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WiFi
(WLAN)

Uporaba frekvenc na napravi ni usklajena in je
namenjena za evropske države.
WLAN lahko deluje v EU brez prepovedi, ko gre za
uporabo v notranjih prostorih, v Franciji pa je delovanje
na prostem izrecno prepovedano.

Bluetooth QD ID B015267

Del vsebine v tem priročniku se lahko
razlikuje od vašega telefona, to je
odvisno od programske opreme
telefona ali ponudnika storitev.

GC900 Navodila za uporabo

Čestitamo vam za nakup naprednega in
kompaktnega telefona LG GC900, zasnovanega
za delovanje z najnovejšo digitalno tehnologijo
za mobilno komuniciranje.

Odlaganje starega telefona
1 Če je na izdelku simbol prekrižanega smetnjaka, to pomeni, da
je izdelek zajet v Evropsko direktivo 2002/96/ES.
2 Vse električne in elektronske izdelke je treba odlagati ločeno od
običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih,
ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
3 S pravilnim odlaganjem starega telefona pomagate preprečiti
možne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
4 Podrobnejše informacije o odlaganju starega telefona poiščite
pri mestnem uradu, komunalni službi ali v prodajalni, kjer ste
izdelek kupili.
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Spoznavanje telefona

Tipka za vklop/izklop
Vklopite/izklopite telefon s pritiskom
na tipko.
Slušalka
Senzor oddaljenosti
OPOZORILO! Vlaga na
senzorju bližine lahko povzroči
njegovo napačno delovanje.
S površine senzorja bližine
obrišite morebitno vlago.
Notranja kamera
Tipka Končaj
• Pritisnite enkrat, da se
vrnete na osnovni zaslon.
OPOZORILO! Če na telefon postavite težak predmet ali se nanj
usedete medtem ko ga nosite v žepu, tvegate poškodbo LCD-ja in s tem
okvaro delovanja zaslona na dotik. Ne prekrivajte zaščitne folije ali senzorja
oddaljenosti na LCD zaslonu, saj bi to povzročilo slabše delovanje senzorja.

8
LG GC900 | Navodila za uporabo

Reža za pomnilniško
kartico
Večopravilna tipka

Tipka za zajemanje
• Meni fotoaparata lahko
odprete neposredno, če
držite tipko za zajemanje.

Priključek za pomnilnik,
podatkovni (USB) kabel
NASVET: Preden
priključite kabel
USB, počakajte, da
se telefon napolni in
poišče omrežje.

Tipki za uravnavanje
glasnosti
• Ko je zaslon nedejaven:
glasnost zvoka tipk.
• Med klicem: glasnost
slušalke.
• Med predvajanjem
skladbe: neprekinjeno
uravnavanje glasnosti.

9

Prikaz razstavljenega telefona

Pokrov baterije
Reža za kartico SIM
Bliskavica

Baterija

Leča

NASVET! Bliskavico lahko vklopite tako, da pridržite gumb
za zvišanje glasnosti, ko je tipkovnica zaklenjena. Ponovno
pritisnite gumb za zvišanje glasnosti, da izklopite bliskavico.
Ta funkcija je na voljo samo, ko je tipkovnica zaklenjena.
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Namestitev kartice SIM in baterije
1 Odstranite pokrov baterije
Odstranite pokrov baterije.

3 Namestite kartico USIM
Potisnite kartico USIM v držalo
kartice USIM. Poskrbite, da je
zlato stično območje na kartici
obrnjeno navzdol. Kartico USIM
odstranite tako, da jo nežno
povlečete v nasprotno smer.

2 Odstranite baterijo
Baterijo izvlecite ven.

OPOZORILO! Baterije
ne odstranjujte, ko je telefon
vklopljen, saj se lahko telefon
poškoduje.
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Namestitev kartice SIM in baterije
4 Namestite baterijo
Najprej vstavite zgornji del
baterije v zgornji del predela za
baterijo. Poskrbite, da so stiki
baterije poravnani s priključki na
telefonu. Pritisnite spodnji del
baterije, da se zaskoči.
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Polnjenje telefona
1 Pred prvo uporabo telefona
preverite, da je baterija povsem
napolnjena.
2 Vtič potovalnega adapterja
priključite tako, da je puščica
obrnjena proti vam, kot je
prikazano na sliki, v priključek ob
strani telefona, da se zaskoči.
3 Drugi konec potovalnega
adapterja priključite v omrežno
vtičnico. Uporabljajte samo
priloženi polnilnik.
4 Spreminjajoče se črtice ikone
baterije se bodo ustavile, ko bo
polnjenje končano.
OPOMBA: Prvič je potrebno
baterijo napolniti do konca, saj ji
tako podaljšate življenjsko dobo.
Telefon polnite čez noč, ne glede na
sporočilo “Baterija je polna” .
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Pomnilniška kartica
Namestitev pomnilniške kartice
Prostor, ki je na voljo v pomnilniku
telefona, lahko razširite s
pomnilniško kartico.
OPOMBA: Pomnilniška kartica je
dodatna oprema.
Potisnite pomnilniško kartico v režo
na zgornjem delu, da se zaskoči.
Poskrbite, da je zlato stično območje
obrnjeno navzdol.
OPOZORILO! Pomnilniško
kartico potisnite v režo do
konca, sicer se lahko kartica
poškoduje.
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Formatiranje pomnilniške
kartice
Pomnilniška kartica je morda že
formatirana. Če ni, jo morate pred
uporabo formatirati.
OPOMBA: Med formatiranjem bodo
vse datoteke izbrisane.
1 Na osnovnem zaslonu izberite
, nato se dotaknite možnosti
Nastavitve in izberite Nastavitve
telefona.
2 Dotaknite se možnosti Upravitelj
pomnilnika in nato izberite
Zunanji pomnilnik.
3 Dotaknite se možnosti
Formatiraj in nato potrdite
izbiro.
4 Če je nastavljeno geslo, ga
vnesite. Kartica bo formatirana in
pripravljena za uporabo.

OPOMBA: Če je na pomnilniški
kartici shranjena vsebina, se lahko
struktura map po formatiranju
spremeni, ker se vse datoteke
izbrišejo

Prenos kontaktov
Da prenesete kontakte s kartice SIM
na telefon:
1 Pritisnite na jeziček Komunikacija,
pomaknite se do Imenika in
ter nato Spremeni
izberite
mesto.
2 Dotaknite se možnosti Kopiraj
na telefon.
3 Izberite Označi vse ali označite
posamezne kontakte, nato se
dotaknite Kopiraj na telefon.
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Prikaz menijev
Na osnovnem zaslonu se dotaknite
, da odprete Zgornji meni.
Tukaj lahko dostopite do menijev: Komunikacija, Večpredstavnost,
Pripomočki in Nastavitve.

KOMUNIKACIJA
Imenik
Zgodovina klicev
Brskalnik
Sporočila
E-pošta
Klicanje
Video klic
Google

PRIPOMOČKI
Alarmi
Organizator
Beležka
Štoparica
Diktafon
Kalkulator
Svetovna ura
Orodja
16
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VEČPREDSTAVNOST
Glasba
Fotoaparat
Video kamera
Galerija
Moje zadeve
Igre & Aplikacije
FM radio
Muvee studio

NASTAVITVE
Profili
Nastavitve zaslona
Nastavitve telefona
Bluetooth
Wi-Fi
Nastavitve klicev
Povezljivost
Nastavitve sporočil

Osnovni zaslon
Tukaj lahko dostopite do vseh
menijskih možnosti; lahko kličete, si
ogledate status telefona in še veliko
drugega.

• Ko telefona ne uporabljate, se
zaslon zaklene.

Nasveti za uporabo zaslona
na dotik
Osnovni zaslon je zelo primeren tudi
za to, da se na njem navadite na
zaslon na dotik.
Da izberete element, se dotaknite
centra ikone.
• Ni potrebno močno pritisniti, saj
je zaslon na dotik dovolj občutljiv,
da zazna rahel, vendar čvrst dotik.
• S konico prsta se dotaknite
želene možnosti. Bodite pazljivi,
da se ne dotaknete drugih tipk.
• Ko je osvetlitev zaslona
izklopljena, pritisnite in držite
tipko za odklepanje/zaklepanje
na desni strani, da obnovite
osnovni zaslon.
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Osnovni zaslon
Osnovni zaslon
1 Bližnjica do
osnovnega zaslona
2 Osnovni zaslon
Widget (aktiven)

• Spoznajte svoj GC900 uporabniški vmesnik je zasnovan na
štirih tipih osnovnega zaslona. Da
preklopite med osnovnimi zasloni,
na hitro podrsajte po zaslonu z leve
proti desni ali desne proti levi.
• Prilagajanje osnovnega zaslona
- na vseh osnovnih zaslonih lahko
dodate ali odstranite objekt tako,
da pritisnite nanj in držite prst na
zaslonu; če ste objekte že dodali, se
izbranega objekta dotaknite in ga
držite.
18
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3 Osnovni zaslon
imenika
4 Osnovni zaslon
Multimedija

1 Dotaknite se menija Uredi
priljubljene.
2 Izberite meni Glasba ali Galerija,
če na začetni zaslon želite dodati
skladbo ali sliko.

3 V vsakem meniju izberite želeno
sliko ali skladbo.
4 Ogledate si lahko sliko ali
poslušate skladbo, izbrano na
začetnem zaslonu.

Hitre tipke
Hitre tipke na osnovnem zaslonu omogočajo, da enostavno, z enim
dotikom, dostopite do najpogosteje uporabljenih funkcij.
Dotaknite se, da se prikaže
številčnica na dotik, s katero
boste telefonirali. Vnesite
številko kot z običajno
tipkovnico in se dotaknite
možnosti Glasovni klic.
Če želite opraviti Video klic
na številko, se po vnosu
.
številke dotaknite tipke

Dotaknite se, da odprete
Imenik. Da poiščete
številko, ki jo želite poklicati,
s tipkovnico vnesite ime
kontakta. Tu lahko ustvarite
tudi nove kontakte ali uredite
obstoječe.

Dotaknite se, da dostopite
do menija Sporočila. Tu
lahko ustvarite nov SMS.

Dotaknite se, da odprete
celoten Zgornji meni, ki je
razdeljen na štiri kategorije/
jezičke.
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Osnovni zaslon
Zaslon na dotik
Kontrolne tipke na zaslonu GC900,
občutljivem na dotik, so dinamične.
Spreminjajo se glede na nalogo oz.
funkcijo, ki jo izvajate.
Odpiranje aplikacij
Da odprete aplikacijo, se enostavno
dotaknite njene ikone.
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Pomikanje po menijih
Za pomikanje po menijih, povlecite
s prstom z ene na drugo stran
zaslona.
Na nekaterih zaslonih, kot so npr.
spletne strani, se lahko pomikate
tudi navzgor ali navzdol.

Povečanje ali pomanjšanje slike
Med gledanjem fotografij, spletnih
strani, e-pošte ali zemljevidov lahko
sliko povečate ali pomanjšate.
Dotaknite se zaslona in potegnite
prsta skupaj ali narazen, da
pomanjšate ali povečate sliko na
zaslonu.

Dokumenti

Dokumenti
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Osnovni zaslon
Vrstica stanja
Različne ikone v vrstici stanja
označujejo stvari kot so: moč
signala, nova sporočila in življenjska
doba baterije ter sporočajo, ali so
Bluetooth oz. podatkovne povezave
aktivne.
V spodnji preglednici so razloženi
pomeni ikon, ki bodo najbrž
prikazane v vrstici stanja.
Ikona Opis
Ni pokritosti

Ikona Opis
Bluetooth vklop
Bluetooth prenos
Vidnost Bluetooth-a
Bluetooth glasba
Prenos
Prenos zaključen
Prenos preklican
Možnosti med klicem
Internet
Iskanje

2G

Preusmeritev klica

3G

Zavrnitev klica

EDGE

Varnost

Wi-Fi je vklopljen
Bluetooth Mono
prostoročni komplet
Bluetooth Mono Stereo
slušalka
Bluetooth Stereo slušalka

Slušalke

Bluetooth Mono slušalka

Večopravilnost
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Doma
Gostovanje
Alarm
Urnik (Koledar)

Ikona Opis
Glasba začasno ustavljena
Predvajanje glasbe
Pošiljanje e-pošte

Ikona Opis
Melodija zvonjenja in
vibriranje
Zunanji pomnilnik

Prejemanje e-pošte

Stanje baterije

MMS

Izhod za projektor/TV

Pošiljanje MMS-a
MMS sprejet
Pošiljanje SMS-a
Nova glasovna pošta
Novo sporočilo
Pošiljanje sporočila ni
uspelo
Nova e-pošta
Potisno sporočilo
Način na letalu
Na prostem

-

Tiho
Prilagojene melodije
zvonjenja 1-10
Vibriranje in nato melodija
23

Osnovni zaslon
Uporaba funkcije
Večopravilnost
Pritisnite trdo tipko , da odprete
meni Večopravilnost.
Tukaj si lahko ogledate vse
aplikacije, ki se izvajajo in do njih
dostopite z enim dotikom.

NASVET! Pritisnite večopravilno
tipko , da odprete okno za
prilagoditev začetnega zaslona.
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Klici
NASVET! Pritisnite gumb za
zaklepanje/odklepanje na desni
strani slušalke, da zaklenete
zaslon na dotik in tako
preprečite nenamerno klicanje.

Opravljanje običajnega ali
video klica
1 Dotaknite se
da odprete
tipkovnico.
2 S tipkovnico vnesite številko. Če
želite izbrisati številko, pritisnite
tipko za brisanje.
3 Dotaknite se tipke Glasovni klic
da vzpostavite klic.
4 Če želite končati klic, pritisnite
tipko.
NASVET! Da vnesete + za
mednarodni klic, se dvakrat
dotaknite ali pritisnite in držite
.

NASVET! S pritiskanjem
lahko izberete možnosti: Shrani
številko, Pošlji sporočilo ali
Iskanje kontakta.

Klicanje številk iz imenika
1 Na osnovnem zaslonu se
Dotaknite , da odprete Imenik.
2 Pomikajte se po seznamu
kontaktov ali pritisnite
in
vnesite prvih nekaj črk kontakta, ki
ga želite poklicati.
3 Na seznamu se dotaknite
kontakta, ki ga želite poklicati,
in če je shranjenih več številk,
izberite tisto, ki jo želite uporabiti.
4 Dotaknite se možnosti Glasovni
klic ali Video klic.
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Klici
Možnosti med klicem
Zvočnik - dotaknite se

, da vklopite zvočnik telefona.

Brez zvoka - dotaknite se
sogovornik ne more slišati.
Zadrži - dotaknite se

, da izklopite mikrofon, tako da vas

, da postavite klic na čakanje.

Možnosti - izberite med dodatnimi možnostmi med klicem, vključno
z možnostjo Ustvari novo beležko in Pojdi v sporočila, tako da boste lahko
med klicem preverjali sporočila in dodajali stike. Tukaj lahko tudi končate
klic tako, da se dotaknete možnosti Zaključi klic.
Dialpad - dotaknite se, da odprete številčno tipkovnico za vnos številk, na
primer pri klicanju klicnih centrov ali drugih samodejnih telefonskih storitev.

Beležka

- med klicem dodajte beležko.

Imenik

- dotaknite se, da med klicem poiščete kontakt.
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Prilagoditev glasnosti klica
Če želite prilagoditi glasnost med
klicem, uporabite gumb za gor in
dol na desni strani telefona.

Hitro klicanje
Kontaktu, ki ga pogosto kličete,
lahko dodelite številko za hitro
klicanje.
1 Na osnovnem zaslonu se
, da odprete
dotaknite
Imenik.
2 Dotaknite se
možnosti
Zgodovina klicev.
3 Dotaknite se katere koli druge
številke, da ji dodelite kontakt za
hitro klicanje.
4 Odprl se bo Imenik. Izberite
kontakt, ki ga želite dodeliti
tej številki, tako da se enkrat
dotaknete telefonske številke.
Če želite poklicati številko
pripravljenega klica, se na
osnovnem zaslonu dotaknite

in nato pritisnite in držite dodeljeno
številko dokler se na zaslonu
ne prikaže kontakt. Klic se bo
avtomatsko vzpostavil, zato ni treba
pritisniti Glasovni klic.

Drugi klic
1 Med prvim klicem se dotaknite
Dialpad in izberite številko, ki jo
želite poklicati.
2 Pokličite številko ali poiščite
kontakte.
, da vzpostavite
3 Pritisnite
klic.
4 Oba klica se bosta prikazala
na zaslonu za klice. Prvi klic
bo zaklenjen in klicatelj bo na
čakanju.
5 Če želite končati en ali oba klica,
pritisnite Končaj .
OPOMBA: Zaračuna se vsak
opravljeni klic.
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Klici
Izklop DTMF-ja
DTMF omogoča uporabo
numeričnih ukazov za krmarjenje po
menijih pri samodejnih klicih. DTMF
je privzeto vklopljen.
Če ga želite izklopiti med klicem
(npr., da bi si zabeležili številko), se
in izberite možnost
dotaknite
Onemogoči DTMF.

Ogled zgodovine klicev
Dotaknite se
in izberite
Komunikacija ter pritisnite Nedavna
zgodovina.
Izberite, kaj si želite ogledati:
Vsa zgodovina - za ogled
popolnega seznama vseh klicanih,
prejetih in zgrešenih klicev, samo
glasovnih klicev, video klicev in
sporočil.
Zgrešeni klici - za ogled seznama
vseh klicev, ki ste jih zgrešili.
Samo klici - za ogled seznama vseh
opravljenih in zgrešenih klicev.
28
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Samo sporočila - za ogled seznama
vseh številk, ki so prejele ali poslale
besedilna ali večpredstavnostna
sporočila.
Samo VT – za ogled seznama vseh
video klicev.
NASVET! V katerem koli
dnevniku klicev se dotaknite
in možnosti Izbriši vse,
da izbrišete vse zabeležene
elemente.
NASVET! Dotaknite se katerega
koli posameznega vnosa v
dnevniku klicev, da si ogledate
datum, čas in trajanje klica.

