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Del vsebine v tem priročniku se lahko
razlikuje od vašega telefona, odvisno
od programske opreme telefona ali
ponudnika storitev.
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Čestitamo vam za nakup naprednega in
kompaktnega telefona LG GD330, zasnovanega
za delovanje z najnovejšo digitalno tehnologijo za
mobilno komuniciranje.

Odstranjevanje stare naprave

1 Č
 e se na izdelku nahaja simbol prekrižanega smetnjaka na
kolesih, to pomeni, da za izdelek velja Evropska direktiva
2002/96/ES.
2 Vse električne in elektronske izdelke je treba odstranjevati ločeno
od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih,
ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
3 S pravilnim odstranjevanjem starih naprav pomagate preprečiti
možne negativne učinke na okolje in zdravje ljudi.
4 Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih naprav poiščite
pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste
izdelke kupili.
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Smernice za varno in učinkovito uporabo
Preberite te enostavne 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
GD330 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.
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•

Čeprav imajo lahko različni modeli
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, je za uporabo pri ušesu
0,467 W/kg (10 g) in za nošenje na
telesu 0,842 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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Smernice za varno in učinkovito uporabo
Skrb za izdelek in vzdrževanje
OPOZORILO
Uporabljajte le baterije, polnilnike in
pripomočke, odobrene za uporabo
s tem določenim modelom telefona.
Uporaba katerekoli druge vrste opreme
lahko pripelje do razveljavitve odobritev
ali garancij, ki veljajo 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.

•

T elefon 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.

•

T elefona 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.

•

T elefon je treba polniti v dobro
prezračenem prostoru.

•

Pazite, da ne pade po tleh.

•

•

E note ne izpostavljajte mehanskim
tresljajem ali udarcem.

Enote ne izpostavljajte
prekomernemu dimu ali prahu.

•

T elefona ne hranite v bližini
plačilnih kartic ali vozovnic; lahko
se poškodujejo informacije na
magnetnem zapisu.

 LG GD330 | Uporabniški priročnik
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•

Zaslona se ne dotikajte z ostrimi
predmeti, saj lahko poškodujete
telefon.

•

T elefona ne izpostavljajte tekočini
ali vlagi.

•

P revidno uporabljajte dodatno
opremo, kot so slušalke. Antene se
ne dotikajte po nepotrebnem.

Učinkovito delovanje telefona

Varnost na cesti
Preverite zakone in predpise glede
uporabe mobilnikov 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.

•

Če med hojo poslušate glasbo,
naj bo glasnost zmerna, tako da
se zavedate okolice. To je posebej
pomembno v bližini cest.

Elektronske naprave
Pri vseh mobilnikih lahko pride
do motenj, kar lahko poslabša
delovanje.
•

Mobilnika ne uporabljajte v
bližini medicinske opreme brez
dovoljenja. Telefona ne nosite
nad srčnim spodbujevalnikom, na
primer v prsnem žepu.

•

Mobilniki lahko motijo nekatere
slušne pripomočke.

•

Manjše motnje se lahko pojavijo
pri delovanju televizorjev,
radijskih sprejemnikov, osebnih
računalnikov itd.

D330_Slovenia_1.0_0129.indd 9
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Smernice za varno in učinkovito uporabo
Preprečevanje poškodb sluha

V letalu

Če ste dalj časa izpostavljeni glasnim
zvokom, si lahko poškodujete sluh.
Zato priporočamo, da telefona ne
vklapljate ali izklapljate v bližini
ušes. Priporočamo tudi nastavitev
glasnosti glasbe in klica na zmerno
jakost.

Brezžične naprave lahko povzročijo
motnje v letalu.

Območje razstreljevanja

Otroci

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

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

Potencialno eksplozivno okolje
•

•

•

T elefona ne uporabljajte na
bencinski črpalki.
N
 e uporabljajte ga v bližini goriva
in kemikalij.
V predelu vozila, kjer imate
mobilnik in dodatno opremo, ne
prevažajte ali shranjujte vnetljivih
plinov, tekočine ali eksplozivov.

•

Pred vkrcanjem v letalo izklopite
mobilnik.

•

Brez dovoljena posadke ga ne
uporabljaje na tleh.

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.

10 LG GD330 | Uporabniški priročnik
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Informacije o bateriji in skrb
zanjo
•

Baterije pred ponovnim polnjenjem
ni treba povsem izprazniti. Za
razliko od drugih baterijskih
sistemov tu pomnilnik ne zmanjša
zmogljivosti baterije.

•

U porabljajte le baterije in polnilnike
LG. Polnilniki LG so zasnovani
tako, da zagotavljajo najdaljšo
možno življenjsko dobo baterije.

•

Baterije ne razstavljajte in ne
povzročajte kratkega stika.

•

Kovinski stiki baterije naj bodo
čisti.

•

K o zmogljivost baterije ni več
sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo
lahko napolnite več stokrat, preden
jo je treba zamenjati.

•

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.

D330_Slovenia_1.0_0129.indd 11

•

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.
•

11
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Spoznavanje telefona
Glavni LCD
•

Z goraj: Moč signala,
napolnjenost baterije in
različne funkcije.

•

S podaj: Funkcije tipk.

Senzor ALC (samodejni
nadzor svetilnosti)
Samodejno prilagodi
svetlost zaslona glede
na osvetlitev okolja.
Navigacijske tipke
•

V stanju
pripravljenosti:
U Hitri meni
D Seznam
kontaktov
R Sporočila
L Profil

Večopravilna tipka
Odpre meni Večopravilnost.

•

V meniju: Za pomikanje
po menijih.

Tipka za pošiljanje
Za klicanje telefonske
številke in sprejem
dohodnih klicev.

Tipka za brisanje
- Pri vnašanju znakov:
Z vsakim pritiskom
počisti en znak.
- Ko je zaslon nedejaven:
Predvajanje nedavno
poslušane glasbe.
Če datoteka ne obstaja
v telefonu,
se na zaslonu prikaže
obvestilno sporočilo.

Leva tipka / desna tipka
Izvede funkcijo, ki je
prikazana na spodnjem
delu zaslona.

Tipka za konec in vklop/izklop
Za končanje ali zavrnitev klica. Za vklop/
izklop telefona. Pritisnite enkrat, da se
vrnete na zaslon v stanju pripravljenosti.
12 LG GD330 | Uporabniški priročnik
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Priključek za polnilnik,
kabel USB, prostoročni komplet
NASVET: Preden priključite
kabel USB, počakajte, da
se telefon napolni in poišče
omrežje.

Tipka za glasnost
• K o je zaslon nedejaven:
Glasnost zvonjenja.
•M
 ed klicem: Glasnost slušalke.
•M
 ed predvajanjem skladbe BGM:
Upravljanje glasnosti.

D330_Slovenia_1.0_0129.indd 13

Bližnjična tipka za
fotoaparat
Prikaže se predogled
fotoaparata.

Pokrov baterije

Baterija

Reža za kartico SIM
13
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Namestitev kartice SIM in baterije
1 Odstranite pokrov baterije
Pritisnite zapah za sprostitev
pokrova baterije. Potisnite pokrov
baterije proti spodnjemu delu in
stran od telefona.

OPOZORILO: Baterije ne
odstranjujte, ko je telefon vklopljen,
saj se lahko telefon poškoduje.

3 Namestite kartico SIM
Kartico SIM potisnite v držalo.
Poskrbite, da je stično območje
zlate barve na kartici obrnjeno
navzdol. Kartico SIM odstranite
tako, da jo nežno povlečete v
nasprotni smeri.

2 Odstranite baterijo
Dvignite spodnji del baterije in jo
previdno vzemite iz prostora za
baterijo.

OPOZORILO: Kartice SIM ne
menjajte ali odstranjujte, ko je telefon
v uporabi ali vklopljen, saj se lahko
izgubijo podatki ali poškoduje kartica
SIM.

14 LG GD330 | Uporabniški priročnik
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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.

6 Napolnite telefon
Povlecite in odprite pokrov vtičnice
za polnilnik na bočni strani
telefona GD330. Vstavite polnilnik
in ga priključite v omrežno
električno vtičnico.
Telefon GD330 morate polniti,
dokler se na zaslonu ne prikaže
sporočilo “Baterija je polna”.

5 Namestite nazaj pokrov baterije
Potisnite pokrov baterije proti
zgornjemu delu telefona, da se
zaskoči.

D330_Slovenia_1.0_0129.indd 15
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Pomnilniška kartica
Namestitev pomnilniške kartice
Zmogljivost pomnilnika v telefonu
lahko povečate s pomnilniško
kartico.
NASVET: Pomnilniška kartica je
dodatna oprema.

1 D
 vignite pokrov pomnilniške
kartice in kartico Micro SD
vstavite tako, da je stično
območje zlate barve obrnjeno
navzdol. Pokrov pomnilniške
kartice zaprite in pritisnite na
mesto.

Formatiranje pomnilniške
kartice
Če je vaša pomnilniška kartica
že formatirana, jo lahko pričnete
takoj uporabljati. Če kartica ni
formatirana, jo je treba formatirati.
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite
Nastavitve.
2 Izberite Urejanje pomnilnika in
nato Zunanji pomnilnik.
3 Izberite Format in potrdite izbiro.
4 Č
 e je nastavljeno geslo, ga
vnesite. Kartica bo formatirana in
pripravljena za uporabo.
OPOMBA: Privzeta varnostna koda je

nastavljena na “0000”.

NASVET! Če želite spremeniti
privzeto mesto shranjevanja, v meniju
Nastavitve odprite možnost Urejanje
pomnilnika in izberite Nastavitev
primarnega pomnilnika.

16 LG GD330 | Uporabniški priročnik
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OPOMBA: Če je na pomnilniški kartici

shranjena vsebina, se bo samodejno
razporedila v ustrezno mapo; video
posnetki se bodo na primer shranili v
mapo Moji video posnetki.
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Prikaz menijev
Igre & aplik.

Klicanje

1. Moje igre & aplik.
2. Racing Time2
3. Nastavitve

1. Zgodovina klicev
2. Trajanje klicev
3. Količina podatkov
4. Stroški klicev
5. Preusmeritev klica
6. Zapora klicev
7. Fiksne številke
8. Čakajoči klic
9. Skupne nastavitve

Organizator

Multimedija

1. Koledar
2. Opravila
3. Beležka
4. Skrita beležka
5. Iskanje datuma
6. Nastavitve

1. Fotoaparat
2. Videokamera
3. Glasba
4. FM radio
5. Diktafon

Sporočila

M.zadeve

1. Ustvari novo spor.
2. Prejeto
3. Poštni nabiralnik
4. Osnutki
5. Odpošlji
6. Poslano
7. Moje mape
8. Predloge
9. Emotikoni
0. Nastavitve

1. Moje slike
2. Moji zvoki
3. Moji video posnetki
4. Moje igre & aplik.
5. Flash vsebine
6. Ostalo
7. Moja pomnilniška kartica
8. Raziskovalec notranjega
pomnilnika

18 LG GD330 | Uporabniški priročnik
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Google

Imenik

1. Iskanje

1. Dodaj novo
2. Iskanje
3. Hitro klicanje
4. Skupine
5. Storitvene številke
6. Lastna številka
7. Moja vizitka
8. Nastavitve

Orodja

Brskalnik

Povezljivost

Nastavitve

1. Hitri meni
2. Alarmi
3. Kalkulator
4. Štoparica
5. Pretvornik
6. Časovin pas
7. Storitev SIM*
*Ta funkcija je odvisna od kartice
SIM in omrežnih storitev.

1. Bluetooth
2. Vrsta USB povezave
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1. Domov
2. Vnesite naslov
3. Zaznamki
4. Bralnik RSS
5. Shranjene strani
6. Zgodovina
7. Nastavitve

1. Profili
2. Telefon
3. Zaslon
4. Datum & Ura
5. Omrežje
6. Internetni profil
7. Dostopovne točke
8. Paketna podatkovna povezava
9. Varnost
0. Urejanje pomnilnika
*. Ponastavi nastavitve
19
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Zaslon v stanju pripravljenosti
Tukaj lahko dostopate do menijskih
možnosti, izvedete hitri klic in
spremenite svoj profil – in še veliko
več.

Tipkovnica
Tipkovnico pod zaslonom lahko
uporabljate kot levo/desno tipko za
pomikanje med meniji v telefonu.
•

Ni treba močno pritisniti, saj je
tipkovnica dovolj občutljiva, da
zazna rahel dotik.

•

S konico prsta se dotaknite želene
možnosti. Bodite pazljivi, da se ne
dotaknete drugih tipk.

