos and safety
equipment.
• If your vehicle is equipped with an air bag,
do not obstruct with installed or portable
wireless equipment. It can cause the air bag
to fail or cause serious injury due to improper
performance.
• If you are listening to music while out and
about, please ensure that the volume is at a
reasonable level so that you are aware of your
surroundings. This is of particular importance
when near roads.
12

Avoid damage to your hearing
To prevent possible hearing damage,
do not listen at high volume levels for
long periods.
Damage to your hearing can occur if you are
exposed to loud sounds for long periods of time.
We therefore recommend that you do not turn
the handset on or off close to your ear. We also
recommend that music and call volumes are set
to a reasonable level.
• When using headphones, turn the volume down
if you cannot hear the people speaking near
you or if the person sitting next to you can hear
what you are listening to.
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NOTE: Excessive sound pressure from
earphones and headphones can cause
hearing loss.

Glass Parts
Some parts of your mobile device are made
of glass. This glass could break if your mobile
device is dropped on a hard surface or receives
a substantial impact. If the glass breaks, do not
touch or attempt to remove. Stop using your
mobile device until the glass is replaced by an
authorised service provider.

Blasting area
Do not use the phone where blasting is in
progress. Observe restrictions, and follow any

regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres
• Do not use your phone at a refuelling point.
• Do not use near fuel or chemicals.
• Do not transport or store flammable gas, liquid
or explosives in the same compartment of your
vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft
Wireless devices can cause interference in aircraft.
• Turn your mobile phone off before boarding
any aircraft.
• Do not use it on the ground without permission
from the crew.
13

Guidelines for safe and efﬁcient use
Children
Keep the phone in a safe place out of the reach
of small children. It includes small parts which
may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls
Emergency calls may not be available on all
mobile networks. Therefore you should never
depend solely on your phone for emergency calls.
Check with your local service provider.

Battery information and care
• You do not need to completely discharge the
battery before recharging. Unlike other battery
systems, there is no memory effect that could
compromise the battery’s performance.
14

• Use only LG batteries and chargers. LG
chargers are designed to maximise battery life.
• Do not disassemble or shortcircuit the battery
pack.
• Keep the metal contacts of the battery pack
clean.
• Replace the battery when it no longer provides
acceptable performance. The battery pack may
be recharged hundreds of times before it needs
replacing.
• Recharge the battery if it has not been used for
a long time to maximise usability.
• Do not expose the battery charger to direct
sunlight or use it in high humidity, such as in
the bathroom.
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• Do not leave the battery in hot or cold places,
as this may deteriorate battery performance.
• There is risk of explosion if the battery is
replaced with an incorrect type.
• Dispose of used batteries according to the
manufacturer’s instructions. Please recycle
when possible. Do not dispose as household
waste.
• If you need to replace the battery, take it to your
nearest authorised LG Electronics service point
or dealer for assistance.
• Always unplug the charger from the wall
socket after the phone is fully charged to save
unnecessary power consumption of the charger.

• Actual battery life will depend on network
configuration, product settings, usage patterns,
battery and environmental conditions.
• Make sure that no sharp-edged items such as
animal’s teeth or nails, come into contact with
the battery. This could cause a fire.

15

Guidelines for safe and efﬁcient use
HOW TO UPDATE YOUR SMARTPHONE
Access to latest firmware releases, new
software functions and improvements.
• Update your smartphone without a PC.
Select Software update.
• Update your smartphone by
connecting it to your PC. For more
information about using this function,
please visit http://www.lg.com/common/
index.jsp select country and language.
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DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, LG Electronics declares that this
LG-D405n product is in compliance
with the essential requirements and
other relevant provisions of Directive
1999/5/EC. A copy of the Declaration of
Conformity can be found at
http://www.lg.com/global/declaration
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Notice: Open Source Software
To obtain the corresponding source
code under GPL, LGPL, MPL and other
open source licences, please visit http://
opensource.lge.com/
All referred licence terms, disclaimers
and notices are available for download
with the source code.

Contact office for compliance of this product:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
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Disposal of your old appliance
1 All electrical and electronic products
should be disposed of separately
from the municipal waste stream
via designated collection facilities
appointed by the government or the
local authorities.
2 The correct disposal of your old
appliance will help prevent potential
negative consequences for the
environment and human health.
3 For more detailed information about
disposal of your old appliance,
please contact your city office, waste
disposal service or the shop where
you purchased the product.
Expected Battery Life is 6 months. Gradual reduction
in battery capacity is a manifestation of natural wear
and cannot be considered a fault within the meaning
of the Civil Code.
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Disposal of waste batteries/accumulators
1 This symbol may be combined with
chemical symbols for mercury (Hg),
cadmium (Cd) or lead (Pb) if the
battery contains more than 0.0005%
of mercury, 0.002% of cadmium or
0.004% of lead.
2 All batteries/accumulators should be
disposed separately from the municipal
waste stream via designated collection
facilities appointed by the government
or the local authorities.
3 The correct disposal of your old
batteries/accumulators will help
to prevent potential negative
consequences for the environment,
animal and human health.
4 For more detailed information about
disposal of your old batteries/
accumulators, please contact your city
office, waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
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