Uporaba preusmeritve klicev

Uporaba zapore klicev

1 Dotaknite se
, izberite
Nastavitve in nato Nastavitve
klicev.
2 Dotaknite se možnosti
Preusmeritev klica in izberite
možnost Glasovni klici in/ali
Video klici.
3 Izberite, ali naj se vsi klici
preusmerijo, ko je linija zasedena,
ko ne sprejmete klica ali ko niste
dosegljivi.
4 Dotaknite se možnosti Aktiviraj,
da aktivirate nastavitev.
5 Vnesite številko, na katero želite
preusmeriti klice.
OPOMBA: Preusmeritev klicev se
zaračuna. Za podrobnosti se obrnite
na svojega ponudnika omrežja.

1 Dotaknite se
, izberite
Nastavitve in nato Nastavitve
klicev.
2 Dotaknite se možnosti Zapora
klicev in izberite Glasovni klici
in/ali Video klici.
3 Izberite vse ali katerokoli izmed
petih možnosti:
Vsi odhodni
Mednarodni odhodni
Mednarodni odhodni z izjemo
v domačo državo
Vsi dohodni
Dohodni v tujini
4 Vnesite geslo zapore klicev.
O tej storitvi se pozanimajte pri
svojem mobilnem operaterju.

NASVET! Če želite izklopiti
vse preusmeritve klicev, izberite
možnost Deaktiviraj vse v
meniju Preusmeritev klica.
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Klici
NASVET! Izberite možnost
Fiksne številke, da vklopite
in sestavite seznam številk, ki
jih lahko pokličete iz telefona.
Potrebujete vaše geslo PIN2,
ki vam ga posreduje operater.
Iz telefona lahko kličete samo
številke, ki so na seznamu
predpisanih številk.

Spreminjanje skupnih
nastavitev klicev
1 Dotaknite se
, izberite
Nastavitve in nato Nastavitve
klicev.
2 Dotaknite se možnosti Skupne
nastavitve. Tukaj lahko
spremenite nastavitve za
naslednje:
Zavrni klic - podrsajte v levo
za Vklop funkcije. Lahko se
dotaknete Seznama zavrnjenih,
da izberete med vsemi klici,
določenimi
30
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kontakti ali skupinami oz. klici iz
neznanih številk (ki niso v vašem
imeniku).
Pošlji mojo številko - izberite, ali
naj se vaša številka prikaže osebi,
ki jo kličete.
Samodejno ponovno klicanje
- podrsajte v levo za Vklop ali
desno za Izklop funkcije.
Minutni opomnik - podrsajte v
levo za Vklop, če želite, da se med
klicem vsako minuto predvaja
ton.
BT način odgovora - izberite
možnost Prostoročno, če želite
klic sprejeti z uporabo slušalke
Bluetooth, ali pa izberite možnost
Slušalka, če želite klic sprejeti s
pritiskom tipke na slušalki.
Shrani novo številko – izberite
možnost Izklop ali Vklop, da
shranite novo številko.

Spreminjanje nastavitev
video klicev
1 Dotaknite se
na osnovnem
zaslonu, izberite Nastavitve
in pomaknite se do možnosti
Nastavitve klica.
2 Izberite Nastavitve video klica
in prilagodite nastavitve za video
klic. Določite ali naj se uporabi
fotografija, ki jo izberite in/ali
vklopite ogledalo, da vas kamera
snema med video klicem in se
lahko vidite na zaslonu.
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Imenik
Iskanje kontakta

Dodajanje novega kontakta

Kontakt lahko poiščete na dva
načina:
Na osnovnem zaslonu
1 Na osnovnem zaslonu se
, da odprete
dotaknite
in s
Imenik. Dotaknite se
tipkovnico vnesite ime kontakta.
2 Dotaknite se možnosti Video klic
ali Glasovni klic ali tipke
, da
vzpostavite klic.

1 Na osnovnem zaslonu se
in nato izberite
dotaknite
.
Zatem se dotaknite možnosti
Nov kontakt.
2 Izberite ali naj se kontakt shrani
na Telefon ali SIM.
3 Če želite novemu kontaktu dodati
tudi sliko, se dotaknite možnosti
Dodaj sliko.
4 Vnesite ime in priimek novega
kontakta. Ni vam treba vnesti
obeh, vendar pa morate vnesti
enega od niju.
5 Vnesite do pet različnih številk
in vsaki dodelite vrsto. Izberite
med možnostmi: Mobilni, Dom,
Pisarna, Pozivnik, Faks, VT in
Splošno.
6 Dodajte e-poštni naslov.

NASVET! Iščete lahko po skupini
tako, da se na vrhu zaslona
dotaknete jezička Imenik in
izberete Skupine. Prikazal se bo
seznam vseh vaših skupin.
V glavnem meniju
1 Dotaknite se
in nato, v
jezičku Komunikacija, dotaknite
možnost Imenik.
2 Dotaknite se
in Iskanje.
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7 Kontakt dodelite eni ali več
skupinam. Izberite med
možnostmi: Ni skupin, Družina,
Prijatelji, Sodelavci, Šola ali VIP.
8 Uporabite lahko tudi možnosti:
Melodija, Domača stran,
Domači naslov, Ime podjetja,
Zaposlitev, Naslov podjetja,
Rojstni dan, Obletnica in
Beležka.
, da shranite
9 Dotaknite se
kontakt.
NASVET! Za kontakte
lahko ustvarite skupine po meri.
Glejte razdelek Ustvarjanje
skupine.

Ustvarjanje skupine
1 Na osnovnem zaslonu se
, izberite jeziček
dotaknite
Komunikacija in Imenik.
2 Na vrhu zaslona se dotaknite
možnosti Imenik, nato se
dotaknite možnosti Skupine in
izberite novo skupino.
3 Vnesite ime za novo skupino.
, da shranite
4 Dotaknite se
novo skupino.
OPOMBA: Če izbrišete skupino,
se kontakti, dodeljeni skupini, ne
izgubijo. Ostali bodo v imeniku.
NASVET! Obstoječo skupino
lahko urejate tako, da se
določene skupine enkrat
dotaknete. Izberite med
možnostmi urejanja: Ogled
članov, Uredi skupino, Pošlji
sporočilo, Pošlji vizitko ali Izbriši
skupino.
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Imenik
Spreminjanje nastavitev
kontaktov
Nastavitve kontaktov lahko
prilagodite po lastnih željah.
1 Na jezičku Komunikacija se
dotaknite možnosti Imenik,
in se pomaknite do
izberite
možnosti Nastavitve kontakta.
2 Tukaj lahko prilagodite naslednje
nastavitve:
Ime prikaza - izberite ali naj bo
najprej prikazano ime ali priimek
kontakta.
Kopiraj - prekopirajte kontakte s
kartice SIM na telefon ali obratno.
Lahko kopirate vsak kontakt
posebej ali vse naenkrat.
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Premakni - deluje enako kot
možnost Kopiraj, le da se kontakt
shrani samo na mesto kamor ste
ga premaknili. Če torej kontakt
premaknete s kartice SIM na
telefon, bo izbrisan iz pomnilnika
SIM.
Izbriši kontakte – izbrišite vse
kontakte. Če ste prepričani,
da želite kontakte izbrisati, se
dotaknite možnosti Da.
Info. o pomnilniku - oglejte
si informacije o zmožnosti
pomnilnika.
Pošlji vse stike prek povezave
Bluetooth - Pošljite vse stike v
drugo napravo prek povezave
Bluetooth.

Ogled informacij
1 Na jezičku Komunikacija se
dotaknite možnosti Imenik,
in se dotaknite
izberite
možnosti Informacije.
2 Tukaj si lahko ogledate naslednje
podatke: Servisne številke,
Lastna številka, Info. o
pomnilniku (koliko pomnilnika je
še na voljo) in Moja vizitka.
NASVET! Če želite dodati svojo
vizitko dodati, izberite Moja
vizitka in vnesite podrobnosti o
sebi, kot bi to storili pri katerem
koli drugem kontaktu. Ko
zaključite, se dotaknite ikone
Shrani.
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Sporočila
Sporočila
GC900 združuje SMS, MMS in epošto v enem intuitivnem meniju, ki
je enostaven za uporabo.
Center za sporočila lahko odprete
na dva načina:
1 Na osnovnem zaslonu se
ali
, nato
dotaknite
izberite jeziček Komunikacija
in se pomaknite do možnosti
Sporočila.

Pošiljanje sporočila
in nato
1 Dotaknite se
možnosti Napiši sporočilo, da
odprete prazno sporočilo.
2 Dotaknite se možnosti Za, da
vnesete prejemnikovo številko,
ali odprite Imenik oz. Priljubljeni.
Dodate lahko več kontaktov.
Ko končate, se dotaknite polja
za vnos besedila in napišite
sporočilo.

36
LG GC900 | Navodila za uporabo

3 Ko je besedilo vneseno, pošljete
SMS tako, da se na vrhu sporočila
dotaknete možnosti Pošlji.
NASVET! Za vsako osebo,
ki ji pošljete sporočilo, se vam
zaračuna besedilno sporočilo
s znaki.
4 Dotaknite se
in Vstavi,
da sporočilu dodate sliko,
večpredstavnostne predloge,
emotikone, ime in številko, nov
diapozitiv, zadevo ali podpis.
OPOZORILO! Omejitev 160
znakov na sporočilo se lahko od
države do države spreminja. To
je odvisno od načina, kako je
SMS kodiran.
OPOZORILO! Če sporočilu
SMS dodate sliko, video
posnetek ali zvok, se SMS
samodejno pretvori v MMS, kar
se ustrezno zaračuna.

Vnašanje besedila

Predvideno besedilo T9

Dotaknite se te ikone, da
vklopite funkcijo predvidevanega
besedila T9.
Dotaknite se te ikone, da
spremenite jezik pisanja.
Pritisnite, da preklopite med
numerično, besedilno tipkovnico ali
tipkovnico s simboli.

V načinu T9 je na zaslonu prikazana
.
ikona
V načinu T9 telefon s pomočjo
vgrajenega slovarja prepozna
besede, ki jih pišete po zaporedju
pritisnjenih tipk. Dotaknite se
številčne tipke, ki ustreza črki, ki jo
želite vnesti, in slovar bo predvidel
želeno besedo.
Na primer, pritisnite 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6,
da napišete “telefon”.

Uporabite
da se pomaknete
med različnimi vrstami tipkovnic v
posameznem načinu vnosa besedila
(na primer, velike ali male črke).
Da vnesete presledek, se dotaknite
.

ABC ročni vnos besedila
V načinu ABC morate za vnos črke
večkrat pritisniti isto tipko. Na
primer, da napišete “zdravo”, se
štirikrat dotaknite 9, enkrat 3, trikrat
7, enkrat 2, trikrat 8 in trikrat 6.
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Sporočila
Nastavitev e-pošte
Z uporabo e-pošte v GC900 ste
lahko v stiku z drugimi tudi ko ste na
poti. Nastavitev e-poštnega računa
POP3 ali IMAP4 je hitra in enostavna.
1 Na osnovnem zaslonu se
, nato se v jezičku
dotaknite
Komunikacija pomaknite do
E-pošta.
2 Dotaknite se možnosti Napiši
e-pošto. Če e-poštni račun še ni
nastavljen, uporabite čarovnika
za nastavitev e-pošte.
NASVET! Če je e-poštni račun
že nastavljen, se čarovnik za
e-pošto ne bo zagnal.
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3 Sledite čarovniku za nastavitev
e-poštnega računa:
Določene nastavitve e-poštnega
računa lahko uredite v menijih:
Nastavitve > Nastavitve
sporočil > E-pošta > E-poštni
račun. Nastavitve, ki jih lahko
prilagajate so:
LG GC900 | Navodila za uporabo

Naslov - vnesite ime e-poštnega
računa.
Uporabniško ime - vnesite
uporabniško ime računa.
Geslo - vnesite geslo računa.
Moje ime - vnesite vaše ime.
E-poštni naslov – vnesite naslov
e-poštnega računa.
Naslov za odgovor - vnesite epoštni naslov za odgovor.
Strežnik odh. pošte - vnesite
naslov e-poštnega strežnika za
odhodno pošto.
Strežnih doh. pošte - vnesite
naslov e-poštnega strežnika za
dohodno pošto.
Max. velikost sporočila - izberite
omejitev velikosti e-poštnih
sporočil; največja dovoljena
velikost je 1MB.
Vrsta poštnega nabiralnika
- vnesite vrsto poštnega
nabiralnika, POP3 ali IMAP4.

Shrani na strežnik - izberite, ali
naj se e-poštna sporočila shranijo
na strežnik. Pri računih IMAP4 se
kopije vedno shranijo.
Shrani info. o posl. pošto v
- izberite, kam naj se poslana
e-poštna sporočila shranijo (če
je vrsta poštnega nabiralnika
nastavljena na IMAP4). Če je vrsta
poštnega nabiralnika nastavljena
na POP3, se poslana e-poštna
sporočila vedno shranijo v telefon.
Možnosti prenosa – izberite,
kako želite prenašati e-poštna
sporočila. Če imate poštni
račun POP3 lahko izberete
med možnostma: Samo glava
ali Vse, vključno s priponko. Če
imate poštni račun IMAP4, lahko
izberete med možnostmi: Samo
glava, Glava + telo ali Vse.
Dostopna točka - izberite
internetno dostopno točko.
Napredne nastavitve - izberite
ali naj se uporabijo napredne
nastavitve.

Ko je račun nastavljen, bo prikazan
na seznamu računov v mapi E-pošta.

Pošiljanje e-pošte z uporabo
novega računa
1 Dotaknite se
, zatem se v
jezičku Komunikacija pomaknite
do možnosti E-pošta, da odprete
novo e-poštno sporočilo.
2 Vnesite prejemnikov naslov in
napišite sporočilo. Sporočilu
lahko priložite tudi slike, video
posnetke, avdio datoteke ali
druge vrste datotek.
3 Dotaknite se gumba Ustvari
e-pošto, da odprete novo,
prazno e-poštno sporočilo.
4 Dotaknite se možnosti Pošlji
e-pošto in vaše e-poštno
sporočilo bo poslano.
NASVET! Ko je aktivna
povezava Wi-Fi, se e-pošta
pošilja in sprejema prek
povezave Wi-Fi.
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Sporočila
Spreminjanje e-poštnih
nastavitev
E-poštne nastavitve lahko
spremenite po svojih željah.
1 Na osnovnem zaslonu se
, nato se v jezičku
dotaknite
Nastavitve pomaknite do
možnosti Nastavitve sporočil.
2 Izberite E-pošta.
3 Prilagodite lahko naslednje
nastavitve:
E-poštni računi - upravljajte
e-poštne račune.
Dovoli odgovor z E-pošto izberite, da dovolite pošiljanje
potrditvenih sporočil o branju.
Zahtevaj odgovor na e-pošto
- izberite, ali naj se zahtevajo
potrditvena sporočila o branju.
Interval pridobivanja - izberite,
kako pogosto naj GC900 preverja,
ali ste prejeli nova e-poštna
sporočila.
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Vključi izvorno sporočilo v
Posreduj in Odgovori - izberite,
če želite v odgovore na e-pošto
vključiti izvorno sporočilo.
Vključi priponko - izberite, če
želite v odgovore na e-pošto
vključiti izvorne priponke.
Avtom. pridobivanje med gost.
- izberite ali naj se takrat, ko ste
v tujini, sporočila samodejno
pridobivajo (gostovanje).
Obvestilo o novi e-pošti izberite, ali želite biti obveščeni o
novih e-poštnih sporočilih.
Podpis - ustvarite e-poštni podpis
in vklopite to funkcijo.

Mape s sporočili

Uporaba predlog

Strukturo map v GC900 boste zlahka
prepoznali, saj je razumljiva sama
po sebi.
Prejeto - vsa prejeta sporočila se
shranijo v mapo Prejeto, kjer si jih
lahko ogledujete, brišete, itd.
Odpošlji - to je začasna mapa
za shranjevanje sporočil med
pošiljanjem.
Poslano - vsa poslana sporočila so
shranjena v tej mapi.
Osnutki - če nimate časa, da bi
dokončali sporočilo, lahko v to
mapo shranite že napisano.
Nitno polje - Sporočila (SMS),
izmenjana z drugo osebo, je
mogoče prikazati kronološko za lažji
ogled zgodovine pogovora. Sliko
in sporočilo (SMS) lahko shranite
hkrati.
Moje mapa - ustvarite mape za
shranjevanje sporočil.

Ustvarite predloge za sporočila SMS
in MMS, ki jih najpogosteje pošiljate.
Nekaj predlog je že na voljo v
telefonu. Če želite, jih lahko uredite.
1 Med pisanjem novega sporočila,
lahko v meniju možnosti izberete
Vstavi in odprete Predloge.
2 Izberite Tekstovne predloge ali
MMS predloge. Predloge, razen
privzetih predlog MMS, lahko
dodajate, urejate ali brišete. Da
uredite sporočilo predloge, jo
izberite, spremenite in se nato
dotaknite možnosti Shrani
predlogo.
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Sporočila
Uporaba emotikonov/
čustvenih simbolov
Poživite sporočila z uporabo
emotikonov. V telefonu je na
voljo nekaj pogosto uporabljenih
čustvenih simbolov.
1 Ko pišete novo sporočilo, v
meniju z možnostmi odprite
Vstavi in izberite Emotikoni.
2 Nov emotikon dodate tako, da
se dotaknete možnosti Nov
emotikon.

Spreminjanje nastavitev
besedilnih sporočil
Nastavitve sporočil v GC900 so
predhodno določene, tako lahko
takoj začnete pošiljati sporočila.
Seveda lahko te nastavitve tudi
prilagodite po lastnih željah.
V jezičku Nastavitve se pomaknite
do možnosti Nastavitve sporočil
in izberite Tekstovno sporočilo.
Spremenite lahko naslednje
nastavitve:
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SMS center - vnesite podatke o
vašem centru za sporočila.
Poročilo o dostavi - podrsajte
v levo, da vklopite funkcijo
prejemanja potrdil o dostavi vaših
sporočil.
Čas veljavnosti - izberite, kako
dolgo naj bodo sporočila shranjena
v centru za sporočila.
Vrste sporočil - pretvorite besedilo
v: Glas, Faks, X.400 ali E-pošto.
Kodiranje znakov - izberite način
kodiranja znakov. To vpliva na
velikost sporočil in posledično na
stroške za prenos podatkov.
Pošlji dolg tekst kot - izberite,
naj se dolga sporočila pošljejo z
možnostjo Več hkratnih sporočil ali
kot MMS.