20 LG GD330 | Uporabniški priročnik
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Vrstica stanja
Različne ikone v vrstici stanja
prikazujejo na primer moč signala,
nova sporočila, napolnjenost baterije
in aktivnost povezave Bluetooth ali
GPRS.
V spodnji preglednici so razloženi
pomeni ikon, ki bodo najbrž
prikazane v vrstici stanja.
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Ikona Opis
Večopravilnost
Moč omrežnega signala
(število črtic se bo
razlikovalo)
Ni omrežnega signala
Baterija je prazna
Novo besedilno sporočilo
Nova e-pošta
Nastavljen je alarm
V uporabi je profil Običajno
V uporabi je profil Tiho
Zunanji pomnilnik
Klici so preusmerjeni
GPRS je na voljo
EDGE v uporabi
Gostovanje
Povezava Bluetooth je
aktivna
Klici so zavrnjeni
Predvajanje glasbe BGM
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Klici
Izvedba glasovnega klica

Izvajanje mednarodnih klicev

1 V nesite številko in celotno
območno kodo.
Če želite izbrisati števko, pritisnite
tipko c.
Če želite izbrisati vse števke,
pritisnite in držite tipko c.

1 P ritisnite in držite tipko 0 za
mednarodno predpono. Pred
mednarodno kodo za dostop je
naveden znak “+”.

2 Za klicanje pritisnite tipko s.

3 Pritisnite tipko s.

3 Č
 e želite končati klic, pritisnite
tipko e ali zaprite telefon.

Izvedba glasovnega klica iz
imenika
Klicanje kontaktov, ki so shranjeni v
imeniku, je nadvse preprosto.
1 Z a dostop do seznama kontaktov
z zaslona v stanju pripravljenosti
pritisnite tipko D .
2 Izberite kontakt, ki ga želite
poklicati.

2 V nesite državno kodo, območno
kodo in telefonsko številko.

Sprejem in zavrnitev klica
Ko zazvoni telefon, pritisnite tipko
s, da sprejmete klic.
Dotaknite se možnosti Tiho, da
utišate zvonjenje.
To je zelo priročno, če pred
sestankom pozabite preklopiti profil
na Tiho!
Za zavrnitev dohodnega klica
pritisnite tipko e.

3 Z a izvedbo glasovnega klica
pritisnite tipko s.
4 Č
 e želite končati klic, pritisnite
tipko e.
22 LG GD330 | Uporabniški priročnik
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Hitro klicanje

Drugi klic

Kontaktu, ki ga pogosto kličete,
lahko dodelite številko za hitro
klicanje.

1 M
 ed prvim klicem pritisnite O in
nato Možnosti ter izberite Dodaj
nov klic.

1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite Imenik.

2 P okličite številko ali poiščite
kontakte.

2 Izberite Hitro klicanje.

3 P ritisnite tipko s, da vzpostavite
povezavo.

3 V aša glasovna pošta je
nastavljena na hitri klic 1. Izberite
katerokoli drugo številko, da jo
dodelite kontaktu za hitro klicanje.
4 O
 dprl se bo imenik. Izberite
kontakt, ki ga želite dodeliti
številki.
Če želite poklicati številko za hitro
klicanje:
• Pritisnite dodeljeno številko in nato
s ali O.
•P
 ritisnite in držite dodeljeno
številko, dokler se na zaslonu ne
prikaže kontakt.
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4 O
 ba klica se bosta prikazala na
zaslonu za klice. Prvi klic bo
zaklenjen in klicatelj bo zadržan.
5 Č
 e želite preklopiti med klicema,
izberite možnost Zamenjaj.
6 Č
 e želite končati en ali oba klica,
izberite Možnosti in Konec ter
nato Vsi ali Aktivno.
OPOMBA: Zaračuna se vsak
opravljeni klic.
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Klici
Ogled dnevnikov klicev

Ogledate si lahko tudi:

Na zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite Klicanje ter
nato Zgodovina klicev. Izberite, kaj
si želite ogledati:

Trajanje klicev – Oglejte si trajanje
vseh odhodnih in prejetih klicev.

Vsi klici – Za ogled celotnega
seznama vseh odhodnih, prejetih in
zgrešenih klicev.

Količina podatkov – Oglejte si
količino vseh prejetih in poslanih
podatkov v kilobajtih.

Odhodni klici – Za ogled seznama
vseh številk, ki ste jih klicali.

Stroški klicev – Oglejte si stroške, ki
veljajo za klicane številke (ta storitev
je odvisna od omrežja. Nekateri
operaterji je ne podpirajo).

Prejeti klici – Za ogled seznama
vseh številk, s katerih ste bili klicani.

Uporaba preusmeritve klicev

Zgrešeni klici – Za ogled seznama
vseh klicev, ki ste jih zgrešili.
NASVET! Na kateremkoli seznamu
klicev se dotaknite leve funkcijske
tipke in izberite Izbriši vse, da
izbrišete vse zabeležene elemente.

Na zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite Klicanje.

1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in nato izberite
Klicanje.
2 Izberite Preusmeritev klica.
3 Izberite, kdaj se naj preusmerijo
vsi klici: ko je linija zasedena, ko
ne sprejmete klica ali ko niste
dosegljivi.
4 V nesite številko, na katero želite
preusmeriti klice.
5 Izberite Preusmeri.

24 LG GD330 | Uporabniški priročnik
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OPOMBA: Preusmeritev klicev je
lahko plačljiva. Za podrobnosti
se obrnite na svojega ponudnika
omrežja.
NASVET! Če želite izklopiti vse
preusmeritve klicev, izberite možnost
Deaktiviraj vse.

Uporaba zapore klicev
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite Klicanje.
2 Izberite Zapora klicev.
3 Izberite vse ali eno izmed teh
možnosti:
Vsi odhodni
Mednarodni odhodni
Mednarodni odhodni z izjemo v
domačo državo
Vsi dohodni
Dohodni v tujini
Deaktiviraj vse
4 V nesite geslo zapore klicev. O tej
storitvi se pozanimajte pri svojem
mobilnem operaterju.
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Uporaba fiksnih številk
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite Klicanje.
2 Izberite možnost Fiksne številke,
da vklopite in sestavite seznam
številk, ki jih lahko pokličete
iz telefona. Potrebujete vašo
kodo PIN2, ki vam jo posreduje
operater. Ko je seznam aktiviran,
lahko kličete iz telefona samo
številke, ki so na seznamu
predpisanih številk.

Uporaba čakajočega klica
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite Klicanje.
2 Izberite Čakajoči klic, da
aktivirate storitev Čakajoči klic.
Če je storitev Čakajoči klic
aktivirana, vas lahko telefon
opozori tudi na dohodni klic,
medtem ko že telefonirate.
V slušalki zapiska, zaslon pa
prikaže, da je na čakanju drugi
klic.
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Klici
Prvi klic lahko zadržite in sprejmete
drugega. (Ta funkcija je na voljo
samo, če jo podpira omrežje.)

Spreminjanje skupnih
nastavitev klicev
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in nato izberite
Klicanje.
2 Izberite Skupne nastavitve. Tukaj
lahko spremenite nastavitve za
naslednje:
Zavrni klic – Izberite Vklop
ali Izklop in nastavite, ali naj
bodo zavrnjeni vsi klici, klici
določenih skupin,kontaktov, klici
z neregistriranih številk (ki niso v
vašem imeniku) ali klici brez ID-ja
klicatelja.
Pošlji mojo številko – Izberite,
ali naj se vaša številka prikaže
osebi, ki jo kličete. (Ta funkcija
je na voljo samo, če jo podpira
omrežje.)

Avto. ponovno klicanje – Izberite
Vklop ali Izklop.
Način odgovora – Izberite, ali
boste klice sprejemali s tipko za
pošiljanje, s pritiskom katerekoli
tipke ali z odpiranjem telefona.
Minutni opomnik – Izberite
Vklop, če želite, da se med klicem
vsako minuto predvaja ton.
BT način odgovora – Izberite
način sprejema klica pri uporabi
slušalke Bluetooth. Izberite
Prostoročno ali Slušalka.
Shrani novo številko – Shrani
uporabljene številke, ki še niso
shranjene v imeniku.
Nast. zapiranja drsnika –
Izberite, ali se naj klic konča, ko
zaprete drsnik.
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Imenik
Iskanje kontakta

V glavnem meniju

kontakt je mogoče poiskati na dva
načina:

1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite Imenik.

Na zaslonu v stanju pripravljenosti
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite D, da odprete imenik.

2 Izberite Iskanje in s tipkovnico
vnesite prvih nekaj črk kontakta,
ki ga želite poiskati.

2 P ritisnite številsko tipko, ki
ustreza prvi črki kontakta, ki si ga
želite ogledati. Tako na primer za
“hišnik” dvakrat pritisnite 4 (GHI).

Dodajanje novega kontakta

3 P rikazal se bo seznam kontaktov,
ki ustrezajo vnesenim črkam.

Ali pa uporabite nekoliko hitrejši
način ...

1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite Imenik.

1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
vnesite številko, ki jo želite
poiskati, in izberite Možnosti.

2 Izberite Dodaj novo.
3 Izberite, ali naj se kontakt shrani
na Telefon ali SIM.

2 V meniju z možnostmi izberite
Iskanje kontakta.

4 V nesite ime in priimek novega
kontakta. Ni vam treba vnesti
obeh, vendar pa morate vnesti
enega od njiju.

NASVET! Po skupini lahko iščete tako,
da se dotaknete možnosti Možnosti
in izberete Išči po ter nato Skupina.
Prikazal se bo seznam vseh vaših
skupin.
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5 V polja vnesite vse razpoložljive
podatke in izberite Končano.
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Imenik
Ali pa uporabite nekoliko hitrejši
način ...
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
vnesite številko, ki jo želite
shraniti, in izberite Možnosti.
2 Izberite Shrani številko in
nato Nov kontakt ali Posodobi
kontakt.
3 V nesite ustrezne podatke, tako
kot zgoraj, in izberite Končano.

Možnosti kontaktov
Med ogledom kontakta lahko storite
veliko stvari. Do menija z možnostmi
dostopite in le-te uporabljate tako:
1 O
 dprite kontakt, ki ga želite
uporabiti.
2 D
 otaknite se leve tipke, da se
odpre seznam možnosti.
Tukaj so na voljo naslednje
možnosti:
Pošlji sporočilo – Pošljite
kontaktu sporočilo ali e-pošto.

Pošlji vizitko – Pošljite podatke o
kontaktu drugi osebi kot vizitko.
Za pošiljanje izberite možnost
SMS sporočilo, MMS sporočilo,
E-pošta ali prek povezave
Bluetooth.
Opravi klic – Pokličite kontakt.
Dodaj nov kontakt – Dodajte nov
kontakt.
Uredi – Uredite kontakt.
Dodaj v skupino – Dodajte stik
v skupino.
Označi/Odznači – Označite/
odznačite kontakte, če jih želite
izbrati več.
Išči po – Vnose lahko iščete po
številki ali skupini.
Shrani na SIM/telefon – Izberite,
ali naj se premakne ali prekopira
na kartico SIM ali v telefon
(odvisno od tega, kje ste prvotno
shranili stik).
Izbriši – Izbrišete kontakt.
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Vnos teksta – Nastavite lahko
način za vnos besedila.

Uporaba klicnih Servisne
številke

Hitro klicanje – Temu kontaktu
lahko dodelite številko za hitro
klicanje

Ogledate si lahko seznam klicnih
številk storitev (SDN), dodeljenih
s strani ponudnika storitev (če jih
podpira kartica SIM). Takšne številke
vključujejo številke za klice v sili,
imeniške poizvedbe in glasovno
pošto. Ko ste izbrali številko storitve,
pritisnite s, da pokličete storitev.

Ustvarjanje skupine
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite Imenik.
2 Izberite Skupine in nato
Možnosti.
3 Izberite Dodaj novo skupino.
4 Vnesite ime za novo skupino.
5 Dotaknite se možnosti Končano.
OPOMBA: Če izbrišete skupino,
se kontakti, dodeljeni skupini, ne
izgubijo, ampak ostanejo v imeniku.
NASVET! Obstoječo skupino lahko
urejate tako, da jo označite in izberete
Možnosti. Na voljo so naslednje
možnosti: Dodaj člana v skupino iz
imenika, dodeli Melodijo zvonjenja
skupine, Preimenuj skupino ali Izbriši
skupino.
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Ogled lastne številke
Če si želite ogledati svojo številko,
izberite možnost Lastna številka v
meniju Imenik.

