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To urządzenie wykorzystuje niezharmonizowane
częstotliwości łączności bezprzewodowej i jest
przeznaczone do użytku we wszystkich krajach Unii
Europejskiej.
W Unii Europejskiej korzystanie z sieci WLAN wewnątrz
budynków nie jest objęte żadnymi ograniczeniami.
Korzystanie z sieci WLAN na zewnątrz jest zabronione
we Francji.

Bluetooth QD ID B015891

Niektóre informacje zawarte w
tej instrukcji mogą odbiegać
od stanu faktycznego
telefonu, w zależności od jego
oprogramowania lub operatora
sieci.
Ze względu na ekran dotykowy
ten telefon nie jest zalecany
dla osób niewidomych i
słabowidzących.
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Gratulujemy zakupu zaawansowanego,
kompaktowego telefonu komórkowego
GW620 firmy LG, umożliwiającego
korzystanie z najnowocześniejszych
cyfrowych technologii komunikacyjnych.

Postępowanie ze zużytym urządzeniem
1 Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego
kontenera na odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie
2002/96/WE.
2 Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych
urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi
odpadami miejskimi. Sprzęt taki winien być przekazany do
punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze
lokalne.
3 Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega
potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska
naturalnego i ludzkiego zdrowia.
4 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania
ze zużytym sprzętem można uzyskać we właściwym urzędzie
miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie,
w którym został nabyty produkt.
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Opis telefonu
Stereofoniczne złącze
słuchawkowe
Klawisz zasilania/blokowania
Włączanie/wyłączanie telefonu oraz
blokowanie/odblokowywanie ekranu.
Słuchawka
Czujniki zbliżenia i
natężenia światła
Przycisk Wstecz
Naciśnięcie tego przycisku spowoduje
powrót do poprzedniego ekranu
Klawisz menu
Wciśnięcie tego klawisza
umożliwia sprawdzenie opcji
dostępnych w aplikacjach.
Przycisk ekranu głównego
Służy do przechodzenia do
domyślego ekranu głównego.

OSTRZEŻENIE: Umieszczanie na telefonie ciężkich przedmiotów
lub siadanie na nim może spowodować uszkodzenie ekranu LCD i
zakłócić funkcjonowanie ekranu dotykowego. Nie należy zakrywać
folią ochronną czujnika zbliżeniowego ekranu LCD.
Może to zakłócić działanie czujnika.
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Opis telefonu
Gniazdo ładowarki i
przewodu do przesyłu
danych (USB)
WSKAZÓWKA!
Przed podłączeniem
przewodu USB
należy zaczekać
na uruchomienie
telefonu i
zarejestrowanie go
w sieci .

Klawisze regulacji
głośności
• Podczas
bezczynności ekranu:
głośność dzwonka.
• Podczas połączenia:
głośność słuchawki.
• Podczas odtwarzania
muzyki: regulacja
głośności.
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Pokrywa slotu karty
micro SD

Klawisz odtwarzacza
muzyki
Służy do
bezpośredniego
przechodzenia do
menu Muzyka.
Klawisz aparatu
Naciśnięcie i
przytrzymanie
pozwala na
bezpośrednie
przejście do menu
aparatu.

Gniazdo karty SIM
Obiektyw aparatu
fotograficznego

Pokrywa
komory
baterii

Bateria
Lampa
błyskowa
Gniazdo karty
pamięci
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Widok otwartego telefonu

Klawisz CTRL
Służy do
wprowadzania
symboli oraz
pewnych liczb
Zmiana trybu
wprowadzania tekstu
(wielkie/małe)
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Klawisz Enter
Klawisz Wyczyść
Każde naciśnięcie tego
klawisza usuwa jeden znak.
Naciśnięcie i przytrzymanie
powoduje usunięcie całej
wpisanej treści.
Klawisz spacji
Służy do wprowadzania znaku
spacji podczas edytowania.

Instalacja karty SIM i baterii
1 Zdejmij pokrywę komory
baterii.
Zsuń pokrywę baterii w dół
telefonu.

2 Wyjmij baterię
Chwyć baterię za górną
krawędź i wyjmij ją z komory.

OSTRZEŻENIE: Nie
wolno wyjmować baterii, gdy
telefon jest włączony, gdyż
może to spowodować jego
uszkodzenie.
Sposób bezpiecznego
usunięcia baterii ze sprzętu:
Zdemontuj zużytą baterię,
wykonując czynności w
odwrotnej kolejności, niż
podczas montażu.
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Instalacja karty SIM i baterii
3 Włóż kartę SIM
Wsuń kartę SIM do uchwytu
karty. Upewnij się, że miejsce
styku karty (w kolorze złotym)
jest zwrócone w dół. Aby
wyjąć kartę SIM, delikatnie
wypchnij ją w przeciwnym
kierunku.

12
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4 Włóż baterię
Najpierw wsuń dolną część
baterii w dolną krawędź
komory baterii. Upewnij
się, że styki baterii dotykają
styków w telefonie. Dociśnij
górną część baterii.
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Ładowanie telefonu
Otwórz pokrywę złącza
ładowarki znajdującego się z
boku telefonu GW620. Włóż
wtyk ładowarki do gniazda
telefonu i podłącz ładowarkę do
sieci. Telefon GW620 powinien
być ładowany do momentu
wyświetlenia ikony
oznaczającej pełne naładowanie.

UWAGA: Telefon GW620 ma
wewnętrzną antenę. Należy
uważać, aby nie zadrapać lub
nie uszkodzić części zaznaczonej
na obrazku poniżej, ponieważ
będzie to miało negatywny
wpływ na działanie telefonu.

UWAGA: Pełne naładowanie
baterii przy pierwszym użyciu
pozwala na wydłużenie czasu jej
eksploatacji.

14
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Karta pamięci
Wkładanie karty pamięci
Karty pamięci umożliwiają
zwiększenie ilości pamięci
dostępnej w telefonie.
UWAGA: Karta pamięci stanowi
wyposażenie dodatkowe.
Wsuwaj kartę pamięci do
gniazda, aż znajdzie się na
swoim miejscu (usłyszysz
kliknięcie). Miejsce styku karty
(w kolorze złotym) musi być
zwrócone do dołu.

UWAGA: Podczas wyjmowania
karty pamięci SD z telefonu
GW620 należy wybrać
kolejno menu Ustawienia
– Karta SD i pamięć telefonu.
Następnie należy dotknąć
polecenia Odłącz kartę SD, aby
bezpiecznie wyjąć kartę.

OSTRZEŻENIE: Kartę
pamięci należy w pełni
wsunąć do gniazda. W
przeciwnym razie karta może
ulec uszkodzeniu.

UWAGA: Zdjęcia oraz filmy
wideo można rejestrować
wyłącznie po włożeniu karty
pamięci SD. Zdjęcia i filmy
wideo są zapisywane wyłącznie
na karcie pamięci SD.
Także pobieranie plików z
Internetu jest możliwe tylko na
kartę pamięci SD.
15

Karta pamięci
Formatowanie karty
pamięci
Karta pamięci może już być
sformatowana. W przeciwnym
wypadku przed pierwszym
użyciem kartę należy
sformatować.
UWAGA: Formatowanie
powoduje usunięcie wszystkich
plików.
1 Wybierz menu Ustawienia.
2 Przewiń i dotknij opcji Karta
SD i pamięć telefonu, a
następnie przewiń i wybierz
opcję Formatuj kartę SD.
3 Dotknij opcji Formatuj kartę
SD, a następnie potwierdź
wybór.
4 Wprowadź hasło, jeśli zostało
ustawione. Karta zostanie
sformatowana i będzie
gotowa do użytku.
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UWAGA: Jeśli na karcie
pamięci znajdowały się dane,
po sformatowaniu struktura
folderów może uleć zmianie z
powodu usunięcia wszystkich
plików.

Przenoszenie kontaktów
Aby przenieść kontakty z karty
SIM do pamięci telefonu:
1 Dotknij ikony
i naciśnij
klawisz Menu.
2 Wybierz opcję Importuj
kontakty.
3 Wybierz opcję Zaznacz
wszystko lub wybierz nazwy
po kolei.
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Ekran główny
Ten ekran umożliwia dostęp
do opcji menu, nawiązywanie
połączeń, wyświetlanie informacji
o stanie telefonu, a także dostęp
do wielu innych funkcji.

Wskazówki dotyczące
ekranu dotykowego
Ekran główny pozwala
także doskonale opanować
umiejętność obsługi ekranu
dotykowego.
Aby wybrać element, dotknij
środka jego ikony.
• Nie naciskaj zbyt silnie — ekran
dotykowy jest wystarczająco
czuły, by wykryć delikatne
dotknięcie.
• Do dotykania opcji używaj
opuszka palca.. Uważaj, aby nie
dotknąć innych przycisków.
• Gdy podświetlenie ekranu jest
wyłączone, naciśnij klawisz
zasilania lub Menu.

• Po pozostawieniu telefonu
GW620 w stanie bezczynności
na wyświetlaczu pojawi się
ekran blokady.

Dotykowa obsługa telefonu
GW620
Aby przełączyć między ekranami
głównymi, wystarczy przesunąć
palcem po wyświetlaczu w lewo
lub w prawo.

Odblokowywanie ekranu
Gdy ekran jest zablokowany,
naciśnij klawisz Menu lub dotknij
i przytrzymaj ikonę
na ekranie
dotykowym, aby powrócić do
ekranu głównego.
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Ekran główny
Pasek powiadomień

Ekran dotykowy

Dotknij i przytrzymaj obszar
paska stanu na ekranie, a
następnie przeciągnij
w dół.
W tym miejscu możesz sprawdzić
stan łączności Wi-Fi i Bluetooth
oraz inne powiadomienia.

Elementy sterujące na ekranie
dotykowym telefonu GW620
zmieniają się dynamicznie w
zależności od wykonywanego
zadania. Na niektórych ekranach
można przewijać w górę i w
dół lub przesuwać od lewej do
prawej.

18
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Przesuwanie w lewo i w prawo

Uruchamianie aplikacji
Aby uruchomić aplikację,
wystarczy dotknąć jej ikony.

Czujnik odległości

Przesuwanie w górę i w dół

Ten czujnik mierzy odległość
wyświetlacza od najbliższego
obiektu, dzięki czemu po
nawiązaniu lub odebraniu
połączenia automatycznie
wyłącza podświetlenie ekranu i
blokuje klawiaturę, gdy telefon
jest trzymany blisko ucha. Ta
funkcja umożliwia przedłużenie
czasu pracy baterii i zapobiega
nieumyślnemu uruchomieniu
różnych operacji za pomocą
klawiatury dotykowej,
jednocześnie eliminując
konieczność odblokowywania
klawiatury w celu na przykład
wyszukania numeru w spisie
telefonów w trakcie rozmowy.
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Ekran główny
Ustawianie domyślnego ekranu głównego
Telefon GW620 udostępnia dwa ekrany główne: Android
Home i LG Dom. Każdy z nich można wybrać jako ustawienie
domyślne. Po ustawieniu domyślnego ekranu głównego
spowoduje przejście do ekranu
dotknięcie ikony
domyślnego.
Aby zmienić domyślny ekran główny, wybierz w menu opcję
Wybór strony głównej.

Ustawianie motywu ekranu
głównego
Na ekranie głównym LG
Dom naciśnij klawisz Menu i
wybierz opcję Ustaw motyw
ekranu głównego. Wybierz
opcję Domyślny lub Appet.
Wybierz opcję Tapeta +
ikona lub Tylko ikona, aby
pozostawić bieżącą tapetę i
zmienić tylko ikonę.
W przypadku wybrania
opcji Appet oraz Tapeta +
ikona, zostaną wyświetlone
całkowicie różne style tapet
i ikon.
20
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Do ekranu głównego można dodawać ikony.
Aby dodać skróty na ekranie głównym:
Z ekranu głównego Android Home: Dotknij i przytrzymaj
ikonę w menu, po czym upuść ją w wybranym miejscu ekranu
głównego
Z ekranu głównego LG Dom: Dotknij i przytrzymaj ikonę w
.
menu i przeciągnij ją do obszaru
Aby usunąć skróty z ekranu głównego, dotknij i przytrzymaj
.
ikonę i przeciągnij ją do obszaru
Ikony można przenosić do
innych grup – wystarczy
dotknąć i przytrzymać ikonę,
a następnie przeciągnąć ją
do innej grupy. Istnieje także
możliwość zmiany nazwy
grupy. W tym celu dotknij i
przytrzymaj nazwę grupy i
wprowadź nową nazwę. Po
naciśnięciu klawisza Menu
możesz dodać kolejne grupy
(maksymalnie 6). Wybierz
opcję Zresetuj grupy, jeżeli
chcesz przywrócić grupy
domyślne.
21

Ekran główny
Ekran główny LG Dom
Klawisze szybkiego dostępu
Klawisze szybkiego dostępu na
ekranie głównym umożliwiają
łatwy dostęp do najczęściej
używanych funkcji telefonu
za pomocą jednokrotnego
dotknięcia ekranu.
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Dotknij tej ikony, aby
wyświetlić klawiaturę
dotykową umożliwiającą
nawiązanie połączenia.
Wpisz numer i dotknij
opcji Połącz.

Dotknij tej ikony,
aby otworzyć listę
kontaktów. Aby
wyszukać numer w
celu nawiązania z nim
połączenia, wprowadź
nazwę kontaktu za
pomocą klawiatury
dotykowej. Możesz
również utworzyć nowe
kontakty i modyfikować
istniejące.

Dotknij tej ikony, aby
uzyskać dostęp do menu
Wiadomości. Umożliwia
ono tworzenie nowych
wiadomości.

Dotknij, aby otworzyć
menu główne.
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Ekran główny
Dotknij długo ekran główny.
Zostaną wyświetlone cztery
dostępne opcje.

Do ekranu głównego można dodać skróty, widgety, foldery i
tapetę. Na przykład, aby dodać folder, wybierz kolejno opcje
Foldery i Nowy folder. Na ekranie głównym zostanie wtedy
wyświetlony nowy folder. Aby usunąć go, dotknij długo folder i
.
przeciągnij go do obszaru
W przypadku wybrania opcji Tapety, możesz ustawić tapetę z
Galerii lub Galerii tapet.
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna zarówno na ekranie głównym
Android, jak i na ekranie głównym LG.

24
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Powrót do poprzedniej
aplikacji
Dotknij i przytrzymaj ikonę
. Na ekranie zostanie
wyświetlone okno z listą
ostatnio używanych aplikacji.
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Ekran główny
Ekran główny Android Home
Na ekranie głównym dostępna
jest opcja wyszukiwania przy
użyciu wyszukiwarki Google

Dotknij ikony
, aby
wyświetlić pełne menu.

26
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Komunikacja
Ikona Opis
Dotknij, aby uzyskać dostęp do przeglądarki internetowej.
Dotknij tej ikony, aby otworzyć listę kontaktów.
Możesz również utworzyć nowe kontakty i modyfikować
istniejące.
Dotknij tej ikony, aby wyświetlić klawiaturę dotykową
umożliwiającą nawiązanie połączenia.
Dotknij tej ikony, aby uzyskać dostęp do menu poczty
e-mail. To menu umożliwia sprawdzanie otrzymanych
wiadomości e-mail oraz tworzenie nowych wiadomości
e-mail.
Dotknij, aby korzystać i zarządzać ulubionymi kontaktami.
Dotknij tej ikony, aby uzyskać dostęp do menu
Wiadomości. Umożliwia ono tworzenie nowych
wiadomości SMS i MMS.
Kreator e-mail
Łatwo łącz się z sieciami społecznościowymi i zarządzaj
nimi.
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Ekran główny
Ikona Opis
Dotknij, aby uzyskać dogodny dostęp do poczty z
wykorzystaniem protokołu Exchange.
Umożliwia dwukierunkową synchronizację kontaktów z
serwerem Exchange.
Umożliwia synchronizację zadań w usłudze Exchange.
Zarządzaj kalendarzem z włączoną funkcją synchronizacji
dwukierunkowej z kalendarzem Exchange.
Dotknij, aby zarządzać opcjami i ustawieniami aplikacji
Moxier do obsługi poczty, kontaktow, kalendarz i zadań.

28
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Multimedia
Ikona Opis
Dotknij, aby otworzyć aparat cyfrowy.
Dotknij, aby słuchać radia.
Zbieraj, porządkuj i sortuj pliki ze zdjęciami i filmami
wideo na karcie pamięci.
Dotknij, aby otworzyć odtwarzacz multimediów.
Dotknij, aby uruchomić odtwarzacz muzyki.
Dotknij, aby edytować pliki wideo.

Narzędzia
Ikona Opis
Dotknij, aby uzyskać bezpośredni dostęp do menu Alarm.
Dotknij, aby wykonać podstawowe obliczenia
matematyczne, takie jak dodawanie, odejmowanie,
mnożenie i dzielenie.
Dotknij, aby uzyskać dostęp do pakietu Quickoffice.

29

Ekran główny
Ikona Opis
Dotknij, aby nagrać notatki głosowe lub inne pliki audio.
Dotknij, aby dostosować ogólne ustawienia telefonu GW620.
Dotknij, aby wybrać domyślne ustawienie ekranu głównego.

Google
Ikona Opis
Służy do śledzenia harmonogramu spotkań i tworzenia
zaproszeń dotyczących spotkań.
Umożliwia używanie internetowej usługi poczty e-mail
firmy Google w telefonie.
Dotknij, aby uzyskać dostęp do map Google,
przeszukiwać lokalizacje oraz katalogi.
Włącza komunikator firmy Google, który umożliwia
komunikowanie się z innymi osobami.
Dotknij, aby uzyskać dostęp do sklepu Android Market.
Dostępne są następujące foldery: Aplikacje, Gry, Szukaj i
Pobrane elementy.
Umożliwia korzystanie z usługi internetowego przesyłania
strumieniowego plików wideo, dzięki której można
oglądać filmy wideo przesłane przez inne osoby.
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Pliki do pobrania
W tej kategorii zostaną dodane aplikacje pobrane ze sklepu oraz
inne niedawno zainstalowane aplikacje.
Ikona Opis
Dotknij, aby zainstalować grę lub aplikację Java.
UWAGA: Aplikacje firm trzecich preinstalowanie w telefonie mogą
nie posiadać języka polskiego. W razie problemów z ich używaniem,
prosimy zwrócić się do producenta oprogramowania.
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Ekran główny
Wyświetlanie paska stanu

Ikona Opis

Pasek stanu zawiera ikony
informujące o stanie telefonu,
m.in. o sile sygnału, nowych
wiadomościach i stanie baterii,
a także o aktywności połączenia
Bluetooth lub połączenia
danych.
W tabeli poniżej wyjaśniono
znaczenie ikon, które mogą się
pojawić na pasku stanu.

[Pasek stanu]
Ikona Opis

Funkcja głośnomówiąca
Wyciszenie połączeń
Nieodebrane
połączenie
Aktywna łączność
Bluetooth
Podłączone urządzenie
Bluetooth
Ostrzeżenie systemowe

Brak karty SIM

Alarm

Brak sygnału

Nowa wiadomość
głosowa

Aktywna łączność Wi-Fi
Przewodowy zestaw
słuchawkowy
Przekazywanie
połączeń
32

Zawieszone połączenie
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Tryb lotu
Milczy
Wibracje
Brak karty SD

Ikona Opis
Pełne naładowanie
baterii
Ładowanie baterii w
toku
Odbieranie danych
Wysyłanie danych
Odbieranie i wysyłanie
danych
Połączenie USB z
komputerem
Pobieranie
Wysyłanie
Pobieranie danych GPS
GPS włączone
Wiadomość serwisowa
Wiadomość z
ustawieniami
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Połączenia
WSKAZÓWKA!
Naciśnij klawisz zasilania, aby
zablokować ekran dotykowy
i zapobiec przypadkowemu
nawiązaniu połączenia.

Nawiązywanie połączenia
1 Dotknij ikony

, aby
otworzyć klawiaturę.
2 Wprowadź numer za pomocą
klawiatury. Aby usunąć cyfrę,
naciśnij przycisk kasowania
poprzedniego znaku.
3 Dotknij opcji Połącz, aby
nawiązać połączenie.
4 Aby zakończyć połączenie,
dotknij opcji Zakończ.
WSKAZÓWKA! Aby
wprowadzić znak + w celu
nawiązania połączenia
międzynarodowego,
przytrzymaj klawisz
. Na
klawiaturze QWERTY naciśnij i
przytrzymaj klawisz 0.

34

Nawiązywanie połączeń z
kontaktami
1 Dotknij ikony

, aby
otworzyć menu Kontakty.
2 Przewiń listę kontaktów lub
i wprowadź
dotknij ikony
pierwsze litery nazwy
kontaktu, z którym chcesz
nawiązać połączenie.
3 Wybierz kontakt z
wyświetlonej listy, a
następnie wybierz numer,
jeśli dla kontaktu zapisano
kilka numerów telefonu.

Odbieranie i odrzucanie
połączenia
Gdy dzwoni telefon, naciśnij
przycisk [Akceptuj], aby
odebrać połączenie. Naciśnij
przycisk [Odrzuć], aby odrzucić
połączenie przychodzące.
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WSKAZÓWKA! Gdy telefon
zadzwoni, naciśnij klawisz
zmniejszania głośności, aby
wyciszyć dźwięk dzwonka.