Spreminjanje nastavitev
večpredstavnostnih sporočil
Nastavitve sporočil v GC900 so
predhodno določene, tako lahko
takoj začnete pošiljati sporočila.
Te nastavitve lahko spremenite po
svojih željah.
V jezičku Nastavitve izberite
Nastavitve sporočil in MMS
sporočilo.
Spremenite lahko naslednje
nastavitve:
Način pridobivanja - izberite
možnost Domače omrežje ali
Gostujoče omrežje. Če izberete
možnost Ročno, boste prejemali
samo obvestila o MMS sporočilih,
potem pa se lahko odločite ali jih
boste prenesli v celoti ali ne.
OPOMBA: Če MMS sporočilo
prenesete med gostovanjem, lahko
nastanejo dodatni stroški.

Poročilo o dostavi - izberite,
ali boste dovolili in/ali zahtevali
poročilo o dostavi.
Preberi odgovor - izberite ali boste
dovolili in/ali pošiljali odgovor, da
ste prebrali sporočilo.
Prioriteta - izberite stopnjo
prioritete vaših sporočil MMS.
Čas veljavnosti - izberite, kako
dolgo naj bo sporočilo shranjeno v
centru za sporočila.
Trajanje diapozitiva - izberite, kako
dolgo naj bodo diapozitivi prikazani
na zaslonu.
Način ustvarjanja - Omejeno/
Svarilo/Prosto
Čas dostave - izberite čez koliko
časa naj se sporočilo dostavi.
MMS center - vnesite podatke o
vašem centru za sporočila.
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Sporočila
Spreminjanje ostalih
nastavitev
V jezičku Nastavitve se pomaknite
do možnosti Nastavitve sporočil in
nato spremenite nastavitve:
Govorna pošta - dotaknite se Nov
, da dodate novo
profil ali
storitev govorne pošte. Obrnite se
na omrežnega operaterja za več
informacij o storitvi, ki jo ponuja.
Storitveno sporočilo - izberite
ali želite prejemati ali blokirati
storitvena sporočila. Varnost
sporočil lahko nastavite tudi tako, da
ustvarite seznama pošiljateljev, ki so
vredni zaupanja in tistih, ki niso.
Info storitve - izberite stanje
prejema, jezik in druge nastavitve.
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Fotoaparat
Hitro fotografiranje
1 Pritisnite in držite tipko za
zajemanje na desni strani
telefona.
2 Telefon držite vodoravno in
objektiv usmerite proti predmetu
fotografiranja.
3 Rahlo pritisnite gumb za
zajemanje. Na sredini zaslona
iskala se bo prikazal okvir za
izostritev.
4 Postavite telefon tako, da lahko
predmet fotografije vidite v
okviru za izostritev.
5 Ko fotoaparat izostri predmet,
postane okvir za izostritev zelen.
6 Pritisnite in držite gumb za
zajemanje.

NASVET! Sledenje obrazov
ta funkcija samodejno zazna
in izostri obraze, da laže
posnamete jasne fotografije.
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Fotoaparat
Ko ste posneli fotografijo
Zajeta fotografija se prikaže na
zaslonu. Ime slike je prikazano
skupaj s štirimi ikonami na desni
strani zaslona.
Pošlji

Uporabi

Preimenuj

Uredi

Pošlji Tega se dotaknite, če
želite fotografijo poslati z uporabo
možnosti: Sporočilo, E-pošta,
Bluetooth ali Bloger.

OPOMBA: Če MMS sporočilo
prenesete med gostovanjem, lahko
nastanejo dodatni stroški.
Uporabi Dotaknite se, če želite sliko
nastaviti za ozadje.
Preimenuj Dotaknite se, če želite
urediti ime določene fotografije.
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Uredi Dotaknite se, če želite sliko
urediti s pomočjo različnih orodij.

Dotaknite se za povratek v
predhodni meni.
Dotaknite se, da sliko izbrišete.
Dotaknite se, če želite posneti
še eno fotografijo. Predhodna
fotografija bo shranjena.
Dotaknite se, da si ogledate
galerijo shranjenih fotografij.

Spoznavanje iskala
Nazaj - dotaknite se, da se vrnete na
osnovni zaslon.
Preklop načina - preklapljajte
med načinoma fotoaparata in
videokamere.
Galerija - dotaknite se, da si ogledate
galerijo fotografij.

Nastavitve - te ikone se dotaknite, da odprete meni z nastavitvami.
Makro - dotaknite sem za makro objektiv in bližinske posnetke.
Stanje bliskavice - Nastavite način bliskavice na Avtom., Vklop ali Izklop.
Izpost. - Oglejte si razdelek Prilagajanje osvetlitve na naslednji strani.
Način prizora - fotoaparat nastavite tako, da se prilagodi okolju.

NASVET! Da bo zaslon iskala jasnejši, lahko zaprete vse
možnosti bližnjic. Enostavno se enkrat dotaknite sredine
iskala. Če želite ponovno priklicati ikone z možnostmi, se
znova dotaknite zaslona.
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Fotoaparat
Uporaba bliskavice
Bliskavica je privzeto nastavljena
na samodejno. Na voljo pa so tudi
druge možnosti.
1 Na levi strani iskala izberite
,
da odprete podmeni bliskavice.
2 Na voljo so štiri možnosti
bliskavice:
Avtomatsko - fotoaparat bo
ocenil, kako močna osvetlitev
je potrebna za zajem dobre
fotografije, in po potrebi uporabil
bliskavico.
Odstranitev rdečih oči fotoaparat dvakrat utripne,
preden odpravi učinek rdečih oči.
Vedno vključeno - bliskavica se
sproži ob vsakem slikanju.
Vedno izključeno - bliskavica
fotoaparata se ne sproži. To
je koristno, če želite prihraniti
energijo baterije.
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3 Ko se dotaknete želene možnosti,
se meni bliskavice samodejno
zapre in takoj lahko posnamete
fotografijo.
4 Ikona stanja bliskavice v iskalu
se spremeni glede na novi način
bliskavice.

Prilagajanje osvetlitve
Osvetlitev določa razliko med
svetlimi in temnimi deli slike.
Slika z nizkim kontrastom bo videti
meglena, slika z visokim kontrastom
pa veliko ostrejša.
.
1 Dotaknite se
2 Podrsajte indikator kontrasta
vzdolž vrstice proti
za krajšo
osvetlitev in bolj megleno sliko
za daljšo osvetlitev in
ali proti
ostrejšo sliko.

Snemanje neprekinjenega
posnetka
1 V iskalu se dotaknite
da odprete vse možnosti
naprednih nastavitev in izberite
Neprekinjeno snemanje.
2 Ujemite predmet fotografije
v iskalo in pritisnite gumb za
zajemanje kot pri običajnem
fotografiranju.
3 Fotoaparat bo posnel posnetke
enega za drugim v hitrem
zaporedju.

Uporaba naprednih
nastavitev
V iskalu se dotaknite
, da
odprete vse možnosti naprednih
nastavitev. Nastavitve fotoaparata
lahko spreminjate z vrtenjem
gumba. Ko izberete določeno
možnost, pritisnite OK.
Zamenjaj kamera - če želite
posneti avtoportret, uporabite
notranjo kamero na vašem LG

GC900. Tu lahko tudi preklapljate
med načinom fotoaparata in video
kamere.
Velikost slike - spremenite velikost
fotografije, da prihranite prostor v
pomnilniku ali posnemite fotografijo
predhodno nastavljeno na velikost,
primerno za kontakt. Glejte razdelek
Spreminjanje velikosti slike na
strani 52.
Barvi efekt - izberite barvni
odtenek, ki ga želite uporabiti pri
fotografiranju. Oglejte si razdelek
Izbira barvnega efekta na strani
52.
Nivo beline – izberite med
možnostmi: Avtom., Žareče,
Sončno, Fluorescentno ali
Oblačno.
Časovnik - samosprožilec omogoča
nastavitev zakasnitve po pritisku
gumba za zajemanje. Izberite med
možnostmi: Izklop, 3 sekunde, 5
sekund ali 10 sekund. Ta funkcija je
odlična za skupinsko fotografijo, na
kateri želite biti tudi vi.
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Fotoaparat
Način posnetka - izbirajte med
naslednjimi možnostmi:
Običajno - to je privzeta vrsta
posnetka. Fotografija se posname
po običajnem postopku.
Neprekinjeno fotografiranje omogoča, da samodejno
posnamete več posnetkov v zelo
hitrem zaporedju.
Posnetek nasmeha - ta
vrsta posnetka je odlična za
fotografiranje ljudi. Izostrite
osebo in pritisnite , da se bo
fotografija samodejno posnela,
ko se oseba nasmehne.
Posnetek s popravki –
omogoča, da posnamete jasno in
svetlo fotografijo obraza osebe.
Posebno koristno pri posnetkih
iz bližine.
Umetniški posnetek - izberite
različne učinke fotografije.
(Izvirnik, Toplo, Črno in belo,
Hladno.)
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Panoramski posnetek - s
fotoaparatom lahko posnamete
poravnane posnetke, ki jih nato
združite v eno širokokotno sliko.
ISO - ISO določa občutljivost
senzorja fotoaparata na svetlobo.
Višji ko je ISO, občutljivejši je
fotoaparat. To je koristno pri šibkejši
osvetlitvi, ko ni mogoče uporabiti
bliskavice. Izberite med vrednostmi
ISO: Avtom., 100, 200, 400, 800 in
1600.
Kakovost slike - izberite med
možnostmi: Zelo dobra, Dobra in
Običajno. Boljša ko je kakovost,
ostrejša je fotografija, vendar je zato
tudi datoteka večja, zaradi česar
lahko v pomnilnik shranite manj
fotografij.
Uporabljen pomnilnik - izberite,
ali naj se fotografije shranijo v
pomnilnik telefona ali zunanji
pomnilnik.

Slog predogleda - izberite vrsto
predogleda, če sliko želite videti
kot celotno sliko ali na celotnem
zaslonu.
Skrij ikone - izberite ali naj se
nastavitvene ikone avtomatsko
skrijejo ali jih boste skrili ročno.
Stabilizacija slike - omogoča,
da posnamete fotografijo brez
premikanja ali tresenja fotoaparata.

NASVET! Ko zapustite način
fotoaparata, se vse nastavitve
razen velikosti in kakovosti
slike vrnejo na privzete. Vse
potrebne neprivzete nastavitve
boste morali ponastavit; na
primer nastavitev barvnega
odtenka in ISO. Preverite jih,
preden posnamete naslednjo
fotografijo.

Samodejni fokus - izberite, kako
naj fotoaparat ostri. Izberite med
možnostmi: Avtomatsko, Ročno in
Sledenje obrazov.
Zvok zaklopke - izberite med
štirimi zvoki zaklopke.
Mrežni prikaz - izberite med
možnostmi Izklop, Mreža 2x2 ali
Mreža 3x3.
Shranjevanje s podatki GPS izberite Vklop ali Izklop funkcije.
Ponastavi - obnovite privzete
nastavitve fotoaparata.
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Fotoaparat
Spreminjanje velikosti slike

Izbira barvnega efekta

Več kot je slikovnih pik, večja je
datoteka, kar pomeni, da zasede več
prostora v pomnilniku. Če želite v
telefon shraniti več fotografij, lahko
spremenite število slikovnih pik in
tako zmanjšate velikost datotek.

1 Med uporabo iskala se dotaknite
v zgornjem levem kotu.
ikone
2 V meniju Predogled izberite
možnost Barvni efekt.
3 Na voljo je štiri možnosti barvnih
odtenkov: Sepia, Mono, Negativ
in Izbočeno.
4 Ko izberete nastavitev, zaprite
meni barvnega odtenka tako,
da pritisnete OK in posnamite
fotografijo.

1 Med uporabo iskala se dotaknite
v zgornjem levem kotu.
ikone
2 V meniju Predogled izberite
Velikost slike.
3 Med šestimi možnostmi izberite
želeno vrednost piksla: (8M:
3264x2448, 5M: 2560x1920,
3M: 2048x1536, 2M:
1600x1200, 1M: 1280x960,
VGA (640x480), Ozadje, QVGA
(320x240), MMS, Imenik) ali
izberite prednastavljeno velikost
za sliko ozadja.
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NASVET! Fotografijo,
posneto v barvah, lahko
spremenite v način črno-belo
ali sepia; fotografije, posnete v
načinu črno-belo ali sepia, pa
ni mogoče spremeniti nazaj v
barvno.

Uporaba notranjega
fotoaparata
LG GC900 ima vgrajen notranji
fotoaparat z ločljivostjo 640x480, s
katerim lahko opravljate video klice
in tudi fotografirate.
1 Da preklopite na notranji
in
fotoaparat, se dotaknite
nato v meniju Predogled izberite
možnost Preklopi na notranjo
kamero.
2 Po nekaj sekundah se boste
videli v iskalu. Da zajamete sliko,
pritisnite gumb za zajemanje kot
običajno.

NASVET! Notranji fotoaparat
ima manj nastavitev kot glavni
fotoaparata, saj nima nastavitev
bliskavice in občutljivosti na
svetlobo. Vseeno pa lahko
spreminjate velikost slike, način
prizora, barvni efekt, kakovost
slike, izravnavo belin in nastavite
samosprožilec tako, da se
.
dotaknete
3 Ko posnamete fotografijo, so vam
na voljo iste možnosti kot pri sliki,
posneti z glavnim fotoaparatom.
4 Da se vrnete na glavni fotoaparat,
in nato v meniju
se dotaknite
Predogled izberite možnost
Zamenjaj kamera - Notranji.

Ogled shranjenih fotografij
1 Do shranjenih fotografij lahko
dostopite v načinu fotoaparata.
in na
Enostavno se dotaknite
zaslonu se bo prikazala galerija
vaših slik.
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Video kamera
Hitro snemanje
1 Pritisnite in držite tipko za
kamero na desni strani telefona.
2 Ali pa se v načinu fotoaparata
na zaslonu iskala dotaknite
in izberite Preklopi na,
da preklopite v način video
posnetkov. V meni lahko vstopite
tudi neposredno, z dotikom
možnosti Video kamera.
3 Na zaslonu se prikaže iskalo video
kamere.
4 S telefonom v vodoravnem
položaju usmerite objektiv proti
objektu snemanja.
5 Za začetek snemanja enkrat
pritisnite gumb za snemanje.
6 Na spodnjem delu zaslona iskala
se prikaže Rec in časovnik, ki
prikazuje dolžino video posnetka.
7 Če želite začasno ustaviti video
posnetek, se dotaknite ; za
nadaljevanje pa izberite .
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8 Da ustavite snemanje, se na
.
zaslonu dotaknite ikone

Ko ste posneli video posnetek
Na zaslonu se prikaže fotografija, ki
predstavlja zajeti video posnetek.
Ime video posnetka je prikazano
vzdolž dna zaslona, skupaj s štirimi
ikonami ob desni strani.
Predvajaj

Pošlji

Uporabi

Preimenuj

Uredi

Za predvajanje video
posnetka se dotaknite te ikone.
Predvajaj

Dotaknite se, če želite video
posnetek poslati kot: Sporočilo,
E-pošto, prek Bluetooth-a ali na
YouTube.
Pošlji

OPOMBA: Če MMS sporočilo
prenesete med gostovanjem, lahko
nastanejo dodatni stroški.
Dotaknite se, če želite sliko
nastaviti za ozadje.
Uporabi

Preimenuj Dotaknite se, če želite
urediti ime izbranega video
posnetka.
Uredi Dotaknite se, če želite sliko
urediti s pomočjo različnih orodij.

NASVET! Izjemna programska
oprema za urejanje, na vašem
telefonu LG GC900, je združljiva
z vsemi vrstami video posnetkov
razen 720x480 (D1). Če nameravate
video posnetek urejati, ne
snemajte v teh oblikah zapisa.
Dotaknite se za povratek v
predhodni meni.
Dotaknite se, da izbrišete
pravkar ustvarjeni video posnetek.
Da potrdite brisanje, pritisnite Da.
Ponovno se bo pojavilo iskalo.
Dotaknite se, če želite posneti še
en video posnetek. Trenutni video
posnetek bo shranjen.
Dotaknite se, da si ogledate
galerijo shranjenih video posnetkov
in fotografij.
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Video kamera
Spoznavanje iskala
Nazaj - dotaknite se, da se vrnete
na osnovni zaslon.
Začni snemanje
Galerija - dotaknite se, da si
ogledate galerijo video posnetkov.

Nastavitve – dotaknite se te ikone, da odprete meni z nastavitvami.
Za podrobnosti si oglejte razdelek Uporaba naprednih nastavitev na naslednji
strani.
Hitrost snemanja
Stanje bliskavice - Nastavite ali izklopite bliskavico.
Izpost. - Oglejte si razdelek Prilagajanje osvetlitve na naslednji strani.
Način prizora – fotoaparat nastavite tako, da se prilagodi okolju.
NASVET! Da bo zaslon iskala jasnejši, lahko
zaprete vse možnosti bližnjic. Enostavno se enkrat
dotaknite sredine iskala. Če želite povrniti ikone z
možnostmi, se znova dotaknite zaslona.
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Prilagajanje osvetlitve
Osvetlitev določa razliko med
svetlimi in temnimi deli slike. Slika
z nizkim kontrastom bo videti
meglena, slika z visokim kontrastom
pa veliko ostrejša.
1 Dotaknite se
.
2 Podrsajte indikator kontrasta
vzdolž vrstice proti
za krajšo
osvetlitev in bolj megleno sliko
za daljšo osvetlitev in
ali proti
ostrejšo sliko.

Uporaba naprednih
nastavitev
Med uporabo se dotaknite možnosti
Nastavitve, da odprete vse možnosti
naprednih nastavitev.
Nastavitve video kamere lahko
spreminjate z vrtenjem gumba.
Ko izberete določeno možnost,
pritisnite OK.