Ustvarjanje vizitke
Vizitko lahko ustvarite tako, da
izberete možnost Moja vizitka in
nato Dodaj. Vnesite svoje ime,
številko, e-poštni naslov in sliko.
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Imenik
Spreminjanjenastavitev
kontaktov
Nastavitve kontaktov in delovanje
imenika lahko prilagodite svojim
željam.
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite Imenik.
2 Izberite Nastavitve. Tukaj lahko
prilagodite naslednje nastavitve:
Nastavitve imenika – Izberite
ogled kontaktov, ki so shranjeni
v telefonu in na Telefon, SIM ali
Telefon in SIM. Izberete lahko
tudi, ali naj se najprej prikaže ime
ali priimek kontakta in ali naj se
prikaže slika kontakta.
Kopiraj – Kopirajte kontakte
s kartice SIM v telefon ali iz
telefona na SIM. Izberite, ali naj
se dejanje izvede za en kontakt
naenkrat ali vse kontakte skupaj.

Premakni – Deluje enako kot
možnost Kopiraj, vendar se
kontakt shrani samo na mesto,
kamor ste ga premaknili. Če
kontakt premaknete s kartice
SIM v telefon, bo izbrisan iz
pomnilnika kartice SIM.
Pošlji imenik prek povezave
Bluetooth – Pošljite vse podatke
o kontaktih v drug telefon prek
povezave Bluetooth.
Varnostno kopiranje imenika –
Vse podatke telefonskega imenika
lahko shranite na zunanjo
pomnilniško kartico v obliki zapisa
vcard.
Povrni kontakte – Vse podatke
telefonskega imenika na zunanji
pomnilniški kartici lahko povrnete
v pomnilnik telefona v obliki
zapisa vcard.
Izbriši kontakte – Izbrišite vse
kontakte.
Info. o pomnilniku – Preverite
lahko, koliko pomnilnika je še na
voljo v telefonu ali na kartici SIM.
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Sporočila
Sporočila
GD330 je opremljen s funkcijami
za sporočila SMS (Short Message
Service), sporočila MMS (Multimedia
Message Service), e-pošto in
sporočila za omrežne storitve.

Pošiljanje sporočila
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O, izberite Sporočila
in nato Ustvari novo spor.
2 Č
 e želite poslati sporočilo SMS ali
MMS, izberite Sporočilo.
3 O
 dprl se bo urejevalnik za novo
sporočilo. Urejevalnik sporočil
združuje sporočila SMS in MMS
v enem intuitivnem načinu,
zato lahko na preprost način
preklapljate med njimi. Privzeta
nastavitev urejevalnika sporočil je
način SMS.
4 V nesite besedilo s predvidevanjem
(način T9) ali z ročnim načinom
Abc.
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NASVET! Če v polje za sporočilo

vnesete besedilo, daljše od 1 strani,
lahko za vrsto sporočila izberete SMS
ali MMS. Če želite spremeniti vrsto
sporočila za pošiljanje, si oglejte
meni Pošlji dolg tekst kot v poglavju
Spreminjanje nastavitev besedilnih
sporočil.

5 D
 otaknite se možnosti Možnosti
in izberite Vstavi. Na voljo so
naslednje možnosti: Slika,
Video, Zvok, Simboli, Predloga,
Emotikon, Ime & Številka,
Novi diapozitiv, Predmet ali
Več (Vizitka/Razpored/Beležka/
Opravilo/Moja vizitka).
6 Pritisnite Pošlji.
7 P oiščite v imeniku ali pritisnite
številsko tipko in vnesite
telefonsko številko.
8 Pritisnite Pošlji.
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Sporočila
OPOZORILO: Če v urejevalnik
sporočil dodate sliko, zvok, video,
nov diapozitiv, predmet, vizitko,
razpored, beležko, opravilo ali mojo
vizitko, se urejevalnik samodejno
preklopi v način sporočil MMS, kar se
ustrezno zaračuna.

Vnašanje besedila
Črke in številke lahko vnašate s
tipkovnico telefona. Če želite shraniti
imena v imenik, napisati sporočilo in
ustvariti dogodke v koledarju, morate
vnesti besedilo.
V telefonu so na voljo naslednji
načini za vnos besedila: način T9
za vnos besedila s predvidevanjem,
ročni način ABC/Abc/abc in način
123.

Če želite v polju za vnos besedila
vklopiti način T9, izberite Možnosti,
Način vnosa in Način T9. Če je
vklopljen način T9, lahko spremenite
način za vnos besedila tako, da
pritisnete #. V zgornjem desnem
kotu zaslona je prikazan indikator za
način vnosa besedila.
Če želite vnesti simbol v polje za
vnos besedila, pritisnite tipko *
in izberite simbol ter nato možnost
O.
Vsako besedo zaključite s
presledkom, tako da pritisnete tipko
0.
Če želite izbrisati znak, pritisnite
tipko c.

Opomba: Nekatera polja lahko
omogočajo samo en način vnosa
besedila (na primer telefonska
številka v poljih imenika).
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Vnos predvidevanega besedila
T9
Vnos predvidevanega besedila T9
z vgrajenim slovarjem prepoznava
besede, ki jih pišete, glede na
zaporedje pritisnjenih tipk. Pritisnite
številsko tipko, na kateri je črka,
ki jo želite vnesti, in slovar bo
prepoznal besedo, ko bodo vnešene
vse črke.
OPOMBA: Za spreminjanje
besed iz slovarja pri vnašanju s
predvidevanjem (T9) se uporablja
tipka *.

Ročni način ABC
Pri tem načinu lahko črke vnašate
s pritiskanjem tipk, na katerih so
označene želene črke, enkrat,
dvakrat, trikrat ali štirikrat, dokler se
ne pojavi želena črka.

Način 123
Številke vnesite z enim pritiskom
tipke na številko. V črkovnem načinu
lahko vnašate tudi številke, in sicer
tako, da pridržite želeno tipko.

Nastavitev e-pošte

Če se želena beseda ne prikaže,
pritisnite Možnosti in izberite Dodaj
v slovar. Nato lahko besedo vnesete
ročno z uporabo načina ABC.
Beseda bo dodana v slovar.

Z uporabo e-pošte v telefonu GD330
ste lahko v stiku z drugimi tudi, ko
ste na poti. Nastavitev e-poštnega
računa POP3 ali IMAP4 je hitra in
preprosta.

Opomba: Če želite izbrati drug jezik
za način T9, pritisnite Možnosti in
izberite Jezik pisanja.

1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite Sporočila
ter nato Nastavitve.
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2 Izberite E-pošta in nato E-poštni
računi.
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Sporočila
3 Č
 e e-poštni račun ni nastavljen,
ga lahko nastavite z uporabo
čarovnika za nastavitev e-pošte.
E-poštni naslov/geslo – Vnesite
svoj e-poštni naslov in geslo.
Uporabniško ime – Vnesite ID
uporabnika računa.
Vrsta poštnega nabiralnika –
Izberite vrsto internetnega
protokola za prenos e-pošte,
IMAP4 ali POP3.
Stežnik dohodne pošte – Vnesite
naslov IP ali ime gostitelja za
strežnik za dohodno pošto (POP3
ali IMAP4).
Strežnik odhodne pošte – Vnesite
naslov IP ali ime gostitelja za
strežnik za odhodno pošto (SMTP).
Preverjanje pristnosti SMTP –
Izberite in aktivirajte varnostno
nastavitev za strežnik za odhodno
pošto.
Če je preverjanje pristnosti SMTP
vklopljeno, strežnik za odhodno
pošto za pošiljanje e-pošte
zahteva uporabniško ime in geslo.

Uporabn. ime SMTP/Geslo SMTP
– Vnesite svoj e-poštni naslov in
geslo od ponudnika e-pošte.
(Če je preverjanje pristnosti SMTP
vklopljeno)
Ime računa – Vnesite ime
poštnega predala, s katerim želite
poimenovati ta račun.
4 K o vnesete e-poštni račun,
izberite O, da ga shranite.
Račun je zdaj nastavljen in bo
prikazan na seznamu računov v
mapi E-pošta.
5 Z uporabo menija Uredi v
možnostih lahko urejate vrednosti
nastavitev.
Naslov – Vnesite ime za račun.
Moje ime – Vnesite svoje ime.
Uporabniško ime – Vnesite
uporabniško ime računa.
Geslo – Vnesite geslo računa.
E-poštni naslov – Vnesite epoštni naslov računa.
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E-poštni naslov za odgovor –
Vnesite e-poštni naslov za
odgovor.
Strežnik odh. pošte – Vnesite
podrobnosti o računu.
Strežnik doh. pošte – Vnesite
podrobnosti o računu.
Maks. vel. sporočila – Izberite
omejitev velikosti e-poštnih
sporočil; največja dovoljena
velikost je 1MB.
Vrsta poštnega nabiralnika –
Vnesite vrsto poštnega predala,
POP3 ali IMAP4.
Shrani na strežnik – Izberite, ali
naj se e-poštna sporočila shranijo
v strežnik. Pri računih IMAP4 se
kopije vedno shranijo.
Shrani info. o posl. pošti –
Izberite mesto za shranjevanje
pošte IMAP4. Pri računih POP3
so kopije vedno shranjene v
telefonu.

Retrieve mode – Izberite Samo
glave ali Vse.
Avtom. pridobivanje – Izberite,
ali naj se nova e-poštna sporočila
pridobijo samodejno.
Napredne nastavitve – Izberite,
ali naj se uporabijo napredne
nastavitve.
Številka vrat SMTP – Običajno
je to 25.
Odhodno uporablja SSL –
Izberite, ali naj se za strežnik za
dohodno pošto uporabi SSL.
Številka vrat SMTP-ja – Običajno
110 za račune POP3 in 143 za
račune IMAP4.
Odhodno uporablja SSL –
Izberite, ali naj se za strežnik za
dohodno pošto uporabi SSL.
SMTP preverjanje – Izberite
varnostne nastavitve za strežnik
za odhodno pošto.

Dostopne točke – Izberite
internetno dostopovno točko.
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Sporočila
SMTP uporab. ime – Vnesite svoj
e-poštni naslov od ponudnika epošte. (Če je preverjanje pristnosti
SMTP vklopljeno)
SMTP geslo – Vnesite svoje
geslo od ponudnika e-pošte. (Če
je preverjanje pristnosti SMTP
vklopljeno)
APOP varna prijava – Izberite,
da aktivirate varno prijavo APOP
za račun POP3. Računi IMAP4 so
vedno izklopljeni.

Pridobivanje e-pošte
Samodejno ali ročno lahko
preverjate, ali ste prejeli novo epošto. Za samodejno preverjanje
si oglejte poglavje “Spreminjanje
nastavitev za e-pošto”.
Ročno preverjanje:
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite Sporočila
ter nato Poštni nabiralnik.
2 Izberite račun, ki ga želite
uporabiti.

3 Izberite Odpri, da se telefon
poveže z e-poštnim računom in
pridobi nova sporočila.

Pošiljanje e-pošte z novim
računom
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite Sporočila
ter nato Ustvari novo spor.
2 Izberite možnost E-pošta, da se
odpre okno za novo e-pošto.
3 U porabite Možnosti, da
vnesete prejemnikov naslov in
napišete sporočilo. Z možnostjo
Vstavi lahko priložite slike,
videoposnetke in zvoke ali druge
vrste datotek.
4 Izberite Pošlji in e-pošta bo
poslana.

Mape s sporočili
Prejeto – Vsa prejeta sporočila se
shranijo v mapo Prejeto. Tukaj lahko
berete in posredujete sporočila ter
odgovarjate nanje.
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Poštni nabiralnik – Vsa prejeta
e-pošta se shrani v mapo Poštni
nabiralnik.
Osnutki – če nimate časa, da bi
dokončali sporočilo, lahko tukaj
shranite že napisano.
Odpošlji – To je začasna mapa za
shranjevanje, ki se uporablja za
sporočila, ki se pošiljajo.
Poslano – Vsa poslana sporočila so
shranjena v mapi Poslano.
Moja mapa – Sporočila, ki so
shranjena v mapi Prejeto ali Poslano,
lahko premaknete v Moje mape.
Poleg tega lahko sporočila iz mape
Moje mape premaknete v izvirno
mapo.

Upravljanje sporočil
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite Sporočila
ter nato Prejeto.
2 Izberite Možnosti in nato:
Odgovori – Pošljite odgovor na
izbrano sporočilo.
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Posreduj – Izbrano sporočilo
pošljite naprej drugi osebi.
Opravi klic – Pokličite osebo, ki
vam je poslala sporočilo.
Shrani številko – Shranite naslov
pošiljatelja v imenik.
Izbriši – Izbrišite sporočilo.
Ustvari novo spor. – Odprite
novo prazno sporočilo ali e-poštno
sporočilo.
Označi/Odznači – Označite/
odznačite sporočila, če jih želite
izbrisati več.
Kopiraj. in premakni. –
Prekopirajte ali premaknite
sporočilo v telefon, na kartico SIM
ali v Moje mape.
Filter – Oglejte si sporočila glede
na vrsto. S tem boste sporočila
SMS in MMS razvrstili v ločeni
skupini.
Info. o sporočilu – Oglejte si
dodatne informacije o sporočilu,
vključno s časom pošiljanja.
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Sporočila
Če se prikaže sporočilo Ni prostora
za sporočilo SIM, izbrišite nekaj
sporočil iz pomnilnika kartice SIM.
Če se prikaže sporočilo Ni prostora
za sporočila, lahko izbrišete
sporočila in tako sprostite prostor.