Opcje dostępne w trakcie trwania połączenia
– dotknij tej ikony, aby
otworzyć klawiaturę numeryczną służącą
do wprowadzania liczb, np. podczas
połączeń z telefonicznymi centrami
obsługi lub innymi automatycznymi
usługami telefonicznymi.
Przełącz: umożliwia przełączanie
między połączeniami.
Scal: umożliwia scalenie dwóch
połączeń.
Dodaj połączenie: wybierz, aby
dodać inną osobę do połączenia.
Przekaż połączenie: połącz ze
sobą dwa bieżące połączenia i zakończ
połączenie z nimi.
Bluetooth – przekazanie dźwięku połączenia do
urządzenia Bluetooth
Głośnik – włączenie głośnika telefonu.
Wycisz – wyłączeniu mikrofonu, aby osoba
po drugiej stronie nie mogła chwilowo słyszeć
użytkownika.
Wstrzymaj – dotknij ikony , aby zawiesić połączenie.
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Połączenia
Regulowanie głośności
połączenia
Aby wyregulować głośność
podczas połączenia, skorzystaj
z przycisków w górę i w dół
znajdujących się po lewej
stronie telefonu.

Nawiązywanie drugiego
połączenia
1 W trakcie pierwszego
połączenia naciśnij klawisz
Menu i dotknij ikony
.
Następnie wybierz numer,
pod który chcesz zadzwonić.
2 Wprowadź numer lub
wyszukaj kontakt.
3 Dotknij przycisk [Połącz], aby
nawiązać połączenie.
4 Oba połączenia zostaną
wyświetlone na ekranie
połączenia. Pierwsze
połączenie zostanie
zablokowane i zawieszone.
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5 Dotknij ikony

, aby
przełączyć połączenia.
Możesz także dotknąć ikonę
, aby utworzyć rozmowę
konferencyjną.
6 Aby zakończyć aktywne
połączenie, naciśnij przycisk
[Zakończ]. W przypadku
braku aktywnego połączenia
naciśnięcie tego przycisku
spowoduje zakończenie
zawieszonego połączenia.
Aby jednocześnie zakończyć
wszystkie połączenia, dotknij
opcji Zakończ poł.
UWAGA: Opłata pobierana
jest za każde z nawiązywanych
połączeń.
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Włączanie wybierania
tonowego (DTMF)
Sygnał DTMF pozwala na
użycie poleceń numerycznych
do nawigacji między opcjami
menu w przypadku połączeń
z serwisami automatycznymi.
Funkcja DTMF jest domyślnie
wyłączona.
Aby ją włączyć, dotknij ikony
.

Wyświetlanie rejestrów
połączeń
Na ekranie głównym dotknij
ikony
lub , a następnie
wybierz opcję Rejestr.
Zostanie wyświetlona pełna
lista wszystkich numerów
wybieranych oraz połączeń
odebranych i nieodebranych, a
także lista połączeń głosowych.

WSKAZÓWKA! Dotknij
dowolnej pozycji rejestru
połączeń, aby wyświetlić datę,
czas i długość połączenia.

Ustawienia połączeń
Wybierz opcję Numer ustalony,
aby włączyć funkcję numerów
ustalonych i utworzyć listę
numerów, które mogą być
wybrane z telefonu. W tym celu
wymagany jest kod PIN2, który
można uzyskać od operatora. Z
telefonu będzie można wybierać
jedynie numery znajdujące się
na liście numerów ustalonych.

WSKAZÓWKA! Naciśnij
przycisk Menu i dotknij opcji
Wyczyść rejestr połączeń, aby
usunąć wszystkie zapisane
pozycje.
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Połączenia
Korzystanie z funkcji
przekierowania połączeń

Korzystanie z funkcji
blokowania połączeń

1 Wybierz menu Ustawienia.

1 Wybierz opcję Ustawienia.

Wybierz opcję Ustawienia
połączeń.
2 Dotknij opcji
Przekierowania połączeń.
3 Wybierz Przekieruj wszystkie,
Przekieruj, gdy zajęty,
Przekieruj, gdy nieodebrane
lub Przekieruj, gdy
nieosiągalny.
4 Wprowadź numer, na których
chcesz przekierowywać
połączenia.
UWAGA: Za przekierowania
połączeń pobierane są opłaty.
Szczegółowe informacje można
uzyskać u operatora sieci.

Wybierz opcję Ustawienia
połączeń.
2 Dotknij opcji Blokowanie
połączeń.
3 Wybierz dowolną lub
wszystkie pięć opcji:
Wychodzące
Wych. międzynarodowe
Wychodzące połączenia
międzynarodowe
za wyjątkiem kraju
zamieszkania
Przychodzące
Przychodzące za granicą
4 Wprowadź hasło funkcji
blokowania połączeń.
Skontaktuj się z operatorem,
aby sprawdzić, czy ta usługa
jest dostępna.

WSKAZÓWKA! Aby wyłączyć
wszystkie przekierowania
połączeń, z menu
Przekierowania połączeń
wybierz opcję Wyłącz
wszystko.
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Koszt połączeń – sprawdź
licznik ostatniego połączenia
oraz licznik wszystkich
połączeń, lub ustaw koszt
połączenia i ograniczenie.
Czas połączeń – sprawdź
czas połączenia.

Czystość głosu – usuń szum
oraz zwiększ jakość odbioru.

Operatorzy sieci
Wyszukiwanie sieci i
automatyczny wybór sieci.

Dodatkowe ustawienia
połączenia
1 Wybierz opcję Ustawienia.
Wybierz opcję Ustawienia
połączeń.
2 Dotknij opcji Dodatkowe
ustawienia. Ta opcja
umożliwia zmianę
następujących ustawień:
ID rozmówcy
– użyj domyślnych ustawień
operatora, aby wyświetlać
swój numer w połączeniach
wychodzących
Połączenia oczekujące
– w trakcie połączenia
powiadamia o połączeniach
przychodzących.
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Kontakty
Wyszukiwanie kontaktu
Istnieją dwie metody
wyszukiwania kontaktów:
Z poziomu ekranu głównego
1 Na ekranie głównym dotknij
ikony , aby wyświetlić
Kontakty. Dotknij opcji
Szukaj, a następnie
wprowadź nazwę kontaktu
za pomocą klawiatury
telefonu.
WSKAZÓWKA! Kontakty
można wyszukiwać według
grup, wybierając kartę
Kontakty w górnej części
ekranu, a następnie opcję
Grupy. Spowoduje to
wyświetlenie listy wszystkich
grup.

Z poziomu menu głównego
,a
1 Dotknij ikony
następnie dotknij ikony
na karcie Komunikacja.
2 Dotknij opcji Szukaj.
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Dodawanie nowego
kontaktu
1 Na ekranie głównym dotknij

2

3
4

5

6
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ikony , a następnie dotknij
ikony
.
Aby dodać zdjęcie do
nowego kontaktu, dotknij
ikony
. Możesz użyć
zapisanego zdjęcia lub zrobić
nowe zdjęcie.
Wprowadź imię i nazwisko
nowego kontaktu.
Wprowadź numery i przypisz
je do odpowiedniego typu,
wybierając Komórka, Dom,
Praca lub inny typ.
Dodaj adresy e-mail. Każdy
adres e-mail można przypisać
do kategorii Dom, Praca i
Inny.
Możesz też wprowadzić
identyfikator w sieci
społecznościowej, adres
czatu, witrynę internetową,
adresy pocztowe oraz nazwy
organizacji.

7 Przypisz kontakt do grupy

Ulubione kontakty

Oznaczone gwiazdką w
systemie Android lub utwórz
dla niego nową grupę.
Wprowadź nazwę grupy,
na przykład Bez grupy,
Rodzina, Przyjaciele,
Współpracownicy, Szkoła
i VIP.
8 Możesz także dodać datę
urodzin, notatki i dzwonek.
W przypadku wybrania opcji
Połączenia przychodzące
połączenie zostanie wysłane
bezpośrednio do poczty
głosowej.
9 Dotknij opcji Zakończ, aby
zapisać kontakt.

Do tej grupy można przypisać
często wybierane kontakty.
1 Na ekranie głównym dotknij
. Dotknij opcji
ikony
Dodaj kontakt.
2 Wybierz ulubione kontakty z
listy kontaktów.
3 Lista ulubionych kontaktów
umożliwia nawiązywanie
połączeń, wysłanie
wiadomości oraz edytowanie
danych kontaktów.
Połączenie zostanie
nawiązane automatycznie, bez
konieczności dotykania opcji
Połączenie głosowe.

WSKAZÓWKA! Istnieje
możliwość tworzenia własnych
grup kontaktów. Szczegółowe
informacje można znaleźć w
punkcie Tworzenie grupy.
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Kontakty
Tworzenie grupy

Inne opcje kontaktu

1 Na ekranie głównym dotknij

Po naciśnięciu klawisza
Menu zostaną wyświetlone
opcje takie, jak Szukaj, Nowy
kontakt, Usuń kontakty, Wyślij
wiadomość, Synchronizacja
grup, Kontakty na karcie SIM.
W przypadku wybrania opcji
Importuj kontakty telefon
GW620 zaimportuje kontakty z
karty SIM.
UWAGA: Aby sprawdzić
kontakt zapisany na karcie
SIM, naciśnij klawisz Menu
na ekranie kontaktu. Dotknij
kontakt, aby skopiować go do
telefonu. Dotknij i przytrzymaj
kontakt, aby go zaimportować
lub usunąć. Aby edytować
kontakt SIM, skopiuj go do
telefonu, zmień go, a następnie
ponownie skopiuj go na kartę
SIM.

ikony , a następnie dotknij
opcji Grupy.
2 Dotknij ikony
. Wprowadź nazwę nowej
grupy. Możesz też ustawić
dzwonek dla nowo
utworzonej grupy.
3 Dotknij opcji Gotowe, aby
zapisać grupę.
UWAGA: Usunięcie grupy
nie powoduje usunięcia
przypisanych do niej kontaktów.
Pozostaną one na liście
kontaktów.
WSKAZÓWKA! Aby edytować
istniejącą grupę, dotknij
jeden raz jej ikony. Użyj opcji
Wyświetl członków, Edytuj
grupę, Wyślij wiadomość lub
Usuń grupę.
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Wiadomości
Wiadomości
W telefonie GW620 obsługa
wiadomości SMS i MMS
jest realizowana za pomocą
jednego, intuicyjnego i
prostego menu.
Istnieją dwa sposoby przejścia
do centrum wiadomości:
1 Na ekranie głównym
dotknij ikony
lub
a następnie przewiń do
opcji Wiadomości na karcie
Komunikacja.

Wysyłanie wiadomości
1 Dotknij ikony

,a
następnie wybierz opcję
Nowa wiadomość, aby
otworzyć pustą wiadomość.
2 Dotknij opcji Do, aby
wprowadzić numer
odbiorcy, lub otwórz listę
kontaktów. Można dodać
wiele kontaktów. Następnie
dotknij pola wiadomości
znajdującego się poniżej
i zacznij wpisywać tekst
wiadomości.

3 Po wprowadzeniu tekstu
możesz wysłać wiadomość
SMS, naciskając przycisk
Wyślij umieszczony powyżej
wiadomości.
WSKAZÓWKA! Za każdą
wiadomość tekstową wysłaną
do poszczególnych osób
będzie pobierana opłata.

4 Naciśnij klawisz Menu,
aby dodać temat, dodać
załącznik, wysłać wiadomość,
wstawić buźkę, odrzucić lub
wyświetlić wszystkie wątki.
OSTRZEŻENIE: W
różnych krajach limit 160
znaków może być obliczany
inaczej, w zależności
od sposobu kodowania
wiadomości SMS.
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Wiadomości
OSTRZEŻENIE: Po
dodaniu obrazu, klipu
wideo lub pliku audio do
wiadomości SMS zostanie ona
automatycznie przekształcona
w wiadomość MMS, za
wysłanie której pobrana
zostanie opłata według stawki
dotyczącej wiadomości MMS.

UWAGA: W przypadku
otrzymania wiadomości SMS
w czasie połączenia sygnał
wiadomości nie będzie
emitowany. Zamiast tego na
pasku stanu pojawi się ikona
sygnalizująca odbiór nowej
wiadomości.
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Wprowadzanie tekstu
Klawiatura.

Dotknij, aby włączyć
słownik T9.
Dotknij, aby
przełączać pomiędzy trybami
wprowadzania cyfr, symboli
i liter. Dotknij i przytrzymaj
ikonę
, aby wyświetlić
następujące opcje: Ustaw.
edytora, Język, Tryb tekstu i
Słownik użytkownika.
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Użyj
w celu przewijania
dostępnych rodzajów klawiatur
we wszystkich trybach
wprowadzania tekstu (np. wielkie
lub małe litery).
Aby wprowadzić spację, dotknij
.
pozycji

Tryb pokazywania liter
klawiszy
Aby wprowadzić znak
specjalny, dotknij i przytrzymaj
ikonę
, a następnie
wybierz opcję Język. Wybierz
odpowiedni język, w którym
chcesz wprowadzać tekst.
Na przykład: wybierz Język
polski i wróć do trybu
wprowadzenia tekstu. Dotknij i
przytrzymaj
. Na ekranie
zostaną wyświetlone znaki
specjalne.

UWAGA: W przypadku
zmiany ustawienia LG IME,
(Ustawienia – Regionalne i
język – Ustawienia tekstu) opcja
pokazywania liter klawiszy jest
niedostępna, a znaki specjalne
można wprowadzać tylko przy
użyciu klawiatury Qwerty.
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Słownik T9

Klawiatura QWERTY

W trybie T9 będzie widoczna
ikona
.
Tryb T9 korzysta z
wbudowanego słownika do
rozpoznawania wprowadzanych
słów w oparciu o sekwencje
naciskanych klawiszy. Wystarczy
dotknąć klawisza numerycznego
odpowiadającego literze, która
ma zostać wprowadzona, a
słownik wyświetli przewidywane
słowo.
Na przykład naciśnij kolejno
klawisze 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, aby
napisać słowo „telefon”.

Tryb wprowadzania tekstu za
pomocą klawiatury QWERTY
Gdy konieczne jest wpisanie
tekstu, na przykład przy pisaniu
wiadomości, domyślnym
trybem klawiatury będzie
tryb ABC. W miejscach
wprowadzania numerów, na
przykład przy nawiązywaniu
połączenia, domyślnym
ustawieniem klawiatury są cyfry.
W trybie ABC liczby wprowadza
się poprzez naciśnięcie
przycisku wymaganej cyfry.
Naciśnij klawisz Menu, aby
sprawdzić dostępne opcje.
Obejmują one wyszukiwanie
kontaktów, dodawanie tematu,
dołączanie plików, wstawianie
buźki, odrzucanie i sprawdzanie
wszystkich wątków.

Wprowadzanie ręczne Abc
W celu wprowadzenia litery w
trybie Abc należy kilkakrotnie
dotknąć odpowiadający jej
klawisz. Na przykład, aby
napisać słowo „witaj”, naciśnij
raz klawisz 9, trzykrotnie klawisz
4, jeden raz 8, jeden raz 2 oraz
jeden raz klawisz 5.
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Wyświetlanie okna
wyskakującego z symbolami.

,a
1 Naciśnij raz klawisz
następnie naciśnij klawisz
.
2 Możesz też dwukrotnie
nacisnąć klawisz
i
.
nacisnąć klawisz
3 Ewentualnie możesz
nacisnąć klawisz
i,
przytrzymując go, nacisnąć
klawisz
.

Wprowadzanie symboli przy
użyciu klawiatury
Aby na przykład wprowadzić
znak @:

1 Naciśnij klawisz
i
naciśnij klawisz
.
2 Możesz też dwukrotnie
nacisnąć klawisz
i
nacisnąć klawisz
.
3 Ewentualnie możesz
nacisnąć i przytrzymać
klawisz
i nacisnąć
klawisz
.
UWAGA: Niektóre pola mogą
umożliwiać korzystanie tylko z
jednego trybu wprowadzania
tekstu (np. pola numeru
telefonu w książce adresowej).
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Wprowadzanie wielkich liter

1 Aby wprowadzić jedną
wielką literę, naciśnij
klawisz
.
2 Aby ustawić tryb ciągłego
wprowadzania wielkich
liter, naciśnij klawisz
dwukrotnie.
3 Aby wrócić do trybu
wprowadzania małych liter,
ponownie naciśnij klawisz
.
Wprowadzanie liter ze
znakiem diakrytycznym
Jeżeli językiem wprowadzania
tekstu jest na przykład język
polski, istnieje możliwość
wprowadzania znaków
specjalnych w tym języku (np.
ą, ę itd).
Aby wprowadzić znak specjalny
przy użyciu klawiatury
QWERTY, naciśnij i przytrzymaj
odpowiednią literę alfabetu.
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Gdy odpowiednia litera alfabetu
zniknie, naciskaj ten sam klawisz
do momentu wyświetlenia
znaku specjalnego, który chcesz
wprowadzić.
Przykład

Aby wprowadzić znak „ź”,
naciśnij i przytrzymaj klawisz
„z”.
Gdy zniknie znak „z”, naciskaj
wielokrotnie klawisz „z”, aż na
ekranie pojawi się znak „ź”.
Znaki specjalne można też
wprowadzać, naciskając ciągle
odpowiedni klawisz.
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Konfiguracja konta e-mail
Obsługa wiadomości email w telefonie GW620
umożliwia kontakt z bliskimi
i współpracownikami poza
domem i biurem. Konfiguracja
konta e-mail typu POP3 lub
IMAP4 jest prosta i szybka.
1 Dotknij opcji Poczta na
karcie Komunikacja.
2 Jeśli konto e-mail nie zostało
skonfigurowane, uruchom
kreatora konfiguracji poczty
elektronicznej.
WSKAZÓWKA! Jeśli konto
poczty e-mail jest już
skonﬁgurowane, kreator nie
uruchomi się automatycznie.

Wysyłanie wiadomości email z nowego konta
1 Dotknij opcji Poczta na
karcie Komunikacja, a
następnie dotknij opcji Nowa
wiadomość, aby otworzyć
nową, pustą wiadomość.
2 Wprowadź adres odbiorcy
i napisz wiadomość. Do
wiadomości można dołączyć
obrazy, klipy wideo, pliki
audio i dokumenty.
3 Dotknij opcji Wyślij, aby
wysłać wiadomość e-mail.
WSKAZÓWKA! Przy
aktywnym połączeniu
Wi-Fi wiadomości e-mail są
wysyłane i odbierane poprzez
sieć Wi-Fi.
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Odbieranie wiadomości
e-mail

Zmiana ustawień poczty
e-mail

Konto e-mail może być
sprawdzane automatycznie lub
ręcznie.
Szczegółowe informacje
na temat ustawiania opcji
automatycznego sprawdzania
wiadomości można znaleźć
w sekcji „Zmiana ustawień
wiadomości e-mail”.
Aby sprawdzać wiadomości
ręcznie:
1 Dotknij opcji Poczta.
2 Dotknij konta, którego chcesz
użyć.
3 Wybierz opcję Odśwież.
Telefon GW620 połączy się
z kontem poczty e-mail i
pobierze nowe wiadomości.

Istnieje możliwość zmiany
ustawień poczty e-mail zgodnie
z własnymi preferencjami.
1 Dotknij opcji Poczta. W
menu pojawi się opcja
Ustawienia konta.
2 Można dostosować
następujące ustawienia:
Nazwa konta – służy do
ustawiania nazwy konta
poczty e-mail.
Imię i nazwisko – służy
do wprowadzania imienia
i nazwiska wyświetlanych
w wiadomościach
wychodzących.
Adres e-mail – umożliwia
wprowadzenie swojego
adresu e-mail.
Sprawdzanie poczty
– częstotliwość
automatycznego sprawdzania
nowych wiadomości e-mail.
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Obcinaj wiadomości przy –
opcje pobierania wiadomości.
Liczba wiadomości email do wyświetlenia
– liczba wiadomości e-mail
wyświetlanych na liście
wiadomości e-mail.
Limit rozmiaru wiadomości
odbieranej – limit rozmiaru
pobieranej wiadomości.
Limit rozmiaru wiadomości
wysyłanej – limit rozmiaru
wysyłanej wiadomości.
Ważność – ustawienie
ważności wiadomości e-mail:
Wysoka, Normalna, Niska.
Podpis – służy do tworzenia
podpisu dodawanego do
treści wiadomości.
Domyślne konto – służy
do wybierania konta SMTP
używanego do wysyłania
wiadomości wychodzących.

Powiadomienie e-mail
– wybranie tego ustawienia
spowoduje wyświetlanie
powiadomienia o nowej
wiadomości w obszarze
powiadomień.
Wybierz dzwonek
– umożliwia wybór dźwięku
powiadomienia o otrzymaniu
nowej wiadomości e-mail.
Wibracje – opcja służąca
do włączania/wyłączania
wibracji powiadamiających
o otrzymaniu nowej
wiadomości e-mail.
Poczta przychodząca –
informacje dotyczące serwera
POP4/IMAP4.
Poczta wychodząca –
informacje dotyczące serwera
SMTP.
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Skrzynka wg wątków
Wiadomości (SMS, MMS)
wymieniane z innym
użytkownikiem mogą zostać
wyświetlone w porządku
chronologicznym, zapewniając
wygodny wgląd w przebieg
rozmowy.
UWAGA: Podczas wysyłania
wiadomości MMS nie
zostanie wyświetlony raport o
doręczeniu; zamiast tego pojawi
się ikona
.

Używanie buziek
Buźki umożliwiają ożywianie
wiadomości.
Podczas pisania nowej
wiadomości naciśnij klawisz
Menu i wybierz opcję Wstaw
emotikon.
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Zmiana ustawień
wiadomości SMS
Ustawienia wiadomości
w telefonie GW620 są
fabrycznie ustawione w
taki sposób, aby umożliwić
natychmiastowe wysyłanie
wiadomości. Ustawienia można
zmieniać zgodnie z własnymi
preferencjami.
Dotknij ikony
i naciśnij
klawisz Menu.
Raport doręczenia
– wybranie tej opcji umożliwia
otrzymywanie potwierdzeń
doręczenia wiadomości.
Zarządzanie wiadomościami
na karcie SIM – umożliwia
zarządzanie wiadomościami
zapisanymi na karcie SIM.
Okres ważności – umożliwia
wybór okresu, przez jaki
wiadomości mają być
przechowywane w centrum
wiadomości.
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Centrum SMS – umożliwia
wprowadzenie danych centrum
wiadomości.