Zamenjaj kamera - preklopite na
vašo LG GC900 notranjo kamero in
se posnemite. Za več podrobnosti
glejte razdelek Uporaba notranje
kamere na strani 59.
Velikost slike - spremenite velikost
video posnetka, da prihranite
prostor v pomnilniku.
Način prizora - izberite med
možnostma Avtom. ali Nočni način.
Nivo beline - ta funkcija omogoča
uravnavanje belin, tako bodo vse
beline na vašem video posnetku
povsem realistične. Da bo kamera
pravilno prilagodila beline, boste
morda morali opredeliti svetlobne
pogoje. Izberite med možnostmi:
Avtom., Žareče, Sončno,
Fluorescentno ali Oblačno.
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Video kamera
Kakovost video posnetka - izberite
med možnostmi Zelo dobra,
Dobra in Običajno. Boljša ko je
kakovost, ostrejši je video posnetek.
Posledično bo tudi datoteka večja,
zaradi česar lahko v pomnilnik
telefona shranite manj video
posnetkov.
Trajanje - nastavite omejitev trajanja
video posnetka. Izberite možnost
Neomejeno ali MMS, da omejite
velikost. Tako boste lahko video
posnetek poslali kot MMS sporočilo.
NASVET! Če izberete nastavitev
trajanja MMS, poskusite z izbiro
nižje kakovosti slike, da boste
lahko zajeli daljši video posnetek.
Uporabljen pomnilnik - izberite,
ali naj se video posnetki shranijo v
pomnilnik telefona ali na zunanji
pomnilnik.
Glas - izberite možnost Brez zvoka,
da posnamete video posnetek brez
zvoka.
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Skrij ikone - izberite ali naj se
nastavitvene ikone v meniju video
kamera avtomatsko skrijejo ali jih
boste skrili ročno.
Ponastavi - ponastavite vse
nastavitve video kamere.

Spreminjanje velikosti slik
video posnetka
Več ko je pikslov, večja je datoteka,
kar pomeni, da zasede več prostora
v pomnilniku.
Če želite v telefon shraniti več video
posnetkov, lahko spremenite število
pikslov in tako zmanjšate velikost
datotek.
1 V zgornjem levem vogalu na
.
zaslonu iskala se dotaknite
2 V meniju Predogled izberite
Velikost video posnetka.
3 Izberite med štirimi možnostmi
vrednosti piksla:
720x480 (D1) - najvišja kakovost,
možnost širokega zaslona.

640x480 (VGA) – VGA
standardne velikosti.
320x240 (QVGA) - manjša
velikost slike in manjša velikost
datoteke. Odlična izbira, če želite
prihraniti prostor v pomnilniku.
176x144 - najmanjša velikost
slike in zato najmanjša velikost
datoteke.
4 Pritisnite OK, da se vrnete na
zaslon iskala.
NASVET! Izjemna programska
oprema za urejanje, na
vašem telefonu LG GC900, je
združljiva z vsemi vrstami video
posnetkov razen 720x480 (D1).
Če nameravate video posnetek
urejati, ne snemajte v teh
oblikah zapisa.
NASVET! Programska oprema
za pretvarjanje oblike video
zapisov je na priloženem CD-ju.

Izbira barvnega odtenka
1 V zgornjem levem vogalu iskala
.
se dotaknite
2 V meniju Predogled izberite
Barvni efekt.
3 Na voljo je pet možnosti barvnih
odtenkov: Izklop, Sepia, Mono,
Negativ in Izbočeno.
4 Dotaknite se barvnega odtenka,
ki ga želite uporabiti.
NASVET! Video posnetek, posnet
v barvah, lahko spremenite v
način črno-belo ali sepia; video
posnetka, posnetega v načinu
črno-belo ali sepia, pa ni mogoče
spremeniti nazaj v barvnega.

Uporaba notranje video
kamere
LG GC900 ima vgrajeno notranjo
kamero z ločljivostjo 320x 240, s
katero lahko opravljate video klice
in tudi snemate video posnetke.
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Video kamera
1 Da preklopite na notranjo
in
kamero, se dotaknite
nato v meniju Predogled izberite
možnost Zamenjaj kamera ter
Zunanji.
2 Po nekaj sekundah se boste videli
v iskalu. Da začnete snemati,
pritisnite gumb za zajemanje kot
običajno, nato ga pritisnite še
enkrat, da ustavite snemanje.
3 Ko posnamete video posnetek,
so vam na voljo iste možnosti kot
pri video posnetku, posnetemu z
glavno kamero.
4 Da se vrnete na glavno kamero,
in nato
se dotaknite
možnosti Zamenjaj kamera
- Notranji.
NASVET! Kot pri glavni kameri,
lahko tudi tu spreminjate
velikost slike, barvni efekt, nivo
beline in kakovost tako, da se
dotaknete možnosti Nastavitve.
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Gledanje shranjenih video
posnetkov
1 Na zaslonu iskala se dotaknite
.
2 Na zaslonu se prikaže galerija.
3 Enkrat se dotaknite video
posnetka, ki si ga želite ogledati,
da se prikaže na začetku galerije.

Fotografije in video posnetki
Ogled fotografij in video
posnetkov
1 V meniju Predogled se dotaknite
ikone .
2 Na zaslonu se prikaže galerija.
3 Dotaknite se video posnetka ali
fotografije, da jo popolnoma
odprete.

NASVET! Če želite
fotografijo ali video posnetek
izbrisati, ga odprite in izberite
. Dotaknite se Da, da potrdite
brisanje.

Uporaba zooma-a med
ogledom video posnetka ali
fotografije
Med ogledom fotografij ali video
posnetkov jih lahko pomanjšate/
povečate s pomikom prstov skupaj
ali narazen.

Prilagajanje glasnosti med
ogledom video posnetka
NASVET! Podrsajte po
zaslonu v levo ali desno, da si
ogledate ostale fotografije ali
video posnetke.

Če želite med predvajanjem
prilagoditi glasnost zvoka video
posnetka, se dotaknite vrstice za
glasnost na levi strani zaslona.
Uporabite lahko tudi tipki za
glasnost ob strani telefona.
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Fotografije in video posnetki
Nastavitev fotografije za
ozadje
1 Dotaknite se fotografije, ki jo
želite nastaviti za ozadje, da jo
odprete.
2 Dotaknite se zaslona, da odprete
meni z možnostmi.
3 Dotaknite se Uporabi .
4 Zaslon se preklopi v način Portret.

Urejanje fotografij
Na voljo so številne odlične funkcije,
s katerimi lahko spreminjate
fotografije, jim dodajate različne
elemente ali jih poživite.
1 Odprite fotografijo, ki jo želite
urediti, in se dotaknite Uredi , da
odprete možnosti.
2 Dotaknite se ikon, da prilagodite
fotografijo:
Obrežite fotografijo. Izberite
kvadratno ali okroglo območje
za obrezovanje in se s prstom
pomaknite po zaslonu, da
izberete območje.
Prostoročno rišite na
fotografijo. Izberite med štirimi
možnostmi debeline črte in
želeno barvo.
Pišite na fotografijo. Glejte
razdelek Dodajanje besedila
fotografiji na strani 64
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Okrasite fotografijo z
žigi. Izberite med različnimi
razpoložljivimi žigi in se dotaknite
fotografije na mestih, kamor jih
želite dodati
Izbrišite urejanje, ki ste ga
dodali fotografiji. Izberete lahko
različne velikosti radirke.
Dotaknite se, da bi se vrnili
v galerijo.
Shrani Shranite spremembe
fotografije. Izberite, ali želite s
spremembami prepisati izvorno
datoteko - Posodobi obstoječe,
ali pa ustvariti novo datoteko
- Nova datoteka. Če ste izbrali
Nova datoteka, vnesite še ime
datoteke.
Razveljavi Prekličite spremembe,
ki ste jih naredili na fotografiji.

Slika Tega se dotaknite, da
odprete dodatne možnosti
efektov, vključno z možnostjo
Zavrti. Na voljo so tudi dodatne
napredne možnosti urejanja.
Glejte razdelke Dodajanje
barvnega poudarka in
Zamenjava barv na fotografiji
na strani 65.
Filter Tega se dotaknite, da na
fotografiji uporabite možnosti
učinkov.
Prilagoditev Ta funkcija
vam pomaga uravnati sliko,
avtomatsko nastavi barve,
osvetlitev itd.

Shrani
Razveljavi
Slika
Filter
Prilago
ditev
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Fotografije in video posnetki
Dodajanje besedila fotografiji Dodajanje efekta fotografiji
1 Na zaslonu za urejanje se
.
dotaknite
2 Izberite Tekst, da dodate
neuokvirjeno besedilo, ali izberite
eno od oblik oblačkov za govor.
3 S tipkovnico vnesite besedilo in
se dotaknite možnosti Shrani.
4 Premaknite besedilo tako, da se
ga dotaknete in pomaknete na
želeno mesto.

Text
Ni polja

Barva polja
Barva teksta

Shrani
Razveljavi
Slika
Filter
Prilago
ditev
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1 Na zaslonu za urejanje se
dotaknite Filter .
2 Zdaj lahko uporabite katerokoli
od različnih možnosti za urejanje
fotografije.
3 Če želite uporabljeni efekt
izbrisati, enostavno pritisnite
Razveljavi .

Obrezovanje fotografije
1 Na zaslonu za urejanje se
.
dotaknite
2 Izberite obliko, ki jo želite
uporabiti za obrezovanje
fotografije.
3 Povlecite okvir preko območja, ki
ga želite obrezati.
4 Ko ste zadovoljni z izbiro, se
dotaknite Shrani .

Dodajanje barvnega
poudarka fotografiji
1 Na zaslonu za urejanje se
dotaknite Slika .
2 Izberite možnost Barvni
poudarek.
3 Izberite del fotografije. Okoli
vsega, kar je na tem območju
enake ali podobne barve, se bo
prikazala črta. Na primer obraz ali
pulover posnete osebe.
4 Spremenite intenzivnost
poudarka tako, da se dotaknete
Intenzivnost in nato se dotaknite
gumba + ali -.
5 Pritisnite OK.
6 S fotografije se odstrani vsa barva
razen na delu, ki je označen za
poudarjanje barve.
7 Izberite Shrani , da shranite
spremembe.

Zamenjava barv na fotografiji
1 Na zaslonu za urejanje se
dotaknite Slika .
2 Izberite možnost Zamenjava
barve.
3 Izberite del fotografije. Okoli
vsega, kar je na tem območju
enake ali podobne barve, se bo
prikazala črta. Na primer obraz ali
pulover posnete osebe.
4 Izberite barvo.
5 Pritisnite OK.
6 Del fotografije, ki ste ga označili
za zamenjavo barve bo spremenil
barvo.
7 Izberite Shrani , da shranite
spremembe.
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Fotografije in video posnetki
Urejanje video posnetkov
Funkcije urejanja so na voljo za vse
MPEG4 video posnetke, razen za
resolucijo 720x480 (D1).
Če nameravate video posnetek
urejati, ne snemajte v tej obliki
zapisa.

Shrani

Razveljavi

Obreži

Predogled

Krajšanje dolžine video
posnetka

Združevanje dveh video
posnetkov

1 Odprite video posnetek za
, da se
urejanje, dotaknite se
prikažejo možnosti.
2 Izberite Uredi in nato Obreži/
Obreži več.
3 Dotaknite se in z uporabo
možnosti Obreži označite novi
točki začetka in konca.
4 Dotaknite se možnosti Predogled
da preverite ali ste zadovoljni z
novim rezom.
5 Dotaknite se možnosti Shrani ali
, da se vrnete v galerijo in
pa
zavržete spremembe.

1 Odprite video posnetek, ki ga
, da
želite urediti, dotaknite se
se odprejo možnosti.
2 Izberite Uredi in nato
Združevanje videov.
3 Odpre se mapa Moji video
posnetki. Izberite video posnetek,
ki ga želite združiti.
4 Dotaknite se fotografije in jo
potisnite, da jo združite s koncem
ali začetkom video posnetka.
5 Dotaknite se možnosti Predogled ,
da izberete možnost za združitev
video posnetkov.
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Urejevalnik filmov > Spoji
Shrani

Effect

Ime datoteke 1
Trajanje : 00:00:40

Ime datoteke 4
Trajanje : 00:00:40

Predogled

Skupaj : 00:01:20

6 Pritisnite Shrani in nato Nova
datoteka, da shranite novi,
združeni video posnetek. Izberite,
ali želite prepisati izvorno
datoteko ali ustvariti novo.
7 Če želite združiti več video
posnetkov, ponovite korake.

Združevanje fotografije z
video posnetkom
1 Odprite video posnetek za
, da
urejanje in se dotaknite
odprete možnosti.
2 Izberite Uredi in nato
Združevanje slik.
3 Odpre se mapa Moje slike.
Izberite fotografijo, ki jo želite
združiti v video posnetek, in se

dotaknite možnosti Izberi.
4 Dotaknite se fotografije in jo
potisnite, da jo združite s koncem
ali začetkom video posnetka.
5 Dotaknite se možnosti
Predogled, da izberete možnost
za združitev fotografije in video
posnetka.
6 Pritisnite Shrani. Izberite, ali želite
prepisati izvorno datoteko ali
ustvariti novo.
7 Če želite združiti več fotografij,
ponovite korake.

Dodajanje besedila video
posnetku
1 Odprite video posnetek za
.
urejanje, dotaknite se
2 Izberite Uredi in nato Prekrivno
besedilo.
3 Dotaknite se , da začasno
ustavite predvajanje ter določite
točko, na kateri se prikaže
besedilo.
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Fotografije in video posnetki
4 Dotaknite se možnosti Začetek
in izberite slog besedila. S
tipkovnico vnesite besedilo in
izberite OK.
5 Dotaknite se območja zaslona na
katerem naj se prikaže besedilo
in pritisnite OK.

Shrani

Razveljav
Show
text
Predogled

6 Dotaknite se Shrani. Izberite ali
želite prepisati staro datoteko ali
ustvariti novo.
7 Če želite dodati več besedila,
ponovite korake.

68
LG GC900 | Navodila za uporabo

Prekrivanje fotografije
1 Odprite video posnetek, ki ga
.
želite urediti in se dotaknite
2 Izberite Uredi in nato Prekrivna
slika.
3 Odpre se mapa Moje slike.
Izberite fotografijo, s katero želite
prekriti video posnetek.
4 Dotaknite se in začasno
ustavite video posnetek na
mestu, kjer naj se pojavi slika.
Pritisnite gumb Začetek in
izberite Motnost.
5 Pritisnite OK in nato Končaj, da
označite, kdaj naj se fotografija
prikaže.
6 Dotaknite se območja zaslona, na
katerem naj se prikaže fotografija.
Če je fotografija prevelika, bo
prekrila celoten zaslon in ne
samo izbrano območje.
7 Dotaknite se Shrani. Izberite, ali
želite prepisati staro datoteko ali
ustvariti novo.

8 Ponovite te korake, če želite
dodati več fotografij.

Dodajanje zvoka v živo video
posnetku

Dodajanje skladbe video
posnetku

1 Odprite video posnetek, ki ga
, da
želite urediti. Dotaknite se
odprete meni z možnostmi.
2 Izberite Uredi in nato Live.
3 Nastavite glasnost na originalno
raven glasnosti ali na glasnost
snemanja.

1 Odprite video posnetek, ki ga
želite urediti. Dotaknite se
.
2 Izberite Uredi in nato
Dodajanje zvoka.
3 Odpre se mapa Moji zvoki.
Izberite skladno, ki jo želite
dodati video posnetku.
4 Izvirni zvočni posnetek videa bo
izbrisan.
5 Če je avdio posnetek krajši od
video posnetka, izberite ali naj se
predvaja Enkrat ali Ponovi.
6 Zamenjajte obstoječo datoteko
ali ustvarite novo.

Reset

Razmerje mešanja zvoka

Shrani

Razveljavi

Izvirni zvok

Zvok snemanja

Predogled
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Fotografije in video posnetki
Sprememba hitrosti video
posnetka
1 Odprite video posnetek, ki ga
.
želite urediti. Dotaknite se
2 Izberite Uredi in Časovna skala.
3 Izberite eno od možnosti. Te
lahko variirajo glede na hitrost
snemanja.
4 Izberite, ali želite prepisati staro
datoteko ali ustvariti novo.

Dodajanje učinka zasenčitve
1 Odprite video posnetek, ki ga
.
želite urediti. Dotaknite se
2 Izberite Uredi in Učinek
zasenčitve.
3 Video posnetek se bo na začetku
osvetlil, na koncu pa zatemnil.
4 Izberite, ali želite prepisati staro
datoteko ali ustvariti novo.

70
LG GC900 | Navodila za uporabo

Ustvarjanje filma
in nato v
1 Dotaknite se
jezičku Večpredstavnost izberite
možnost Muvee studio.
2 Dotaknite se možnosti Vstavi, da
dodate sliko.
3 Dotaknite se jezička za slog na
vrhu, da izberete slog filma.
4 Na zaslonu se dotaknite jezička
Zvok, da spremenite zvok, če
želite na primer posneti zvok.
5 Dotaknite se gumba Predogled,
da pogledate, kaj ste ustvarili.
6 Dotaknite se jezička Vrstni red
predvajanja, da spremenite vrstni
red.
7 Dotaknite se možnosti Shrani v,
da izberete mesto, kamor želite
shraniti film. Zatem se dotaknite
možnosti Uporaba, da izberete
med možnostjo shrani ali pošlji
kot MMS.
8 Če film želite shraniti, pritisnite
Predvajaj in se dotaknite ikone
Shrani film.

Večpredstavnost
V pomnilnik telefona lahko shranite
katero koli večpredstavnostno
datoteko, da boste imeli enostaven
dostop do vseh slik, zvokov, video
posnetkov in iger. Datoteke lahko
shranite tudi na pomnilniško kartico.
Prednost uporabe pomnilniške
kartice je v tem, da s tem sprostite
prostor v pomnilniku telefona. Za
dostop do menija Večpredstavnost,
in v jezičku
se dotaknite
Večpredstavnost izberite Moje
zadeve.
Odprite seznam map, v
katerih so shranjene vse vaše
večpredstavnostne datoteke.
NASVET! Če želite izbrisati
katerokoli datoteko v mapi Moje
in nato
zadeve, se dotaknite
Izbriši.