Uporaba predlog
Ustvarite predloge za sporočila SMS
in MMS, ki jih najpogosteje pošiljate.
Nekaj predlog, ki jih lahko po želji
tudi uredite, je že na voljo v telefonu.
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite Sporočila
ter nato Predloge.
2 Izberite Tekstovna predloga
ali MMS predloge. Nato lahko
izberete Možnosti in dodate nove
predloge.

Uporaba čustvenih simbolov
Poživite sporočila s čustvenimi
simboli. V telefonu je na voljo nekaj
pogosto uporabljenih čustvenih
simbolov.
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite Sporočila
ter nato Emotikoni.
2 Izberite Možnosti, kjer so na voljo
naslednje možnosti za emotikone:
Dodaj novo, Uredi, Izbriši ali
Izbriši vse.

Spreminjanje nastavitev
besedilnih sporočil
Nastavitve sporočil v telefonu GD330
so vnaprej določene, zato lahko
takoj začnete pošiljati sporočila. Če
želite spremeniti nastavitve, lahko to
naredite na naslednji način.
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Na zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite Sporočila,
Nastavitve in nato Tekstovno
sporočilo. Spremenite lahko:
SMS center – Vnesite podatke o
svojem centru za sporočila.
Poročilo o dostavi – Izberite za
prejem potrdila o dostavi sporočila.
Čas veljavnosti – izberite, kako
dolgo naj bo sporočilo shranjeno v
centru za sporočila.
Vrste sporočil – pretvorite besedilo.
Izberite možnosti Tekst, Glas, Faks,
X.400 ali E-pošta.
Kodiranje znakov – Izberite
kodiranje znakov v sporočilih. To
vpliva na velikost sporočila in zato
tudi na stroške za prenos podatkov .
Pošlji dolg tekst kot – Izberite,
ali naj bo v primeru, da v polje za
sporočilo vnesete besedilo, daljše
od 1 strani, sporočilo poslano v Več
hkratnih sporočil ali MMS.
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Spreminjanje nastavitev
večpredstavnostnih sporočil
Nastavitve sporočil v telefonu GD330
so vnaprej določene, zato lahko
takoj začnete pošiljati sporočila. Če
želite spremeniti nastavitve, lahko to
naredite na naslednji način.
Na zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite Sporočila,
Nastavitve in nato MMS sporočilo.
Spremenite lahko:
Način pridobivanja – Izberite
Domače ali Gostujoče omrežje. Če
nato izberete možnost Ročno, boste
prejemali samo obvestila o sporočilih
MMS, potem pa se lahko odločite,
ali jih boste prenesli v celoti ali ne.
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.
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Sporočila
Prioriteta – Izberite stopnjo prioritete
vaših sporočil MMS.

Spreminjanje nastavitev za epošto

Čas veljavnosti – Izberite, kako
dolgo naj bo sporočilo shranjeno v
centru za sporočila.

Nastavitve za e-pošto lahko
prilagodite svojim željam.

Trajanje diapozitiva – Izberite
privzeti čas trajanja diapozitiva pri
sestavljanju sporočila MMS.
Način ustvarjanja – Izberite način
sporočil.
Čas dostave – Sporočilo dostavite
ob določenem času.
MMS center – Vnesite podatke o
svojem centru za sporočila.

 a zaslonu v stanju pripravljenosti
N
pritisnite O in izberite Sporočila,
Nastavitve in nato E-pošta.
Tukaj lahko spremenite naslednje
nastavitve:
E-poštni račun – Nastavite lahko
e-poštni račun.
Dovoli odgovor z e-pošto – Izberite,
da dovolite pošiljanje potrditvenih
sporočil o branju.
Zahtevaj odgovor z e-pošto –
Izberite, ali naj se zahtevajo
potrditvena sporočila o branju.
Interval pridobivanja – Izberite,
kako pogosto naj GD330 preverja,
ali ste prejeli nova e-poštna
sporočila.
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Količina pridobivanja – Izberite,
koliko e-poštnih sporočil naj se
pridobi naenkrat.
Vključi sporočilo v Posreduj &
Odgovori – Izberite, ali naj se vključi
izvirno sporočilo.
Vključi priponko – Izberite, ali naj se
vključi izvirna priponka.
Avtom. pridobivanje med
gostovanjem – Izberite, ali naj
se med gostovanjem sporočila
samodejno pridobivajo.
Obvestilo o novi e-pošti – Izberite,
ali želite biti obveščeni o novih epoštnih sporočilih.

Spreminjanje ostalih nastavitev
Na zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite Sporočila
ter nato Nastavitve:
Govorna pošta – Tukaj je shranjena
vaša številka za glasovno pošto.
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.

Podpis – Ustvarite e-poštni podpis in Info storitve – Izberite stanje
prejema, jezik in druge nastavitve.
vklopite to funkcijo.
Prioriteta – Izberite stopnjo prioritete Varnostno kopiranje besedilnega
sporočila – Izberite, ali naj se
svojih e-poštnih sporočil.
besedilna sporočila shranjujejo v
pomnilnik telefona ali v zunanji
pomnilnik.
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Fotoaparat
Hitro fotografiranje
1 PritisniteC, da odprete iskalo.

Izbriši – Izbrišite pravkar
posneto fotografijo. Znova se
prikaže iskalo.

2 Izostrite objekt, ki ga želite
fotografirati.

Nazaj – Vrnite se v prejšnji meni.

3 P ritisnite O, da posnamete
fotografijo.

Uporaba hitrih nastavitev

Ko ste posneli fotografijo
Posneta fotografija se prikaže na
zaslonu. Ko posnamete sliko, so v
meniju naslednje možnosti:
Možnosti – Spremenite lahko ime
slike ali uredite slikovno datoteko.
A lbum – Oglejte si posnete
slike.
P ošlji – Pošljite fotografijo kot
sporočilo MMS, po e-pošti ali
prek povezave Bluetooth.
 ovo – Takoj posnemite še eno
N
fotografijo. Trenutna fotografija
se shrani.

Na zaslonu iskala izberite z
navigacijsko tipko možnosti, ki jih
želite uporabiti.
Album – Izberite za ogled drugih slik
v albumu.
Video – Izberite za preklop iz načina
fotoaparata v način videokamere.
Zajemi – Omogoča fotografiranje.
Osvetlitev – Nastavite svetlost slike
v iskalu fotoaparata.
Časovnik – Samosprožilec omogoča
nastavitev zapoznitve po pritisku
gumba za fotografiranje. Izberite 3
s, 5 s ali 10 s. Odlično za skupinsko
fotografijo, na kateri želite biti tudi vi!

Uporabi

kot – Uporabite sliko
kot ozadje, sliko kontakta ali za
zaslon ob vklopu/izklopu.
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Uporaba naprednih nastavitev
Na zaslonu iskala izberite
Nastavitve.
Velikost slike – Spremenite velikost
fotografije.
Barvni efekti – Izberite barvni
odtenek, ki naj se uporabi pri
fotografiranju.
Nivo beline – Nivo beline zagotavlja,
da so beline na fotografiji realistične.
Da bo kamera pravilno prilagodila
izravnavo belin, boste morda morali
opredeliti razmere osvetlitve. Izberite
med možnostmi Avtomatsko,
Žareče, Sončno, Fluorescenten in
Oblačno.
Nočni način – Za boljše slike,
posnete ponoči, izberite Vklop.
Način posnetka – Izberite Običajno
ali Zaporedno slikanje.
Kakovost slike – Nastavite kakovost
slike.
Pomnilnik v uporabi – Izberite,
ali naj se fotografije shranijo v
pomnilnik telefona ali v zunanji
pomnilnik.
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Skrij ikone – Skrijte ikone ob stran
iskala.
Zvok zaklopke – Izberite enega od
treh različnih zvokov zaklopa.

Nastavitev svetlosti
Kontrast določa razliko med svetlimi
in temnimi deli slike. Slika z nizkim
kontrastom bo videti meglena, slika
z visokim kontrastom pa veliko
ostrejša.
1 V hitrih nastavitvah izberite
Osvetlitev.
2 P otisnite indikator kontrasta
proti “-” za nižji kontrast in bolj
zamegljeno sliko ali proti “+” za
višji kontrast in ostrejšo sliko.

Izbira načina posnetka
1 Izberite Način posnetka v
Nastavitvah, da se prikažejo
razpoložljivi način posnetka.
2 Izberite med možnostmi:
Običajno – To je privzeta vrsta
posnetka. Fotografija se posname
na običajen način.
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Fotoaparat
Zaporedno slikanje – Omogoča
samodejno fotografiranje treh,
šestih ali devetih posnetkov v zelo
hitrem zaporedju.

Spreminjanje velikosti slike
Več kot je slikovnih pik, večja je
datoteka, kar pomeni, da zasedejo
več prostora v pomnilniku. Če želite
v telefon ali na pomnilniško kartico
shraniti več slik, lahko spremenite
število slikovnih pik in tako
zmanjšate velikost datotek.
1 Izberite možnost Velikost slike v
meniju Nastavitve.
2 Izberite vrednosti slikovnih pik
med številskimi možnostmi:
1600X1200,1280X960,640X480
,320X240, kontakt.

Ogled shranjenih fotografij
1 D
 o shranjenih fotografij lahko
dostopite iz načina fotoaparata in
iz Albuma.
2 N
 a zaslonu se bo prikazal vaš
album.
3 Izberite fotografijo, da jo odprete v
polni velikosti.

Nastavitev fotografije za ozadje
ali sliko kontakta
V albumu s slikami izberite sliko in
možnost Uporabi kot, da uporabite
sliko kot ozadje, sliko kontakta, sliko
ob vklopu in sliko ob izklopu.
OPOMBA: Slike je mogoče dodati
samo kontaktom, ki so shranjeni v
telefonu in ne na kartici SIM.

3 Izberite velikost, ki jo želite
uporabiti, in pritisnite Izberi, da
uveljavite spremembe. Meni z
nastavitvami se samodejno zapre
in že lahko posnamete fotografijo.
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Videokamera
Snemanje kratkega
videoposnetka
1 P remaknite stikalo za način
fotoaparata na
in pritisnite
O. Na zaslonu se prikaže iskalo
video kamere.
2 S kamero izostrite objekt
snemanja.
3 P ritisnite O, da začnete
snemati.
4 N
 a dnu zaslona iskala se prikaže
REC. Znova pritisnite O, da
ustavite snemanje.

Ko ste posneli video posnetek
Na zaslonu se prikaže fotografija, ki
predstavlja zajeti video posnetek.
Ko posnamete videoposnetek, so v
meniju na voljo naslednje možnosti:
Možnosti – Spremenite lahko naslov
videoposnetka.
Album – Oglejte si album
videoposnetkov.
P redvajaj – Predvajajte
datoteko.
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N
 ovo – Pritisnite, če želite takoj
ustvariti še en videoposnetek.
Trenutni videoposnetek se
shrani.
P ošlji – Pošljite videoposnetek
kot sporočilo MMS, po e-pošti
ali prek povezave Bluetooth.
Izbriši – Izbrišite pravkar
ustvarjeni videoposnetek. Znova
se prikaže iskalo.
Nazaj – Vrnite se v prejšnji meni.

Uporaba hitrih nastavitev
Na zaslonu iskala izberite z
navigacijsko tipko možnosti, ki jih
želite uporabiti.
Album – Izberite za ogled drugih
videoposnetkov v albumu.
Fotoaparat – Izberite za preklop
iz načina videokamere v način
fotoaparata.
Snemaj – Omogoča snemanje
videoposnetka.
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Videokamera
Osvetlitev – Kontrast določa
razliko med svetlimi in temnimi deli
videoposnetka.

Uporaba naprednih nastavitev
Na zaslonu iskala izberite
Nastavitve.
Velikost – Spremenite velikost
videoposnetka.
Barvni efekti – Izberite učinek
odtenka, ki naj se uporabi pri
snemanju videoposnetka.
Nivo beline – Nivo beline zagotavlja,
da so beline na fotografijah
realistične. Da bo kamera pravilno
prilagodila izravnavo belin, boste
morda morali opredeliti razmere
osvetlitve.
Izberite med možnostmi
Avtomatsko, Žareče, Sončno,
Fluorescenten in Oblačno.
Kakovost – Nastavite kakovost
videoposnetka.