Zmiana ustawień
wiadomości MMS
Ustawienia wiadomości
w telefonie GW620 są
fabrycznie ustawione w
taki sposób, aby umożliwić
natychmiastowe wysyłanie
wiadomości. Ustawienia można
zmieniać zgodnie z własnymi
preferencjami.
i naciśnij
Dotknij ikony
klawisz Menu. Dotknij ikony .
Możesz zmienić następujące
ustawienia:
Raport doręczenia – żądanie
raportów doręczeń.
Raport odczytu – żądanie
potwierdzenia odczytu dla
każdej wysłanej wiadomości.

Autoodbieranie
– automatyczne pobieranie
wiadomości.
Autoodbieranie w roamingu
– automatyczne pobieranie
wiadomości podczas roamingu.
Ustaw ważność – poziom
ważności wiadomości MMS.
Okres ważności – okres,
przez jaki wiadomość ma być
przechowywana w centrum
wiadomości.
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Tryb tworzenia
Ograniczony: W tym trybie
urządzenie klienckie MMS
będzie tworzyć i wysyłać
wiadomości z zawartością
należącą do głównej domeny
zawartości multimedialnej.
Ostrzeżenie: W tym trybie
urządzenie klienckie MMS
przeprowadzi użytkownika
przez proces tworzenia i
wysyłania wiadomości z
zawartością należącą do
głównej domeny zawartości
multimedialnej. Proces
ten jest realizowany przy
użyciu okien dialogowych z
ostrzeżeniami.
Wolny: W tym trybie
urządzenie klienckie MMS
może zezwalać użytkownikowi
na dodawanie dowolnych
treści do wiadomości.
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Zmiana innych ustawień
Przejdź do opcji Ustawienia
wiadomości na karcie
Ustawienia, a następnie wybierz:
Ustawienia wiadomości
serwisowych – służy do
określania, czy wiadomości
sieciowe mają być odbierane
czy blokowane, oraz do
wyświetlania lub edytowania
kanałów umożliwiających
odbieranie wiadomości
sieciowych. Zobacz także
Wybór języków wiadomości
serwisowych.
Wiadomości serwisowe
– wybierz opcję odbierania
lub blokowania wiadomości
serwisowych.
Ustawienia powiadomień –
służą do włączania wyświetlania
powiadomień o wiadomościach
na pasku stanu. W ramach
ustawień powiadomienia o
otrzymaniu nowej wiadomości
można także ustawić dzwonek i
włączyć wibracje.

LG GW620 | Instrukcja obsługi

SNS (serwisy
społecznościowe)
Telefon GW620 umożliwia
zarządzanie ustawieniami menu
SNS (serwisy społecznościowe)
oraz wyświetlanie aktualizacji
profilu znajomych lub własnego
w serwisie Facebook.
Wybierz menu SNS i dotknij
opcji Dodaj konto.
Dodaj konto z serwisów
Facebook, Bebo lub Twitter.
Strona główna
Umożliwia zalogowanie się
i sprawdzenie informacji o
statusie znajomego. Tutaj
można wprowadzić komentarz
dotyczący nowego statusu lub
sprawdzić komentarze innych
osób.

Profil
Po naciśnięciu klawisza Menu
pojawi się pięć opcji: Edytuj
status, Wgraj zdjęcie, Przejdź
do serwisu Facebook, Odśwież i
Szczegóły.
Aby przesłać zdjęcie, dotknij
opcji Wgraj zdjęcie. Wybierz
zdjęcie z aparatu lub galerii i
wprowadź komentarz.
Znajomi
Ta opcja umożliwia
wyświetlanie informacji o
wszystkich znajomych w
serwisie społecznościowym oraz
wyświetlanie ich profilów, zdjęć
oraz tapet.
Możesz także za jej pomocą
przejść do strony internetowej
znajomego, wysłać wiadomość
w serwisie społecznościowym
lub zapisać profil jako kontakt.

55

Wiadomości
Wiadomość
Umożliwia wyświetlenie
wszystkich wiadomości z
serwisu społecznościowego.
Na pierwszej stronie ustawień
SNS można zmieniać ustawienia
czasu aktualizacji. Naciśnij
klawisz Menu i wybierz opcję
Ustawienie aktualizacji.

Moxier Mail
Moxier Mail to klient poczty
typu push dla sytemu
Android™, korzystający z
protokołu Microsoft® Exchange
ActiveSync® z serwerem
Exchange 2003 i 2007.
Udostępnia on wygodny
interfejs użytkownika,
bezpieczne środowisko z
obsługą SSL oraz wiadomości
e-mail z obsługą HTML przy
użyciu serwera Microsoft®
Exchange 2007
Na ekranie powitalnym
naciśnij przycisk Dalej, aby
kontynuować.
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Wprowadź firmowy adres email, identyfikator użytkownika
oraz hasło.
UWAGA: W przypadku
wprowadzenia nieprawidłowych
informacji zostanie wyświetlony
komunikat o błędzie. Spróbuj
ponownie, wprowadzając
prawidłowe informacje.
W przypadku ponownego
wyświetlenia komunikatu
o błędzie, skontaktuj się z
administratorem serwera w
celu uzyskania dodatkowych
informacji.
y Moxier Mail
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Program Moxier Mail
zapewnia wygodny dostęp
do wszystkich funkcji
protokołu Exchange.
Wiadomości e-mail są
uporządkowane według
czasu.
Naciśnij klawisz Menu i użyj
odpowiednich opcji.

Podczas tworzenia nowej
wiadomości, możesz
wyszukać i wprowadzić
odbiorców przy użyciu
listy GAL (globalna lista
adresów) i listy kontaktów
Exchange/Google. Przejdź
do Menu i w razie potrzeby
dodaj adresy DW/UDW.
Dostosuj ważność lub
załącz pliki.
Program umożliwia
także odpowiadanie na
wiadomości e-mail oraz
przekierowywanie ich. W
razie potrzeby dostosuj
ustawienia wysyłania
lub inne ustawienia.
Każda aplikacja zapewnia
bezpośredni dostęp do
funkcji Moxier Sync. W
ustawieniach aplikacji
naciśnij klawisz Menu, a
następnie naciśnij przycisk
z poleceniem przejścia do

funkcji Moxier Sync, aby
bezpośrednio przejść do
tego programu.
y Program Moxier Contacts
Program Moxier Contacts
umożliwia dwukierunkową
synchronizację z serwerem
Exchange. Dotknij i
przytrzymaj kontakt, aby
wyświetlić opcje usuwania i
edycji kontaktu, nawiązania
rozmowy oraz wysyłania
wiadomości SMS lub e-mail.
Aby dodać nowy kontakt,
naciśnij klawisz Menu i
wybierz opcję dodania
nowego kontaktu.
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y Program Moxier Tasks

Lista zadań zawiera tytuły
zadań oraz informacje na
temat terminów i ważności
zadań.
Na liście rozróżnione są
zadania w toku, zadania
opóźnione (wyróżnione
na czerwono) oraz zadania
wykonane.
y Program Moxier Calendar
Program Moxier Calendar
umożliwia dwukierunkową
synchronizację z
kalendarzem Exchange
i udostępnia opcje
dodawania nowego
terminu, porządkowania
zadań w folderach,
ich edycji i usuwania.
Aplikacja oferuje
możliwość zmiany trybu
widoku oraz dodawania
nowego wydarzenia.
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Po zaakceptowaniu
zaproszenia na spotkanie
program automatycznie
dodaje spotkanie jako
wydarzenie na liście
wydarzeń.

Program Moxier Sync
Program Moxier Sync to
menedżer synchronizacji
udostępniający opcje
synchronizacji oraz ustawienia
dotyczące programów Moxier
do obsługi poczty, kontaktów,
kalendarza i zadań.
Naciśnij klawisz Menu i
zaznacz odpowiednie opcje.
y Sync now (Zsynchronizuj
teraz)
Synchronizuje tylko
aplikacje zaznaczone w
opcjach synchronizacji.
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y Report logs (Dzienniki

raportów)
Przejście do okna
zawierającego komunikaty
o błędach.
y Legal notice (Informacje
prawne)
Umożliwia zapoznanie się z
informacjami prawnymi.
y Help (Pomoc)
Wyświetla stronę często
zadawanych pytań w
witrynie www.moxier.com.
y About (Informacje)
Wyświetla informacje
na temat bieżącej wersji
programu Moxier Mail.
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Aparat
Opis ekranu kamery
Powrót – umożliwia powrót
do mapy menu.
Tryb aparatu – pokazuje, czy
aparat znajduje się w trybie
wideo czy zdjęć. Można go
także używać do robienia
zdjęć.
Galeria – umożliwia
wyświetlanie galerii.
Ustawienia – dotknij tej ikony, aby otworzyć menu ustawień.
Szczegółowe informacje zawiera punkt Korzystanie z ustawień
zaawansowanych na stronie 63.
Makro – tryb wykonywania zdjęć z niewielkiej odległości.
Stan lampy – umożliwia ustawienie jednego z następujących trybów
lampy błyskowej: Auto, Wł. (Zawsze włączona), Wył. (Wyłączona).
Ekspozycja – patrz punkt Regulacja ekspozycji na stronie 63.
Zbliżenie – przybliżanie i oddalanie.
Uwaga Aby zrobić zdjęcie, należy najpierw włożyć
kartę pamięci. Bez karty pamięci nie można zapisać zrobionego zdjęcia.
Telefon GW620 obsługuje karty pamięci o pojemności do 32 GB.
WSKAZÓWKA! Aby oczyścić ekran celownika ze zbędnych
elementów, można zamknąć wszystkie opcje skrótów. W tym celu
wystarczy dotknąć jeden raz środka celownika. Aby przywrócić
wyświetlanie opcji, należy ponownie dotknąć ekranu.
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Szybkie robienie zdjęć
1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz

2

3

4

5

6

aparatu znajdujący się po
prawej stronie telefonu.
Trzymając telefon w pozycji
poziomej, skieruj obiektyw w
stronę obiektu, który chcesz
sfotografować.
Po lekkim naciśnięciu
przycisku fotografowania/
filmowania w środkowej
części ekranu celownika
pojawi się pole ostrości.
Skieruj telefon tak, aby
fotografowany obiekt
znajdował się w polu ostrości.
Po ustawieniu ostrości
aparatu na fotografowanym
obiekcie pole ostrości
przybierze kolor zielony.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
fotografowania/filmowania.

WSKAZÓWKA!
Śledzenie twarzy
Funkcja ta automatycznie
wykrywa twarze i odpowiednio
ustawia ostrość w celu
wykonania wyraźniejszych
zdjęć.

Po wykonaniu zdjęcia
Sfotografowany obraz zostanie
wyświetlony na ekranie.
Wyślij Dotknij, aby wysłać
zdjęcie pocztą E-mail lub Gmail
lub też za pomocą funkcji
Wiadomości, Moja poczta
e-mail itp.

UWAGA: Pobieranie
wiadomości MMS w roamingu
może wiązać się z dodatkowymi
kosztami.
Użyj jako Dotknij tej opcji,
aby użyć obrazu jako tapety.
Zmień nazwę Dotknij tej
opcji, aby edytować nazwę
wybranego zdjęcia.
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Edycja Dotknij tej opcji, aby
edytować zdjęcie za pomocą
dostępnych narzędzi.

Dotknij tej ikony, aby
powrócić do poprzedniego
menu.
Dotknij tej ikony, aby usunąć
obraz.
Dotknij tej ikony, aby
natychmiast wykonać kolejne
zdjęcie. Bieżące zdjęcie zostanie
zapisane.
Dotknij tej ikony, aby
wyświetlić galerię zapisanych
zdjęć.
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Korzystanie z lampy
błyskowej
Domyślnie lampa pracuje w
trybie automatycznym, ale
ustawienie to można zmienić.
1 Wybierz ikonę
po
lewej stronie celownika, aby
przejść do podmenu lampy
błyskowej.
2 Do wyboru są trzy ustawienia
lampy błyskowej:
Auto – aparat oceni warunki
oświetlenia wymagane do
wykonania dobrego zdjęcia
i w razie konieczności użyje
lampy błyskowej.
Wł. – aparat zawsze będzie
używał lampy błyskowej.
Wył. – aparat nigdy nie użyje
lampy błyskowej. Ta opcja
jest przydatna, jeśli zależy
nam na oszczędzaniu baterii.
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3 Po dotknięciu wybranej

Regulacja powiększenia

opcji menu lampy błyskowej
zostanie automatycznie
zamknięte i aparat będzie
gotowy do wykonania
zdjęcia.
4 Wybrany tryb lampy będzie
wskazywany przez ikonę
stanu w polu celownika.

Istnieje możliwość przybliżania i
oddalania widoku. Dotknij ikony
i dostosuj zbliżenie.

Regulacja ekspozycji
Ekspozycja określa różnicę
między jasnymi i ciemnymi
obszarami obrazu. Obraz o niskim
kontraście będzie wyglądał na
zamglony, natomiast obraz
o wysokim kontraście będzie
znacznie ostrzejszy.
.
1 Dotknij ikony
2 Przesuń wskaźnik kontrastu
wzdłuż paska w kierunku
ikony
w celu uzyskania
niższej ekspozycji i bardziej
zamglonego obrazu lub w
kierunku ikony
w celu
uzyskania ostrzejszego obrazu
o wysokiej ekspozycji.

Fotografowanie ciągłe
1 Na ekranie celownika dotknij
, aby otworzyć
ikony
menu wszystkich ustawień
zaawansowanych, a następnie
wybierz opcje Tryb zdjęcia i
Nagryw. ciągłe.
2 Umieść fotografowany
obiekt w celowniku, a
następnie naciśnij przycisk
fotografowania/filmowania,
podobnie jak podczas
wykonywania zwykłego
zdjęcia.
3 Aparat wykona szybko serię
zdjęć.

Korzystanie z ustawień
zaawansowanych
Dotknij ikony
w celowniku,
aby otworzyć menu wszystkich
ustawień zaawansowanych.
63

Aparat
Zmiany ustawień aparatu
można dokonać za pomocą
pokrętła. Po wybraniu opcji
naciśnij klawisz Wstecz.
Rozmiar obrazu – umożliwia
zmianę rozmiaru zdjęcia, aby
zajmowało ono mniej miejsca
w pamięci.
Jakość obrazu – umożliwia
wybór opcji Super wysoka,
Dobra lub Normalna. Im
wyższa jest jakość obrazu, tym
lepsza jest ostrość zdjęcia.
Powoduje to jednak zwiększenie
rozmiaru pliku, przez co w
pamięci telefonu będzie można
zapisać mniej zdjęć.
Balans bieli – dostępne opcje
to Auto, Mocne światło,
Słoneczny, Biuro i Pochmurno.
Tryb zdjęcia – dostępne opcje
to tryb normalny, tryb ciągły,
retusz, zdjęcie z ramką lub
autopanorama.

64

Samowyzwalacz – umożliwia
ustawienie czasu opóźnienia
po naciśnięciu klawisza
fotografowania/filmowania.
Dostępne opcje to: Wył.,
3 sekundy, 5 sekund i 10
sekund. Ta funkcja umożliwia
osobie fotografującej
znalezienie się na zdjęciu.
ISO – wartość ISO
określa czułość elementu
światłoczułego aparatu. Im
wyższa wartość ISO, tym
bardziej światłoczuły aparat.
Parametr ten jest użyteczny
przy słabym oświetleniu, gdy
nie można korzystać z lampy
błyskowej. Dostępne wartości
ISO: Auto, 100, 200 i 400.
Tryb krajobrazu – dostępne
kanały tematyczne to Auto,
Pionowo, Poziomo, Sport i Noc.
Efekt kolorystyczny – wybór
tonacji barw, jaka ma być
zastosowana dla nowego
zdjęcia.
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Ostrość – dostępne opcje to
Auto i Ręcznie.
Twarz – umożliwia wybór
sposobu ustawiania ostrości.
Dostępne opcje to Brak,
Śledzenie twarzy lub
Wykrywacz uśmiechu.
y Brak – Automatycznie
reguluje ostrość w celu
uzyskania przejrzystego,
ostrego obrazu.
y Śledzenie twarzy – Aparat
potrafi automatycznie
rozpoznawać twarz i
ustawiać na nią ostrość.
y Wykrywacz uśmiechu
– Zdjęcie jest robione
automatycznie, gdy osoba
lub osoby zaczną się
uśmiechać.

Wyświetlaj zrobione zdjęcie
– służy do włączania opcji
wyświetlania zdjęcia natychmiast po jego zrobieniu.
Ekran siatki – udostępnia
następujące opcje Wył., Siatka
2x2 lub Siatka 3x3.
Dźwięk migawki – umożliwia
wybór jednego z czterech
dźwięków migawki.
Geo-tagging – służy do
włączania usług opartych
na lokalizacji telefonu. Ta
funkcja umożliwia oznaczenie
wykonywanych zdjęć
informacjami o lokalizacji.
Po przesłaniu zdjęć z
identyfikatorami geograficznymi
do bloga obsługującego funkcję
Geotagging możliwe jest
wyświetlenie ich na mapie.
UWAGA: Ta funkcja jest
dostępna tylko po włączeniu
opcji GPS.
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Aparat
Ukryj ikony – umożliwia
określenie, czy ikony ustawień
aparatu mają być ukrywane
ręcznie czy automatycznie.

WSKAZÓWKA! Menu
ustawień jest nałożone na
obraz celownika, dzięki czemu
podczas modyﬁkowania
parametrów barwnych lub
jakościowych zdjęcia można
obserwować zmiany obrazu w
tle menu.

Przywróć – umożliwia
zresetowanie wszystkich
ustawień aparatu.
WSKAZÓWKA! Po
wyjściu z trybu aparatu
zostaną przywrócone wartości
domyślne wszystkich ustawień,
z wyjątkiem rozmiaru i jakości
obrazu. Każde ustawienie
niestandardowe, takie jak
tonacja barwna i ISO, będzie
musiało zostać ponownie
skonﬁgurowane. Przed
wykonaniem kolejnego zdjęcia
sprawdź ustawienia aparatu.

Zmiana rozmiaru obrazu
Większa liczba pikseli oznacza
większy rozmiar pliku, co
oznacza, że pliki zajmują więcej
miejsca w pamięci. Aby zmieścić
więcej zdjęć w telefonie, można
zmienić rozdzielczość wyrażoną
w liczbie pikseli, co spowoduje
zmniejszenie rozmiaru plików.

1 W celowniku dotknij ikony
.

2 W menu Podgląd wybierz
opcję Rozmiar obrazu.

3 Wybierz jedną z sześciu opcji
liczby pikseli: (5 MP, 3 MP, 2
MP, 1 MP, VGA, QVGA)
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Wybór efektu
kolorystycznego

Wyświetlanie zapisanych
zdjęć

1 Dotknij ikony

1 Zapisane zdjęcia są dostępne

w lewym
górnym rogu ekranu
celownika.
2 W menu Podgląd wybierz
opcję Efekt kolorystyczny.
3 Dostępnych jest dziesięć
opcji efektu kolorystycznego:
Normalna, Czarnobiały, Sepia, Negatyw,
Szkic, Wytłoczenie,
Czerwony, Zielony, Aqua i
Nasłonecznienie.
4 Po dokonaniu wyboru menu
tonacji barwnej można
zamknąć za pomocą klawisza
Wstecz. Aparat jest gotowy
do wykonywania zdjęć.

w trybie aparatu. Aby
wyświetlić galerię, wystarczy
dotknąć ikony .

WSKAZÓWKA! Zdjęcie
kolorowe można zmienić
na czarno-białe lub sepia
po wykonaniu, ale zdjęcia
zrobionego w trybie czarno–
białym lub sepia nie można
zmienić na kolorowe.
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Kamera
Opis ekranu kamery
Powrót – umożliwia powrót
do ekranu głównego.
Rozpocz. nagrywanie
Galeria – umożliwia
wyświetlanie galerii.

Ustawienia – dotknij tej ikony, aby otworzyć menu ustawień.
Szczegółowe informacje zawiera punkt Korzystanie z ustawień
zaawansowanych na stronie 71.
Stan lampy – pozwala włączyć lub wyłączyć lampę błyskową.
Ekspozycja – patrz punkt Regulacja ekspozycji na stronie 70.
Zbliżenie – przybliżanie i oddalanie.
WSKAZÓWKA! Aby oczyścić ekran celownika ze zbędnych
elementów, można zamknąć wszystkie opcje skrótów. W tym celu
wystarczy dotknąć jeden raz środka celownika. Aby przywrócić
wyświetlanie opcji, należy ponownie dotknąć ekranu.
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Nagrywanie krótkiego
filmu

Po zarejestrowaniu klipu
wideo

1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz

Na ekranie pojawi się
nieruchomy obraz
symbolizujący zarejestrowany
klip wideo.
Wyślij Dotknij, aby wysłać
zdjęcie pocztą E-mail lub Gmail
lub też za pomocą funkcji
Wiadomości, Moja poczta email, YouTube itp.

2
3
4

5

6

7

aparatu znajdujący się po
prawej stronie telefonu.
Następnie przełącz do trybu
.
Na ekranie pojawi się
celownik kamery.
Trzymając telefon poziomo,
skieruj obiektyw w stronę
filmowanego obiektu.
Naciśnij przycisk
fotografowania/filmowania
jeden raz w celu rozpoczęcia
nagrywania.
W dolnej części celownika
pojawi się napis REC oraz
licznik czasu nagrywania.
W celu zakończenia
nagrywania dotknij ikony .