Slike
Meni Moje slike vsebuje seznam
slik, vključno s privzetimi slikami,
prednaloženimi na telefonu,
prenesenimi slikami in slikami, ki ste
jih posneli s fotoaparatom telefona.

Meni možnosti za Moje slike
Možnosti, ki so vam na voljo v
meniju Moje slike, so odvisne od
vrste izbrane slike. Vse možnosti
bodo na voljo za slike, ki ste jih
posneli s fotoaparatom telefona,
za privzete slike pa bodo na voljo
le možnosti: Nastavi priljubljene,
Razvrsti po, Diaprojekcija in
Upravitelj pomnilnika.
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Večpredstavnost
Pošiljanje fotografije

Uporaba slike

1 Da pošljete fotografijo, izberite
fotografijo, ki jo želite poslati.
2 Dotaknite se možnosti Pošlji.
Izberite med možnostmi
Sporočilo, E-pošta ali Bluetooth.
3 Če izberete možnost Sporočilo
ali E-pošta, bo fotografija
priložena sporočilu, sporočilo pa
lahko ustvarite in pošljete kot
običajno. Če izberete možnost
Bluetooth, boste pozvani, da
vklopite funkcijo Bluetooth,
telefon pa bo poiskal napravo,
kateri lahko pošlje sliko.

Slike lahko uporabljate za ozadja,
ohranjevalnike zaslonov in celo za
identifikacijo klicateljev.
in nato v jezičku
1 Dotaknite se
Večpredtsvanost izberite Moje
zadeve.
2 Dotaknite se možnosti Moje slike.
3 Izberite sliko in se dotaknite
.
4 Dotaknite se možnosti Uporabi
kot in izberite med možnostmi:
Začetni zasloni - nastavite sliko
za začetni zaslon.
Ozadje - nastavite ozadje
osnovnega zaslona.
Imenik - nastavite sliko kontakta,
ki bo prikazana, ko vas ta oseba
pokliče.
Slika ob vklopu - nastavite
sliko, ki naj se pojavi ob vklopu
telefona.
Slika ob izklopu - nastavite
sliko, ki naj se pojavi ob izklopu
telefona.
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Slika odhodnega klica nastavite sliko, ki naj se pojavi
med odhodnimi klici.
Slika dohodnega klica nastavite sliko, ki naj se pojavi
med dohodnimi klici.

Tiskanje slike
1 Dotaknite se
in nato v jezičku
Večpredstavnost izberite Moje
zadeve.
2 Dotaknite se možnosti Moje
slike.
.
3 Izberite sliko in se dotaknite
4 Dotaknite se možnosti Natisni
in izberite med možnostma
Bluetooth ali PictBridge.

Premikanje ali kopiranje slike
Sliko lahko premikate ali kopirate iz
pomnilnika telefona na pomnilniško
kartico ali obratno. To storite, da
sprostite prostor pomnilnika ali da
preprečite izgubo slik.
1 Dotaknite se
in nato v jezičku
Večpredstavnost izberite Moje
zadeve.
2 Dotaknite se možnosti Moje slike.
3 Dotaknite se
.
4 Izberite možnost Premakni ali
Kopiraj.

Ustvarjanje diaprojekcije
Če si želite ogledati vse slike
v telefonu, lahko ustvarite
diaprojekcijo, da vam ni treba
odpirati in zapirati vsake posamezne
slike.
1 Dotaknite se
in nato v jezičku
Večpredstavnost izberite Moje
zadeve.
2 Dotaknite se možnosti Moje slike.
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Večpredstavnost
3 Dotaknite se
in nato
možnosti Diaprojekcija

Shranjevanje s podatki GPS
Vklopite fotoaparat/video kamero
in izkoristite zmožnost vašega
telefona, ki vam nudi funkcijo
shranjevanja s podatki GPS. Tako
lahko povežete sliko in lokacijo
na kateri ste jo posneli. Snemajte,
kjerkoli se nahajate in posnetek bo
označen z lokacijo.
Če naložite označene slike na
blog, ki podpira funkcijo GeoTagging, bodo slike razporejene po
zemljevidu.
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Preverjanje stanja pomnilnika
Preverite lahko, koliko prostora je še
v pomnilniku in koliko prostora je že
zasedenega.
1 Dotaknite se
in nato v jezičku
Večpredstavnost izberite Moje
zadeve.
2 Dotaknite se možnosti Moje slike.
3 Dotaknite se
in nato
možnosti Upravitelj pomnilnika.

Zvoki
Mapa Moji zvoki vsebuje: Prenesene
zvoke, Privzete zvoke in Zvočne
posnetke. Tukaj z zvoki lahko
upravljate, jih pošiljate ali nastavljate
kot melodije zvonjenja.

Uporaba zvoka

Video posnetki

1 Dotaknite se
in nato v jezičku
Večpredstavnost izberite Moje
zadeve.
2 Dotaknite se možnosti Moje
zvoki.
3 Izberite možnost Privzeti zvoki
ali Zvočni posnetki.
4 Izberite zvok in pritisnite
ikono Predvajaj. Zvok se začne
predvajati.
5 Zvok lahko uporabite za različne
melodije, če izberete meni
Uporabi kot.
6 Izberite med možnostmi:
Glasovna melodija zvonjenja,
Video melodija in Zvok
sporočila.

Mapa Moji video posnetki
vsebuje seznam prenesenih video
posnetkov in video posnetkov, ki ste
jih posneli s telefonom.
Gledanje video posnetka
1 Dotaknite se
in nato v jezičku
Večpredstavnost izberite Moje
zadeve.
2 Dotaknite se možnosti Moji
video posnetki.
3 Izberite video posnetek, ki ga
želite predvajati.
NASVET! GC900 predvaja tudi
vsebine v oblikah video zapisa
DivX in Xvid. Podrobnosti
najdete na strani 94.
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Večpredstavnost
OPOMBA: Izhodni kabel za
povezavo telefona s televizijo ni
priložen. Potrebno ga je dokupiti.

Pošiljanje video posnetka
1 Izberite video posnetek in se
dotaknite
.
2 Dotaknite se možnosti Pošlji
in izberite med možnostmi:
Sporočilo, E-pošta ali Bluetooth.
3 Če izberete možnost Sporočilo
ali E-pošta, bo video posnetek
priložen sporočilu, sporočilo pa
lahko ustvarite in pošljete kot
bičajno. Če izberete možnost
Bluetooth, bo telefon poiskal
napravo, kateri lahko pošlje video
posnetek.

Igre in aplikacije
Nove igre in aplikacije lahko
prenesete v telefon in si z njimi
krajšate prosti čas.
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Igranje igre
1 Dotaknite se
in v jezičku
Večpredstavnost izberite Igre in
Aplikacije.
2 Dotaknite se menija Igre ali
aplikacije.
3 Dotaknite se tipke Zaženi, da
začnete igrati želeno igro ali
zaženete aplikacijo.

Uporaba menija z možnostmi
za igre
V mapi Igre in aplikacije so na voljo
naslednje možnosti:
• Nova mapa - ustvarite mapo v
mapi Igre in aplikacije.
• Razvrsti po - igre in aplikacije
razvrstite glede na Datum, Ime,
Velikost ali Pomnilnik.
• Upravitelj pomnilnika - oglejte
si stanje pomnilnika telefona ali
pomnilniške kartice.

Namestitev Java igre in
aplikacije
1 Dotaknite se
in v jezičku
Večpredstavnost izberite Moje
zadeve.
2 Če ste vstavili novo pomnilniško
kartico, se dotaknite menija
Zunanji pomnilnik.
3 Izberite datoteko(*.jad ali *jar), ki
jo želite namestiti in se dotaknite
možnosti Namesti.

Uporaba M-Toy menija
M-Toy vsebuje prednaložene Flash
igre, ki uporabljajo integrirani
senzor gibanja.

Flash vsebine
Mapa Flash vsebine vsebuje vse
privzete in prenesene datoteke SWF.

Ogled datoteke SWF/SVG
1 Dotaknite se
in v jezičku
Večpredstavnost izberite Moje
zadeve.
2 Dotaknite se možnosti Flash
vsebine.
3 Izberite datoteko, ki si jo želite
ogledati.

Dokumenti
Ogledate si lahko: Excelove datoteke,
datoteke Powerpoint, Wordove
datoteke, besedilne in PDF datoteke.

Ogled datoteke
in v jezičku
1 Dotaknite se
Večpredstavnost izberite Moje
zadeve.
2 Dotaknite se možnosti
Dokumenti.
3 Izberite dokument is se dotaknite
možnosti Pregled.
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Večpredstavnost
Prenos datoteke v telefon

Ostalo

Bluetooth je verjetno najlažji način
prenašanja datotek iz računalnika v
telefon. Prek kabla za sinhronizacijo
lahko tudi uporabljate programsko
opremo PC Suite za LG; podrobnosti
najdete na strani 89.
Da prenesete datoteke (npr. glasbo)
prek povezave Bluetooth:
1 Zagotovite, da imata telefon in
računalnik vklopljen Bluetooth in
da sta medsebojno vidna.
2 Z računalnikom datoteko pošljite
prek povezave Bluetooth.
3 Ko je datoteka poslana, jo morate
na telefonu sprejeti tako, da se
dotaknete možnosti Da.
4 Datoteka se mora pojaviti v mapi
Dokumenti ali Ostalo.

V mapi Ostalo lahko shranjujete
datoteke, ki niso slike, zvoki, video
posnetki, igre ali aplikacije.
Uporabljate jo na enak način kot
mapo Dokumenti. Ko datoteke iz
računalnika prenesete v telefon,
se včasih pojavijo v mapi Ostalo
namesto v mapi Dokumenti.
Če se to zgodi, jih lahko
premaknete.
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Glasba
Telefon LG GC900 ima vgrajen
Predvajalnik, ki vam omogoča
predvajanje priljubljenih skladb.
Do predvajalnika dostopite tako, da
se dotaknete
in nato v jezičku
Večpredstavnost izberete Glasba.
Od tu lahko dostopite do številnih
map:
Vse skladbe - Vsebuje vse skladbe v
telefonu. To so na primer skladbe v
obliki MP3, WMA, WAV in AAC.

Priljubljene - vsebuje skladbe, ki ste
jih shranili kot priljubljene.
Izvajalci - po glasbeni zbirki lahko
brskate po imenih izvajalcev.
Albumi – brskajte po glasbeni zbirki
po naslovih albumov.
Zvrsti - po glasbeni zbirki lahko
brskate po zvrsteh.

Prenos glasbe v telefon
Glasbo v telefon najenostavneje
lahko prenašate prek povezave
Bluetooth ali kabla za sinhronizacijo.
Uporabite lahko tudi programsko
opremo PC Suite za LG; podrobnosti
najdete na strani 89.
Da prenesete glasbo prek povezave
Bluetooth:
1 Preverite, da imata obe napravi
vklopljen Bluetooth in sta
medsebojno vidni.
2 Izberite glasbeno datoteko v
drugi napravi in izberite pošiljanje
prek povezave Bluetooth.

3 Ko je datoteka poslana, jo morate
na telefonu sprejeti tako, da se
dotaknete možnosti Da.
4 Datoteka se mora pojaviti v mapi
Glasba > Vse skladbe.

Predvajanje skladbe
in nato v
1 Dotaknite se
jezičku Večpredstavnost izberite
možnost Glasba.
2 Dotaknite se možnosti Vse
skladbe.
3 Izberite skladbo, ki jo želite
.
predvajati, in se dotaknite
da začasno
4 Dotaknite se
ustavite predvajanje skladbe.
da preskočite na
5 Dotaknite se
naslednjo skladbo.
da preskočite na
6 Dotaknite se
prejšnjo skladbo.
da se vrnete v
7 Dotaknite se
meni Glasba.
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Večpredstavnost
NASVET! Med poslušanjem
glasbe lahko prilagodite
.
glasnost s pritiskom na

Ustvarjanje seznama
predvajanja
Svoje sezname predvajanja lahko
ustvarite tako, da v mapi Vse
skladbe izberete želene skladbe.
1 Dotaknite se
in nato v
jezičku Večpredstavnost izberite
možnost Glasba.
2 Dotaknite se ikone
.
3 Dotaknite se možnosti Nov
seznam predvajanja, vnesite
ime seznama predvajanja in se
.
dotaknite
4 Prikaže se mapa Vse skladbe.
Dotaknite se vseh skladb, ki
jih želite dodati na seznam
predvajanja; izbrane skladbe
bodo označene s kljukico.
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5 Dotaknite se Dodaj skladbe.
Seznam predvajanja predvajajte
tako, da ga izberete in se dotaknete
Predvajaj.
OPOMBA: Če želite dodati
drug seznam predvajanja, se
in nato Nov seznam
dotaknite
predvajanja.

Brisanje seznama predvajanja
in nato v
1 Dotaknite se
jezičku Večpredstavnost izberite
možnost Glasba.
2 Dotik Seznam predvajanja.
.
3 Dotaknite se ikone
4 Dotaknite se možnosti Izbriši
ali Izbriši vse, da izbrišete vse
sezname predvajanja.

Uporaba radia

Iskanje postaj

Telefon LG GC900 ima vgrajen
FM radio, zato lahko tudi na poti
poslušate najljubše radijske postaje.
OPOMBA: Če želite poslušati radio,
morate priključiti slušalke.
Priključite jih v vtičnico za slušalke.

Radijske postaje lahko uglasite
ročno ali samodejno. Shranjene
bodo pod določeno številko kanala
in ne bo vam jih treba vedno znova
iskati. V telefon lahko shranite do 30
kanalov.
Samodejno uglaševanje postaj:
1 Dotaknite se
in nato v
jezičku Večpredstavnost izberite
možnost FM rádio.
2 Dotaknite se
.
3 Dotaknite se Avtom. iskanje
in nato Da. Najdenim postajam
bodo samodejno dodeljene
številke kanalov v telefonu, z
izborom možnosti: Nastavi,
Preskoči ali Ustavi.
OPOMBA: Radijske frekvence
lahko poiščete tudi ročno, tako da
ročno pomikate po skali radijskih
frekvenc.
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Večpredstavnost
Ponastavitev kanalov
1 Dotaknite se
in nato v
jezičku Večpredstavnost izberite
možnost FM radio.
.
2 Dotaknite se
3 Izberite možnost Ponastavi, da
ponastavite trenutni kanal, ali
Ponastavi vse, da ponastavite
vse kanale. Če ponastavite vse
kanale, se vsak kanal vrne na
začetno frekvenco 87,5 Mhz.

Poslušanje radia
in nato v
1 Dotaknite se
jezičku Večpredstavnost izberite
možnost FM rádio.
2 Dotaknite se številke kanala
postaje, ki jo želite poslušati.
NASVET! Da bi izboljšali
radijski sprejem, raztegnite
kabel slušalk, ki je tudi radijska
antena.
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OPOZORILO! Če na
telefon priklopite neoriginalne
slušalke, lahko pride do motenj
pri radijskem sprejemu.

Organizator
Dodajanje dogodka v koledar 8 Dotaknite se
1 Na osnovnem zaslonu izberite
, v jezičku Pripomočki izberite
možnost Organizator. Nato
izberite Koledar.
2 Izberite datum, na katerega želite
dodati dogodek.
in nato možnosti
3 Dotaknite se
Nov urnik.
4 Dotaknite se možnosti Kategorija
in izberite med možnostmi:
Sestanek, Obletnica ali Rojstni
dan. Preverite datum in vnesite
čas, ko naj se dogodek začne.
5 Za sestanke in obletnice v spodnji
okni za čas in datum vnesite čas in
datum, ko naj se dogodek konča.
6 Če dogodku želite dodati
zadevo ali opombo, se dotaknite
možnosti Predmet in vnesite
podrobnosti.
7 Nastavite Alarm, ki vas bo
opozoril na dogodek. Če želite,
da se alarm ponavlja, izberite
možnost Nastavi ponavljanje.

, da bo dogodek
shranjen v koledar. Kvadratna
barvna kazalka označuje dan, na
katerega so shranjeni dogodki, ob
času začetka dogodka pa se oglasi
zvonec alarma, tako boste vedno
organizirani.

NASVET! V koledarju lahko
nastavite praznike oz. dopust.
Posamično se dotaknite vsakega
dneva, ko ste na dopustu, nato
se dotaknite možnosti
in
izberite Nastavi praznik. Vsak
dan praznika bo označen z
rdečo barvo.

Sprememba privzetega
ogleda koledarja
1 Na osnovnem zaslonu izberite
, v jezičku Pripomočki
se pomaknite do možnosti
Organizator. Izberite Nastavitve
in
.
83

Organizator
2 Dotaknite se možnosti Privzeti
pogled in izberite med
možnostmi: Koledar, Teden,
Razpored, Seznam ali Vsa
opravila.

Dodajanje elementa na
seznam Opravila
1 Na osnovnem zaslonu izberite
, v jezičku Pripomočki
se pomaknite do možnosti
Organizator.
2 Izberite
in Novo opravilo ter
se dotaknite možnosti Opomba.
3 Določite datum za nalogo,
dodajte opombe in izberite
stopnjo prioritete: Visoka,
Srednja ali Nizka.
4 Opravilo shranite tako, da
izberete
.
NASVET! Koledar lahko varnostno
kopirate in sinhronizirate z vašim
računalnikom.
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Uporaba funkcije iskanja
datuma
Iskanje datuma je priročno orodje za
izračun datuma po preteku
določenega števila dni.
Tako ne boste zamudili nobenega
roka.
1 Na osnovnem zaslonu izberite
, v jezičku Pripomočki
se pomaknite do možnosti
Organizator.
2 Izberite
in Iskanje datuma.
3 Na jezičku Od nastavite želeni
datum.
4 Na jezičku Čez nastavite število
dni.
5 Spodaj bo prikazan Ciljni datum.