Trajanje – Izberite največjo dolžino
posnetka.
Pomnilnik v uporabi – Izberite,
ali naj se videoposnetki shranijo
v pomnilnik telefona ali v zunanji
pomnilnik.
Skrij ikone – Skrijte ikone ob stran
iskala.
Glas – Izberite Brez zvoka, da
posnamete videoposnetek brez
zvoka.
OPOMBA: Ko izberete novo
nastavitev, pritisnite Izberi, da
uveljavite narejene spremembe.

Gledanje shranjenih
videoposnetkov
1 D
 o shranjenih videoposnetkov
lahko dostopite iz načina
videokamere in iz Albuma. Na
zaslonu se bo prikazal vaš album.
2 Izberite videoposnetek, da ga
odprete v polni velikosti.
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Večpredstavnost
Glasba

Predvajanje skladbe

Telefon GD330 je opremljen z
vgrajenim predvajalnikom glasbe, s
katerim lahko predvajate vse svoje
najljubše skladbe. Za dostop do
predvajalnika glasbe v meniju za
večpredstavnost izberite možnost
Glasba. Tukaj lahko dostopate do
različnih map:

1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite
Multimedija. Tukaj izberite
možnost Glasba in nato Vse
skladbe.

Nazadnje predvajano – Poslušajte
skladbe, ki ste jih nedavno
predvajali.

3 Z a začasno prekinitev predvajanja
skladbe pritisnite O.

Vse skladbe – Vsebuje vse skladbe
v telefonu.
Seznam skladb – Vsebuje vse
ustvarjene sezname predvajanja.

2 Izberite skladbo, ki jo želite
predvajati, in nato izberite
Predvajaj.

4 Z a preskok na naslednjo skladbo
pritisnite R.
5 Z a preskok na prejšnjo skladbo
pritisnite L.

Izvajalci – Po glasbeni zbirki
brskajte po imenih izvajalcev.

Uporaba možnosti med
predvajanjem glasbe

Albumi – Po glasbeni zbirki brskajte
po naslovih albumov.

Izberite Možnosti. Na voljo so
naslednje možnosti:

Zvrsti – Po glasbeni zbirki brskajte
po zvrsteh.

Minimiraj – Zaslon predvajalnika
glasbe izgine, tako da lahko telefon
spet uporabljate na običajni način.

Naključno predvajaj – Poslušajte
glasbo v naključnem vrstnem redu.
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Večpredstavnost
Pojdi v mojo glasbo – Pojdite v
meni Glasba.
Ponovi – Izberite to možnost za
ponovitev izbrane skladbe, izklop
ponavljanja in ponovitev vseh skladb.
Naključno – Poslušajte glasbo v
naključnem vrstnem redu.
Vizualizacija – Izberite vizualne
učinke.
Poslušaj prek Bluetooth –
Poslušajte izbrano glasbo z uporabo
slušalke Bluetooth. (Slušalka
Bluetooth mora podpirati predvajanje
datotek MP3)
Dodaj na seznam za predvajanje –
Dodajte datoteko na seznam
predvajanja.
Info. o datoteki – Oglejte si
podrobnosti o datoteki.
Pošlji – Pošljite skladbo kot
sporočilo, e-pošto ali prek povezave
Bluetooth.

Uporabi kot – Uporabite skladbo kot
melodijo zvonjenja, ton sporočila, ton
ob vklopu ali ton ob izklopu.

Ustvarjanje seznama
predvajanja
Svoje sezname predvajanja lahko
ustvarite tako, da v mapi Vse
skladbe izberete skladbe.
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite
Multimedija, Glasba in nato
seznam predvajanja.
2 Izberite Dodaj, vnesite ime
seznama predvajanja in za
shranjevanje pritisnite O.
3 P rikaže se mapa Vse skladbe.
Izberite vse skladbe, ki jih želite
dodati na seznam predvajanja.
Izbrane datoteke bodo označene
s kljukico.
Če želite predvajati seznam
predvajanja, ga izberite in izberite
Predvajaj.
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OPOMBA: Če želite dodati drug
seznam predvajanja, izberite
Možnosti in nato Dodaj nov seznam
za predvajanje.

Urejanje seznama predvajanja
Občasno boste verjetno na seznam
predvajanja želeli dodati nove
skladbe ali izbrisati obstoječe.
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite
Multimedija, Glasba in nato
Seznam skladb.

Označi/Odznači – Izberite več
datotek.
Uporabi kot – Uporabite skladbo
kot melodijo zvonjenja, ton
sporočila, ton ob vklopu ali ton ob
izklopu.
Info. o datoteki – Oglejte si
ime, velikost, datum, čas, vrsto,
trajanje, zaščito in avtorske
pravice za skladbo.
Urejanje pomnilnika – Oglejte si
trenutno stanje pomnilnika.

2 Izberite seznam predvajanja.

Brisanje seznama predvajanja

3 Izberite Možnosti.

1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite
Multimedija, Glasba in nato
Seznam skladb.

Dodaj nove skladbe –
Dodajte več skladb na seznam
predvajanja. Označite želene
skladbe in izberite Končano.
Pošlji – Pošljite skladbo kot
sporočilo ali prek povezave
Bluetooth.
Odstrani s seznama – Odstranite
skladbo s seznama predvajanja.
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2 Izberite Možnosti in nato Izbriši
ali Izbriši vse, da izbrišete vse
sezname predvajanja.

Poslušanje radia
Telefon GD330 ima radio FM, ki
vam omogoča, da lahko na poti
poslušajte svoje najljubše radijske
postaje.
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Večpredstavnost
Na zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite Multimedija
ter nato FM radio. Vnesite številko
kanala postaje, ki jo želite poslušati.

Ročno iskanje:

OPOMBA: Če želite poslušati radio,
morate priključiti slušalke. Priključite
jih v vtičnico za polnilnik.

2 V nesite frekvenco postaje, ki jo
želite shraniti.

OPOMBA: Če želite poslušati radio,
morate priključiti slušalke. Priključite
jih v vtičnico za polnilnik.

Iskanje postaj
Radijske postaje lahko nastavite z
ročnim ali samodejnim iskanjem.
Shranjene bodo pod številke
kanalov, zato vam jih ni treba iskati
vedno znova.
Samodejna nastavitev postaj:
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite
Multimedija, FM radio ter
Možnosti.
2 Izberite Avtom. iskanje. Najdenim
postajam bodo samodejno
dodeljene številke kanalov.

1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite
Multimedija ter nato FM radio.

3 Izberite Nastavi in nato izberite
kanal za shranjevanje.
OPOMBA: Postajo lahko poiščete
tudi ročno s tipkama Lin R, ki
sta prikazani ob radijski frekvenci.

Urejanje kanalov
Morda boste želeli premakniti
postaje na druge kanale, saj si lahko
tako zagotovite preprostejši dostop
do tistih, ki jih največkrat poslušate.
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite
Multimedija, FM radio ter
Možnosti.
2 Izberite Seznam kanalov in
izberite kanal, ki ga želite
spremeniti.
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3 Izberite postajo z drugega kanala
ali pa ročno nastavite kanal na
želeno frekvenco.
Posamezen kanal lahko uredite
tako, da ga označite in pritisnete
Možnosti:
Preimenuj – Preimenujte kanal.
Zamenjaj – Nastavite novo
frekvenco za izbrani kanal.

Ponastavitev kanalov
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite
Multimedija, FM radio ter
Možnosti.
2 Izberite Seznam kanalov in nato
Možnosti.
3 Izberite možnost Ponastavi kanal,
da ponastavite trenutni kanal,
ali Ponastavi vse kanale, da
ponastavite vse kanale.
NASVET! Da bi izboljšali radijski
sprejem, raztegnite kabel slušalk, ki je
tudi radijska antena.
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Uporaba diktafona
Z diktafonom lahko snemate
glasovne beležke ali druge zvoke.
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite
Multimedija.
2 Izberite Diktafon in nato
Možnosti. Na voljo so naslednje
nastavitve:
Trajanje – Nastavite trajanje
posnetka. Na voljo so možnosti
Velikost MMS sporočila, 30 s, 1
min ali Neomejeno.
Kakovost – Izberite kakovost
zvoka. Na voljo so možnosti Zelo
dobra, Dobra ali Običajno.
Pomnilnik v uporabi – Izberite
pomnilnik telefona ali zunanji
pomnilnik.
Pojdi na Zvočne posnetke –
Odprite mapo Zvočni posnetki v
mapi Moji zvoki.
3 Izberite O, da začnete snemati.
4 Izberite Stop, da končate
snemanje.
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Večpredstavnost
5 Č
 e želite poslušati posnetek,
izberite Predvajaj v meniju z
možnostmi.

Pošiljanje zvočnega posnetka
1 K o končate s snemanjem, izberite
Možnosti.
2 Izberite Pošlji in nato Sporočilo,
E-pošta ali Bluetooth. Če izberete
možnost Sporočilo ali E-pošta,
bo posnetek dodan sporočilu,
ki ga lahko ustvarite in pošljete
na običajni način. Če izberete
možnost Bluetooth, boste pozvani,
da vklopite Bluetooth.
OPOMBA: Ko končate s snemanjem,
izberite Možnosti. Na voljo so
naslednje možnosti: Predvajaj,
Pošlji, Datoteka, Izbriši, Uporabi
kot (če želite posnetek uporabiti
kot melodijo zvonjenja) ali Pojdi na
Zvočne posnetke.
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M.zadeve
V mapo Moje zadeve v pomnilniku
telefona lahko shranite katerokoli
večpredstavnostno datoteko, da
boste imeli enostaven dostop do
vseh slik, zvokov, videoposnetkov
in iger. Datoteke lahko shranite tudi
na pomnilniško kartico. Prednost
uporabe pomnilniške kartice je v
tem, da s tem sprostite prostor v
pomnilniku telefona.

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

Meniji z možnostmi za Moje
slike
Možnosti, ki so na voljo v mapi Moje
slike, so odvisne od vrste izbrane
slike. Vse možnosti bodo na voljo
za slike.
Pošlji – Sliko pošljite prijatelju.
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Uporabi kot – Nastavite, da se slika
v določenih trenutkih prikaže na
zaslonu.
Premakni – sliko iz pomnilnika
telefona premaknite na pomnilniško
kartico ali obratno.
Kopiraj – sliko iz pomnilnika telefona
kopirajte na pomnilniško kartico ali
obratno.
Izbriši – Izbrišite sliko.
Označi/Odznači – Izberite več
datotek.
Uredi sliko – Uredite lahko izbrano
sliko.
Izpis preko Bluetooth-a – Natisnite
sliko prek povezave Bluetooth®.
Datoteka – Spremenite ime ali si
oglejte podatke o datoteki.
Ustvari novo mapo – Ustvarite novo
mapo v mapi Moje slike.
Diaprojekcija – Zaženite
diaprojekcijo.
Razvrsti po – Razvrstite slike po
določenem vrstnem redu.
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M.zadeve
Mrežni prikaz/Prikaz v obliki
seznama – Prikaz slike v mrežnem
pogledu ali pogledu seznama.
Urejanje pomnilnika – oglejte si
stanje pomnilnika.

Pošiljanje fotografije
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite M.
zadeve ter nato Moje slike.
2 Izberite fotografijo, ki jo želite
poslati, in pritisnite Možnosti.
3 Izberite Pošlji in nato Sporočilo,
E-pošta ali Bluetooth.
4 Č
 e izberete Sporočilo ali E-pošta,
bo fotografija priložena sporočilu,
sporočila pa lahko ustvarjate
in pošiljate kot običajno. Če
izberete možnost Bluetooth,
boste pozvani, da vklopite funkcijo
Bluetooth, telefon pa bo poiskal
napravo, kateri lahko pošlje sliko.

Uporaba slike
Slike lahko uporabljate za ozadja,
slike kontaktov in slike ob vklopu/
izklopu.
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite M.
zadeve ter nato Moje slike.
2 Izberite sliko in pritisnite
Možnosti.
3 Izberite Uporabi kot. Na voljo so
naslednje možnosti:
Ozadje – nastavite ozadje za
zaslon v pripravljenosti.
Slika kontakta – Nastavite sliko
za določeno osebo v imeniku, ki
naj se prikaže, ko vas ta oseba
pokliče.
Vklop – Nastavite sliko, ki naj se
prikaže ob vklopu telefona.
Izklop – Nastavite sliko, ki naj se
prikaže ob izklopu telefona.
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Organiziranje slik

Premikanje ali kopiranje slike

1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite M.
zadeve ter nato Moje 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.

2 Izberite Možnosti in nato Razvrsti
po.
3 Izberite med možnostmi Datum,
Vrsta in Ime.

1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite M.
zadeve ter nato Moje slike.