UWAGA: Pobieranie
wiadomości MMS w roamingu
może wiązać się z dodatkowymi
kosztami.
Odtwórz Dotknij tej ikony,
aby odtworzyć klip wideo.
Zmień nazwę Dotknij tej
opcji, aby edytować nazwę
wybranego zdjęcia.
Edytuj Dotknij tej opcji, aby
użyć obrazu jako tapety.

Dotknij tej ikony, aby
powrócić do poprzedniego
menu.
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Kamera
Dotknij tej ikony, aby
usunąć właśnie zarejestrowany
klip wideo, a następnie
potwierdź wybór za pomocą
opcji Tak. Na ekranie ponownie
pojawi się celownik.
Dotknij tej ikony, aby
natychmiast rozpocząć
nagrywanie kolejnego klipu
wideo. Bieżący klip wideo
zostanie zapisany.
Dotknij tej ikony, aby
wyświetlić galerię zapisanych
klipów wideo i zdjęć.
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Regulacja ekspozycji
Ekspozycja określa różnicę
między jasnymi i ciemnymi
obszarami obrazu. Obraz
o niskim kontraście będzie
wyglądał na zamglony,
natomiast obraz o wysokim
kontraście będzie znacznie
ostrzejszy.
1 Dotknij ikony
.
2 Przesuń wskaźnik ekspozycji
wzdłuż paska, w kierunku
ikony
w celu uzyskania
niższej ekspozycji i bardziej
zamglonego obrazu lub w
kierunku ikony
w celu
uzyskania ostrzejszego
obrazu o wysokim kontraście.

LG GW620 | Instrukcja obsługi

Korzystanie z ustawień
zaawansowanych
Dotknij opcji Ustawienia w
celowniku, aby wyświetlić
menu wszystkich ustawień
zaawansowanych.
Zmiany ustawień kamery można
dokonać za pomocą pokrętła.
Po wybraniu opcji naciśnij
klawisz Wstecz.
Rozmiar – umożliwia zmianę
rozmiaru obrazu, aby zajmował
mniej miejsca w pamięci.
Szczegółowe informacje można
znaleźć w sekcji Zmiana
rozmiaru obrazu wideo na
stronie 66.
Widok – dostępne opcje to
Normalny lub Noc.
Efekt kolorystyczny – wybór
tonacji barwnej, jaka ma być
zastosowana dla nowego klipu
wideo.

Balans bieli – balans bieli
gwarantuje, że wszystkie
białe partie na klipach wideo
będą realistycznie oddane.
Aby umożliwić poprawne
ustawienie balansu bieli, może
być konieczne określenie
warunków oświetlenia. Wybierz
jedną z dostępnych opcji: Auto,
Mocne światło, Słoneczny,
Oświetlenie fluorescencyjne
lub Pochmurno.
Czas trwania – określ limit
czasu trwania klipu wideo.
Wybierz opcję Normalny lub
opcję MMS, aby ograniczyć
rozmiar, tak aby można
było wysłać klip wideo jako
wiadomość MMS.
WSKAZÓWKA! W
przypadku wyboru opcji
długości klipu MMS można
ustawić niższą jakość obrazu,
co umożliwi nagranie
dłuższego klipu wideo.
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Kamera
Głos – wybierz polecenie
Wycisz, aby zapisać klip wideo
bez dźwięku.
Ukryj ikony – umożliwia
ustawienie automatycznego lub
ręcznego ukrywania ikon menu
aparatu.
Wyzeruj – umożliwia
zresetowanie wszystkich
ustawień kamery wideo.

Zmiana rozmiaru obrazu
wideo
Większa liczba pikseli to większy
rozmiar pliku, co oznacza, że
pliki zajmują więcej miejsca w
pamięci. Aby zmieścić więcej
klipów wideo w telefonie,
można zmienić rozdzielczość
wyrażoną w liczbie pikseli,
co spowoduje zmniejszenie
rozmiaru plików.
1 W celowniku dotknij ikony
.
2 W menu Podgląd wybierz
opcję Rozmiar wideo.

72

3 Wybierz wartość wyrażoną w
pikselach:
320x240 – mniejszy rozmiar
obrazu i pliku. Opcja ta
umożliwia oszczędzanie
pamięci.
176x144 – najmniejszy
rozmiar obrazu i pliku.
4 Dotknij przycisku
, aby powrócić do ekranu
celownika.

Wybór efektu
kolorystycznego
1 Dotknij ikony

w lewym
górnym rogu ekranu
celownika.
2 W menu Podgląd wybierz
opcję Efekt kolorystyczny.
3 Dostępne są następujące
opcje efektu kolorystycznego:
Normalna, Czarnobiały, Sepia, Negatyw,
Szkic, Wytłoczenie,
Czerwony, Zielony, Aqua i
Nasłonecznienie.
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4 Dotknij opcji tonacji barwnej,
której chcesz użyć.
WSKAZÓWKA! Kolorowy
klip wideo można zmienić
na czarno-biały lub sepia, ale
ﬁlmu nagranego w trybie
czarno–białym lub sepia nie
da się zmienić z powrotem na
kolorowy.

Wyświetlanie zapisanych
klipów wideo
1 W celowniku dotknij ikony
.

2 Na ekranie zostanie
wyświetlona galeria plików.

3 Aby powiększyć klip wideo
w galerii, dotknij go jeden
raz. Klip zostanie odtworzony
automatycznie.
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Zdjęcia i klipy wideo
Wyświetlanie zdjęć i klipów
wideo
1 Dotknij ikony

na ekranie
podglądu obrazu z kamery.
2 Na ekranie zostanie
wyświetlona galeria plików.
3 Dotknij klipu lub zdjęcia,
aby je otworzyć w pełnym
widoku.
WSKAZÓWKA! Aby
wyświetlić inne zdjęcia lub
klipy wideo, przesuń po
ekranie w lewo lub w prawo.

Korzystanie z funkcji
zbliżenia w trakcie
wyświetlania klipu wideo
lub zdjęcia
Ikona
umożliwia
powiększanie i pomniejszanie
oglądanych zdjęć i filmów wideo.
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Regulacja głośności w
trakcie wyświetlania klipu
wideo
Aby dostosować głośność
dźwięku podczas odtwarzania
filmu, użyj klawiszy głośności po
lewej stronie telefonu.

Ustawianie zdjęcia jako
tapety
1 Dotknij zdjęcia, które ma
zostać ustawione jako tapeta,
aby je otworzyć.
2 Dotknij ekranu, aby otworzyć
menu opcji.
3 Dotknij Użyj jako i dotknij
opcji Ustaw tapetę.
4 Ekran zostanie przełączony
na tryb pionowy.
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Edycja zdjęć
Istnieje wiele możliwości
modyfikacji zdjęć, dodawania
do nich nowych elementów
oraz ich ożywiania.
1 Otwórz zdjęcie, które chcesz
edytować, i naciśnij klawisz
Menu.
2 Dotknij opcji Edytuj, aby
edytować zdjęcie:
Obrót i odwrócenie
– umożliwia obrócenie
lub odwrócenie zdjęcia
w celu uzyskania efektu
artystycznego lub lepszego
widoku.
Przytnij – służy do
przycinania zdjęcia. Wybierz
prostokątny lub okrągły obszar
przycinania i przesuwaj palec
po ekranie, aby zaznaczyć ten
obszar.
Modyfikowanie
– umożliwia dostosowywanie
parametrów zdjęcia
wykonanego przy

automatycznym ustawieniu
kolorów, jasności itp.
Efekty – dotknięcie tej
ikony umożliwia dodanie
efektu do zdjęcia.
Ramka – umożliwia
dodanie ramek do zdjęcia.
Tekst – umożliwia
dodanie tekstu do zdjęcia.
Clipart – umożliwia
dodanie grafiki clipart do
zdjęcia.
Szkicownik – umożliwia
odręczne rysowanie na
zdjęciu. Wybierz odpowiedni
kolor oraz jedną z czterech
grubości linii.
Znacznik – umożliwia
ozdobienie zdjęcia przy użyciu
pieczątek. Wybierz jedną z
dostępnych pieczątek i dotknij
zdjęcia w miejscu, w którym
ma zostać umieszczona.

75

Zdjęcia i klipy wideo
Zmień rozmiar
– umożliwia zmianę rozmiaru
zdjęcia.

Dodawanie tekstu do
zdjęcia
1 Na ekranie edycji dotknij
ikony

.

Zapisywanie zmian
dokonanych na zdjęciach.

2 Wybierz kolor tekstu i jeden z

Wymazywanie zmian
wprowadzonych na zdjęciu.

3 Wprowadź tekst za pomocą

Obracanie zdjęcia
1

Służy do obracania o 90
stopni w lewo

2

Służy do obracania o 90
stopni w prawo

3

Służy do odwracania
zdjęcia w pionie.

4

Służy do odwracania
zdjęcia w poziomie.

kształtów dymku.
klawiatury, a następnie
dotknij opcji Wykonano.
4 Przenieś tekst, dotykając
go i przesuwając w żądane
miejsce.

Dodawanie efektu do
zdjęcia
1 Na ekranie edycji zdjęcia
dotknij ikony

.

2 Zastosuj dowolny spośród
dostępnych efektów.

3 Aby cofnąć zastosowany
efekt, dotknij ikony
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.

Przycinanie zdjęcia

3

1 Na ekranie edycji dotknij
ikony

.

4

2 Wybierz kształt przycięcia
zdjęcia.

5

3 Przeciągnij pole nad
obszar, który ma zostać
przycięty. Zaznaczona część
zostanie przeniesiona przez
przeciągnięcie.
4 Po ukończeniu edycji
zaznaczenia dotknij opcji
Gotowe.

Modyfikowanie zdjęcia

6

7

8

Służy do regulowania
jasności i kontrastu zdjęcia.
Służy do modyfikowania
świateł i cieni.
Służy do dostosowywania
balansu kolorów zdjęcia.
Służy do
dostosowywania nasycenia
zdjęcia.
Służy do
dostosowywania ostrości
zdjęcia.
Służy do usuwania
szumu.

1 Na ekranie edycji dotknij

Dodawanie ramki

ikony
.
Zdjęcie można modyfikować
przy użyciu paska narzędzi
edycji.
Służy do automatycznego
1
określania ustawień
modyfikowania.
Służy do porównywania
2
stanu przed i po edycji.

1 Na ekranie edycji dotknij
ikony

.

2 Dotknij ikony

lub ,
aby wybrać ramkę.
, aby
3 Dotknij ikony
zaznaczyć całą ramkę.
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Zdjęcia i klipy wideo
Dodawanie grafiki clipart

Dodawanie znacznika

1 Dotknij ikony

1 Dotknij ikony

na ekranie

edycji.
i wybierz
2 Dotknij ikony
grafikę clipart.
3 Dostosuj rozmiar grafiki
clipart.
4 Grafikę clipart można obracać
i
.
przy użyciu ikon

Używanie szkicownika
1 Dotknij ikony

na ekranie
edycji.
, aby
2 Dotknij ikony
wybrać kształt.
3 Wybierz także kolor i
grubość.
umożliwia
4 Ikona
wymazanie dodanego
rysunku.
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na ekranie
edycji.
, aby
2 Dotknij ikony
wyświetlić dostępne
znaczniki.
3 Dotknij ekran w miejscu,
w którym chcesz dodać
znacznik na zdjęciu.
4 Ikona
umożliwia
dostosowanie koloru.

Zmiana rozmiaru
1 Dotknij ikony

na ekranie
edycji.
2 Przewiń pasek, aby zmienić
rozmiar zdjęcia.

Edycja klipów wideo
Funkcje edytowania filmów
wideo są dostępne dla plików
MPEG4.
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Przycinanie klipów wideo
1 Wybierz ikonę Edycja i
wybierz

.

2 Dotknij ikony

, a następnie
zaznacz nowy punkt
początkowy i końcowy,
ponownie dotykając ikony
.
3 Dotknij opcji Gotowe lub
dotknij ikony
, aby
powrócić do galerii i odrzucić
zmiany.

Wybieranie efektu przejścia
1 Wybierz efekt przejścia
i dotknij ikony
, aby
wyświetlić podgląd.
i
2 Dotknij ikony
przeciągnij pasek w celu
dostosowania czasu trwania.
3 Dotknij opcję Gotowe, aby
zapisać efekt przejścia.
Dotknij opcję Zastosuj, aby
zastosować wybrany efekt
przejścia. Wybierz opcję
Zastosuj dla wszystkich,
aby zastosować wybrane

przejście do wszystkich
plików wideo w oknie
scenorysu.

Dodawanie napisów
1 Otwórz film wideo, który
chcesz edytować.

2 Wybierz ikonę Edycja
i wybierz ikonę , aby
wstawić napisy do filmu
wideo.
3 Dotknij ikony i wstrzymaj
odtwarzanie w miejscu,
w którym ma zostać
ustawiony punkt początkowy
wyświetlania tekstu.
4 Dotknij ikony Start i wybierz
styl tekstu. Wprowadź tekst
za pomocą klawiatury, a
następnie dotknij opcji
Gotowe.
5 Dotknij obszaru ekranu
w miejscu, w którym ma
zostać wyświetlony tekst, a
następnie dotknij przycisku
Gotowe.
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Zdjęcia i klipy wideo
6 Wybierz polecenie Zapisz.

Przechwytywanie klatki

Zastąp istniejący plik lub
zapisz go jako nowy plik.
7 Powtórz powyższe czynności
w celu dodania kolejnych
nakładek tekstowych.

Istnieje możliwość
przechwycenia klatki z filmu.
1 Otwórz film wideo, który
chcesz edytować.
2 Wybierz ikonę Edycja i
.
wybierz
3 Odtwórz film wideo i dotknij
ikony , aby przechwycić
wybraną scenę podczas
odtwarzania filmu wideo.
4 Klatka zostanie zapisana w
pamięci telefonu jako zdjęcie.

Dodawanie efektu edycji
1 Otwórz film wideo, który
chcesz edytować.

2 Wybierz ikonę Edycja i
wybierz

.

3 Wybierz efekt, który chcesz
dodać do zdjęcia.
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Dodawanie dubbingu do
filmu wideo
1 Otwórz film wideo, który
chcesz edytować.

2 Wybierz ikonę Edycja i
wybierz

.

3 Dotknij ikony

4

5

6
7

8

. Zostanie
otwarty folder Moje dźwięki.
Wybierz ścieżkę dźwiękową,
która ma zostać dodana do
klipu wideo.
Oryginalna ścieżka
dźwiękowa klipu wideo
zostanie usunięta.
Jeśli nagranie dźwiękowe
jest krótsze niż klip
wideo, wybierz opcję
jego odtwarzania: Raz lub
Powtarzanie.
Zastąp istniejący plik lub
zapisz go jako nowy plik.
Można także nagrać nowy
plik i wstawić dubbing na
żywo, dotykając ikony .
Dotknij opcji Gotowe, aby
zapisać bieżący dubbing.
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Multimedia
Pliki multimedialne można
przechowywać na karcie
pamięci, co zapewnia łatwy
dostęp do wszystkich plików ze
zdjęciami i filmami wideo.
Aby uzyskać dostęp do menu
Multimedia, dotknij ikony
i wybierz opcję Galeria z karty
Multimedia. Możesz otworzyć
listę pasków katalogu, które
zawierają wszystkie pliki
multimedialne.
Uwaga Należy pamiętać
o zainstalowaniu karty pamięci
w telefonie, aby umożliwić
zapisywanie zdjęć i dostęp
do wszystkich zdjęć. Bez karty
pamięci telefon nie będzie
wyświetlać żadnych zdjęć ani
ﬁlmów wideo.
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Dostępnych jest następujących
pięć pasków katalogu.
: zawiera
Wszystkie
wszystkie zdjęcia i filmy wideo.
: dłuższe
Ulubione
dotknięcie zdjęcia lub filmu
wideo powoduje wyświetlenie
ekranu opcji. Wybierz opcję
Ulubione w przypadku zdjęcia,
które chcesz ustawić jako
ulubione. Na tym pasku są
wyświetlane ulubione zdjęcia i
filmy wideo.
Wideo
: zawiera wszystkie
filmy wideo.
Tagging
: podobnie jak w
przypadku paska ulubionych,
istnieje możliwość oznaczenia
niektórych zdjęć. Na tym pasku
są wyświetlane oznaczone
zdjęcia i filmy wideo.
Ludzie
: zdjęcia wykonane
przy włączonej funkcji śledzenia
twarzy zostaną automatycznie
dodane do paska Ludzie. Istnieje
możliwość dodania nowego
pseudonimu osobie na zdjęciu.
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Można również dopasować
zdjęcie do kontaktu.

Widok paska czasu
Galeria telefonu GW620
udostępnia widok paska czasu
zdjęć i filmów wideo. Z lewej
strony ekranu będą wyświetlane
daty zrobienia zdjęć (od
najstarszych po najnowsze).
Wybranie określonej daty
spowoduje wyświetlenie na
białym tle wszystkich zdjęć,
które zostały zrobione w danym
dniu.

Menu opcji folderu Obrazy
Wybierz zdjęcie i dotknij je
długo, aby sprawdzić dostępne
opcje.

Wysyłanie zdjęcia
1 Aby wysłać zdjęcie, dotknij
je długo.

2 Wybierz opcję Udostępnij.
Wybierz opcję E-mail lub
Wiadomości.
3 W przypadku wyboru opcji
Wiadomość lub E-mail film
wideo zostanie załączony do
wiadomości, którą można
opatrzyć tekstem i wysłać w
standardowy sposób.

Wysyłanie filmu wideo
1 Aby wysłać film, dotknij go
długo.

2 Wybierz opcję Udostępnij.
Wybierz opcję E-mail lub
Wiadomości.
W przypadku wyboru opcji
Wiadomość lub E-mail film
wideo zostanie załączony do
wiadomości, którą można
opatrzyć tekstem i wysłać w
standardowy sposób.
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Multimedia
Używanie obrazu
Obrazy mogą być używane
jako tapety, a nawet do
identyfikowania osób
dzwoniących.
1 Dotknij długo zdjęcie i
wybierz opcję Ustaw jako.
2 Wybierz opcję Tapeta lub
Zdjęcie kontaktu.

Sprawdzanie informacji o
zdjęciu
Istnieje możliwość
sprawdzenia szczegółowych
informacji o zdjęciu, takich
jak nazwa, data, godzina,
rozdzielczość, rozmiar, typ i
etykieta.
1 Dotknij długo zdjęcie i

Tworzenie pokazu slajdów

wybierz opcję Szczegóły.

Aby przejrzeć obrazy zapisane
w telefonie, można utworzyć
pokaz slajdów, który eliminuje
konieczność otwierania i
zamykania kolejnych obrazów.
1 Dotknij długo zdjęcie
i wybierz opcję Pokaz
slajdów.

Odtwarzacz multimediów
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Folder Odtwarzacz mult.
zawiera listę klipów wideo
pobranych i zarejestrowanych
za pomocą telefonu.
Wyświetlanie klipu wideo
1 Wybierz opcję Odtwarzacz
mult. na karcie Multimedia.
2 Wybierz klip wideo, który ma
zostać odtworzony.
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WSKAZÓWKA! Telefon
GW620 umożliwia
odtwarzanie formatów wideo
DivX, zapewniając w ten
sposób dostępność większej
ilości materiałów wideo.

Naciśnij klawisz Menu i
wybierz opcję Muzyka.
Umożliwia ono odtwarzanie
utworów, przypisywanie ich
do kategorii według albumu
lub artysty oraz tworzenie list
odtwarzania.

Ustawianie dzwonka
Dostępne są trzy opcje.
1 Dotknij długo plik muzyczny
z listy Muzyka lub z
odtwarzacza muzycznego
i z wyświetlonej listy opcji
wybierz opcję Użyj jako i
Ustaw jako dzwonek.
2 Nagraj notatkę głosową przy
użyciu dyktafonu i ustaw ją
jako dzwonek.

3 Wybierz z menu Ustawienia
- Dźwięk i wyświetlacz Dzwonek telefonu.

Edytor wideo
1 Dotknij ikony

,a
następnie wybierz opcję
Edytor wideo.

Rysowanie kadrów
1

Ustaw muzykę w tle
– Umożliwia dodanie muzyki
do scenorysu lub zmianę
dźwięku.
2
Import plików
– Umożliwia dodawanie
plików multimedialnych
do scenorysu. Istnieje
możliwość dodania 32 plików
multimedialnych.
3
Menedżer klipów
– Umożliwia zarządzanie
dodanymi plikami
multimedialnymi. Przycisk
jest nieaktywny w przypadku
braku dodanych plików
multimedialnych.
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Multimedia
4

Podgląd – Służy do
wyświetlania podglądu
utworzonego pliku wideo.
5
Zapisz – Służy do
zapisywania utworzonego
pliku wideo.
6
Dodaj tekst – Umożliwia
dodanie ramki tekstowej do
scenorysu.
Należy dotknąć ikony
, aby
móc edytować film wideo.

– Dotknij, aby przejść do
następnego kroku.

Teledysk

1 Przesuń w lewo lub w prawo,

– Dotknij, aby zaznaczyć
wszystkie pliki. Maksymalnie
można zaznaczyć 32 pliki.
– Dotknij, aby usunąć
zaznaczenie wszystkich plików.
25/32 – Wyświetla liczbę
zaznaczonych plików.
86
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aby sprawdzić różne style. W
przypadku teledysku można
wybierać tylko zdjęcia.
– Umożliwia przejście do
poprzedniego ekranu edytora
wideo.
– Umożliwia wyświetlenie
nazwy stylu oraz jego opisu.
– Umożliwia
wyświetlenie podglądu stylu.
– Dotknij, aby przejść do
funkcji Wybierz zdjęcia.