Nastavitev alarma

Dodajanje beležke

1 Na osnovnem zaslonu izberite
, v jezičku Pripomočki se
pomaknite do možnosti Alarmi.
2 Če želite dodati nov alarm, se
dotaknite možnosti Nov alarm.
Če želite da se alarm ponovi čez
eno uro, se dotaknite možnosti
Hitri alarm.
3 Nastavite čas, ko naj se oglasi
zvonec alarma.
4 Izberite, ali naj se alarm ponavlja,
nastavite ponovitev in vrsto
alarma. Ikone označujejo izbrani
dan v tednu.
5 Izberite možnost Zvok/Vibracija,
da izberete želeno vrsto alarma.
6 Dotaknite se možnosti Zvonec
alarma in izberite melodijo ali
zvok opozorila.
7 Alarmu lahko dodate beležko.

1 Na osnovnem zaslonu izberite
, v jezičku Pripomočki se
pomaknite do možnosti Beležka.
2 Dotaknite se možnosti Nova
beležka.
3 Vnesite beležko in se dotaknite
.
NASVET! Obstoječo beležko
lahko urejate. Izberite beležko,
ki jo želite urediti, dotaknite
se možnosti Uredi in vnesite
spremembe.
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Organizator
Diktafon
Z diktafonom lahko posnamete
glasovne beležke ali druge zvočne
datoteke.

Snemanje zvoka ali glasu
1 Dotaknite se
.
2 V jezičku Pripomočki se dotaknite
možnosti Diktafon.
3 Dotaknite se Predvajaj , da
začnete snemanje.
4 Dotaknite se Ustavi , da končate
snemanje.
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5 Če želite zvok ponovno posneti,
se dotaknite Novo .

Pošiljanje zvočnega posnetka
1 Ko končate s snemanjem, lahko
zvočni posnetek pošljete tako, da
se dotaknite možnosti Pošlji.
2 Izberite med možnostmi:
Sporočilo, E-pošta ali Bluetooth.
Če izberete možnost Sporočilo
ali E-pošta, bo posnetek dodan
sporočilu, ki ga lahko ustvarite in
pošljete kot običajno. Če izberete
možnost Bluetooth, bo telefon
pričel iskati napravo na katero
lahko pošlje zvočni posnetek.

Uporaba kalkulatorja
1 Na osnovnem zaslonu izberite
, v jezičku Pripomočki
se pomaknite do možnosti
Kalkulator.
2 S številskimi tipkami vnesite
številke.
3 Za preproste izračune se
dotaknite želene funkcije (+, -, *,
ali /) in nato =.
4 Če želite izvesti zapleten izračun,
in
se dotaknite možnosti
izberite sin, cos, tan, log itd.

Pretvorba enote
1 Na osnovnem zaslonu izberite
, v jezičku Pripomočki se
pomaknite do možnosti Orodja.
2 Izberite Pretvornik enot.
3 Izberite, kaj želite pretvoriti:
Valuta, Površina, Dolžina, Teža,
Temperatura, Volumen ali
Hitrost.

4 Nato izberite enoto in vnesite
vrednost, ki jo želite Pretvoriti ter
enoto, v katero želite pretvoriti.
5 Na zaslonu se pojavi ustrezna
vrednost.

Uporaba štoparice
1 Na osnovnem zaslonu izberite
, nato se dotaknite možnosti
Pripomočki.
2 Izberite Štoparica.
3 Dotaknite se možnosti Začetek,
da zaženete časovnik.
4 Dotaknite se možnosti Krog, če
želite izmeriti čas kroga.
5 Izberite Stop, da zaustavite
časovnik.
6 Dotaknite se možnosti
Ponastavi, da ponovno zaženete
štoparico.

87

Organizator
Dodajanje mesta časovnemu
pasu
1 Na osnovnem zaslonu izberite
, nato se v jezičku Pripomočki
pomaknite do možnosti Časovni
pas.
in nato
2 Dotaknite se ikone
možnosti Dodaj mesto. Začnite
z vnašanjem imena želenega
mesta in pojavilo se bo na
zaslonu.
3 Dotaknite se mesta, da ga
izberete. S tem ga boste dodali
na seznam časovnih pasov.
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Sinhronizacija z računalnikom
Telefon lahko sinhronizirate z
računalnikom. Tako bodo vsi vaši
pomembni podatki in datumi
usklajeni ter varno shranjeni.
NASVET! Da boste lahko
obe napravi sinhronizirali,
morate namestiti priloženo
programsko opremo PC Suite
na vaš računalnik. Program PC
Suite lahko prenesete tudi s
spletne strani http://update.
lgmobile.com (ali na strani www.
lgmobile.com poiščite razdelek
PRODUCTS > Manual&Software
> tu pojdite v Manual&S/W
Download Section).

Namestitev programske
opreme PC Suite za LG v
računalnik

2 Izberite Način povezava USB.
3 Povežite telefon in računalnik
prek USB kabla ali počakajte
trenutek.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
POZOR! Če se sporočilo za
pomoč pri namestitvi ne pojavi
na vašem računalniku, preverite
vaše nastavitve za CD-ROM v
programu Windows.
5 Vstavite Priloženi CD v računalnik
ali pojdite na LG spletno stran
in pritisnite gumb za prenos
programa LG PC Suite.
6 Kliknite na ikono za namestite
programske opreme PC Suite za
LG, ki se pojavi na zaslonu.

1 Na osnovnem zaslonu izberite
, nato se v jezičku Nastavitve
pomaknite do možnosti
Povezljivost.
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Sinhronizacija z računalnikom
Povezava telefona in
računalnika
1 V meniju Povezljivost izberite
način PC Suite in nato vklopite
USB kabel v telefon in računalnik.
2 Programska oprema PC Suite za
LG bo avtomatsko aktivirana na
vašem računalniku.
OPOZORILO! Če se programska
oprema PC Suite za LG ne
zažene avtomatsko na vašem
računalniku, preverite nastavitve
za CD-ROM.
3 Telefon in računalnik sta zdaj
povezana.
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Varnostno kopiranje in
obnovitev podatkov v
telefonu
1 Telefon z računalnikom povežite
tako, kot je opisano zgoraj.
2 Kliknite ikono Varnostno
kopiranje in izberite možnost
Varnostno kopiraj ali Obnovi.
3 Izberite varnostno kopiranje
Podatkov vsebine in/ali
Imenika/Razporeda/Opravil/
Podatkov beležke. Izberite
mesto, kamor želite varnostno
kopirati podatke ali s katerega
želite obnoviti podatke. Kliknite
OK.
4 Podatki bodo varnostno
kopirani.

Ogled datotek telefona na
računalniku
1 Telefon z računalnikom povežite
tako, kot je opisano zgoraj.
2 Kliknite ikono Uredi datoteke.
3 Vsi dokumenti, flash vsebina,
slike, zvoki in video posnetki, ki
ste jih shranili v telefon, bodo
prikazani na zaslonu v mapi
telefona LG.
NASVET! Če si vsebino telefona
ogledate v računalniku, boste
lažje razvrstili datoteke,
organizirali dokumente in
odstranili vsebino, ki je ne
potrebujete več.

Sinhroniziranje imenika
1 Telefon povežite z računalnikom.
2 Kliknite ikono Imenik.
3 Računalnik bo uvozil in prikazal
vse kontakte, ki so shranjeni na
kartici SIM in telefonu.
4 Kliknite možnost Datoteka
in izberite Shrani. Zdaj lahko
izberete, kam želite shraniti
imenik.
OPOMBA: Za varnostno kopiranje
imenika, shranjenega na kartici
SIM, kliknite mapo kartice SIM
na levi strani računalniškega
zaslona. Z desno tipko miške
kliknite enega od kontaktov in
izberite možnost Izberi vse in
nato Kopiraj ali Premakni v
pomnilnik telefona.
Z desno tipko miške kliknite
kontakte in izberite Kopiraj v
imenik. Kliknite mapo Telefon
na levi strani zaslona in prikazane
bodo vse številke.
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Sinhronizacija z računalnikom
Sinhroniziranje sporočil
1 Telefon povežite z računalnikom.
2 Kliknite ikono Sporočila.
3 Vsa sporočila v računalniku in
telefonu bodo prikazana v mapah
na zaslonu.
4 Z orodno vrstico na vrhu zaslona
lahko uredite in ponovno
razvrstite sporočila.

Sinhronizacija glasbe
Ta meni vam omogoča dodajanje
glasbe na vaš GC900.
Preden začnete s prenosom glasbe
iz računalnika na telefon, poskrbite
da so na računalniku nameščeni
naslednji programi in pripomočki:
• Microsoft Windows XP ali Vista
• Windows Media Player 10 ali več
• USB kabel
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Prenos glasbe z uporabo
predvajalnika Windows
Media Player
1 Na osnovnem zaslonu izberite
, nato se v jezičku Nastavitve
pomaknite do možnosti
Povezljivost.
2 Izberite Način povezave USB in
Sinhronizacija glasbe.
3 Z USB kablom povežite telefon
in računalnik.
4 Med povezovanjem telefona in
računalnika, se bo na telefonu
izpisalo sporočilo: Sinhronizacija
glasbe… in nato Povezano.
5 Računalnik bo zahteval, da
zaženete vašo prednostno
programsko opremo za urejanje
glasbe.
6 Izberite Windows Media Player.

7 Pojdite do jezička Sinhronizacija,
nato povlecite in premaknite
glasbo, ki jo želite prenesti
na telefon, v meni Seznam
sinhronizacije.
8 Kliknite na gumb Začni
sinhronizacijo in prenos glasbe
se bo pričel.

OPOZORILO
Med prenosom ne izklopite
telefona.
OPOMBA: Sinhronizacija glasbe je
možna le za glasbene vsebine.

Uporaba storitve iSync
Namestite iSync programsko
opremo za Machintosh in
računalnike in povežite telefon prek
povezave Bluetooth ali USB kabla.
Da sinhronizirate podatke prek
povezave Bluetooth, združite
Machintosh ali računalnik in telefon.
Da nastavite sinhronizacijo prek
USB kabla, v Načinu USB povezave
izberite iSync meni.
OPOMBA: Ko uporabljate Bluetooth,
morate v meniju možnosti izbrati
Vklop storitve iSync.
NASVET! Če želite v osebni
računalnik Macintosh namestiti
meni iSync, s spletne strani
www.lgmobile.com prenesite
vtičnik za iSync.
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Sinhronizacija z računalnikom
DivX konverter
Namestite DivX pretvornik, ki
se nahaja na istem CD-ju kot
programska oprema PC Sync.
DivX pretvori medijske datoteke
na vašem računalniku v format, ki
omogoča prenos in gled datotek na
telefonu.
Ko pretvornik namestite, v mapi
Programske datoteke v računalniku
izberite DivX, nato DivX pretvornik
in nato Pretvornik.
V aplikaciji s puščicami spremenite
format pretvorbe v primernega za
Mobilnik. Če z desno tipko miške
kliknete okno aplikacije in izberete
Lastnosti, lahko spremenite mesto
za shranjevanje pretvorjenih
datotek. Ko ste pripravljeni na
pretvorbo datotek, jih primite in
spustite v aplikacijo, za začetno
analizo.
Izberite možnost Pretvori, da se
začne postopek.
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Ko je postopek končan, se prikaže
pojavno okno Pretvorba dokončana.
VEČ O VIDEOVSEBINAH DIVX:
DivX® je digitalna oblika zapisa
videoposnetka podjetja DivX, Inc.
To je uradno potrjena naprava za
predvajanje videoposnetkov DivX.
Dodatne informacije in programska
orodja za pretvorbo datotek v obliko
zapisa DivX si oglejte na spletni
strani www.divx.com.
VEČ O VIDEOPOSNETKIH DIVX
NA ZAHTEVO: to napravo DivX
Certified® morate registrirati, da
lahko predvajate videoposnetke
DivX na zahtevo (VOD).
Registracijsko kodo ustvarite v delu
DivX VOD v meniju za nastavitev
naprave. Kodo vnesite na spletni
strani vod.divx.com, da končate
postopek registracije in izveste več
o vsebinah DivX VOD.

Splet
Brskalnik
Brskalnik vam kar preko mobilnega
telefona odpira zanimiv in
popolnoma barven svet iger, glasbe,
novic, športa, razvedrila in še česa.
Kjerkoli ste in karkoli vas zanima.

Dostop do spleta
1 Na osnovnem zaslonu
, nato se v jezičku
izberite
Komunikacija pomaknite do
možnosti Brskalnik.
2 Da neposredno dostopite do
domače strani brskalnika, izberite
Domov. Ali pa izberite Vnesi
naslov in vnesite želeni spletni
naslov ter izberite Poveži.
OPOMBA: Za povezavo s to
storitvijo in prenos vsebine se
zaračunajo dodatni stroški.
Pri omrežnem ponudniku preverite
stroške

Dodajanje in dostopanje do
zaznamkov
Za enostaven in hiter dostop do
najljubših spletnih mest dodajte
zaznamke in shranite spletne strani.
1 Na osnovnem zaslonu
, nato se v jezičku
izberite
Komunikacija pomaknite do
možnosti Brskalnik.
2 Izberite Zaznamki. Na zaslonu se
pojavi seznam vaših zaznamkov.
3 Da dodate nov zaznamek,
in se dotaknite
izberite
možnosti Nov zaznamek. Vnesite
ime zaznamka in URL.
. Zaznamek bo
4 Dotaknite se
prikazan na seznamu zaznamkov.
5 Da dostopite do zaznamka, se
ga enostavno dotaknite in nato
možnosti Poveži. Povezali se
boste z želeno spletno stranjo.
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Uporaba bralnika RSS
RSS (Really Simple Syndication) je
družina oblik zapisa spletnih virov za
objavljanje pogosto posodobljenih
vsebin, kot so vnosi v spletnih
dnevnikih, najpomembnejše
novice in podcasti. Dokument
RSS, imenovan vir, spletni vir ali
kanal, vsebuje povzetek vsebine
povezanega spletnega mesta ali
celotno besedilo. RSS omogoča, da
so samodejno redno obveščani o
priljubljenih spletnih mestih, kar je
laže kot ročno preverjanje.
Uporabnik se naroči na vir tako,
da v bralnik vnese povezavo vira
ali v brskalniku klikne ikono RSSja, ki zažene postopek naročanja.
Bralnik redno preverja, ali so v virih,
na katere je naročen uporabnik,
nove vsebine, in prenaša najdene
posodobitve.
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Dostopanje do shranjene
strani
1 Na osnovnem zaslonu
, nato se v jezičku
izberite
Komunikacija pomaknite do
možnosti Brskalnik.
2 Izberite Shranjene strani.
3 Izberite stran, ki si jo želite
ogledati in odprla se bo.

Ogled zgodovine brskalnika
1 Na osnovnem zaslonu
, nato se v jezičku
izberite
Komunikacija pomaknite do
možnosti Brskalnik. Izberite
Zgodovina.
2 Prikažejo se spletne strani, do
katerih ste nedavno dostopili. Da
dostopite do katere od teh strani,
jo enostavno izberite.

Spreminjanje nastavitev
spletnega brskalnika
1 Na osnovnem zaslonu izberite
, nato se v jezičku Nastavitve
pomaknite do možnosti
Povezljivost.
2 Izberite Nastavitve brskalnika.
3 Lahko uredite nastavitve:
Profil, Nastavitve prikaza,
Predpomnilnik, Piškotki,
Varnost ali možnost Ponastavi
nastavitve.
4 Z dotikom ikone stikala jih lahko
enostavno vklopite ali izklopite.

Uporaba telefona kot
modema

Če uporabite kabel USB:
1 Poskrbite, da je v računalniku
nameščena programska oprema
PC Suite za LG.
2 S kablom USB povežite GC900
in računalnik in zaženite
programsko opremo PC Suite
za LG.
3 V računalniku kliknite
Komunikacija. Nato kliknite
Nastavitve in izberite Modem.
4 Izberite Modem USB za
mobilnik LG in pritisnite OK.
Prikaže se na zaslonu.
5 Kliknite Poveži in računalnik se bo
povezal prek GC900.

GC900 lahko deluje tudi kot modem
za računalnik in omogoča dostop
do e-pošte in interneta, tudi ko se
ne morete povezati prek kabelske
povezave. To lahko storite prek USB
kabla ali povezave Bluetooth.
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Če uporabite povezavo Bluetooth:
1 Poskrbite, da je povezava
Bluetooth vklopljena in vidna za
računalnik in GC900.
2 Združite računalnik in GC900
tako, da je za povezavo potrebno
geslo.
3 Uporabite Čarovnika za
povezavo v programski opremi
PC Suite za LG, da ustvarite
aktivno povezavo Bluetooth.
4 V računalniku kliknite
Komunikacija. Nato kliknite
Nastavitev.
5 Kliknite Modem.
6 Izberite Standardni modem
prek povezave Bluetooth in
kliknite OK. Prikaže se na zaslonu.
7 Kliknite Poveži in računalnik se
bo povezal prek GC900.
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Dostop do strani Google
Maps
V jezičku komunikacija lahko
izberete Googlove navigacijske
storitve.
V Googlu izberite meni Google
Maps, da zaženete aplikacijo.
GPS pozicija, ki jo oddaja vaš GC900
bo procesirana. Ta storitev vam je v
pomoč pri iskanju poti, saj omogoča
pošiljanje zemljevidov na vaš zaslon.
Bodite pozorni na to, da pri uporabi
te storitve lahko pride do dodatnih
stroškov.

Nastavitve
V tej mapi lahko prilagodite
nastavitve telefona GC900 po svojih
željah.
OPOMBA: Za informacije o
nastavitvah klicev glejte stran 30.

Spreminjanje nastavitev
zaslona
1 Na osnovnem zaslonu izberite
, nato se v jezičku Nastavitve
pomaknite do možnosti
Nastavitve zaslona.
2 Lahko izberete med možnostmi:
Ozadje - izberite temo za zaklep
zaslona, vklop/izklop telefona ali
dohodni/odhodni klic.
OPOMBA: Če izberete možnost
Ponastavi, bodo vse nastavitve
ponastavljene.
Osnovni zasloni – Widget/
Imenik/Večpredstavnost/Bližnjica
Zaslon zaklepa – izberite vrsto
ure na zaklenjenem zaslonu.
Velikost pisave - prilagodite
velikost in slog pisave.