Brisanje slike

2 Izberite sliko in nato Možnosti.

1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite M.
zadeve ter nato Moje slike.

3 Izberite možnost Premakni ali
Kopiraj.

2 Izberite sliko, ki jo želite izbrisati,
in izberite Možnosti.

Označevanje in odznačevanje
slik

3 Izberite Izbriši in nato Da za
potrditev.

Če želite premikati, kopirati, pošiljati
ali brisati več slik naenkrat, jih
morate najprej označiti s kljukico.

NASVET! Če želite hitro izbrisati
katerokoli datoteko v mapi Slike, jo
označite s kazalko in pritisnite tipko
c.
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1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite M.
zadeve ter nato Moje slike.
2 Izberite Možnosti in nato Označi/
Odznači.
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M.zadeve
3 V spodnjem desnem kotu vsake
slike se prikaže okvirček. Če
izberete sliko, se v okvirčku
prikaže kljukica.
4 Č
 e želite odznačiti sliko, jo znova
izberite, tako da izgine kljukica v
okvirčku.
5 K o ste označili vse ustrezne slike,
izberite eno izmed možnosti, ki jo
želite uporabiti za vse.

Preverjanje stanja pomnilnika
Preverite lahko, koliko prostora je še
v pomnilniku in koliko prostora je že
zasedenega.
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite M.
zadeve ter nato Moje slike.

OPOMBA: Če pomnilniška kartica
ni vstavljena, ni mogoče izbrati
možnosti Zunanji pomnilnik.

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

Uporaba zvoka
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite M.
zadeve ter nato Moji zvoki.
2 Izberite možnost Privzeti zvoki ali
Zvočni posnetki.
3 Izberite zvok in za predvajanje
pritisnite Predvajaj.

2 Izberite Možnosti in nato Urejanje
pomnilnika.

4 Izberite Možnosti in nato Uporabi
kot.

3 Izberite možnost Pomnilnik
telefona ali Zunanji pomnilnik.

5 N
 a voljo so naslednje možnosti:
Melod. zvonjenja, Zvok
sporočila, Vklop in Izklop.
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Videoposnetki
Mapa Moji videoposnetki vsebuje
seznam prenesenih videoposnetkov
in videoposnetkov, ki ste jih posneli
s telefonom.

Gledanje videoposnetka
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite
M. zadeve ter nato Moji
videoposnetki.
2 Izberite videoposnetek in pritisnite
Predvajaj.

Uporaba možnosti med
gledanjem videoposnetka
Med gledanjem videoposnetka
izberite Možnosti. Na voljo so
naslednje možnosti:
Ležeče – Oglejte si videoposnetek v
polni velikosti.
OPOMBA: Med gledanjem
videoposnetka lahko s tipko #
preklopite v ležeči pogled in iz
ležečega pogleda v običajni pogled.
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Brez zvoka/Vklopi mikrofon –
Vklopite/izklopite zvok.
Zajemi – Prikaz na zaslonu pri
začasno ustavljenem predvajanju
lahko shranite kot slikovno datoteko.
(Ta možnost je na voljo samo, ko je
predvajanje videoposnetka začasno
ustavljeno.)
Ponovi – Izberite Izklop, Ena ali Vse.
Info. o datoteki – Oglejte si
podrobnosti o datoteki.
Pošlji – video posnetek pošljite
s sporočilom, e-pošto ali prek
povezave Bluetooth.

Pošiljanje videoposnetka
1 Izberite videoposnetek in pritisnite
Možnosti.
2 Izberite Pošlji in nato Sporočilo,
E-pošta ali Bluetooth.
3 Č
 e izberete možnost Sporočilo
ali E-pošta, bo videoposnetek
priložen sporočilu, sporočila
pa lahko ustvarjate in pošiljate
normalno. Če izberete možnost
Bluetooth, boste pozvani, da
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M.zadeve
vklopite funkcijo Bluetooth, telefon
pa bo poiskal napravo, kateri
lahko pošlje video posnetek.

Uporaba menija z možnostmi za
videoposnetke
V mapi Moji videoposnetki so na
voljo naslednje možnosti:
Pošlji – Pošljite videoposnetek
prijatelju.
Premakni – Premaknite
videoposnetek iz pomnilnika telefona
na pomnilniško kartico in obratno.
Kopiraj – Prekopirajte videoposnetek
iz pomnilnika telefona na
pomnilniško kartico in obratno.
Izbriši – Izbrišite videoposnetek.
Označi/Odznači – Izberite več
datotek.

Razvrsti po – Razvrstite
videoposnetke po določenem
vrstnem redu.
Mrežni prikaz/Prikaz v obliki
seznama – Prikaz menija z
možnostmi v mrežnem pogledu ali
pogledu seznama.
Urejanje pomnilnika – oglejte si
stanje pomnilnika.

Moje igre in aplikacije
V telefon lahko prenesete igre in
aplikacije in si z njimi krajšate prosti
čas.
Če prenesete igro iz omrežja, jo
morate za uporabo namestiti v
telefon.

Igranje igre

Datoteka – Uredite ime datoteke in
si oglejte podatke o datoteki.

1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite Igre &
Aplik.

Ustvari novo mapo – Ustvarite novo
mapo v mapi Moji videoposnetki.

2 Izberite Moje igre & aplik. in
nato Igre.
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3 Izberite igro in pritisnite Zaženi.
Meni z možnostmi za igre v
mapah z igrami in aplikacijami
vsebuje naslednje možnosti:
Ustvari novo mapo – Ustvarite
mapo v meniju Igre in aplikacije.
Razvrsti po – Igre in aplikacije
razvrstite glede na Datum,
Velikost ali Ime.
Info. o datoteki – Oglejte si
podatke o izbrani igri.
Urejanje pomnilnika – Oglejte si
stanje pomnilnika.

Ogled aplikacij
Javanske aplikacije, nameščene v
telefonu, lahko upravljate v meniju
Aplikacije. Prenesene aplikacije
lahko tudi izbrišete.

3 O
 glejte si aplikacije, ki jih imate,
in jih upravljajte.

Spreminjanje omrežnega profila
Če želite prenesti igro, lahko v
možnosti Nastavitve nastavite
vrednost za povezavo z omrežjem.
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite Igre &
Aplik.
2 Izberite Nastavitve.
3 Na voljo sta naslednji možnosti:
Profili – Lahko si ogledate profil
in dodate novega.
Seznam certifikatov – Ogledate
si lahko seznam certifikatov za
uporabo javanske aplikacije.

1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite Igre &
Aplik.
2 Izberite Moje igre & aplik. in nato
Aplikacije.
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M.zadeve
Namestitev javanske igre in
aplikacije

Namestitev javanske igre in
aplikacije:

V telefon je mogoče prenesti in
zagnati vse javanske programe ter
javanske igre, odvisno od ponudnika
storitev. Javanske programske
datoteke lahko iz združljivega
računalnika prenesete v pomnilnik
telefona prek povezave Bluetooth, z
uporabo masovnega pomnilnika USB
ali zunanjega pomnilnika. Javanske
programske datoteke so v obliki
zapisa .jad ali .jar.

1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite M.
zadeve ter nato Ostalo ali Moja
pomnilniška kartica (če je
vstavljen zunanji pomnilnik).

Če javanske programske datoteke
shranite v telefon in želite uporabljati
javanske igre in aplikacije, morate
datoteke namestiti.

3 K o namestite javanski program,
si ga lahko ogledate v meniju Igre
ali Aplikacije, kjer lahko izbirate,
izvajate ali brišete programe.

2 Izberite datoteko, ki jo želite
namestiti (*.jad ali *.jar), in
pritisnite Namesti.
OPOMBA: Datoteka .jad mora
vsebovati lastno datoteko .jar.

NASVET! Prek storitev WAP
(Wireless Application Protocol) lahko
v telefon prenesete tudi Java MIDlet.
Za uporabo spletnih storitev se morda
zaračunajo dodatni stroški.
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Flash vsebine
Mapa Vsebine Flash vsebuje vse
privzete in prenesene vsebine Flash.

Ostalo
V mapi Ostalo lahko shranjujete
datoteke, ki niso slike, zvoki,
videoposnetki, igre ali aplikacije.

Moja spominska kartica
Če kupite dodatno zunanjo
pomnilniško kartico microSD, lahko
upravljate več vsebine.
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Organizator
Dodajanje dogodka v koledar
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite
Organizator ter nato Koledar.
2 Izberite datum, na katerega želite
dodati dogodek.
3 Izberite Možnosti in nato Dodaj
nov dogodek.
4 Izberite, ali želite dodati
Sestanek, Obletnica ali Rojstni
dan, in izberite Končano.
5 P reverite datum in vnesite čas, ko
naj se dogodek začne.
6 Z a sestanke in obletnice v
spodnja polja za čas in datum
vnesite čas in datum, ko naj se
dogodek konča.
7 Izberite Končano, da dogodek
shranite v koledar. Kazalka
označuje dan, na katerega so
shranjeni dogodki, ob času
začetka dogodka pa se oglasi
zvonec, zato boste vedno
organizirani.

NASVET! V koledarju lahko
nastavite dopust. Posamično izberite
vsak dan dopusta. Nato izberite
Možnosti in Nastavi praznik.
Vsak dan bo zasenčen rdeče. Pri
nastavljanju alarma lahko izključite
dneve, ki so nastavljeni kot dopust.

Sprememba privzetega ogleda
koledarja
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite
Organizator ter nato Nastavitve.
2 Izberite Koledar in nato Mesečni
pregled ali Tedenski pregled.
3 P ritisnite Končano, da potrdite
izbiro.

Dodajanje elementa na seznam
opravil
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite
Organizator.
2 Izberite Opravila in nato Dodaj.

62 LG GD330 | Uporabniški priročnik

D330_Slovenia_1.0_0129.indd 62

2010.1.29 11:12:30 AM

3 N
 astavite datum za opravilo,
dodajte opombe in izberite
stopnjo prioritete: Visoka, Srednja
ali Nizka.
4 Izberite Končano, da shranite
element seznama opravil.
NASVET! Element lahko uredite
tako, da ga izberete in pritisnete
Možnosti ter nato Uredi. Izberite
Končano, da potrdite popravke.

Izmenjava opravila
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite
Organizator ter nato Opravila.
2 Izberite opravilo, ki ga želite
izmenjati, in izberite Možnosti.
3 Izberite Pošlji. Opravilo lahko
izmenjate kot SMS, MMS,
E-pošta ali prek povezave
Bluetooth.
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Dodajanje beležke
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite
Organizator ter nato Beležka.
2 Izberite Dodaj.
3 Vnesite beležko in pritisnite
Shrani.
4 Ko boste naslednjič odprli
aplikacijo Beležka, bo beležka
prikazana na zaslonu.
NASVET! Obstoječo beležko lahko
urejate. Izberite beležko, ki jo želite
urediti, in izberite Uredi.

Dodajanje Skrita beležka
Če želite zaščititi svojo zasebnost,
lahko v meniju Zasebna beležka
napišete zasebno beležko. Za
uporabo tega menija je treba vnesti
varnostno kodo.
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Organizator
Uporaba iskalnika datuma
Iskanje datuma je priročno orodje
za izračun datuma po preteku
določenega števila dni. Primer: 60
dni po 2. 10. 2009 je 1. 12. 2009.
S to funkcijo ne boste zamudili
nobenega roka.

Info. o pomnilniku – Ogledate si
lahko, koliko pomnilnika je na voljo
za koledar, opravila ter običajne in
zasebne beležke.
Izbriši vse – Izbrišete lahko vse
informacije o koledarju, opravilih ter
običajnih in zasebnih beležkah.

Nastavitve
Koledar – Določite lahko nastavitve
za ogled koledarja.
Pošlji vse urnike in opravila prek
povezave Bluetooth – Vse podatke
v koledarju in/ali na seznamu opravil
lahko iz svojega telefona pošljete v
druge prek povezave Bluetooth.
Varnostno kopiraj koledar in
opravila – Ko vstavite zunanji
pomnilnik, lahko ustvarite varnostne
kopije koledarja ali seznama opravil,
shranjenega v telefonu.
Obnovi koledar in opravila – Ko
vstavite zunanji pomnilnik, lahko
ponastavite varnostne kopije
koledarja ali opravil.
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Orodja
Dodajanje hitrega menija
Hitri meni omogoča preprost
dostop do funkcij, ki jih največkrat
uporabljate. Na seznam hitrega
menija lahko dodate svoj priljubljeni
meni.