2 Po wybraniu wszystkich zdjęć

3

4
5
6
7

dotknij ikony , aby przejść
do następnego kroku.
– Dotknij, aby przełączyć
do trybu losowego.
– Dotknij, aby przełączyć
do trybu oryginału.
– Dotknij, aby przełączyć
do trybu wyświetlania.
, aby
Dotknij ikony
wybrać wszystkie zdjęcia, i
dotknij ikony .
Wybierz utwór muzyczny i
ustaw go jako muzykę w tle.
Dodaj tytuł filmu przy użyciu
klawiatury qwerty i zapisz go.
Dotknij ikony , aby
odtworzyć pełny plik wideo.
Dotknij ikony
, aby
zapisać utworzony plik
wideo.

Automatyczne przycinanie
Dostępne są trzy typy
szablonów stylu: Pionowy,
Poziomy oraz Obiekt w ruchu.

1 Dotknij ikony

i wybierz
film wideo. Przejdź do
następnego kroku.
2 Dotknij ikony
, aby
wyświetlić podgląd pliku
wideo.
3 Dotknij ikony , aby zapisać
plik.
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Multimedia
Uruchomienie gry
1 Telefon GW620 udostępnia
pobieranie gier ze strony
Market.
2 Dotknij przycisk Uruchom,
aby uruchomić grę lub
aplikację.
UWAGA: Korzystanie z tej
usługi może wiązać się z
dodatkowymi kosztami w
przypadku pobierania płatnych
gier i aplikacji.
UWAGA: Instalacja gier i
aplikacji Java jest możliwa tylko
przez Internet.
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Przenoszenie plików przy
użyciu trybu pamięci
masowej USB
Aby przenieść plik przy użyciu
trybu pamięci masowej USB:
1 Podłącz telefon GW620 do
komputera przy użyciu kabla
USB.
2 Wybierz kolejno Ustawienia
– Karta SD i pamięć telefonu
– Pamięć masowa tylko.
3 Z menu stanu przeciągnij
ikonę USB.
4 Wybierz opcję Połączenie
przez USB i Podłącz.
5 Będzie można wyświetlić
zawartość pamięci USB na
komputerze, a następnie
przenieść pliki.
UWAGA: Należy najpierw
zainstalować kartę SD. Bez karty
SD nie można korzystać z funkcji
pamięci masowej USB.
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Muzyka

Odtwarzanie utworów

Telefon LG GW620 jest
wyposażony we wbudowany
odtwarzacz muzyczny
umożliwiający odtwarzanie
ulubionych utworów
muzycznych. Odtwarzacz
muzyczny jest dostępny po
. Z poziomu
wybraniu opcji
odtwarzacza dostępnych jest
wiele folderów:
Wykonawcy – umożliwia
przeglądanie kolekcji muzycznej
według nazwy wykonawcy.
Albumy – umożliwia
przeglądanie kolekcji muzycznej
według nazwy albumu.
Utwory – ten folder zawiera
wszystkie utwory zapisane w
telefonie.
Listy odtwarzania – zawiera
listy odtwarzania utworzone
przez użytkownika.

1 Wybierz opcję Muzyka z
karty Multimedia.

2 Dotknij opcji Utwory.
3 Wybierz utwór, który chcesz
odtworzyć.

4 Dotknij ikony

, aby
wstrzymać odtwarzanie
utworu.
, aby
5 Dotknij ikony
przejść do następnego
utworu.
, aby wrócić
6 Dotknij ikony
do pierwszej części utworu.
Dotknij ikony
, aby przejść
do poprzedniego utworu.
Aby zmienić głośność podczas
słuchania muzyki, naciśnij
klawisz zwiększania lub
zmniejszania głośności z lewej
strony telefonu.
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Multimedia
Dotknij długo dowolny utwór
z listy. Zostaną wyświetlone
następujące opcje: Odtwórz,
Dodaj do listy odtwarzania,
Ustaw jako dzwonek telefonu,
Usuń i Szukaj.
Uwaga: pliki muzyczne mogą
być chronione prawami
autorskimi na podstawie umów
międzynarodowych i przepisów
krajowych.
Dlatego w celu odtwarzania
lub kopiowania konkretnego
utworu konieczne może być
uzyskanie pozwolenia lub
licencji.
W niektórych krajach prawo
nie zezwala na kopiowanie
materiałów chronionych
prawami autorskimi na potrzeby
prywatne. Przed pobraniem
lub skopiowaniem pliku
należy zapoznać się z prawem
obowiązującym w danym kraju
dotyczącym korzystania z takich
materiałów.
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Korzystanie z radia
Telefon LG GW620 jest
wyposażony w radio FM, dzięki
czemu można ustawić ulubione
stacje i słuchać ich w podróży.
UWAGA: Aby korzystać z
funkcji radia, należy podłączyć
słuchawki. Wtyk słuchawek
należy włożyć do gniazda
słuchawkowego.

Wyszukiwanie stacji
Stacje można programować w
telefonie, wyszukując je ręcznie
lub automatycznie. Zostaną one
zapisane pod odpowiednimi
numerami, aby ułatwić ich
wyszukanie w przyszłości.
W telefonie można zapisać do
48 kanałów.
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Aby wyszukać stacje
automatycznie:
1 Wybierz opcję Radio FM.
2 Naciśnij klawisz Menu.
3 Dotknij kolejno opcji
Wyszukaj automatycznie
oraz Tak. Numery
kanałów można przypisać
znalezionym stacjom
radiowym za pomocą opcji
Ustaw, Pomiń i Zatrzymaj.
UWAGA: Można również
ręcznie dostroić radio do
stacji za pomocą pokrętła
wyświetlonego obok
częstotliwości radiowej.

Resetowanie kanałów
1 Wybierz opcję Radio FM.
2 Wybierz opcję Autom.

powróci do częstotliwości
początkowej 87,5 Mhz.

Słuchanie radia
1 Wybierz opcję Radio FM.
2 Dotknij numer kanału stacji,
której chcesz słuchać.
WSKAZÓWKA!
Aby poprawić odbiór
radiowy, rozciągnij przewód
słuchawkowy, który pełni
funkcję anteny.
Ostrzeżenie!
W przypadku podłączenia
zestawu słuchawkowego
nieprzeznaczonego do danego
telefonu mogą wystąpić
zakłócenia sygnału radiowego.

szukanie, aby zresetować
bieżący kanał, lub opcję
Zresetuj wszystkie kanały,
aby zresetować wszystkie
kanały. W przypadku
zresetowania wszystkich
kanałów każdy kanał
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Aplikacje Google
1 Najpierw skonfiguruj konto

Market

Google. Wprowadź nazwę
użytkownika i hasło.
2 Po zalogowaniu kontakty,
poczta e-mail oraz kalendarz
powiązane z kontem
Google będą automatycznie
synchronizowane z
telefonem GW620.

Aplikacja Market umożliwia
pobieranie użytecznych
aplikacji i gier. Aplikacje i
gry zainstalowane z aplikacji
Market będą dostępne w menu
telefonu GW620.
W przypadku stwierdzenia
niezgodności telefonu GW620
z dowolną grą lub aplikacją
można przesłać komentarz
lub odpowiednio oznaczyć
oprogramowanie.
1 Wybierz kategorię, aby
przeglądać jej zawartość.
2 Wybierz aplikację, którą
chcesz zainstalować.
UWAGA: W celu zakończenia
gry naciśnij klawisz Ekran
główny lub Wstecz. Zostanie
wyświetlony ekran gotowości.
Można także użyć klawisza
menu gry.

Mapy Google
Umożliwia sprawdzanie
bieżącej lokalizacji, warunków
drogowych oraz informacji
na temat trasy do miejsca
docelowego. Telefon GW620
musi być podłączony do sieci
Wi-Fi lub 3G/GPRS.
UWAGA: Usługa Mapy Google
nie obejmuje wszystkich krajów
i miast.
UWAGA: W widoku ulicy danej
lokalizacji można nacisnąć
klawisz MENU, a następnie
dotknąć opcji Tryb kompasu,
aby włączyć tryb kompasu.
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Gmail
Konfiguracja aplikacji
Gmail odbywa się przy
pierwszej konfiguracji
telefonu. W zależności od
ustawień synchronizacji
poczta Gmail na telefonie
może być automatycznie
synchronizowana z kontem
Gmail w Internecie. Domyślnym
widokiem poczty Gmail jest
widok skrzynki odbiorczej.
Naciśnij klawisz Menu i dotknij
opcji Odśwież, aby wysłać lub
odebrać nowe wiadomości
e-mail i zsynchronizować
wiadomości e-mail z kontem
Gmail w Internecie.

Dodawanie zdarzeń do
kalendarza
1 Wybierz opcję Kalendarz.
2 Aby rozpocząć korzystanie z

3
4

5

Google Talk
Google Talk to komunikator
firmy Google. Umożliwia on
kontaktowanie się z innymi
użytkownikami programu
Google Talk.

6
7

Kalendarza, należy najpierw
skonfigurować konto Google.
Wybierz datę, dla której
chcesz dodać zdarzenie.
Naciśnij klawisz Menu
i dotknij opcji Nowe
wydarzenie.
Dotknij opcji Co i wprowadź
nazwę zdarzenia. Sprawdź
datę i wprowadź czas
rozpoczęcia zdarzenia.
W znajdujących się niżej
polach daty i godziny można
wprowadzić godzinę i datę
zakończenia.
Dotknij także opcji Gdzie i
wprowadź lokalizację.
Aby dodać notatkę do
zdarzenia, dotknij opcji
Opis i wpisz szczegółowe
informacje.
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Aplikacje Google
8 Jeżeli chcesz powtórzyć
alarm, ustaw opcję
Powtórzenie i w
razie potrzeby ustaw
przypomnienia.
9 Dotknij opcji Zapisz,
aby zapisać wydarzenie
w kalendarzu. Funkcja
kalendarza pomaga pamiętać
o ważnych terminach.
Dzień, dla którego zapisano
wydarzenie, jest oznaczany
kwadratowym, kolorowym
kursorem, a rozpoczęcie
wydarzenia sygnalizowane
jest dzwonkiem.

Zmiana domyślnego
widoku kalendarza
1 Wybierz opcję Kalendarz
na karcie Google. Naciśnij
klawisz Menu.
2 Dotknij opcji wyboru widoku
kalendarza (1 dzień, tydzień
lub miesiąc).
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Narzędzia
Ustawianie alarmu
1 Wybierz opcję Budzik.
2 Aby dodać nowy alarm,

3

4

5

6

dotknij opcji Dodaj alarm.
Dostępnych jest kilka
wstępnie skonfigurowanych
alarmów, które można
włączyć.
Dotknij, aby włączyć alarm,
i ustaw godzinę włączenia
alarmu. Po ustawieniu
godziny na telefonie GW620
pojawi się informacja o czasie
pozostałym do uaktywnienia
alarmu.
Wybierz dzwonek i w razie
potrzeby włącz wibracje.
Ustaw powtarzanie.
Ikony oznaczają wybrany
dzień tygodnia.
Istnieje możliwość określenia
nazwy alarmu przy użyciu
opcji Etykieta.
Uaktywniony alarm można
za pomocą funkcji drzemki
wstrzymać na 10 minut lub
odrzucić.

7 Dotknij ikony

i powróć
do pierwszego ekranu
alarmu.
8 Dotknij i przytrzymaj
zegar na ekranie. Zostaną
wyświetlone różne rodzaje
zegara. Możesz wybrać jeden
z nich.
9 Możesz także usunąć
wszystkie alarmy.

Korzystanie z kalkulatora
1 Wybierz opcję Kalkulator na
karcie Narzędzia.

2 Dotknij klawiszy
numerycznych, aby
wprowadzić cyfry.
3 W przypadku prostych
obliczeń dotknij
odpowiedniej funkcji (+, –, x
lub ÷), a następnie znaku =.
4 W przypadku bardziej
złożonych obliczeń naciśnij
klawisz Menu, dotknij panel
Zaawansowane i wybierz
funkcje sin, cos, tan, log itp.
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Narzędzia
pdf: Przejdź do strony,
Dostosuj stronę, Dopasuj
szerokość
doc/txt: Wyszukaj
xls: Skoroszyt – Dostępne
opcje: Widok podsumowania
i Pełny widok.

Quickoffice
To menu umożliwia zarządzanie
plikami dokumentów i
wyświetlanie ich. Dostępne typy
plików to pdf, doc, txt, xls i zip.
1 Wybierz opcję Karta pamięci.
Zostanie wyświetlona lista
plików i folderów.
2 Po wybraniu opcji Najnowsze
dokumenty pojawi się lista
ostatnio wyświetlanych
plików.
3 Dotknij i przytrzymaj
dowolny plik. Zostaną
wyświetlone następujące
opcje: Zmień nazwę,
Właściwości i Usuń.
4 Wybierz plik i naciśnij
klawisz Menu, aby wyświetlić
opcje Otwórz, Zarejestruj,
Aktualizuj, Właściwości i
Informacje. W zależności
od typu plików mogą być
dostępne dodatkowe opcje.
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Dyktafon
Za pomocą dyktafonu można
nagrywać notatki głosowe oraz
inne pliki dźwiękowe.

Nagrywanie dźwięku lub
głosu
1 Dotknij opcji Dyktafon.
2 Dotknij opcji Nagraj.
3 Dotknij ikony
, aby
rozpocząć nagrywanie.
, aby
zakończyć nagrywanie.
5 Dotknij opcji Użyj jako,
aby ustawić jako dzwonek
telefonu.

4 Dotknij ikony
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Wysyłanie nagrania
głosowego
1 Po ukończeniu nagrywania
klip audio można wysłać
przez dotknięcie opcji
Udostępnij.
2 Nagranie zostanie dodane
do wiadomości, którą można
w standardowym sposób
napisać i wysłać.
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Internet
Przeglądarka
Menu Internet przenosi szybki,
kolorowy świat gier, muzyki,
wiadomości, sportu, rozrywki
i wielu innych informacji
bezpośrednio na ekran telefonu
komórkowego. Wszystkie
informacje są natychmiast
dostępne z każdego miejsca.

Dostęp do sieci
1 Wybierz opcję Przeglądarka
na karcie Komunikacja.

2 Zostanie wyświetlona witryna
internetowa.
UWAGA: Łączenie z tymi
usługami i pobieranie danych
wiąże się z dodatkowymi
opłatami. Sprawdź stawki za
pobieranie danych u operatora
sieci.
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Korzystanie z paska
narzędzi przeglądarki
Dotknij ikony
, aby otworzyć
pasek narzędzi.
1 Dotknij ikony
, aby odświeżyć stronę
internetową.
, aby
2 Dotknij ikony
przejść do następnej strony.
, aby
3 Dotknij ikony
przejść do poprzedniej strony.
4 Dotknij ikony
, aby
dodać/wyświetlić zakładkę,
wyświetlić historię i wyświetlić
najczęściej odwiedzane
witryny.
, aby
5 Dotknij ikony
otworzyć inną witrynę
internetową w nowym oknie.
6 Dotknij ikony
, aby zmienić ustawienia
przeglądarki.
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Korzystanie z opcji
Naciśnij klawisz Menu i wybierz
odpowiednie opcje.
Przejdź – umożliwia
wprowadzenie adresu
internetowego i przejście do
odpowiedniej strony.
Wyjście – służy do
zamykania przeglądarki.
Znajdź stronę – służy
do zaznaczania wszystkich
wprowadzonych liter
Zaznacz tekst – umożliwia
zaznaczenie zdań w celu
skopiowania. Skopiowany tekst
można następnie wkleić do
dowolnego pola tekstowego.
Pobrane – umożliwia
wyświetlenie historii pobierania
Więcej
y Zakładki – umożliwia
dodawanie i wyświetlanie
zakładek, wyświetlanie
historii i wyświetlanie
najczęściej odwiedzanych
witryn.

y Przegląd okien – wyświetla
wszystkie otwarte okna.
y Informacje o stronie
– umożliwia wyświetlenie
informacji o stronie.
y Udostępnij stronę – służy
do wysyłania strony za
pośrednictwem wiadomości
e-mail lub wiadomości.
y Ustawienie – służy do
określania ustawień
przeglądarki.

Dodawanie zakładek i
korzystanie z nich
Dodawanie zakładek
i zapisywanie stron
internetowych ułatwia
i przyspiesza dostęp do
ulubionych serwisów w
Internecie.
1 Wybierz opcję Przeglądarka
na karcie Komunikacja.
2 Wybierz menu oraz wybierz
kolejno opcje Więcej i
Zakładki. Możesz także
nacisnąć ikonę .
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Internet
Na ekranie pojawi się lista
zakładek.
3 Wybierz opcję Dodaj zakładki
i wprowadź nazwę zakładki
oraz jej adres URL.
4 Naciśnij przycisk Gotowe.
Zakładka zostanie
wyświetlona na liście
zakładek.
5 Aby otworzyć zakładkę,
dotknij ją, a następnie
dotknij opcji Połącz. Zostanie
nawiązane połączenie ze
stroną zakładki.

Zmiana ustawień
przeglądarki internetowej
Wybierz menu oraz wybierz
kolejno opcje Więcej i
Ustawienia. Możesz także
nacisnąć ikonę
.
W tym menu można zmienić
układ strony (np. rozmiar tekstu,
kodowanie tekstu), stronę
główną oraz ustawienia pamięci
podręcznej, plików cookie,
zabezpieczeń oraz ETC.
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Ustawienia
Naciśnij klawisz Menu i wybierz
opcję Ustawienia. Możesz także
w menu.
dotknąć ikony

Opcje bezprzewodowe
W tym miejscu można
zarządzać siecią Wi-Fi i
Bluetooth. Dostępne opcje
umożliwiają także włączanie
trybu samolotowego lub sieci
komórkowych.
Wi-Fi – włączanie sieci Wi-Fi
Ustawienia Wi-Fi – służy
do włączania powiadomień
sieciowych i dodawania sieci
Wi-Fi.
Bluetooth – umożliwia
włączenie interfejsu Bluetooth.
Ustawienia Bluetooth – służy
do ustawiania nazwy urządzenia
oraz jego widoczności, a także
do skanowania w poszukiwaniu
innych urządzeń.
Sieci komórkowe – służy do
ustawiania opcji roamingu, sieci
oraz sieci APN.

Tryb samolotowy – włączenie
trybu lotu powoduje
wyłączenie wszystkich połączeń
bezprzewodowych.
UWAGA: Funkcja „Zasady
usypiania Wi-Fi” nie jest
obsługiwana. Włączenie trybu
blokady ekranu telefonu
powoduje wyłączenie sieci WiFi. Sieć zostaje automatycznie
włączona w momencie
odblokowania ekranu. Ma to
na celu zmniejszenie zużycia
energii. Jednak jeżeli pewne
aplikacje odbierają dane za
pośrednictwem sieci Wi-Fi,
sieć ta nie zostanie wyłączona
nawet po zablokowaniu ekranu
telefonu.

Ustawienia połączeń
Umożliwia konfigurację poczty
głosowej oraz innych ustawień
połączeń.
Patrz także Ustawienia
połączenia.
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Ustawienia
Dźwięk i wyświetlacz
Tryb cichy – dot. wszystkich
dźwięków z wyjątkiem
multimediów i alarmów.
Ustawienia dźwięku
Tryb cichy – służy do
wyłączania wszystkich
dźwięków z wyjątkiem
multimediów i alarmów.
Głośność dzwonka – służy do
ustawiania głośności dzwonka
połączeń przychodzących oraz
innych powiadomień.
Głośność multimediów
– służy do ustawiania głośności
utworów muzycznych i filmów
wideo.
Dzwonek telefonu – służy
do ustawiania domyślnego
dzwonka.
Wibracje telefonu
– służy do ustawiania wibracji
sygnalizujących połączenia
przychodzące.

Dzwonek powiadomień – służy
do ustawiania domyślnego
dzwonka powiadomień.
Wybieranie numeru
– służy do włączania dźwięku
towarzyszącego dotykaniu
klawiatury.
Dotyk ekranu – służy do
włączania dźwięku podczas
wybierania opcji na ekranie.
Wibracje – służy do włączania
wibracji.
Powiadomienie karty SD
– służy do wyłączania dźwięków
powiadomienia dotyczących
karty SD.
Ustawienia wyświetlania
Orientacja – służy do włączania
automatycznej zmiany orientacji
przy obróceniu telefonu.
Animacja – umożliwia
ustawienie wyświetlania
animacji przy otwieraniu i
zamykaniu okien.
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Tryb czujnika oświetlenia
– służy do włączania trybu
czujnika oświetlenia.
Jasność – służy do
dostosowywania jasności
ekranu po wyłączeniu trybu
czujnika oświetlenia.
Wygaszacz ekranu – służy do
określania czasu bezczynności,
po którym zostanie włączony
wygaszacz ekranu.

Synchronizacja danych
Wybierz aplikacje, które mają
zostać zsynchronizowane.

Położenie i zabezpieczenia
Źródło mojej lokalizacji
Użyj sieci Wi-Fi – umożliwia
wyświetlenie wszystkich
lokalizacji, korzystając z sieci
bezprzewodowych.
Użyj satelit GPS – ustawienie
domyślne umożliwiające
precyzyjne wyświetlanie widoku
ulic podczas korzystania z usług
lokalizacyjnych.

Wzór odblokowywania ekranu
Umożliwia ustawienie wzoru
odblokowywania ekranu w celu
zabezpieczenia telefonu.

Blokada karty SIM
Umożliwia ustawienie blokady
karty SIM lub zmianę kodu PIN
karty SIM.

Widoczne hasła
Włącza wyświetlanie haseł
podczas wpisywania.

Aplikacje
Umożliwia zarządzanie
aplikacjami i ustawianie skrótów
szybkiego uruchamiania.
Nieznane źródła – domyślne
ustawienie dotyczące instalacji
aplikacji pochodzących z innych
źródeł niż witryna Market.
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Ustawienia
Szybkie uruchamianie
– służy do ustawienia
skrótów klawiaturowych
umożliwiających uruchamianie
aplikacji. Wybierz tę opcję, aby
sprawdzić domyślne skróty
szybkiego uruchamiania lub
ustawić inne skróty szybkiego
uruchamiania.
Zarządzaj aplikacjami – służy
do zarządzania zainstalowanymi
aplikacjami i do usuwania ich.
Programowanie – umożliwia
ustawienie opcji dotyczących
programowania aplikacji, takich
jak Debuggowanie USB, Zostaw
włączony oraz Zezwalaj na
pozorowane położenia.