Osvetlitev ozadja - izberite,
koliko časa naj ostane vklopljena
osvetlitev ozadja.
OPOMBA: Dlje kot je vklopljena
osvetlitev ozadja, več energije
baterije se porabi in mogoče bo
treba pogosteje polniti telefon.
Avtom. osvetlitev – osvetlitev
zaslona se avtomatsko prilagaja.

Prilagajanje profilov
Profil lahko hitro spremenite na
osnovnem zaslonu. Enostavno se
dotaknite ikone povzetka stanja
na zgornjem delu in nato jezička
profila.
V meniju z nastavitvami lahko
prilagajate nastavitve posameznih
profilov.
1 Na osnovnem zaslonu izberite
, nato se v jezičku Nastavitve
pomaknite do Profili.
2 Izberite profil, ki ga želite urediti:
Običajno, Tiho, Na prostem ali
Na letalu.
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3 Spremenite lahko vse možnosti
zvoka in opozorila, ki so na
voljo na seznamu, vključno z
možnostmi: Opozarjanje na klic/
Opoz. na video klic, Glasnost,
Opozarjanje na sporočilo itd.

Spreminjanje nastavitev
telefona
Uživajte v svobodi prilagajanja
GC900 po svojih željah.
1 Na osnovnem zaslonu izberite
, nato se v jezičku Nastavitve
pomaknite do možnosti
Nastavitve telefona.
2 Izberite med možnost
spreminjanja nastavitev:
Datum in ura - prilagodite
nastavitve datuma in ure ali
izberite samodejno posodabljanje
časa, ko ste na potovanju ali ob
prehodu na poletni/zimski čas.
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Varčevanje z energijo - nastavite
tovarniško nastavljeno varčevanje
z energijo na Vklop ali Izklop.
Jeziki - spremenite jezik na
telefonu GC900.
Avtom. zaklep tipkovnice
- izberite avtomatsko zaklepanje
tipkovnice na osnovnem zaslonu.
Varnost - prilagodite varnostne
nastavitve, vključno s PIN gesli in
zaklepanjem telefona.
Nastavitve dotika - spremenite
nastavitve vrednosti touchpada
Upravitelj pomnilnika - Oglejte
si stanje pomnilnika.
Ponastavi nastavitve ponastavite vse nastavitve na
tovarniške.
Info. o telefonu - oglejte si
tehnične informacije o GC900.

Spreminjanje nastavitev
dotika
Na osnovnem zaslonu izberite
, nato se v jezičku Nastavitve
pomaknite do možnosti Nastavitve
telefona.
Vibracija ob dotiku - spremenite
vrsto vibracije.
Vibriranje - izberite vibracijo 1/2/3.
Glasnost vibriranja - uravnava moč
vibracije.
Zvok dotika - spremenite zvok, ki je
slišen ob dotiku zaslona.
Zvok - izberite zvok 1/2/3.
Glasnost - uravnava glasnost zvoka.

Na osnovnem zaslonu izberite
, nato se v jezičku Nastavitve
pomaknite do možnosti
Povezljivost.
Izbira omrežja - GC900 se
avtomatsko poveže s prednostnim
omrežjem.
Internetni profil - nastavite profile
za povezovanje z internetom.
Dostopne točke - vaš omrežni
operater je že shranil to informacijo.
S tem menijem lahko dodate nove
dostopne točke.
Vrsta GPS-a - izberite A-GPS ali
Samostojni.

Spreminjanje nastavitev
povezljivosti
Nastavitve povezljivosti je že
nastavil omrežni operater, zato
lahko takoj začnete uživati v
uporabi novega telefona. Če želite
spremeniti nastavitve, uporabite
ta meni.
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GPS
Tehnologija GPS z uporabo
informacij iz satelitov, ki krožijo
okoli Zemlje, išče lokacije.
Sprejemnik oceni oddaljenost
da satelitov GPS na podlagi
časa, ki je potreben, da ga
dosežejo signali, nato pa s
temi informacijami določi svoj
položaj.
Lahko traja od nekaj sekund do
več minut.
OPOMBA : Storitev GPS ima
dopustna odstopanja in ne deluje v
zgradbah ali pod zemljo.
Vrsta USB povezave sinhronizirajte GC900 s programsko
opremo PC Suite za LG, da boste
lahko kopirali datoteke iz telefona.
Za več informacij o sinhronizaciji
glejte stran 89.
Izhod za TV - za povezavo GC900 in
televizije izberite PAL ali NTSC.
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Registracija DivX VOD - ustvarite
kodo registracije za DivX VOD. Za
registracijo in tehnično podporo
obiščite <http://vod.divx.com/>.
Paketna podatkovna povezava
– nastavite paketno podatkovno
povezavo.
Nastavitve brskalnika - nastavite
vrednosti za brskalnik.
Nastavitve pretakanja - vaš
omrežni operater je že shranil to
informacijo. Če želite nastavitev
spremeniti, jo lahko tu uredite.
Java nastavitve - funkcija vam
omogoča nastavitev profilov za
povezave, ki so bile ustvarjene
z Java programi in pregled
certifikatov.

Uporaba funkcije urejanja
pomnilnika
GC900 ima na voljo tri pomnilnike: v
telefonu, kartico SIM in zunanjo
pomnilniško kartico (pomnilniško
kartico boste morali kupiti posebej).
S funkcijo urejanja pomnilnika lahko
ugotovite, kako je posamezen
pomnilnik uporabljen in koliko
prostora je na voljo.
Na osnovnem zaslonu izberite
, nato se v jezičku Nastavitve
pomaknite do možnosti Nastavitve
telefona. Izberite Upravitelj
pomnilnika.
Skupni pomnilnik telefona 1/2 oglejte si, koliko pomnilnika je na
voljo v GC900 za možnosti MMS,
E-pošta, aplikacije Java in drugo.

Večpredstavnostni spomin
telefona - oglejte si, koliko
pomnilnika v telefonu je na voljo za
večpredstvanostne vsebine, kot so
pretočne datoteke, filmi in glasba,
slike, zvoki, video in Flash vsebine.
Rezerviran pomnilnik telefona oglejte si, koliko pomnilnika v
telefonu je na voljo za možnosti:
SMS, Imenik, Koledar, seznam
Opravila, možnosti Beležka, Alarmi,
Zgodovina klicev, Zaznamki in
elemente možnosti Razno.
SIM pomnilnik - oglejte si, koliko
pomnilnika je na voljo na kartici SIM.
Zunanji pomnilnik - oglejte si,
koliko pomnilnika je na voljo
na zunanji pomnilniški kartici
(pomnilniško kartico boste morali
kupiti posebej).
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Način uporabe na letalu
Vklopite način za uporabo na
in nato
letalu tako, da izberete
Nastavitve.
Dotaknite se možnosti Profili in
izberite možnost Način na letalu.
Način uporabe na letalu ne
dovoljuje klicev, povezave z
internetom, pošiljanja sporočil ali
uporabe Bluetooth-a.

Pošiljanje in prejemanje
datotek prek povezave
Bluetooth
Bluetooth je odličen za pošiljanje
in prejemanje datotek, saj ne
potrebujete kablov, povezava
je hitra in enostavna. S slušalko
Bluetooth se lahko povežete tudi za
opravljanje in prejemanje klicev.
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Da pošljete datoteko:
1 Odprite datoteko, ki jo želite
poslati, običajno je to datoteka s
fotografijami, video posnetki ali
glasbo.
in izberite
2 Dotaknite se
Pošlji. Izberite Bluetooth.
3 Če ste napravo Bluetooth že
združili, GC900 ne bo samodejno
iskal drugih naprav Bluetooth. Če
je niste, bo GC900 poiskal druge
naprave, ki podpirajo Bluetooth
in so v dosegu.
4 Izberite napravo, na katero želite
poslati datoteko, in se dotaknite
možnosti Izberi.
5 Datoteka bo poslana.
NASVET! Opazujte vrstico
napredovanja, da se prepričate,
da je bila datoteka dejansko
poslana.

Da prejmete datoteko:
1 Da lahko prejemate datoteke,
mora biti možnost Bluetooth
nastavljena na Vklop. Za več
informacij glejte spodnji razdelek
Spreminjanje nastavitev
povezave Bluetooth.
2 Pozvani boste, da sprejmete
datoteko pošiljatelja. Dotaknite
se možnosti Da, da prejmete
datoteko.
3 Videli boste, kam se je datoteka
shranila. Izberite možnost Ogled,
če si želite datoteko ogledati.
Izberite Uporabi kot ozadje, če
želite prejeto datoteko nastaviti
za ozadje. Datoteke se običajno
shranijo v ustrezno mapo v mapi
Moje zadeve.

Spreminjanje nastavitev
povezave Bluetooth
1 Na osnovnem zaslonu izberite
, nato se v jezičku Nastavitve
pomaknite do možnosti
Bluetooth.
.
2 Dotaknite se
Spremenite lahko naslednje
nastavitve:
Info. o moji napravi - vnesite ime
vašega telefona GC900.
Vidnost moje naprave - izberite
med možnostmi Vidno, Skrij ali
Vidno za 1 minuto.
Vklop načina za oddaljeno
kartico SIM - aktivirajte način
oddaljene kartice SIM.
Vklop storitve iSync - izberite, da
aktivirate iSync.
Podprte storitve - izberite,
kako naj se Bluetooth uporabi v
povezavi z različnimi storitvami.
Izbriši - izberite, če želite izbrisati
določen profil.
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Izbriši vse - izberite, če želite
izbrisati vse profile.

Združevanje z drugo napravo
Bluetooth
Pri združevanju GC900 z drugo
napravo lahko nastavite povezavo,
zaščiteno z geslom. Tako bo
združevanje varneje.
1 Preverite, ali je Bluetooth
nastavljen na Vklop. Vidljivost
lahko spremenite v meniju
Nastavitve.
2 Dotaknite se možnosti Iskanje.
3 GC900 začne iskati naprave. Ko
je iskanje končano, se na zaslonu
prikaže Osveži.
4 Izberite napravo, s katero želite
združiti telefon, vnesite geslo in
se dotaknite možnosti OK.
5 Telefon se poveže z drugo
napravo, na kateri vnesite isto
geslo.
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6 Vaša z geslom zaščitena povezava
Bluetooth je zdaj pripravljena.

Uporaba slušalke Bluetooth
1 Preverite, ali je Bluetooth
nastavljen na Vklop.
2 Sledite navodilom za slušalke.
Slušalko nastavite v način
združevanja in združite napravi.
3 Slišalka bo avtomatično
preklopila profil na Profil slušalke.
4 Dotaknite se možnosti Vedno
vprašaj ali Dovoli brez
vprašanja.

Wi-Fi
Upravitelj brezžične povezave
omogoča upravljanje internetnih
povezav s tehnologijo Wi-Fi
(Wireless LAN), nameščeno v
telefonu. Omogoča, da se telefon
poveže z lokalnimi brezžičnimi
omrežji ali brezžično dostopa do
interneta. Tehnologija Wi-Fi je v
primerjavi z brezžično tehnologijo
Bluetooth hitrejša in ima večji
doseg. Wi-Fi se uporablja za hitrejšo
izmenjavo e-poštnih sporočil in
hitrejše brskanje po internetu.
OPOMBA: GC900 podpira šifriranje
podatkov WEP in WPA-PSK/2 in
ne podpira šifriranja EAP in WPS.
Če vaš ponudnik storitev Wi-Fi oz.
skrbnik omrežja nastavi šifriranje
za varnost omrežja, v pojavno
okno vnesite ključ. Če šifriranje ni
nastavljeno, se to pojavno okno ne
prikaže. Če ne poznate ključa, se
obrnite na ponudnika storitev Wi-Fi
oz. skrbnika omrežja.

1. Kako nastavite Wi-Fi
1 V jezičku Nastavitve se dotaknite
možnosti Wi-Fi in vklopite Wi-Fi.
2 Iskanje dostopne točke (AP)
– telefon išče dostopno točko,
na katero se lahko poveže.
3 Povezava z dostopno točko
– na seznamu dostopnih točk
izberite želeno dostopno točko
in telefon se bo povezal.
– če je dostopna točka zaščitena
z geslom, WEP ali WPA-PSK/2,
vnesite varnostno geslo.

2. Podpora profila Wi-Fi
omrežja
1 Podpora profila Wi-Fi omrežja
(kako se povezati s pogosto
uporabljano dostopno točko ali
skrito dostopno točko)
1) če se dostopna točka ne pojavi
na seznamu iskanja, se lahko z
njo povežete tako, da shranite
njen profil.
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2) Če shranite pogosto
uporabljane dostopne točk
kot profil, vam to olajša vnos
Varnostnega ključa, kadar
se povezujete na dostopno
točko, zaščiteno z varnostnim
geslom.
3) Če dostopna točka ne podpira
DHCP, se lahko z dostopno
točko povežete tako, da
uporabite statični IP naslov.
2 Opis vseh polj v Wi-Fi profilu.
1) Ime omrežja: SSID (ID)
2) Vrsta varnosti: WEP, WPA-PSK/2
podpora.
3) Varnostni ključ: shrani
varnostni ključ.
4) Nastavitve IPN/DNS: vam
omogoča, da določite
avtomatsko ali statično
nastavitev, glede na to ali
dostopna točka podpira DHCP
ali ne. V primeru statične
nastavitve, vnesite vrednosti
za IP naslov in DNS strežnik,
ki ga boste uporabili med
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povezovanjem s statičnim IP
naslovom.
3 Kako shranite Wi-Fi profil
1) V meniju Možnosti izberite
Shranjena omrežja, nato
izberite Novo omrežje in
vnesite vrednosti v vsa polja.
2) Seznam iskanja dostopnih točk
lahko izberete in shranite, če
je Wi-Fi vklopljen, nato izberite
Osveži (iskanje dostopne
točke).
3) Ko se povežete z zaščiteno
dostopno točko, bo profil
avtomatsko shranjen.

3. Kako pridobiti naslov MAC
Da nastavite povezavo v nekaterih
brezžičnih omrežjih s filtrom MAC,
bo morda treba v router vnesti MAC
naslov vašega GC900.
1 1 V jezičku Nastavitve se
dotaknite možnosti Wi-Fi, da
odprete meni.
2 Izberite Moj naslov MAC in
prikazan bo na zaslonu.

Posodobitev programske opreme telefona
Nadgradnja programske
opreme mobilnika LG na
spletnem mestu
Za dodatne informacije o uporabi
funkcije obiščite spletno mesto
LGmobile.com.

Ker proizvajalec ne prevzema
odgovornosti za izgubo podatkov
med postopkom nadgradnje, vam
priporočamo, da si zabeležite
morebitne pomembne informacije
in jih shranite.

Pot: http://www.lgmobile.com
– Izberite državo – Meni Izdelki
– Meni Priročnik in programska
oprema
S to funkcijo lahko priročno
nadgradite programsko opremo na
najnovejšo različico prek interneta,
ne da bi obiskali servisni center.
Nadgradnja programske opreme
mobilnika zahteva stalno pozornost
med celim postopkom nadgradnje,
zato bodite pozorni na morebitna
navodila in opombe v posameznem
koraku, preden nadaljujete. Če med
nadgradnjo odstranite podatkovni
komunikacijski kabel USB ali
baterijo, se lahko mobilnik hudo
poškoduje.
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Pripomočki
Na voljo so številni pripomočki in dodatki za vaš mobilni telefon. Lahko ji
dokupite v prodajalnah mobilnih telefonov. Dodatke izberite glede na vaše
želje in potrebe pri mobilnem komuniciranju. O ponudbi dodatne opreme
za vaš telefon se posvetujte z vaši prodajalcem mobilnih telefonov. GC900
je priložena naslednja dodatna oprema.
Polnilnik

Baterija

Stereo
slušalke

Podatkovni
kabel in CD
Povežite in
sinhronizirajte
GC900 in
računalnik.

Uporabniški
priročnik
Več informacij
o GC900
GC900 Navodila za uporabo

OPOMBA:
• Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG.
• V nasprotnem primeru lahko pride do razveljavitve garancije.
• Pripomočki se razlikujejo po regijah; za dodatna vprašanja se obrnite na naše
regionalno servisno podjetje ali zastopnika.
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Omrežne storitve

Tehnični podatki

Brezžični telefon, opisan v tem
priročniku, je odobren za uporabo
v omrežjih E-GSM 900, DCS 1800,
GSM 850, PCS 1900 in W-CDMA.
Številne funkcije, omenjene v tem
priročniku, se imenujejo omrežne
storitve. To so posebne storitve,
ki jih uredite prek ponudnika
brezžičnih storitev. Da lahko
uporabljajte omrežne storitve, se
morate nanje naročiti pri ponudniku
storitev in od njega
tudi pridobiti navodila za njihovo
uporabo.

Splošno
Ime izdelka: GC900
Sistem: E-GSM 900 / DCS 1800 /
GSM 850 / PCS 1900 /
WCDMA
Temperatura okolja
Največ: +55 °C (praznjenje),
+45 °C (polnjenje)
Najmanj: -10 °C

Registracija DivX VOD
Generirajte registracijsko geslo DivX
VOD.
Za registracijo in tehnično podporo
obiščite spletno stran http://vod.
divx.com
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E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

GC900

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
EN 60950-1: 2001
EN 50360 / EN62209-1: 2006
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1

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

Seung Hyoun, Ji / Director

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

13, April, 2009

Smernice za varno in učinkovito uporabo
Preberite te preproste smernice.
Neupoštevanje teh smernic je lahko
nevarno ali nezakonito.