Nastavitev alarma
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite Orodja
ter nato Alarmi.
2 Izberite Možnosti in pritisnite
Dodaj novo.
3 Nastavite čas, ko naj se sproži
alarm.
4 Izberite, ali naj se alarm sproži
vsak Dnevno, Pon - Pet, Pon
- Sob, Razen ob praznikih, Izberi
dan ali Ni ponovljeno
5 Izberite
in Uredi, da izberete
zvok za alarm.
6 Dodajte beležko za alarm in
po končanem tipkanju izberite
Končano. Ko se sproži alarm, se
prikaže beležka.
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7 N
 a koncu lahko nastavite interval
dremeža na 5, 10, 20 ali 30
minut, 1 uro ali pa ga izklopite.
8 Ko ste nastavili alarm, izberite
Končano.
OPOMBA: Nastavite lahko do 5
alarmov.
Alarm se sproži tudi, če je telefon
izklopljen.

Uporaba kalkulatorja
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite Orodja
ter nato Kalkulator.
2 S številskimi tipkami vnesite
številke.
3 Za preproste izračune izberite
želeno funkcijo (+, –, x, ÷) in
nato =.
4 Za bolj zapletene izračune izberite
Možnosti, da izberete ukaz.
5 Za brisanje znaka pritisnite tipko
c. Pritisnite in držite tipko c,
če želite izbrisati vse in začeti z
novim izračunom.
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Orodja
Uporaba štoparice
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite Orodja
ter nato Štoparica.
2 Izberite Začetek, da zaženete
časovnik.
3 Izberite Krog, če želite zabeležiti
čas kroga. Shranite lahko
posamezen čas kroga (do 20krat).
4 Izberite Stop, da zaustavite
časovnik.
5 Izberite Povrni, da znova zaženete
štoparico od časa, ko ste jo
ustavili, ali izberite Ponastavi, da
začnete čas meriti od začetka.

Pretvorba enote
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite Orodja
ter nato Pretvornik.
2 Izberite, kaj želite pretvoriti:
Valuta, Površina, Dolžina, Masa,
Temperatura, Prostornina ali
Hitrost.

3 N
 ato lahko izberete enoto in
vnesete vrednost, ki jo želite
pretvoriti, ter enoto, v katero želite
pretvoriti.
4 N
 a zaslonu se pojavi ustrezna
vrednost.

Dodajanje mesta svetovnemu
času
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite Orodja
ter nato Časovni pas.
2 Izberite Možnosti in nato Dodaj
mesto. Začnite z vnašanjem
imena želenega mesta, da se
pojavi na vrhu zaslona. Izberete
lahko tudi možnost Zemljevid,
na katerem lahko izberete želeno
mesto.
3 Pritisnite Izberi, da potrdite izbiro.
NASVET! Če ste v tujini, lahko
spremenite časovni pas. Izberite
Možnosti in nato Spremeni časovni
pas. Izberite želeno mesto kot zgoraj.
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Brskalnik
S priročnim brskalnikom lahko
kadarkoli dostopite do aktualnih
novic, vremenskih napovedi in
informacij o športnih dogodkih
ter prometu. Poleg tega lahko z
brskalnikom prenašate najnovejšo
glasbo, melodije zvonjenja, slike za
ozadja in igre.

Google

Dostop do spleta

Dodajanje in dostop do
priljubljenih

1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite
Brskalnik.
2 Z a neposreden dostop do domače
strani brskalnika izberite
Domov.Ali pa izberite možnost
Vnesite naslov, vnesite želeni
URL in nato izberite Odpri.
OPOMBA: Za povezavo s to storitvijo
in prenos vsebine se zaračunajo
dodatni stroški. Pri omrežnem
ponudniku preverite stroške za
prenos podatkov.
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Za dostop do storitev Google
pritisnite O in izberite Google.
OPOMBA: Dostop do storitev Google
v nekaterih državah morda ni na
voljo. To je odvisno od omrežnih
storitev.

Za enostaven in hiter dostop do
najljubših spletnih mest dodajte
zaznamke in shranite spletne strani.
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite
Brskalnik.
2 Izberite Zaznamki. Na zaslonu se
pojavi seznam priljubljenih.
3 Č
 e želite ustvariti novo mapo,
izberite Možnosti in nato Ustvari
novo mapo. Vnesite ime mape z
zaznamki.
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Brskalnik
4 Č
 e želite dodati nov zaznamek,
izberite Možnosti in pritisnite
Dodaj novo. Vnesite ime za
zaznamek in nato spletni naslov.

Dostop do shranjene strani

5 Izberite Končano. Zaznamek
se bo prikazal na seznamu
zaznamkov.

2 Izberite Shranjene strani.

6 Z a dostop do zaznamka se
preprosto pomaknite do njega in
izberite Odpri.

Shranjevanje strani
1 D
 o želene spletne strani
dostopate tako, kot je opisano
zgoraj.
2 Izberite Možnosti, Shrani
elemente in nato Shrani to stran.
3 V nesite ime za spletno stran, da
jo boste zlahka prepoznali.

1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite
Brskalnik.
3 Izberite Odpri za povezavo s
shranjeno stranjo.

Ogled zgodovine brskalnika
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite Brskalnik
ter nato Zgodovina.
2 P rikazal se bo seznam naslovov
spletnih strani, do katerih ste
dostopali nazadnje.
3 Č
 e želite dostopiti do katere od
teh strani, jo preprosto izberite in
pritisnite Odpri.

4 Izberite Shrani.
NASVET! Ta meni omogoča tudi
urejanje naslovov shranjenih strani in
brisanje shranjenih strani.
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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.

Spreminjanje nastavitev
spletnega brskalnika
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite Brskalnik
ter nato Nastavitve.
2 U rejate lahko naslednje možnosti:
Profili, Možnosti prikaza,
Predpomnilnik, Piškotki, Varnost
in Ponastavi nastavitve.
3 K o ste spremenili nastavitve,
pritisnite Izberi.
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Povezljivost
Pošiljanje in prejemanje datotek
prek povezave Bluetooth
Bluetooth je odlična rešitev za
pošiljanje in prejemanje datotek,
saj ne potrebujete kablov,
vzpostavitev povezave pa je hitra
in enostavna. S slušalko Bluetooth
se lahko povežete tudi za opravljanje
in prejemanje klicev.
Pošiljanje datoteke:
1 Odprite datoteko, ki jo želite
poslati.
2 Izberite Možnosti in nato Pošlji.
Izberite Bluetooth.
3 Izberite Da, da vklopite povezavo
Bluetooth.
4 Telefon GD330 bo samodejno
poiskal druge naprave, ki
podpirajo Bluetooth in so v
dosegu.
5 Izberite napravo, v katero želite
poslati datoteko, in izberite Izberi,
da pošljete datoteko.
6 Datoteka bo poslana.

NASVET! Opazujte vrstico
napredovanja, da se prepričate, da je
bila datoteka poslana.

Prejemanje datoteke:
1 D
 a lahko prejemate datoteke,
mora biti možnost Bluetooth
nastavljena na Vklop in Vidno. Za
več informacij si oglejte spodnji
razdelek Spreminjanje nastavitev
povezave Bluetooth.
2 P ozvani boste, da sprejmete
datoteko pošiljatelja. Izberite Da,
da prejmete datoteko.
3 V idite lahko, kam se je datoteka
shranila. Izberete lahko možnost
Poglej datoteko. Datoteke se
običajno shranijo v ustrezno mapo
v mapi M. zadeve.
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Spreminjanje nastavitev povezave
Bluetooth:

Združevanje z drugo napravo
Bluetooth

1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite
Povezljivost.

Pri združevanju telefona GD330
z drugo napravo lahko nastavite
povezavo, ki je zaščitena z geslom.
Tako je združevanje varneje.

2 Izberite Bluetooth in nato
Nastavitve.
Spremenite:
Vidnost aparata – Na voljo so
možnosti Vidno, Vidno za 1
minuto ali Skrit.
Ime mojega tel. – Vnesite ime
za GD330.
Podprte naprave – Poiščite profil,
ki ga podpira GD330.
Moj naslov – Poiščite naslov
svoje naprave Bluetooth.
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1 P reverite, ali je možnost Bluetooth
nastavljena na Vklop in Vidno.
Vidljivost lahko spremenite v
meniju Nastavitve.
2 Izberite Združene naprave in
pritisnite Novo.
3 G
 D330 začne iskati naprave.
Če najde kakšno napravo, se na
zaslonu pojavita možnosti Osveži
in Dodaj.
4 Izberite napravo, s katero želite
združiti telefon, vnesite kodo in
pritisnite Dodaj.
5 T elefon se poveže z drugo
napravo, na kateri vnesite isto
kodo.
6 Z geslom zaščitena povezava
Bluetooth je pripravljena.
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Povezljivost
Uporaba slušalke Bluetooth
1 P reverite, ali je možnost Bluetooth
nastavljena na Vklop in Vidno.
2 D
 a slušalko nastavite v način
združevanja in združite naprave,
sledite navodilom, priloženim
slušalki.
3 Izberite Da, da se vzpostavi
povezava. GD330 bo samodejno
preklopil na profil Slušalka.

5 T elefon povežite z računalnikom.
Na telefonu se izpiše:
“Povezano” z masovnim
pomnilnikom.
Ne izključite med prenosom.
OPOMBA: Ko izberete masovni
pomnilnik, je treba telefon znova
povezati z računalnikom, da se
masovni pomnilnik zažene.

Uporaba telefona kot
masovnega pomnilnika
Telefon lahko uporabite kot masovni
pomnilnik.
1 P rekinite povezavo telefona in
računalnika.
2 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O.
3 Izberite Povezljivost in nato način
Vrsta USB povezave.
4 O
 značite Masovni pomnilnik in
pritisnite Izberi.
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Nastavitve
Spreminjanje profilov

Uporaba načina na letalu

V tej mapi lahko prilagodite
nastavitve telefona GD330 po svojih
željah.

Če želite vklopiti letalski način, na
zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite Nastavitve
ter Profili. Izberite Način na letalu in
pritisnite O, da ga aktivirate.

Profil lahko hitro spremenite na
zaslonu v stanju pripravljenosti.
Pritisnite tipko L in nato profil, ki
ga želite aktivirati.
V meniju z nastavitvami lahko
prilagajate nastavitve posameznih
profilov.
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite
Nastavitve.
2 Izberite možnost Profili in nato
profil, ki ga želite urejati.
3 Izberite Možnosti in nato Uredi.
4 S premenite lahko vse možnosti
zvoka in opozorila, ki so na
voljo na seznamu, vključno z
nastavitvami za možnosti Melod.
zvonjenja, Glasnost, Opozorila
na sporočila itd.
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Letalski način ne dovoljuje klicev,
povezovanja z internetom, pošiljanja
sporočil ali uporabe povezave
Bluetooth.
OPOMBA: Bluetooth lahko v
letalskem načinu vklopite tako, da
ročno izberete to možnost.

Spreminjanje nastavitev
telefona
Uživajte v svobodi prilagajanja
telefona GD330 svojim željam in
okusu.
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite
Nastavitve.
2 Izberite Telefon in nato možnost s
spodnjega seznama.
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Nastavitve
Vibracija tipkovnice –
Spremenite nastavitev tipkovnice
na vibriranje

Klicanje – Izberite zaslon, ki bo
uporabljen pri klicanju.

Jeziki – Spremenite jezik zaslona
telefona GD330.

Osvetlitev ozadja – Izberite,
koliko časa naj ostane vklopljena
osvetlitev ozadja.

Varčevanje z energijo –
Nastavitev za varčevanje z
energijo preklopite na Vklop ali
Izklop.
Informacije – Oglejte si tehnične
informacije o telefonu GD330.

Spreminjanje nastavitev zaslona
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite
Nastavitve.
2 Izberite Zaslon in nato izberite
med možnostmi:

Pisava – Prilagodite pisavo.

OPOMBA: Dlje kot je osvetlitev
ozadja vklopljena, več energije
baterije se porabi, zato boste
morali telefon polniti pogosteje.
Tema telefona – Hitro spremenite
celotni videz zaslona.
Pozdravno sporočilo – Vnesite
pozdravno sporočilo, ki se prikaže
pri vklopu telefona.
3 Izberite Izberi, da shranite
nastavitve.

Tema na zaslonu – Izberite
temo zaslona za zaslon v stanju
pripravljenosti in zaslon za vklop/
izklop.
Slog menija – Izberite slog za
prikazovanje menijev.
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Uporaba datuma in časa
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite
Nastavitve.
2 Izberite Datum & Ura.
Prilagodite nastavitve datuma
in časa ali izberite samodejno
posodabljanje časa, ko ste na
potovanju ali ob prehodu na poletni/
zimski čas.