Karta SD i pamięć telefonu
Tryb połączenia USB – tylko
pamięć masowa.
Karta SD – umożliwia
sprawdzenie całkowitego
dostępnego miejsca. Dotknij,
aby odłączyć kartę SD w celu
bezpiecznego wyjęcia. W razie
potrzeby sformatuj kartę SD.
Pamięć wewnętrzna telefonu
– służy do sprawdzania
dostępnego miejsca. Wybierz
opcję Ustawienia fabryczne,
jeżeli chcesz usunąć wszystkie
dane z telefonu.

Data i czas
Służy do ustawiania daty,
godziny, strefy czasowej i
formatów.
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Ustawienia regionalne i
język
Służy do ustawiania języka
lokalnego i regionu, języka
wprowadzania tekstu oraz opcji
automatycznej korekty.

Informacje o telefonie
Służy do wyświetlania informacji
prawnych oraz sprawdzania
stanu telefonu i wersji
oprogramowania.
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Wi-Fi
Menedżer bezprzewodowy jest
narzędziem umożliwiającym
zarządzanie połączeniami
internetowymi poprzez
sieć Wi-Fi (bezprzewodową
sieć LAN). Narzędzie to
umożliwia telefonowi łączenie
się z lokalnymi sieciami
bezprzewodowymi oraz
bezprzewodowe łączenie
się z Internetem. Sieć Wi-Fi
jest szybsza i ma większy
zasięg niż bezprzewodowa
technologia Bluetooth; może
też być używana do szybkiego
wysyłania wiadomości e-mail i
przeglądania Internetu.
UWAGA: Telefon GW620
obsługuje zabezpieczenia WEP
i WPA-PSK/2. Jeśli dostawca
usługi Wi-Fi lub administrator
sieci włączył szyfrowanie,
wprowadź klucz szyfrowania
w oknie pomocniczym. Jeśli
szyfrowanie nie zostało
włączone, okno pomocnicze nie
pojawi się.

Klucz można uzyskać u
dostawcy usługi Wi-Fi lub u
administratora sieci.

1. Sposób konfiguracji
funkcji Wi-Fi
1 Dotknij opcji Wi-Fi na karcie
Ustawienia i włącz sieć Wi-Fi.
2 Wyszukiwanie AP (punktu
dostępu).
– Wyszukiwanie punktu
dostępu, z którym można
się połączyć.
3 Połączenie z punktem
dostępu.
– Połączenie z żądanym
punktem dostępu z listy
wyszukiwania.
– Jeśli punkt dostępu
korzysta z szyfrowania
WEP lub WPA-PSK/2,
wprowadź klucz
zabezpieczający.
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2. Obsługa profilu
sieciowego Wi-Fi
1 Obsługa profilu Wi-Fi
– sposób łączenia się z często
używanymi lub ukrytymi
punktami dostępu.
1) Jeśli dany punkt dostępu
nie wyświetla się na liście
wyszukiwania, można się z
nim połączyć, zapisując go
w postaci profilu.
2) Zapisanie często
używanego punktu
dostępu w postaci profilu
ułatwia wprowadzanie
klucza zabezpieczającego
podczas łączenia się
z punktem dostępu
stosującym tego rodzaju
zabezpieczenia.
3) Jeśli punkt dostępu nie
obsługuje protokołu
DHCP, można nawiązać
z nim połączenie
za pośrednictwem
statycznego adresu IP.

2 Opis pól profilu Wi-Fi:
1) Nazwa sieci: identyfikator
SSID.
2) Typ zabezpieczeń:
szyfrowanie WEP, WPAPSK/2.
3) Klucz zabezpieczający:
umożliwia zapis klucza
zabezpieczającego.
4) Ustawienia IP/DNS:
pozwala na wybór opcji
Automatyczny lub
Statyczny, w zależności od
tego, czy punkt dostępu
obsługuje protokół DHCP.
W przypadku opcji
Statyczny wprowadź
w polu wartości adres
IP oraz adres serwera
DNS używany podczas
nawiązywania połączenia.
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Wi-Fi
3 Zapisywanie profilu Wi-Fi
1) Wybierz menu Dodaj sieć
Wi-Fi u dołu sekcji sieci WiFi, a następnie wprowadź
identyfikator SSID i typ
zabezpieczeń.
2) Po połączeniu z punktem
dostępu wykorzystującym
ten rodzaj zabezpieczeń
profil zostanie zapisany
automatycznie.

2 Ustawienia > Opcje
bezprzewodowe >
Ustawienia sieci Wi-Fi >
Menu > Zaawansowane >
Adres MAC

3. Jak uzyskać adres MAC
W przypadku konfiguracji
połączenia w niektórych
sieciach bezprzewodowych z
filtrowaniem MAC może być
konieczne wprowadzenie do
routera adresu MAC telefonu
GW620.
1 Adres MAC można znaleźć,
wybierając kolejno
następujące opcje:
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Aktualizowanie oprogramowania
Aktualizowanie
oprogramowania
Program LG Mobile Phone
Software Update
Więcej informacji na temat
instalacji i korzystania z tego
programu można znaleźć na
stronie http://update.lgmobile.
com.
Ta funkcja umożliwia
szybkie i łatwe uaktualnienie
oprogramowania do najnowszej
wersji za pośrednictwem
Internetu, bez konieczności
korzystania z usług naszego
centrum serwisowego.
Proces aktualizacji
oprogramowania telefonu
wymaga poświęcenia mu przez
użytkownika pełnej uwagi. Przed
przejściem do kolejnej czynności
należy dokładnie zapoznać się
z wszystkimi wyświetlonymi
instrukcjami i uwagami.

Odłączenie przewodu USB do
transmisji danych lub wyjęcie
baterii w trakcie procesu
aktualizacji oprogramowania
może spowodować poważne
uszkodzenie telefonu. Przed
rozpoczęciem aktualizacji
oprogramowania zaleca się
wykonanie kopii zapasowej
ważnych danych zapisanych w
telefonie, ponieważ producent
nie ponosi odpowiedzialności
za utratę danych podczas tego
procesu.
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Aktualizowanie oprogramowania
Telefon komórkowy z
obsługą formatu DivX
INFORMACJE O FILMACH
W FORMACIE DIVX: DivX®
to cyfrowy format obrazu
opracowany przez firmę DivX,
Inc. Ten telefon jest oficjalnym,
certyfikowanym urządzeniem
DivX umożliwiającym
odtwarzanie plików w tym
formacie. Więcej informacji
oraz narzędzia umożliwiające
konwersję plików do formatu
DivX można znaleźć w witrynie
www.divx.com .
INFORMACJE NA TEMAT
WIDEO DIVX NA ŻĄDANIE: To
urządzenie DivX Certified® musi
zostać zarejestrowane w celu
odtwarzania zawartości DivX
Wideo na żądanie (VOD, Videoon-Demand). Aby wygenerować
kod rejestracji, odszukaj sekcję
DivX VOD w menu konfiguracji
urządzenia.

Przejdź do witryny vod.divx.
com i wprowadź kod w celu
ukończenia procesu rejestracji i
uzyskania dalszych informacji na
temat usługi DivX VOD.

Certyfikowane
urządzenie DivX Certified
umożliwiające odtwarzanie
plików wideo DivX® o
rozdzielczości do 320 x 240
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Akcesoria
Dostępnych jest wiele różnych akcesoriów do telefonu, które
można nabyć oddzielnie. Akcesoria te można dobierać w zależności
od potrzeb. Informacje o dostępności akcesoriów można uzyskać
w lokalnym punkcie sprzedaży. (Akcesoria wymienione poniżej
mogą być opcjonalne).
Ładowarka

Bateria

Zestaw
słuchawkowy
stereo

Przewód
danych
Umożliwia
podłączanie
telefonu
GW620 do
komputera.

Instrukcja
obsługi
Zawiera
informacje na
temat telefonu
GW620.

GW620 Instrukcja obsługi

– JĘZYK POLSKI

WSKAZÓWKA! W celu nabycia oryginalnych akcesoriów do
telefonów LG, zajrzyj na stronę: http://www.lgsklep.pl

UWAGA:
• Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG.
• Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.
• Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu.
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Temperatura otoczenia
Maks.: +55°C (rozładowywanie)
+45°C (ładowanie)
Min: -10°C
Waga telefonu z baterią: 142g
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Wskazówki dotyczące bezpiecznego i
sprawnego korzystania z telefonu
Zapoznaj się z poniższymi
wskazówkami. Ich
nieprzestrzeganie może
stwarzać zagrożenie lub być
niezgodne z prawem.

Oddziaływanie
promieniowania
radiowego
Informacje dotyczące
oddziaływania fal radiowych
oraz współczynnika SAR (ang.
Specific Absorption Rate).
Telefon komórkowy GW620
zaprojektowano w sposób
zapewniający zgodność z
odpowiednimi wymaganiami
bezpieczeństwa związanymi z
oddziaływaniem fal radiowych.
Te wymagania są oparte na
wskazaniach naukowych
określających marginesy
bezpieczeństwa zapewniające
ochronę wszystkich osób, bez
względu na ich wiek i stan
zdrowia.

• Mimo iż różne modele
telefonów LG mogą różnić się
wartością współczynnika SAR,
wszystkie zaprojektowano
tak, by spełniały odpowiednie
wytyczne dotyczące
oddziaływania fal radiowych.
• Graniczna wartość
współczynnika SAR zalecana
przez organizację International
Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP)
to 2 W/kg (wartość uśredniona
dla 10 g masy ciała).
• Najwyższa wartość SAR
uzyskana podczas badań
tego modelu telefonu przy
użyciu systemu DASY4 wynosi
0,819 W/kg (10 g) dla telefonu
trzymanego przy uchu oraz
1,07 W/kg (10 g) dla telefonu
noszonego blisko ciała.
• Informacja dotycząca
współczynnika SAR dla osób
zamieszkujących kraje i
regiony, które przyjęły limit
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wartości SAR zalecany przez
Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE),
wynoszący 1,6 W/kg (w
odniesieniu do 1 g masy ciała).

Czyszczenie i konserwacja
produktu

OSTRZEŻENIE
Korzystaj jedynie z tych
baterii, ładowarek i akcesoriów
dodatkowych, które zostały
zatwierdzone do użytku z
danym modelem telefonu.
Użycie jakichkolwiek innych
urządzeń dodatkowych grozi
unieważnieniem homologacji i
gwarancji na telefon. Może też
być niebezpieczne.

• Nie rozkładaj telefonu na
części. Jeśli wymagana jest
naprawa, oddaj telefon do
specjalistycznego punktu
serwisowego.
• Zachowaj odpowiednią
odległość pomiędzy telefonem
a urządzeniami elektrycznymi,
takimi jak telewizory, odbiorniki
radiowe i komputery osobiste.
• Zachowaj odpowiednią
odległość pomiędzy telefonem
a źródłami ciepła, takimi jak
kaloryfery czy kuchenki.
• Nie upuszczaj telefonu.
• Nie narażaj urządzenia na
mechaniczne wibracje lub
wstrząsy.
• Wyłączaj telefon w miejscach, w
których nakazują to specjalne
przepisy. Telefonu nie wolno na
przykład używać w szpitalach,
gdyż może on zakłócać pracę
wrażliwego na promieniowanie
radiowe sprzętu medycznego.
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• W trakcie ładowania nie należy
dotykać telefonu mokrymi
rękoma. Może to spowodować
porażenie prądem elektrycznym
lub poważne uszkodzenie
telefonu.
• Nie ładuj telefonu w pobliżu
materiałów łatwopalnych,
ponieważ telefon może się
rozgrzać i spowodować
zagrożenie pożarem.
• Do czyszczenia zewnętrznej
części telefonu używaj suchej
szmatki (nie korzystaj z
rozpuszczalników, takich jak
benzen, rozcieńczalnik lub
alkohol).
• Nie należy kłaść ładowanego
telefonu na materiałowych
powierzchniach.
• Telefon należy ładować w
pomieszczeniu o dobrej
wentylacji.
• Nie narażaj urządzenia na
nadmierne działanie dymu lub
kurzu.

• Nie przechowuj telefonu w
pobliżu kart kredytowych
lub innych kart z paskiem
magnetycznym, gdyż może on
zmienić informacje zapisane na
paskach magnetycznych.
• Nie dotykaj ekranu ostrymi
przedmiotami. Może to
spowodować uszkodzenie
telefonu.
• Unikaj kontaktu telefonu z
cieczami i wilgocią.
• Ostrożnie korzystaj z
akcesoriów, takich jak
słuchawki. Nie dotykaj anteny
bez potrzeby.
• Nie korzystaj z telefonu i jego
akcesoriów w miejscach o
wysokiej wilgotności, takich jak
baseny, szklarnie, solaria lub
obszary tropikalne, ponieważ
może to spowodować
uszkodzenie telefonu i
unieważnienie gwarancji.
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Efektywne korzystanie z
telefonu
Urządzenia elektroniczne i
medyczne
Wszystkie telefony mogą
powodować zakłócenia, które
mogą negatywnie wpłynąć na
działanie znajdujących się w
pobliżu urządzeń.
• Nie używaj telefonu
komórkowego w pobliżu
sprzętu medycznego bez zgody
personelu placówki. Skontaktuj
się z lekarzem w celu uzyskania
informacji, czy korzystanie
z telefonu nie spowoduje
zakłóceń pracy Twojego
urządzenia medycznego.
• Telefony komórkowe mogą
zakłócać pracę niektórych
aparatów słuchowych.
• Telefony komórkowe mogą
powodować niewielkie
zakłócenia pracy odbiorników
telewizyjnych, radiowych,
komputerów itp.

Rozruszniki serca
Producenci rozruszników
serca zalecają, aby zachować
minimalną odległość 15 cm
między trzymanym w ręku
telefonem komórkowym a
rozrusznikiem serca w celu
uniknięcia potencjalnego
zakłócania pracy rozrusznika.
Podczas rozmowy telefonu
należy używać przy uchu
znajdującym się w większej
odległości od rozrusznika serca
i nie należy go nosić w kieszeni
na piersi.

Szpitale
W szpitalach, przychodniach i
innych placówkach medycznych
należy wyłączać urządzenia
bezprzewodowe, jeśli jest to
nakazane przez obowiązujące
przepisy. Umożliwia to ochronę
czułych urządzeń medycznych
przed zakłóceniami.
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Bezpieczeństwo na
drodze
Zapoznaj się z lokalnymi
przepisami dotyczącymi
korzystania z telefonów
komórkowych podczas
kierowania pojazdem.
• Podczas kierowania pojazdem
nie trzymaj telefonu w ręce.
• Skup się na kierowaniu
pojazdem.
• Korzystaj z zestawu
głośnomówiącego lub
słuchawkowego, jeśli jest
dostępny.
• Jeśli wymagają tego warunki
panujące na drodze,
przed wykonywaniem lub
odebraniem połączenia
należy zjechać na pobocze i
zaparkować pojazd.

• Fale radiowe mogą negatywnie
wpłynąć na pracę niektórych
systemów elektronicznych w
pojeździe, np. odtwarzaczy
samochodowych i systemów
bezpieczeństwa.
• Jeśli pojazd jest wyposażony
w poduszkę powietrzną, nie
należy jej blokować przez
zainstalowane na stałe lub
przenośnie urządzenia
bezprzewodowe. Może to
spowodować awarię poduszki
powietrznej, a tym samym
poważne obrażenia ciała
wywołane nieprawidłowym
działaniem.
• Słuchając muzyki na zewnątrz
pomieszczeń, ustawiaj głośność
na umiarkowanym poziomie,
aby słyszeć dźwięki z otoczenia.
Jest to wyjątkowo ważne w
pobliżu dróg.
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Zapobieganie
uszkodzeniu słuchu
Uszkodzenie słuchu
może nastąpić w wyniku
długotrwałego oddziaływania
dźwięku o znacznym natężeniu.
Dlatego też zaleca się, aby
podczas włączania lub
wyłączania telefonu nie trzymać
go przy uchu. Ponadto zaleca się
ustawienie głośności rozmów
i muzyki na umiarkowanym
poziomie.

Szklane elementy
Niektóre elementy telefonu są
wykonane ze szkła. Szkło może
ulec stłuczeniu w przypadku
upuszczenia telefonu na twardą
powierzchnię lub uderzenia ze
znaczną siłą. W takim wypadku
nie dotykaj go ani nie próbuj
go samodzielnie usunąć. Nie
korzystaj z telefonu do momentu
wymiany szklanego elementu
przez autoryzowany serwis.

Obszar prac z
użyciem materiałów
wybuchowych
Nie korzystaj z telefonu
podczas trwania prac z użyciem
materiałów wybuchowych.
Stosuj się do ograniczeń i
postępuj zgodnie z wszelkimi
przepisami.

Miejsca zagrożone
wybuchem
• Nie korzystaj z telefonu na stacji
benzynowej.
• Nie korzystaj z telefonu w
pobliżu zbiorników paliwa lub
substancji chemicznych.
• Nie przewoź ani nie przechowuj
łatwopalnych gazów, cieczy
lub materiałów wybuchowych
w schowku samochodowym,
w którym znajduje się telefon
komórkowy i akcesoria.
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W samolocie

Połączenia alarmowe

Urządzenia bezprzewodowe
mogą powodować zakłócenia w
samolocie.
• Przed wejściem na pokład
samolotu wyłącz telefon
komórkowy.
• Nie korzystaj z telefonu przed
rozpoczęciem lotu bez zgody
załogi.

Funkcja połączeń alarmowych
może nie być dostępna we
wszystkich sieciach telefonii
komórkowej. Z tego względu
w przypadku konieczności
wezwania pomocy nie należy
polegać wyłącznie na telefonie.
Szczegółowe informacje można
uzyskać u lokalnego operatora
sieci.

Dzieci
Przechowuj telefon w
bezpiecznym miejscu,
niedostępnym dla małych dzieci.
Telefon zawiera drobne części,
które w przypadku włożenia do
ust stwarzają niebezpieczeństwo
zadławienia.

Obsługa baterii
• Bateria nie musi być
całkowicie rozładowana przed
rozpoczęciem ładowania. W
przeciwieństwie do innych
baterii nie istnieje efekt
pamięci, który mógłby zagrozić
działaniu baterii.
• Używaj wyłącznie baterii
i ładowarek firmy LG.
Ładowarki firmy LG zostały
zaprojektowane tak, aby
maksymalnie wydłużyć czas
eksploatacji baterii.

120 LG GW620 | Instrukcja obsługi

• Nie rozkładaj baterii na części
ani nie wywołuj zwarcia.
• Utrzymuj metalowe styki baterii
w czystości.
• Baterię należy wymienić,
jeśli nie działa w sposób
zadowalający. Baterię można
ładować setki razy zanim
konieczna będzie jej wymiana.
• Jeśli bateria nie była używana
przez dłuższy czas, naładuj ją,
aby maksymalnie zwiększyć jej
przydatność.
• Nie narażaj ładowarki na
bezpośrednie działanie
promieni słonecznych ani nie
korzystaj z niej w warunkach
wysokiej wilgotności, np. w
łazience.
• Nie zostawiaj baterii w gorących
lub zimnych miejscach. Może
to spowodować spadek
wydajności baterii.

• Wymiana baterii na baterię
nieprawidłowego typu stwarza
ryzyko eksplozji.
• W przypadku zużycia baterii
należy postępować zgodnie z
instrukcjami producenta. Jeżeli
to możliwe, należy ją poddać
recyklingowi. Nie wyrzucaj
baterii razem ze zwykłymi
odpadami.
• W razie konieczności wymiany
baterii zanieś ją do lokalnego
punktu serwisowego LG
Electronics lub sprzedawcy w
celu uzyskania pomocy.
• Po pełnym naładowaniu
telefonu zawsze odłącz
ładowarkę od gniazdka
elektrycznego, aby ładowarka
nie zużywała niepotrzebnie
energii.
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• Rzeczywisty czas pracy baterii
zależy od konfiguracji sieci,
ustawień urządzenia, sposobu
korzystania z urządzenia, baterii
i warunków otoczenia.
• Aby zapobiec zanieczyszczeniu
środowiska i spowodowaniu
ewentualnego zagrożenia dla
zdrowia ludzi i zwierząt, zużytą
baterię lub akumulator wyrzuć
do odpowiedniego pojemnika
w wyznaczonych punktach
zbiórki.
• Nie wyrzucaj baterii ani
akumulatora razem z innymi
odpadami.
• Zaleca się korzystanie z
lokalnych, bezpłatnych
systemów zwrotu baterii i
akumulatorów.
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Rozwiązywanie problemów
Ten rozdział zawiera informacje o niektórych problemach, które
mogą wystąpić podczas użytkowania telefonu. W przypadku
niektórych problemów wymagane jest skontaktowanie się z
dostawcą usług, jednak większość z nich można w łatwy sposób
rozwiązać samodzielnie.
Komunikat

Możliwe przyczyny

Możliwe rozwiązania

Błąd SIM

Karta SIM nie znajduje się
w telefonie lub została
włożona nieprawidłowo.

Sprawdź, czy karta SIM została
włożona poprawnie.

Brak
połączenia z
siecią

Słaby sygnał
Telefon znajduje się poza
zasięgiem sieci GSM

Podejdź bliżej okna lub wyjdź
na otwartą przestrzeń. Sprawdź
mapę zasięgu operatora sieci.

Niezgodne
kody

Aby zmienić kod
zabezpieczający, należy
potwierdzić nowy
kod, wprowadzając go
ponownie. Wprowadzone
kody są niezgodne.