•

Izpostavljenost
radiofrekvenčni energiji
Informacije o izpostavljenosti
radijskim valovom in stopnji sevanja
(SAR) Ta model mobilnega telefona
GC900 je skladen z veljavnimi
varnostnimi zahtevami glede
izpostavljenosti radijskim valovom.
Zahteve temeljijo na znanstvenih
smernicah, ki vključujejo varnostne
meje za zagotovitev varnosti za
vse ljudi, ne glede na starost in
zdravstveno stanje.
• Pri smernicah za izpostavljenost
radijskim valovom je v uporabi
merska enota, znana kot SAR
(Specific Absorption Rate).
Preizkusi za SAR se izvajajo
po standardiziranih metodah,
tako da telefon oddaja pri
najvišji potrjeni ravni moči v

•

•

•

vseh uporabljenih frekvenčnih
pasovih.
Čeprav imajo lahko različnimodeli
telefonov LG različne stopnje
sevanja SAR, so vsi v skladu z
ustreznimi smernicami glede
izpostavljenosti radijskim
valovom.
Mejna vrednost SAR, ki jo
priporoča Mednarodna komisija
za varstvo pred neionizirnimi
sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg,
porazdeljena po 10 g tkiva.
Najvišja vrednost SAR za ta model
telefona, ki so ga preizkušali pri
DASY4 za uporabo pri ušesu, je
0,974 W/kg (10 g) in za nošenje
na telesu 0,840 W/kg (10 g).
Vrednost SAR za prebivalce
v državah/območjih, kjer so
sprejeli mejno vrednost SAR,
ki jo priporočajo pri Inštitutu
inženirjev elektrotehnike in
elektronike (IEEE), je 1,6 W/kg,
porazdeljena po 1 g tkiva.
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Skrb za izdelek in vzdrževanje • Enote ne izpostavljajte
OPOZORILO
Uporabljajte le baterije,
polnilnike in pripomočke,
odobrene za uporabo s tem
določenim modelom telefona.
Uporaba katere koli druge vrste
lahko pripelje do razveljavitve
vsakršne odobritve ali garancije,
ki velja za telefon, in je lahko
nevarna.
• Enote ne razstavljajte. Ko je
potrebno, naj za popravilo
poskrbi usposobljen serviser.
• Enote ne približujte električnim
napravam, kot so televizorji,
radijski sprejemniki ali osebni
računalniki.
• Enote ne smete približevati
toplotnim virom, kot so radiatorji
ali kuhalniki.
• Pazite, da ne pade po tleh.
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•

•

•

•

•
•

mehanskim tresljajem ali
udarcem.
Telefon izklopite povsod, kjer to
zahtevajo posebni predpisi. Na
primer, telefona ne uporabljajte
v bolnišnicah, ker lahko vpliva na
delovanje občutljive medicinske
opreme.
Med polnjenjem telefona ne
držite z mokrimi rokami. Lahko
pride do električnega udara in
hudih poškodb telefona.
Telefona ne polnite v bližini
vnetljivega materiala, ker se lahko
segreje in pride do nevarnosti
požara.
Zunanjost enote očistite s čisto
krpo (ne uporabljajte topil, kot so
benzen, razredčilo in alkohol).
Telefona ne polnite na mehki
opremi.
Telefon je treba polniti v dobro
prezračenem prostoru.

• Enote ne izpostavljajte
prekomernemu dimu ali prahu.
• Telefona ne hranite v bližini
plačilnih kartic ali vozovnic; lahko
se poškodujejo informacije na
magnetnem zapisu.
• Zaslona se ne dotikajte z ostrimi
predmeti, saj lahko poškodujete
telefon.
• Telefona ne izpostavljajte tekočini
ali vlagi.
• Previdno uporabljajte dodatno
opremo, kot so slušalke. Antene
ne dotikajte po nepotrebnem.

Učinkovito delovanje telefona
Elektronske naprave
Pri vseh mobilnih telefonih lahko
pride do motenj, kar lahko poslabša
delovanje.
• Mobilnega telefona ne
uporabljajte v bližini medicinske
opreme brez dovoljenja.
Telefona ne nosite nad srčnim
spodbujevalnikom, na primer v
prsnem žepu.
• Mobilni telefoni lahko motijo
nekatere slušne pripomočke.
• Manjše motnje se lahko pojavijo
pri delovanju televizorjev,
radijskih sprejemnikov, osebnih
računalnikov itd.
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Varnost na cesti
Preverite zakone in predpise glede
uporabe mobilnih telefonov na
območju vožnje.
• Med vožnjo ne držite telefona.
• Povsem se osredotočite na
vožnjo.
• Uporabite komplet za
prostoročno telefoniranje, če je
na voljo.
• Pred klicanjem ali sprejemanjem
klica ustavite ob cesti in
parkirajte, če to zahtevajo pogoji
vožnje.
• Radiofrekvenčna energija lahko
vpliva na nekatere elektronske
sisteme v vozilu, kot je avtoradio
ali varnostna oprema.
• Če je v vozilo vgrajena
zračna blazina, je ne ovirajte
z nameščeno ali prenosno
brezžično opremo. To lahko
povzroči, da se blazina ne
sproži, ali hude poškodbe zaradi
nepravilnega delovanja.
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• Če med hojo poslušate glasbo,
naj bo glasnost zmerna, tako da
se zavedate okolice. To je posebej
pomembno v bližini cest.

Preprečevanje poškodb sluha
Če ste dalj časa izpostavljeni glasnim
zvokom, si lahko poškodujete sluh.
Zato priporočamo, da telefona nikoli
ne vklopite ali izklopite v bližini
ušes. Priporočamo tudi nastavitev
glasnosti glasbe in klica na zmerno

Stekleni deli
Nekateri deli mobilne naprave so
stekleni. To steklo lahko poči, če
mobilna naprava pade na trdo
površino ali je močno udarjena. Če
steklo poči, se ga ne dotikajte in ga
ne poskušajte odstraniti. Mobilne
naprave ne uporabljajte, dokler
stekla ne zamenja pooblaščeni
ponudnik storitev.

Območje razstreljevanja

Na letalu

Telefona ne uporabljajte na
območju razstreljevanja.
Upoštevajte omejitve in vse
predpise ali pravila.

Brezžične naprave lahko povzročijo
motnje v letalu.
• Pred vkrcanjem v letalo izklopite
mobilni telefon.
• Brez dovoljena posadke ga ne
uporabljaje na tleh.

Potencialno eksplozivno
okolje
• Telefona ne uporabljajte na
bencinski črpalki.
• Ne uporabljajte ga v bližini goriva
in kemikalij.
• V predelu vozila, kjer imate
mobilni telefon in dodatno
opremo, ne prevažajte ali
shranjujte vnetljivih plinov,
tekočine ali eksplozivov.

Otroci
Telefon hranite na varnem izven
dosega majhnih otrok. Vsebuje
majhne delce, ki lahko v primeru
odstranitve predstavljajo nevarnost
zadušitve.

Klici v sili
Klici v sili niso na voljo v vseh
mobilni omrežjih. Zato se za klice v
sili ne smete zanašati le na telefon.
Preverite pri krajevnem ponudniku
storitev.
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Informacije o bateriji in
vzdrževanje baterije
• Baterije pred ponovnim
polnjenjem ni treba povsem
izprazniti. Za razliko od drugih
baterijskih sistemov tu pomnilnik
ne zmanjša zmogljivosti baterije.
• Uporabljajte le baterije in
polnilnike LG. Polnilniki LG so
zasnovani tako, da zagotavljajo
najdaljšo možno življenjsko dobo
baterije.
• Baterije ne razstavljajte in
nepovzročajte kratkega stika.
• Kovinski stiki baterije naj bodo
čisti.
• Ko zmogljivost baterije ni več
sprejemljiva, jo zamenjajte.
Baterijo lahko napolnite
več stokrat, preden jo je
trebazamenjati.
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• Če baterije dalj časa ne
uporabljate, jo napolnite, da čim
bolj povečate uporabnost.
• Polnilnika baterij ne izpostavljajte
neposredni sončni svetlobi in
ga ne uporabljajte v prostorih z
visoko vlago, kot je kopalnica.
• Baterije ne puščajte na vročini
ali hladu, ker se s tem poslabša
njena zmogljivost.
• Če baterijo zamenjate z baterijo
napačne vrste, obstaja nevarnost
eksplozije.
• Uporabljene baterije odstranjujte
v skladu s proizvajalčevimi
navodili. Po možnosti jih
reciklirajte. Ne zavrzite jih kot
gospodinjske odpadke.
• Če želite zamenjati baterijo, jo
nesite na najbližji pooblaščeni
servis ali k trgovcu izdelkov LG
Electronics.

• Ko se telefon popolnoma napolni,
izključite polnilnik iz stenske
vtičnice, da preprečite, da bi
le-ta po nepotrebnem porabljal
energijo.
• Dejanska življenjska doba baterije
je odvisna od konfiguracije
omrežja, nastavitev izdelka,
načina uporabe, baterije in
okoljskih pogojev.
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Odpravljanje težav
V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri
uporabi telefona. Pri nekaterih težavah se morate obrniti na ponudnika
storitev, večino težav pa lahko zlahka odpravite sami.
Sporočilo

Možni vzroki

Rešitev

Napaka SIM

V telefonu ni kartice SIM ali pa
ste jo nepravilno vstavili.

Poskrbite, da je kartica SIM pravilno
vstavljena.

Ni povezave z
omrežjem

Signal je šibek.
Ste izven omrežja GSM.

Pomaknite se k oknu ali odprtemu
prostoru.
Obrnite se na ponudnika storitev za
zemljevid pokritosti.

Gesla se ne
ujemajo

Kadar želite spremeniti
varnostno geslo, morate
potrditi novo tako, da jo
znova vnesete.

Obrnite se na ponudnika storitev.

Funkcije ni
mogoče
nastaviti

Ponudnik storitev funkcije ne
podpira ali pa je potrebna
registracija.

Obrnite se na ponudnika storitev.

Ni mogoče
klicati

Napaka pri klicanju.
Vstavljena je nova kartica SIM.
Omejitev porabe je dosežena

Novo omrežje ni odobreno. Preverite,
kakšne so nove omejitve.
Obrnite se na ponudnika storitev ali
ponastavite omejitev s PIN 2 geslom.

Tipka za vklop/izklop je bila
pritisnjena prekratek čas.
Baterija je prazna.

Tipko za vklop/izklop držite pritisnjeno
vsaj dve sekundi.
Napolnite baterijo. Preverite indikator
napajanja na zaslonu.
Očistite stike baterije.

Telefona ni
mogoče
vklopiti

Stiki baterije so umazani.
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Sporočilo

Napaka pri
polnjenju

Možni vzroki

Rešitev

Baterija je povsem prazna.

Napolnite baterijo.

Temperatura je izven
odobrenega razpona.

Poskrbite, da je temperatura okolja
ustrezna. Malo počakajte in znova
polnite. Preverite napajanje in povezavo
s telefonom.

Težava s stiki baterije.

Preverite stike baterije in jih po potrebi
očistite.

Omrežje ni pod napetostjo.

Priključite na drugo vtičnico ali preverite
napetost.

Polnilnik je okvarjen.

Če se polnilnik ne segreje, ga
zamenjajte.

Napačen polnilnik.

Uporabljajte samo originalno dodatno
opremo LG.

Baterija je okvarjena.

Zamenjajte baterijo.

Telefon izgublja
omrežje

Signal je prešibek.

Samodejno se vzpostavi povezava z
drugim ponudnikom storitev.

Številka ni
dovoljena

Vklopljena je funkcija Fiksne
številke.

Preverite nastavitve.

121

HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE
Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as
illustrated below.

How to cut
Cut out Quick Reference Guide along the cutout line.
You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.
• Be careful not to cut yourself when using scissors.

Defining features

Power key
Turns the phone on/off.
Earpiece
Proximity Sensor
WARNING: Moisture on the
proximity sensor may cause it
to malfunction. Please wipe any
moisture off the sensor surface.
Inner camera
End key
• Press once to return to the
home screen.
DEFINING FEATURES

WARNING: Putting a heavy object on the phone or sitting
on it can damage its LCD and touch screen functionality.
Do not cover the protection film on proximity sensor of LCD.
It can be caused the malfunction of sensor.

1

Defining features
Charger, Data cable (USB
cable)
Memory card socket

Multi-tasking key

Camera key
• Go to the camera menu
directly by pressing and
holding the key.

DEFINING FEATURES
2
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TIP: Before
connecting the
USB cable, wait
until the phone has
powered up and has
registered on the
network.
Volume keys
• When the screen is idle:
key tone volume.
• During a call: earpiece
volume.
• When playing a
track: controls volume
continuously.

Touchscreen
From this screen you can access menu options, make a call, view the status of
your phone and much more.

Touch screen tips
The home screen is also a great
place to get used to using the touch
screen. To select an item, touch the
centre of the icon.
• Do not to press too hard; the
touchscreen is sensitive enough
to pick up on a light, firm touch.
• Use the tip of your finger to
touch the option you require.

Be careful not to touch any other
keys.
• When the screen light is off,
either press the power key or
hold down the Unlock/Lock key
on the touch screen to return the
home screen.
• Whenever your GC900 is not
in use, it will return to the lock
screen.

Customising the home screen
3 Contact home
screen
4 Multimedia
home screen

DEFINING FEATURES

1 Shortcut
home screen
2 Widget home
screen (active)

3

Truly Mobile Life - Wireless Applications

DEFINING FEATURES

Wireless Internet

1. How to set up Wi-Fi

Wireless Manager allows you to
manage Internet connections
per Wi-Fi (Wireless LAN) on your
device. It allows the phone to
connect to local wireless networks,
or access the Internet wirelessly.
Wi-Fi is faster and has a greater
range than Bluetooth wireless
technology and can be used
for fast emailing and Internet
browsing.
NOTE: The GC900 supports WEP,
WPA-PSK/2 encryption, and not
EAP, WPS encryption. If your WiFi service provider or network
administrator sets encryption for
network security, fill in the key in
the pop-up window. If encryption
is not set, this pop-up window
will not be shown. You can obtain
the key from your Wi-Fi service
provider or network administrator.

1 Touch Wi-Fi from the Settings tab
and turn Wi-Fi on
2 AP (Access Point) Search
– Searches which AP it can
connect to.
3 AP Connect
– Connects to the desired AP
from the AP search list.
– If the AP is security type
WEP or WPA-PSK/2, enter the
security key.

4
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2. Wi-Fi network profile support
1 Wi-Fi profile support (how to
connect to a frequently-used AP
or Hidden AP)
1) If the AP does not appear
in the search list, you can
connect to it by saving it as a
profile.

Truly Mobile Life - Wireless Applications
3 How to save the Wi-Fi profile
1) Select Saved networks from
the Options menu, then select
New network and enter
values into each field.
2) It is possible to select and save
the AP search list by selecting
Wi-Fi On and then Refresh
(Searching AP).
3) After connecting to an AP
with this Security type,
the profile will be saved
automatically.

DEFINING FEATURES

2) Saving the frequently-used AP
as a profile makes it easier to
enter the Security key when
connecting to an AP with that
Security type.
3) If the AP does not support
DHCP, you can connect to the
AP using a static IP address.
2 Description of each field in the
Wi-Fi profile.
1) Network name: SSID (ID)
2) Security type: WEP, WPA-PSK/2
support.
3) Security key: saves the security
key.
4) IP/DNS setting: this allows you
to set to Automatic or Static
depending on whether the AP
supports DHCP.
For Static, enter the field value
of the IP address and DNS
server to use with the static IP
address when connecting.
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Truly Mobile Life - Wireless Applications
3. How to obtain MAC-address
For setting up a connection in some
wireless networks with MAC filter
you may need to enter the MAC
address of your GC900 into the
router.
1 Touch Wi-Fi from the settings tab,
then open the options menu.
2 Select My MAC Address and it
will be displayed.

Geo-Tagging

DEFINING FEATURES

Geo-tagging uses GPS to determine
the exact spot where a photo
was taken, also indicating shutter
speed, aperture, date and time
taken and so on. When photos are
uploaded or used with popular
organization software, users can
search for photos based on location
or even plot them on an interactive
map. and preset all your favourite
stations.

6
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Music
Your LG GC900 is also an MP3 player. No need for an extra device clogging
up your pockets, all you need is your mobile phone to provide the
soundtrack to your days.
If there’s a song you fancy listening
to that you don’t have, don’t be
restricted by access to a computer,
just connect to Music and
download the track.

The GC900 also allows you to
organise your music as you would
on your computer or MP3 player.
Start creating playlists or sorting
songs by genre. If you prefer, you
can listen to the radio and preset all
your favourite stations.

DEFINING FEATURES
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Camera
This is no ordinary mobile phone camera. The LG GC900 beautifully
conceals a huge 5.0 megapixel digital zoom camera, closing the gap
between your camera and your camera phone.
Use in landscape or portrait mode
so you can get the perfect shot
whatever the subject and, thanks to
the effective flash, whatever the time
of day too.
Your GC900 camera packs all the
settings options you’d expect
from a high-quality digital camera,
including a continuous shot
function.
You can also determine the image
size, white balance and ISO for a
really professional approach.

<Camera preview>

DEFINING FEATURES

<Photo Gallery>
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FM Radio
Searching for stations

Your LG GC900 has an built-in FM
radio feature so you can tune into
your favourite stations and listen on
the move.
NOTE: You will need to attach your
headphones to listen to the radio.
Insert them into the headphone
socket.

You can tune your phone to radio
stations by searching for them
manually or automatically. They will
then be saved to specific channel
numbers, so you don’t have to keep
re-tuning. You can store up to 30
channels on your phone.
To tune automatically
1 Touch
then select FM radio
from Multimedia tab.
2 Touch
.
3 Touch Auto scan then Yes. The
stations found will be allocated to
channel numbers in your phone
by selecting Set, Skip and Stop.
NOTE: You can also manually
tune to a station by using the
wheel displayed next to the radio
frequency.

FM Radio

Set as
channel

Listen via

Volume

DEFINING FEATURES

Using the radio
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FM Radio
Resetting channels
1 Touch
then select FM radio
from Multimedia tab.
.
2 Touch
3 Choose Reset to reset the current
channel or choose Reset all to
reset all of the channels. If you
reset all of the channels, each
channel will return to the starting
87.5Mhz frequency.

Listening to the radio
then select FM radio
1 Touch
from Multimedia tab.
2 Touch the channel number of the
station you would like to listen to.
DEFINING FEATURES

TIP! To improve radio
reception, extend the headset
cord, which functions as the
radio aerial.

10
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Warning! If you connect
the headset not specifically
made for it to the phone,
the radio reception can be
interfered.
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