Spreminjanje varnostnih
nastavitev
1 N
 a zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O in izberite
Nastavitve.
2 Izberite Varnost. Na voljo so
naslednje možnosti:
Zahtevek za PIN geslo –
Nastavite telefon tako, da pri
vklopu zahteva kodo PIN za
kartico SIM.
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Zaklep telefona – Nastavite
zaklepanje telefona, da preprečite
nepooblaščeno uporabo.
Potrebujete varnostno kodo.
Spremeni gesla – Spremenite
kode: PIN / PIN2 / Varnostno
geslo.
OPOMBA: Varnostna koda
Varnostna koda preprečuje
nepooblaščeno uporabo vašega
telefona. Privzeta varnostna
koda je nastavljen na “0000”
in je potrebna za izbris vseh
vnosov v telefon in za aktivacijo
ponastavitve menija nastavitev.
Varnostna koda je potrebna tudi
za omogočanje ali onemogočanje
funkcije zaklepa telefona, da bi
se preprečila nepooblaščena
uporaba telefona. Privzeto
nastavitev varnostne kode lahko
spremenite v možnosti Varnost >
Spremeni gesla.
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Nastavitve
Uporaba upravitelja pomnilnika
GD330 ima na voljo tri pomnilnike:
v telefonu, kartico SIM in zunanjo
pomnilniško kartico (pomnilniško
kartico boste morda morali kupiti
posebej).
Z upraviteljem pomnilnika lahko
ugotovite, kako je posamezen
pomnilnik uporabljen in koliko
prostora je na voljo.
Na zaslonu v stanju pripravljenosti
pritisnite O. Izberite Nastavitve in
nato Urejanje pomnilnika.
Skupen pomnilnik telefona –
Oglejte si, koliko pomnilnika je v
GD330 na voljo za slike, zvoke,
videoposnetke, vsebine Flash,
sporočila MMS, aplikacije, javanske
aplikacije in druge vsebine.
Rezerviran pomnilnik telefona –
Oglejte si, koliko pomnilnika je v
telefonu na voljo za sporočila SMS,
kontakte, elemente koledarja,
seznam opravil, beležke, alarme,
zgodovino klicev, zaznamke in druge
elemente.

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 morda
morali kupiti posebej).
Nastavitev primarnega pomnilnika –
Izberite Pomnilnik telefona ali
Zunanji pomnilnik.

Spreminjanje ostalih nastavitev
Omrežje – GD330 se samodejno
poveže z želenim omrežjem.
Če želite spremeniti nastavitve,
uporabite ta meni.
Internetni profili – Nastavite
profile za vzpostavitev povezave z
internetom.
Dostopne točke – vaš omrežni
operater je že shranil to informacijo.
S tem menijem lahko dodate nove
dostopne točke.
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Paketna podatkovna povezava –
Nastavite paketno podatkovno
povezavo.
Ponastavi nastavitve – S to
možnostjo ponastavite telefon na
tovarniške nastavitve. Vnesti boste
morali varnostno kodo.

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

Nadgradnja programske opreme
Program za nadgradnjo
programske opreme mobilnika LG
Za več informacij o namestitvi in
uporabi programa obiščite http://
update. lgmobile.com.
S to funkcijo lahko hitro in priročno
nadgradite programsko opremo na
najnovejšo različico prek interneta, ne
da bi obiskali servisni center. Program
za nadgradnjo 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 baterije,
se lahko mobilnik hudo poškoduje.
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Pripomočki
Za mobilni telefon je na voljo različna dodatna oprema.
Ta je navedena spodaj.
Polnilnik

Podatkovni kabel in CD

Povežite in
sinhronizirajte
GD330 in
računalnik.
Baterija

Uporabniški priročnik

Več o telefonu
GD330.

Stereo slušalke

Opomba
• V
 edno

•

uporabljajte originalno
dodatno opremo LG. V nasprotnem
primeru lahko pride do razveljavitve
garancije.
P ripomočki se razlikujejo po regijah;
za dodatna vprašanja se obrnite na
naše regionalno servisno podjetje ali
zastopnika.

78 LG GD330 | Uporabniški priročnik

D330_Slovenia_1.0_0129.indd 78

2010.1.29 11:12:41 AM

Omrežna storitev

Tehnični podatki

Brezžični telefon, opisan v tem
priročniku, je odobren za uporabo v
omrežjih GSM 850, GSM 900,
DCS 1800 in PCS 1900.

Splošno

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.
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Ime izdelka: GD330
Sistem: GSM 850 / GSM 900 / DCS
1800 / PCS 1900
Temperatura okolja
Maks.: +55 °C (praznjenje),
+45 °C (polnjenje)
Min.: -10 °C
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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

MOŽNI UKREPI

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 šibak
Izven omrežja GSM

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

Funkcije
ni
mogoče
nastaviti

Ponudnik storitev je ne
podpira ali pa je potrebna
registracija

Obrnite se na ponudnika
storitev.

Ni
mogoče
klicati

Napaka pri klicanju
Vstavljena je nova kartica
SIM Dosežena je omejitev
zaračunavanja

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

Telefona
ni
mogoče
vklopiti

Tipka za vklop/izklop je bila
pritisnjena prekratek čas
Baterija je prazna
Stiki baterije so umazani

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

D330_Slovenia_1.0_0129.indd 81

81

2010.1.29 11:12:44 AM

ODPRAVLJANJE TEŽAV
SPOROČILO

MOŽNI VZROKI

MOŽNI UKREPI

Napaka
pri
polnjenju

Baterija je povsem prazna

Napolnite baterijo. Poskrbite,
da je temperatura okolja
ustrezna, malo počakajte in
znova polnite.
Preverite napajanje in
povezavo s telefonom.
Preverite stike baterije in jih
po potrebi očistite.
Priključite na drugo vtičnico
ali preverite napetost.
Če se polnilnik ne segreje,
ga zamenjajte.
Uporabljajte samo originalno
dodatno opremo LG.
Zamenjajte baterijo.

Temperatura je izven razpona
Težava s stiki
Omrežje ni pod napetostjo
Polnilnik je okvarjen
Napačen polnilnik
Baterija je okvarjena

Telefon
izgublja
omrežje

Signal je prešibek

Samodejno se vzpostavi
povezava z drugim
ponudnikom storitev.

Številka ni
dovoljena

Vklopljena je funkcija Fiksne
številke.

Preverite nastavitve.

Zatemnitev
zaslona
LCD

Skoraj prazna baterija
Ko je baterija prazna, se
prikaz na zaslonu LCD
zatemni, da se tako zmanjša
poraba energije.

Napolnite baterijo.
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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

How to fold

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.

Fold Quick Reference Guide along the
perforated line so that the cover faces
upwards as illustrated below.
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Parts of the phone
5
1
9

GD330

2

QUICK REFERENCE GUIDE

3
4

10
6
7
8
11

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING LG
MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

1. Main LCD
2. Left soft key/
Right soft key
3.Multitasking key
4. Send key
5. ALC (Auto
Luminance Control)
Sensor

6. Navigation Keys
7. Clear key
8. End/Power key
9. Charger, USB Cable,
Handsfree connector
10. Volume key
11. Camera Hot key

Your standby screen

v All tracks - Contains all of the songs you have on your

Whenever your GD330 isn’t in use it will return to your standby
screen. From here you can access menu options, make a quick
call and change your profile – as well as many other things.

v Playlists - Contains any playlists you have created.

The main menu

v Genres - Browse through your music collection by genre.

The main menu provides twelve menu options.
To open the menu:
1. Select Menu.
2. The main menu will appear on the screen.
3. Select menu you want to use.

v Shuffle tracks - Listen to your music in a random order.

Music
Your GD330 has a built-in music player so you can play all your
favourite tracks. To access the music player, select Music from the
Multimedia menu.
v Recently played - View all of the songs you have played
recently.
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phone.

v Artists - Browse through

your music collection by artist.

v Albums - Browse through your music collection by album.

Playing a song
1. From the standby screen, press and select Multimedia. From
here select Music and then choose All tracks.
2. Select the song you want to play and choose Play.
3. Press to pause the song.
4. Press to skip to the next song.
5. Press to skip to the previous song.
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Camera

Video camera

Using the camera module built in your phone, you can take
pictures or record videos. Additionally, you can send photos to
other people and select photos as wallpaper.

Shooting a quick video

Tip: W
 hen using the camera, power consumption increases.
If
icon appears on the wallpaper, indicating low battery,
recharge the battery before use.

To take a picture
1. Press to open the viewfinder.
2. Focus the camera on what you want to take.
3. Press to take a photo.
Viewing your saved photos
1. You can access your saved photos from within the camera
mode and from the Album.
2. Your album will appear on the screen.
3. Highlight the photo you want to view to bring it to the front
of the album.
4. Select the photo to open it fully.

1. Move the camera mode switch to
and press O. The
video camera’s viewfinder will appear on screen.
2. Focus the camera on what to record.
3. Press O once to start recording.
4. REC will appear at the bottom of the viewfinder. Press O
again to stop recording.
Watching your saved videos
1. You can access your saved videos from within the video camera
mode and from the Album. Your album will appear on screen.
2. Highlight the video you want to view to bring it to the front of
the album.
3. Select the video to open it fully.

FM radio

Games & Apps

Your GD330 has an FM radio feature so you can tune into your
favourite stations to listen to on the move.

You can download games and applications to your phone to keep
you amused when you have time to spare.

From the standby screen, press O and select Multimedia
then FM radio, enter the channel number of the station you
would like to listen to.
NOTE: You need to insert your headphones to listen to the radio.
Insert them into the same socket as your charger.

Voice recorder
Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.
1. From the standby screen, press O and select Multimedia.
2. Select O to begin recording.
3. Select Stop to end recording.
4. Select Play in the options menu to listen to your recording.
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Playing a game
1. From the standby screen, press O and select Games & apps.
2. Select My games & apps, and then select Games.
3. Select a game and press Launch.
Viewing applications
You can manage the Java applications installed in your phone
by using the Applications menu You can also delete downloaded
applications.
1. From the standby screen, press O and select Games & apps.
2. Select My games & apps and choose Applications.
3. View and manage any applications you have
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VAMA TRADE POVŠIČ & CO. TRGOVINA d.o.o.
Gojače 6 f, 5262 Črniče

GARANCIJSKI LIST
za telekomunikacijske proizvode

Model:
Serijska št./ IMEI:

Garancija velja
24 mesecev od dneva prodaje
Prodajalec (datum, žig, podpis)

V primeru zamenjave proizvoda garancija velja do:
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Garancijska izjava
Podjetje VAMA TRADE POVŠIČ & CO. TRGOVINA d.o.o. jamči za kakovost oz. za brezhibno
delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Jamstvo velja v
primeru, da boste proizvod pravilno priključili, uporabljali in vzdrževali po navodilih za uporabo.
V garancijskem roku zagotavljamo ustrezne servisne storitve in potrebne nadomestne dele
tako, da bomo najkasneje v roku 45 dni po prejemu zahtevka in proizvoda na naše stroške
odpravili okvare oziroma pomanjkljivosti.
Izdelek, ki ne bo popravljen v tem roku, bomo na zahtevo kupca zamenjali z novim.
Garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega popravila.
Proizvod lahko pošljete v popravilo v garancijskem roku pooblaščenemu servisu po pošti na
stroške naslovnika preko pošte Slovenije. Stroškov prevoza in prenosa proizvoda z drugimi
transportnimi sredstvi ni mogoče uveljavljati.
Napeljava mora ustrezati splošno veljavnim predpisom in standardom za telekomunikacijske
naprave in za električno omrežje.
Garancija začne veljati z dnevom nakupa proizvoda, kar dokažete s potrjenim garancijskim
listom (datum, žig in podpis prodajalca) in računom. Najkrajši garancijski rok je 24 mesecev od
dneva prodaje. Garancijo uveljavljajte pri pooblaščenem serviserju oziroma prodajalcu, kjer
ste proizvod kupili.
V primeru poškodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport, mehanske poškodbe, vdor
tekočine, izpostavljenost vlagi, vpliv okolice, udarec strele, visokonapetostni sunki, elementarne nezgode), uporabe neoriginalne dodatne opreme, neupoštevanje navodil za uporabo,
nepooblaščenih posegov ali nepravilne uporabe, garancija ne velja. Iz garancije so izvzeti
potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi, če predpisi ne določajo drugače.
Vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.
Čas po preteku garancijskega roka, v katerem zagotavljamo vzdrževanje, nadomestne dele in
priklopne aparate je trikrat daljši od garancijskega roka.

Pooblaščeni servis:

VAMA TRADE POVŠIČ & CO. TRGOVINA d.o.o.
Obrtna cona Gojače
Gojače 6 f
5262 Črniče
Tel.: 05 366 49 11
Fax.: 05 366 49 10
El.pošta: servis@vamatrade.com
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