Skontaktuj się z operatorem
sieci.

Nie można
ustawić funkcji

Funkcja nie jest
obsługiwana przez
operatora sieci lub
wymagana jest rejestracja

Skontaktuj się z operatorem
sieci.

Nie można
wykonać
połączenia

Błąd wybierania numeru
Nowa karta SIM osiągnęła
limit obciążenia

Brak autoryzacji dla nowej sieci.
Sprawdź, czy nie ma nowych
ograniczeń. Skontaktuj się z
operatorem sieci lub zresetuj
limit, wykorzystując kod PIN 2.
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Komunikat
Nie można
włączyć
telefonu

Możliwe przyczyny

Możliwe rozwiązania

Klawisz Wł./Wył. został
przytrzymany zbyt krótko

Naciśnij i przytrzymaj klawisz
Wł./Wył. przez co najmniej dwie
sekundy.
Naładuj baterię.
Oczyść styki.

Rozładowana bateria
Bateria zanieczyszczona
Baterie są całkowicie
rozładowane
Nieprawidłowa
temperatura
Problem ze stykami

Błąd
ładowania

Brak napięcia w gniazdku
sieci elektrycznej
Usterka ładowarki
Niewłaściwa ładowarka
Usterka baterii

Naładuj baterię.
Sprawdź, czy temperatura
otoczenia jest prawidłowa,
poczekaj chwilę i rozpocznij
ponownie ładowanie.
Sprawdź zasilanie i podłączenie
telefonu do sieci elektrycznej.
Sprawdź styki baterii i w razie
potrzeby oczyść je.
Podłącz telefon do innego
gniazda lub sprawdź napięcie.
Jeśli ładowarka nie rozgrzewa
się, wymień ją.
Używaj tylko oryginalnych
akcesoriów firmy LG.
Wymień baterię.

Utrata
połączenia z
siecią

Za słaby sygnał

Przełączenie na innego
operatora sieci następuje
automatycznie.

Numer
niedozwolony

Funkcja Numer ustalony
jest włączona.

Sprawdź ustawienia.
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Some of the contents in this
manual may differ from your
phone depending on the
software of the phone or your
service provider.
This handset is not
recommended for blind
disability person due to touch
screen keypad.

GW620 User Guide

Congratulations on your purchase of the
advanced and compact GW620 phone by
LG, designed to operate with the latest
digital mobile communication technology.

Disposal of your old appliance
1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to
a product it means the product is covered by the European
Directive 2002/96/EC.
2 All electrical and electronic products should be disposed of
separately from the municipal waste stream via designated
collection facilities appointed by the government or the local
authorities.
3 The correct disposal of your old appliance will help prevent
potential negative consequences for the environment and
human health.
4 For more detailed information about disposal of your old
appliance, please contact your city office, waste disposal
service or the shop where you purchased the product.
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Getting to know your phone
Stereo earphone connector

Power /Lock key
Turns the phone on/off.
Earpiece
Sensor window
Back key
• Press once to return to the
previous screen.
Menu key
Press this key to check what
options are available in that
applications.
Home Key
Go to Home screen.

WARNING: Putting a heavy object on the phone or sitting on it
can damage its LCD and touch screen functionality.
Do not cover the protection ﬁlm on proximity sensor of LCD.
It can be caused the malfunction of sensor.
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Charger, Data cable
(USB cable)
TIP: Before
connecting the
USB cable, wait
until the phone has
powered up and has
registered on the
network.

Volume keys
• When the screen
is idle: key tone
volume.
• During a call:
earpiece volume.
• When playing
a track: controls
volume continuously.

8
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SD Card Cap

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

Open view

SIM card socket

Battery cover

Camera lens

Battery
Flash light

Memory card
socket
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Open view

Control key
• Enters symbolic
character or certain
number
Change the text
input mode
(capital/ small)
Symbol key
• Enters symbolic character

10
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Enter key
Clear key
• Clears a character each time
it is pressed. Hold the key
down to clear all input.

Space key
• Use to enter a space when
editing.

Installing the SIM and battery
1 Remove the battery cover
Use your thumbnail to open
the battery release button on
the bottom of the phone and
lift off the battery cover.

2 Remove the battery
Hold the top edge of the
battery and lift it away from
the battery compartment.

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

11

Installing the SIM and battery
3 Install the SIM card
Slide the SIM card into the
SIM card holder. Make sure
the gold contact area on the
card is facing downwards. To
remove the SIM card, gently
push it until it clicks. Gently
pull it out.

12
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4 Install the battery
Insert the top of the battery
into the top edge of the
battery compartment first.
Ensure that the battery
contacts align with the
phone’s terminals. Press the
bottom of the battery down
until it clips into place.

13

Charging your phone
Slide back the cover of the
charger connector on the side
of your GW620. Insert the
charger and plug it into a mains
electricity socket. Your GW620
must be charged fully until you
can see .
NOTE: The battery must be fully
charged initially to improve
battery lifetime.

14
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NOTE: GW620 has an internal
antenna. Be careful not to
scratch or damage this rear
part as it will cause loss of
performance.

Memory card
Installing a memory card
You can expand the available
memory space on your phone by
using a memory card.
NOTE: A memory card is an
optional accessory.
Slide the memory card into the
slot, until it clicks into place.
Make sure the gold contact area
is facing downwards.
WARNING: Slide into
the memory card to the slot,
otherwise, the card can be
damaged.

NOTE: You need to insert SD
memory card to take photo and
video. Photos and Videos only
will be saved to SD Memory card.
Also You can only download files
from Web with SD memory card
inserted.
NOTE: When you remove SD
memory card from GW620,
Choose Settings - SD card &
Phone storage. Touch Unmount
SD card for safe removal.
15

Memory card
Formatting the memory
card
Your memory card may already
be formatted. If it isn’t, you will
need to format it before you can
start to use it.
NOTE: All files get deleted while
formatting.
1 Select settings.
2 Scroll and touch SD card &
phone storage. then scroll
and select Format SD card.
3 Touch Format SD card and
then confirm your choice.
4 Enter the password, if one has
been set. The card will then be
formatted and ready to use.
NOTE: If there is existing content
on your memory card, the folder
structure may be different after
formatting since all files will have
been deleted.

16
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Transferring your contacts
To transfer your contacts from
your SIM to your phone:
1 Touch
and press Menu
key.
2 Choose Import contacts.
3 Choose Select all or select
names one by one.

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

Touch screen tips
The home screen is also a great
place to get used to using the
touch screen.
To select an item, touch the centre
of the icon.
• Do not to press too hard; the
touchscreen is sensitive enough
to pick up on a light, firm touch.
• Use the tip of your finger to touch
the option you require. Be careful
not to touch any other keys.
• When the screen light is off,
either press the power key or
press and hold the Menu key.
• Whenever your GW620 is not
in use, it will return to the lock
screen.

Get in touch with your GW620
The User Interface is based on two
types of Homescreens.
To swap between the home
screens just wipe quickly over
display from left to right or from
right to left.

Unlocking the screen
When the screen is locked, either
press and hold the Menu key or
touch and hold the
.
on the touch screen to return the
home screen.
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Your home screen
Annunciator
Touch and hold status bar part
on the screen, drag
down.
At here you can check WiFi and
Bluetooth status and other
notifications.

Touch screen
The controls on the GW620
touch screen change
dynamically, depending on the
task you are carrying out. On
some screens,
you can scroll up and down, or
flick left to right.

18
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Flicking left & Right

Opening Applications
To open any Application, simply
touch its icon.

Proximity sensor

Flicking up & Down

When receiving and making
calls, this sensor automatically
turns the backlighting off and
locks the touch keypad by
sensing objects when the phone
is near the ear. This makes the
battery life last longer and
prevents the touch keypad
from malfunctioning through
automatic key locking during
calls. Users, therefore, do not
have the inconvenience of
unlocking the phone when
searching the phonebook during
calls.

19

Your home screen
Set default Home setting
GW620 has Android Home and LG Home. You can set other
Home as default setting. After you set a default Home screen,
it will go back to the default one.
whenever you touch
If you want to change default home setting, choose Home screen
selecter from menu.

Set Home theme
From Home screen, press
Menu key and select Set
Home theme. Choose from
Default and Appet. Select
Wallpaper + Icon or Icon
only so you can leave current
wallpaper and change Icon
only.
If you select Appet and
Wallpaper + Icon, it will show
you a completely different
styles of wallpaper and icons.

20

LG GW620 | User Guide

You can add some icons on the Home screen.
To add shortcuts on the Home screen,
From Android Home : From menu, Long touch a icon and it will
be added on the Home screen
From LG Home : From Menu, long touch a icon and draw it to
. To remove newly added shortcuts from the
.
Home screen, long touch the icon and draw it to

You can move icon to other
group, simply touch and hold
the icon and draw it to other
group. Also you can change
group name. Touch and hold
the group name and enter new
name. Press Menu key then you
can add other groups up to 6.
Select Reset groups if you want
to turn it as default groups.

21

Your home screen
LG Home
Quick keys
The quick keys on your home
screen provide easy, one-touch
access to the functions you use
the most.

22

Touch to bring up the
touch dialling pad, which
lets you make a call. Enter
the number and touch
Call.

Touch to open your
contacts. To search for
the number you want
to call: Enter the name
of the contact using the
touchpad. You can also
create new contacts and
edit existing ones.

Touch to access the
Messaging menu. From
here you can create a
new SMS.

Touch to open the full
Top menu.
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Long click the home screen
and you will see four available
options

You can add Shortcuts, Widgets, Folders or Wallpaper, on the
Home screen. For example, select Folders and choose New folder.
You will see a new folder on the Home screen. To delete it, long
.
touch the folder and draw it to
If you select Wallpapers, you can set wallpaper from Gallery or
Wallpaper gallery.
NOTE: Android Home and LG Home provide this function.

Getting back to your
previous application
Touch and hold
, the
screen will show you a pop
up with applications you used
recently.
23

Your home screen
Android Home
You can use Google search on
your homescreen

Touch
, then you can see
the whole menu.
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Communication
Icon

Description
Touch to access Browser.
Touch to open your contacts.
You can also create new contacts and edit existing ones.
Touch to bring up the touch dialling pad, which lets you
make a call.
Touch to access the Email menu. You can check your
received Email and create new Email.
Touch to keep and manage your favorite contacts.
Touch to access the Message menu. From here you can
create a new SMS or MMS.
My e-mail
Easily check and manage your Social Network
Communities.
Touch to conveniently access Exchange protocol features.
Touch to manage and options and settings for all Moxier
Contacts.
Check your tasks categorized in detail.
25

Your home screen
Icon

Description
Manage your calendar enabled 2 way sync with Exchange
Calendar.
Provides 2way sync with Exchange server.

Multimedia
Icon

Description
Touch to open your camera viewfinder.
Touch to listen to the radio
To collect, organise and sort picture and video files of a
memory card.
Touch to open Media Player
Touch to enter the Music menu directly.
Touch to edit your video files.
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Utilities
Icon

Description
Touch to access the Alarm menu directly
Touch to perform basic arithmetic calculations such as
addition, subtraction, multiplication and division.
Touch to access Quickoffice.
Touch to record voice memos or other audio files.
Touch to adjust General settings of your GW620.
Touch to choose your default Home setting.
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Your home screen
Google
Icon

Description
To keep track of your appointments and creates meeting
requests.
Use Google’s web-based email service on your phone.
Touch to access Google maps, you can search locations
and directions.
Use Googles’ IM program and communicate with other
people.
Touch to access Android Market. You can access
Applications, Games, Search and My downloads folder.
Use online video streaming service that allows you to
review videos uploaded by others.
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Downloads
At this category, the applications you downloaded from Market
and other newly installed applications will be added.
Icon

Description
Touch to Install a Java game and application.
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Your home screen
Viewing the status bar
The status bar uses different
icons to show conditions
such as signal strength, new
messages and battery life as well
as whether Bluetooth or data
connections is active.
Below is a table which explains
the meaning of icons you’re
likely to see in the status bar.

Icon

Description
Speaker phone
Call mute
Missed call
Bluetooth on
Bluetooth connected
system warning

[Status bar]
Icon
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Alarm

Description

New voicemail

No SIM card

Flight mode

Signal null

Silent

Wi-fi is on

Vibrate

Wired headset

No SD card

Call forward

Battery fully charged

Call hold

Battery is charging
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Icon

Description
Data in
Data out
Data in and out
USB to PC
Download
Upload
GPS is acquring
GPS is on
Service message
Setting message
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Calls
TIP! Press the power
key to lock the touchscreen to
prevent calls being made by
mistake.

Making a call
1 Touch

to open the
keypad.
2 Type in the number on the
keypad. To delete a digit,
press the backspace button.
3 Touch Call to make the call.
4 To end the call, touch End call.
TIP! To enter + in order to
make international calls hold
down
. On the Qwerty
keypad, press and hold 0 key.

Calling your contacts
1 Touch

to open your
Contacts.
2 Scroll through the contact list
or enter the first letter(s) of
the contact you want to call
.
by touching
3 From the list, touch the
contact you want to call and
select the number to use if
there is more than one for
that contact.

Answering and rejecting
a call
When your phone rings, press
the [Accept] button to answer.
Press the [Reject] button to
reject button an incoming call.
TIP! When phone rings, press
volume up & down key if you
want to switch it to silent
ringer mode.
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In-call options
- Touch to open a numerical
keypad for typing in numbers, e.g.
when dialling call centres or other
automated telephone services.
Swap calls : To change between
the calls
Merge calls : To merge two lines
Add call : Choose to add another
person to the call
Transfer call : Connect the two
calls online and quit the user’s call.

Bluetooth - Call audio transfer to bluetooth
Speaker - Touch to turn the speaker phone on.
Mute - Touch to turn the microphone off so the
person you are talking to cannot hear you.
Hold - Touch to put a call on hold.
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Calls
Adjusting call volume
To adjust the volume during a
call, use the up and down button
on the left side of the phone.

Making a second call
1 During your initial call, press

2
3
4

5

6
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.
Menu key and touch
Then, select the number you
want to call.
Call the number or search
your contacts.
Touch [Call] button to connect
the call.
Both calls will be displayed
on the call screen. Your initial
call will be locked and put
on hold.
Touch
to toggle between
calls. Or touch
to make a
conference call.
To end active calls press [End
call]. If there is no active call,
it will end Hold call. To end all
calls at the same time, touch
End call.
LG GW620 | User Guide

NOTE: You will be charged for
each call you make.

Turning on DTMF
DTMF lets you use numerical
commands to navigate within
automated calls. DTMF default is
set to off.
To turn it on, touch
.

Viewing your call logs
From the home screen, touch
or
then choose Call log.
View a complete list of all dialled,
received and missed calls and
voice calls.
TIP! Press Menu and
touch Clear call log to delete all
the recorded items.
TIP! Touch any single call
log entry to view the date, time
and duration of the call.

Call settings
Select Fixed dial number to
turn on and compile a list of
numbers which can be called
from your phone. You’ll need
your PIN2 code, which is
available from your operator.
Only numbers within the ﬁxed
dial list can be called from your
phone.

Using call forwarding
1 Choose Settings. Choose Call
settings.

2 Touch Call forwarding.
3 Choose from Always forward
or Forward when busy or
Forward when unanswered or
Forward when unreachable.
4 Enter the number to forward
to.
NOTE: Divert calls will incur
charges. Please contact your
network operator for details.

TIP! To turn oﬀ all Call
forwarding, choose Deactivate
all from the Call forwarding
menu.

Using call barring
1 Choose Settings. Choose Call
settings.

2 Touch Call barring.
3 Choose any or all of the five
options:
All outgoing
Outgoing international
Outgoing international calls
except home country
All incoming
Incoming when abroad
4 Enter the call barring
password. Please check with
your network operator about
this service.
Call cost - Check last call
meter and All call meter. or Set
call cost and limit.
Call duration- check the
duration of your call.
35

Calls
Additional call setting
1 Choose Settings. Choose Call
settings.

2 Touch Additional call settings.
This lets you change the
following settings:
Caller ID - Use default
operator settings to display
my number in outgoing calls
Call waiting - During a call,
notify the user of incoming
calls.
Voice clarity - Remove noise
and make reception clearer.

Network operators
Search networks and Select
automatically.
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Contacts
Searching for a contact

Adding a new contact

There are two ways to search for
a contact:
From the home screen
1 From the home screen, touch
to open your Contacts.
Touch Search contacts and
enter the contact name using
the key pad.

1 From the home screen, touch

TIP! You can search by group
by touching the Contacts
tab at the top of the screen
and selecting Groups. This
will bring up a list of all your
groups.

From the main menu
1 Touch
, then touch
on
the Communication tab.
2 Touch Search contacts.

then touch

.

2 If you want to add a picture to

3
4

5

6

7

.
the new contact, touch
You can use a saved pictures
or take a new picture.
Enter the first and last name
of your new contact.
Enter up numbers and assign
a type to each of them,
choosing between Mobile,
Home, Work and others.
Add email addresses. You can
assign each email address as
Home, Work and Other.
Also you can enter Social
network ID, Chat address,
Website, Postal addresses and
Organizations.
Assign the contact to Starred
in Android or set as New
group. Enter Group name, for
example No group, Family,
Friends, Colleagues, School
and VIP.
37

Contacts
8 You can also add a Birthday
and a notes, Ringtone. And
if you choose Incoming
calls, the call will be sent to
voicemail directly.
9 Touch Done to save the
contact.
TIP! You can create
customised groups for your
contacts. See Creating a
group.

Favorite Contacts
You can assign a frequentlycalled contact.
1 From the home screen touch
. Touch Add contact.
2 Assign your favorite contacts
from the contact list.
3 You can call, send message or
edit the favorite contacts.
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The call will initiate
automatically, without having to
touch Voice call.

Creating a group
1 From the home screen, touch
and then touch Groups.
Enter a name
for the new group You can set
a ringtone for newly created
group.
3 Touch Done to save the
group.
NOTE: If you delete a group, the
contacts assigned to that group
will not be lost. They will remain
in your contacts.

2 Touch

TIP! You can edit an existing
group by touching the selected
group once. Choose View
members, Edit the group, Send
message, or Delete group.

Other contact options
Press Menu key then you can see
options like Search, New contact,
Delete contacts, Send message,
Edit sync groups, SIM contacts.
If you choose Import contacts,
GW620 will import contacts from
your SIM card.
NOTE: To check SIM contact,
press Menu key from Contact
screen. Touch to contact to copy
it to phone. Touch and hold to
import or delete the contact. If
you want to edit the SIM contact,
copy it to phone, edit and copy it
to SIM again.
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Messaging
Messaging
Your GW620 combines SMS,
MMS into one intuitive, easy-touse menu.
There are two ways of entering
the messaging centre:
1 From the home screen,
or
, then
touch
scroll to Messaging on the
Communication tab.

Sending a message

TIP! You will be charged
for a text message for every
person you send the message
to.

4 Press Menu key to, Add
subject, Attach, Send, Insert
smiley Discard and All threads.
WARNING: The 160character limit may vary from
country to country depending
on how the SMS is coded.

1 Touch

then New message
to open a blank message.
2 Touch To to enter the
recipient’s number, or open
your contacts. You can add
multiple contacts. When
you are finished, touch the
message box below to start
composing the message text.
3 After entering the text, you
can send the SMS by touching
the send button on top of the
message.
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WARNING: If an image,
video or audio ﬁle is added to
an SMS it will be automatically
converted to an MMS, and you
will be charged accordingly.

NOTE: When you get SMS during
the call, it will has no alert but
show it on the indicator bar.

Entering text
Keypad.

Use
to scroll through the
different keyboards in each text
entry mode (e.g. capital or lower
case letters).
.
To enter a space touch

Show key mode

Touch to turn on T9
predictive texting.
Touch to change the writing
language.
Tap to change between
the number, symbol and text
keypads. Touch and hold
then you will see Editor settings,
Wrighting language, Input
Method and User dictionary.

To input a special letter, Touch
,choose Writing
and hold
language. Select the language
you want to input.
For example, choose
Français,and return back to
entering text mode. Touch and
, you will see the
hold
special letters on the screen.
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NOTE: If you changed LG IME
setting, (Settings Locale & text
- Text settings) this Show key
mode is not available and you
can only input special letter on
the qwerty keypad.

T9 predictive
In T9 mode, you will see
.
T9 mode uses a built-in
dictionary to recognise your
words based on the key
sequences you touch. Simply
touch the number key associated
with the letter you want to enter,
and the dictionary will predict
the word you want to use.
For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4,
6, 6 to write ‘telephone’.

Abc manual
In Abc mode you have to touch
the key repeatedly to enter a
letter. For example, to write
‘hello’, touch 4 twice, 3 twice, 5
three times, 5 three more times,
then 6 three times.
42
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Qwerty Keypad
Text input mode using the
Qwerty Keypad
When you are required to enter
text, for example when writing
a message, the keypad will
default to ABC mode. If you are
entering a number, for example
when making a call, the keypad
number keys will default to
numbers. In ABC mode you can
enter numbers by first pressing
the number you require.
Press Menu to check which
options are available. You can
search contacts, add subject,
attach files, Insert smiley, discard
and check all threads.

You can pop up LG IME setting

1 Press
once and press
.
twice
2 Or press
continuously and press
.
and
3 Or press and hold
press
together
You can pop up symbol pop
up.

1 Press

once and press

.
twice
2 Or press
continuously and press
.
and
3 Or press and hold
press
together.

You can input symbol on the
key pad
For example, to input @,

1 Press
and press
.
2 Or press
twice
continuously and press
.
and
3 Or press and hold
press
.
NOTE: Some fields may allow
only one text input mode (e.g.
telephone number in Address
Book fields).
When you input capital letter

1 To input one capital letter,
press
.
2 To input capital letters
continuously, press
twice .
3 To go back to normal input
mode, press
again
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When you input a letter with
accent
When you select French or
Spanish as text entry language,
you can input French or Spanish
special character (ex : ä).
From the Qwerty Keypad,
in order to input special
characters, press and hold
the corresponding alphabet
character key.
After the corresponding
alphabet character is removed,
press the same key repetitively
until you can see the special
character you want to input.

For example

To input “ä”, press and hold
“a” key.
After “a” character is erased,
press “a “ key repetitively
until “ä” is displayed on the
screen. You can input special
characters by pressing it
continuously.

Setting up your email
You can keep in touch on the
move by using your GW620 to
send emails. It’s quick and simple
to set up a POP3 or IMAP4 email
account.
1 Touch Email on the
Communication tab.
2 If the email account is not
set up, start the email set up
wizard.
TIP! If an email account is
already set up, the wizard is
not activated automatically.
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Sending an email using your Retrieving your email
new account
You can automatically or
1 Touch Email on the
Communication tab, then
touch New message to open
a new blank message.
2 Enter the recipient’s address
and write your message.
You can also attach images,
videos, audio files and
document file types.
3 Touch Send to send your
email.
TIP! During an active Wi-Fi
connection, emails are sent
and received via Wi-Fi.

manually check your account for
new email.
See ‘Change your email settings’
to check automatically.
To check manually:
1 Touch Email.
2 Touch the account you want
to use then.
3 Choose Refresh and your
GW620 will connect to your
email account and retrieve
your new messages.
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Messaging
Changing your email
settings
You can change your email
settings based on your own
preferences.
1 Touch Email. In the menu,
there is an option - Account
settings.
2 Select Email.
3 You can alter the following
settings:
Account name - Name your
email account name.
Your name - Enter your name
to be displayed for outgoing
mail.
Email address - Your email
address.
Email check frequency - Time
interval to be check for new
emails automatically.
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Truncate messages atdownloading options for
retrieving.
Number of email to display
- number of email to be
displayed in email list.
Maximum receive size limit Maximum size can be
downloaded.
Maximum send size limit Maximun size can be sent out.
Priority - setting email priority
: High, Normal, Low.
Signature - Create signature
to be added on composing
body.
Default account - indicate
outgoing mails will use this
account’ SMTP.
Email notification - New
email notification on
indication area once this set.

Select rington - notification
sound for new email
notification.
Vibrate - option to enable/
disable for new email
notification.
Incoming settings - Server
information for POP4/IMAP4
server.
Outgoing settings - Server
information for SMTP server.

Threaded box
Messages(SMS, MMS) exchanged
with another party can be
displayed in chronological order
so that you can conveniently
see an overview of your
conversation.
NOTE: When you send MMS, it
will have no delivery report but
show you
icon.

Using smiley
Liven up your messages using
smiley.
When writing a new message,
press Menu key and choose
Insert smilely.

Changing your SMS settings
Your GW620 message settings
are pre-defined, so you can send
messages immediately. These
settings can be changed based
on your preferences.
Touch
and press Menu key.
Delivery report - Activate to
receive confirmation that your
messages have been delivered.
Manage SIM card messages
- Manage messages stored on
your SIM card.
Validity period - Choose how
long your messages are stored at
the message centre.
Text message centre - Enter the
details of your message centre.
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Changing your MMS
settings
Your GW620 message settings
are pre-defined, so you can send
messages immediately. These
settings can be changed based
on your preferences.
Touch
and press Menu key.
Touch .
You can make changes to the
following:
Delivery report - Choose to
request a delivery report.
Read report - Choose to request
a read report for each message
you send.
Auto - retrieve - Activate to
retrieve messages automatically.
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Roaming auto-retrieve Activate to retrieve messages
while roaming.
Set Priority - Choose the priority
level of your MMS.
Validity period - Choose how
long your message is stored at
the message centre.

Creation mode
RESTRICTED: In this mode, the
MMS Client device shall only
create and send messages with
content belonging to the Core
MM Content Domain.
WARNING: In this mode,
the MMS Client device shall
guide the user to create
and send messages with
content belonging to the
Core MM Content Domain.
This guidance is implemented
through warning dialogs.
FREE: In this mode, the MMS
Client may allow the user
to add any content to the
message.

Changing your other
settings
Scroll to Message settings on
the Settings tab then:
Info. Service settings - Choose
whether to receive or block
information service message(Cell
broadcast message), view or edit
channels to receive information
sevice message. Also Choose
languages of infomation service
message.
Service message - Choose
whether to receive or block
service messages.
Notification settings - Activate
to display message notification
in status bar. Also select ringtone
and activate vibrate when
notified a new message.
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SNS
You can manage your Soical
Network Settings on GW620. You
can view your friends’ updates
and also update your own
Facebook status.
Select SNS and touch Add
account.
Add communities from
Facebook, Bebo and Twitter.
Home
Log in and you will see your
friend’s status update. Input your
comment about new status or
check others.
Profile
Press Menu key then you will
see five options like Edit status,
Upload Photo, Go to Facebook,
Refresh and Info Details.
You can upload the photo by
touching Upload Photo. Choose
from Camera or Gallery and
input some comment.

50

LG GW620 | User Guide

Friends
You can see all your friends in
SNS and view their Profile, Photo
and Wall.
You can go to a friend’s
community website , send
SNS message or save profile as
contact.
Message
It will show all your SNS
message.
From the SNS first page, you can
change the update time setting.
Press Menu key and select
Update setting.

Moxier Mail
Moxier Mail is a push mail client
for Android™ using Microsoft®
Exchange ActiveSync® protocol
with Exchange server 2003 and
2007.
Also it provides convenient
UI, secure environment with
SSL support, HTML e-mail with
Microsoft® Exchange server 2007
From the welcome screen, press
next to proceed.
Enter your corporate e-mail
address, user ID and a password.
NOTE: If your information is
incorrect, you will get an error
message. please try again by
entering the correct information.
If you get the error message
again, please contact your
server administrator for more
information.

y Moxier Mail

Moxier Mail provides
convenient access to all
exchange protocol features.
You will see emails are
organized in the timely
manner.
Press Menu key and use
options you need.
When you create a new
message, search and
enter recipients by using
Global Address list (GAL) &
Exchange Contacts/Google
Contacts list. Go to Menu
and add Cc/Bcc if necessary.
Adjust priority or attach files.
You can reply or forward
email. Adjust Send settings
or Other settings if
necessary. Each application
provides direct access to
Moxier Sync. From the
application’s Settings, press
Menu then Go to Moxier
Sync button to go directly.
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y Moxier Contacts

Moxier Contacts provide 2way sync with the Exchange
server. Touch and hold a
contact, Delete contact,
Edit contact, Call, Send
SMS, Send e-mail option
will appear. To add a new
contact, press Menu key and
select New contact.
y Moxier Tasks
Task list shows the details
such as the bound dates,
task priority and the title.
List also distinguishes tasks
in progress, delayed (in red)
and completed.
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y Moxier Calendar

Moxier Calendar enables 2way sync with the Exchange
Calendar with New, Folders,
Edit and Delete options. You
can change the view mode
or add a new event. When
accepting the meeting
invitation, it automatically
adds the meeting as an
event in the Event List.

Moxier Sync
Moxier Sync is a sync manager
providing options for sync and
settings for all Moxier Mail,
Contacts, Calendar and Tasks.
Press Menu key and check
options.
y Sync now
Syncs only checked
applications in Sync options.
y Report logs
Moves to the compose
window containing the error
logs.
y Legal notice
Check legal notice.
y Help
Takes you to the www.
moxier.com FAQ website.
y About
Displays information on
current Moxier Mail.
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Camera
Getting to know the viewfinder
Back - Touch here to return
to the menu map.
Camera mode - Shows
whether the camera is in
video or photo mode, and
can also be used to take
photos.
Gallery - Touch this icon to
view the gallery.
Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using
the advanced settings on page 57 for details.
Macro - Switch this on to take close up shots.
Flash status - Set ﬂash light mode to Auto, Always oﬀ or Always
on.
Exposure - See Adjusting the Exposure on page 56.
Zoom - zoom in or zoom out.
Note You need to insert a Memory
card ﬁrst to take a picture. Without inserting a memory card, you will
not be able to save the picture you had taken. GW620 will support
up to 32GB.
TIP! You can close all the shortcut options to give a clearer viewﬁnder
screen. Just touch the centre of the viewﬁnder once. To recall the
options, touch the screen again.
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Taking a quick photo
1 Press and hold down the

2

3

4

5

6

camera key on the right side
of the phone.
Holding the phone
horizontally, point the lens
towards the subject you want
to take a picture of.
Press the capture button
lightly and a focus box will
appear in the centre of the
viewfinder screen.
Position the phone so you can
see the photo subject in the
focus box.
When the focus box turns
green, the camera has
focused on your subject.
Press the capture button and
hold it down.
TIP! Face Tracking
This automatically detects and
focuses on human faces to
help you take clearer pictures.

Once you’ve taken the
photo
Your captured photo will appear
on the screen.
Send Touch to send the photo
as a Email, Gmail, Messaging,
My e-mail and etc.

NOTE: Additional cost may occur
when MMS are downloaded
when roaming.
Set as Touch to use the image
as wallpaper.
Rename Touch to edit the name
of the selected picture.
Edit Touch to edit the image
using various tools.

Touch to return to the
previous menu.
Touch to delete the image.
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Camera
Touch to take another photo
immediately. Your current photo
will be saved.

4 The flash status icon in the

Touch to view a gallery of
your saved photos.

Adjusting the exposure

Using the flash
The default flash setting is auto,
but there are other options.
1 Select
from the left side
of the viewfinder to enter the
flash sub-menu.
2 There are three flash options:
Auto - Your camera will assess
the light available for a good
picture and use the flash as
necessary.
On - The camera will always
flash.
Off - The camera will never
flash. This is useful if you want
to save battery power.
3 When you touch the option
you want, the flash menu
will automatically close,
allowing you to take a picture
immediately.
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viewfinder will change, based
on the new flash mode.

The exposure defines the
difference between light and dark
areas in an image. A low contrast
image will appear foggy, whereas
a high contrast image will appear
much sharper.
1 Touch
.
2 Slide the contrast indicator
along the bar towards
for a lower exposure and
hazier image or towards
for a higher exposure and a
sharper image.

Adjusting the zoom
You can also zoom in or zoom
out. Touch
and adjust the
zoom.

Taking a continuous shot
1 From the viewfinder, touch
to open all advanced
settings options and select
Shot mode and Continuous
shot.
2 Position the subject in the
viewfinder and press the
capture button as if taking a
normal photo.
3 The camera will take shots in
quick succession.

Using the advanced settings
From the viewfinder, touch
to open all advanced settings
options.
You can change the camera
setting by scrolling the wheel.
After selecting the option, touch
the Back key.

Image quality - Choose
between Super fine, Fine and
Normal. The finer the quality, the
sharper the photo. However, the
file size will increase as a result,
which means you’ll be able
to store fewer photos in your
memory.
White balance - Choose
between Auto, Incandescent,
Sunny, Fluorescent and Cloudy.
Shot mode - Choose the normal
continuous shot, Beauty shot,
Frame shot or Auto panorama.
Timer - The self-timer allows you
to set a delay after the shutter is
pressed. Select Off, 3 seconds,
5 seconds or 10 seconds. This is
ideal if you want to be included
in a photo.

Image size - Change the size
of the photo to save memory
space.
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Camera
ISO - The ISO rating determines
the sensitivity of the camera’s
light sensor. The higher the ISO,
the more sensitive the camera
will be. This is useful in darker
conditions when you can not use
the flash. Select the ISO value
from Auto, 100, 200 and 400.
Scene mode - Choose from
Auto, Portrait, Landscape, Sports
and Night.
Colour effect - Choose a colour
tone to use on your new photo.
Focus - Choose between Auto
and Manual.
Face - Select the way the camera
will focus. Choose between
None, Tracking, or Smile shot.
y None - Automatically adjust
the focus for a clear, sharp
image.
y Tracking - Your camera can
automatically identify face
and have another rectangular
for better focus.
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y Smile shot - Turn smart
lighting On or Off. Shot
automatically when person
or people smile.

Show captured image Choose On to check the picture
you took immediately.
Grid screen - Choose between
Off, 2x2 grid or 3x3 grid.
Shutter sound - Select one of
the four shutter sounds.
Geo-tagging - Activate to use
your phone’s location based
services. Take pictures wherever
you are and tag them with the
location. If you upload tagged
pictures to a blog that supports
Geo-tagging, you can see the
pictures displayed on a map.
NOTE: This function is only
available when GPS is active.
Hide icons - Choose the camera
settings icons to be hidden
manually or automatically.
Reset - Restore all camera
default settings.

TIP! When you exit the
camera all settings will return
to their defaults, except image
size and image quality. Any
non-default settings will need
to be reset, such as colour tone
and ISO. Check these before
you take your next photo.
TIP! The settings menu
is superimposed over the
viewﬁnder, so when you
change elements of the image
colour or quality you will see a
preview of the image change
behind the settings menu.

Changing the image size
The more pixels, the larger the
file, which means the files take
up more memory space. If you
want to store more pictures on
your phone, you can change
the resolution to make the files
smaller.

1 Using the viewfinder, touch
.

2 Select Image size from the
Preview menu.

3 Select a pixel value from the
six options. (5Mega, 3Mega,
2Mega, 1Mega, VGA, QVGA)
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Camera
Choosing a colour effect

Viewing your saved photos

1 Using the viewfinder, touch

1 You can access your saved

in the top left corner.
2 Select Colour effect from the
Preview menu.
3 There are ten colour tone
options: Normal, Blackwhite,
Sepia, Negative, Sketch,
Emboss, Red, Green, Aqua
and Solarize.
4 Once you’ve made your
selection, the colour tone
menu can be closed by
selecting the Back key. You are
then ready to take a picture.
TIP! You can change a
picture taken in colour to black
and white or sepia, but you
cannot change a picture taken
in black and white or sepia to
colour.
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photos from within the
camera mode. Just touch
and your gallery will appear
on the screen.

Video camera
Getting to know the viewfinder
Back - Touch here to return
to the home screen.
Start recording
Gallery - Touch this icon to
view the gallery.

Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using
the advanced settings on page 63 for details.
Flash status - Set or turn oﬀ the ﬂash.
Exposure - See Adjusting the Exposure on page 63.
Zoom - Zoom in or zoom out.
TIP! You can close all shortcut options to give a clearer viewﬁnder
screen. Just touch the centre of the viewﬁnder once. To recall the
options, touch the screen again.
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Video camera
Shooting a quick video

After shooting a video

1 Press and hold down the

A still image representing your
video will appear on the screen.
Send Touch to send the photo
as a Email, gmail, Messaging, My
e-mail, YouTube and etc.

2
3
4

5
6

7

camera key on the right side of
the phone.
Then, switch to
.
The video camera’s viewfinder
will appear on the screen.
Holding the phone
horizontally, point the lens
towards the subject of the
video.
Press the capture button once
to start recording.
REC will appear at the bottom
of the viewfinder with a timer
showing the length of the
video.
Touch
on the screen to
stop recording.

NOTE: Additional cost may occur
when MMS are downloaded
when roaming.
Play

Touch to play the video.

Rename Touch to edit the name
of the selected picture.
Edit Touch to use the image
as wallpaper.

Touch to return to the
previous menu.
Touch to delete the video
you have just made, and confirm
by touching Yes. The viewfinder
will reappear.
Touch to shoot another
video immediately. Your current
video will be saved.
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Touch to view the saved
videos and pictures gallery.

Adjusting the exposure
The exposure defines the
difference between light and dark
areas in an image. A low contrast
image will appear foggy, whereas
a high contrast image will appear
much sharper.
1 Touch
.
2 Slide the exposure indicator
along the bar, towards
for
a lower exposure and fuzzier
image, or towards
for a
higher contrast and sharper
image.

Using the advanced settings
Using the viewfinder, touch
Settings to open all the
advanced settings options.
You can adjust the video camera
setting by scrolling the wheel.
After selecting the option, touch
the Back key.
Size - Change the size of the
video to save memory space.
See Changing the video image
size on page 64.
Scene - Choose between
Normal or Night.
Colour effect - Choose a colour
tone to use on your new view.
White balance - The white
balance ensures any white parts
of your video are realistic. To
enable your camera to adjust
the white balance correctly, you
may need to determine the light
conditions. Choose between
Auto, Incandescent, Sunny,
Fluorescent or Cloudy.
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Video camera
Duration - Set a duration limit
for your video. Choose between
Normal and MMS to limit the
maximum size to send as an
MMS.
TIP! If you choose MMS
duration, choosing a lower
image quality will enable you
to shoot a longer video.

Voice - Choose Mute to record a
video without sound.
Hide icons - Select whether to
hide the icons on the camera
menu automatically or manually.
Reset - Reset all the video
camera settings.
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Changing the video image
size
The more pixels, the larger the
file size, which means the files
take up more memory space. If
you want to store more videos
on your phone, you can change
the video resolution to make the
files smaller.
1 Using the viewfinder, touch
.
2 Select Video size from the
Preview menu.
3 Select a pixel value:
320x240 - Smaller image size,
and therefore a smaller file
size. This is ideal for saving
memory space.
176x144 - Smallest image
size and therefore the smallest
file size.
4 Touch button to return to
the viewfinder.

Choosing a colour effect

Watching your saved videos

1 Using the viewfinder, touch

1 In the viewfinder, touch .
2 Your gallery will appear on

in the top left corner.
2 Select Colour effect from the
Preview menu.
3 There are colour tone options,
Normal, Black & White,
Sepia, Negative, Sketch,
Emboss, Red, Green, Aqua
and Solarize.
4 Touch the colour tone you
want to use.

the screen.

3 Touch a video once to bring
it to the front of the gallery. It
start to play automatically.

TIP! You can change a video
shot in colour to black and
white or sepia, but you cannot
change a video shot in black
and white or sepia to colour.
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Your photos and videos
Viewing your photos and
videos

2 Touch the screen to open the

1 Touch

3 Touch Use as and touch Set

on the camera
preview screen.
2 Your gallery will appear on
the screen.
3 Touch the video or photo to
open it fully.
TIP! Flick left or right to
view other photos or videos.

Using zoom when viewing a
video or photo
When viewing photos or videos,
you can zoom in and out by
.

Adjusting the volume when
viewing a video
To adjust the volume of a video
while it is playing, use the
volume keys on the left side of
the phone.

Setting a photo as
wallpaper
1 Touch the photo you want to
set as wallpaper to open it.
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options menu.
Wallpaper.

4 The screen will switch to
portrait mode.

Editing your photos
You can do lots of great things
to your photos to change them,
add to them or liven them up.
1 Open the photo you want to
edit and Press Menu key.
2 Touch Edit to alter your photo:
Rotate & Flip - Rotate
or flip your photo for fun or
better view.
Crop - Crop your photo.
Choose a square or circular
crop area and move your
finger across the screen to
select the area.
Tuning - This helps to
adjust a picture taken using
automatic colour, brightness
etc.

Erase the editing you
have done to the photo.

Effect - Touch to apply
the effect options to a photo.
Frame - You can add
frames on the the photo.

Rotating your photo
1

Choose to rotate 90 CCW

Text - Adding text on a
picture.

2

Choose to rotate 90 CW

3

Choose to flip vertically

Clipart - You can add
some clipart on the photo.
Drawpad - Draw
something on your photo,
freehand. Select the line
thickness from the four
options, then the colour you
want to use.
Stamp - Decorate your
photo with stamps. Choose
from the different stamps and
touch your photo where you
want to place them.
Resize - Resize your
phote.

4

Choose to flip
horizontally.

Adding text to a photo
1 From the editing screen,
touch

.

2 Select the colour of the
speech and choose one of the
speech bubble shapes.
3 Enter your text using the
keypad and touch Done.
4 Move the text by touching it
and sliding it to where you
want it.

Save the changes you
made to the photos.
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Your photos and videos
Adding an effect to a photo

Tuning your photo

1 From the editing screen,

1 From the editing screen,

touch
.
2 You can apply any of the
various options to the photo
3 To undo an effect simply
.
touch

touch
.
Use tuning toolbar and adjust
your photo’s tuning as you like.
Choose to adjust the
1
tuning settings automatically.
Choose to compare
2
Before & After tuning.
Adjust brightness &
3
Contrast of the photo.
Choose to adjust
4
highlights and shadows.
Balance the colour of
5
your photo.
Choose to adjust
6
saturation of your photo.
Adjust your photo
7
sharpness.
Denoise.
8

Cropping a photo
1 From the editing screen,
touch

.

2 Choose the shape you want
to use to crop the picture.

3 Drag the box over the
area you want to crop. The
selected part will be moved
by dragging.
4 When you are finished with
your selection, touch Done.
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Adding Frame

Adding stamp

1 From the editing screen,

1 Touch

touch
.
or
to choose
2 Touch
a frame.
to check whole
3 Touch
frame.

Adding clipart
1 Touch

from editing
screen.
and select a clipart.
2 Touch
3 Adjsut the size of clipart.
4 You can rotate clipart using
,
.

Using drawpad
1 Touch

from editing

screen.

2 Touch
to select shape.
3 Also set colour and thickness.
4 You can erase the drawing
you added using

from editing
screen.
to see which
2 Touch
stamps are available.
3 Touch screen to the place you
want to add stamp on the
photo.
4 You can adjust colour using
.

Resizing
1 Touch

from editing
screen.
2 Scroll the bar to resize the
photo.

Editing your videos
The video editing features are
available for MPEG4 types.

.
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Your photos and videos
Trimming the length of the
video

Adding a subtitle
1 Open the video you want to
edit.

1 Select Edit and choose
.
2 Touch and set the new
start and end points touching
again.
3 Touch Done or, alternatively,
to return to the
touch
gallery and discard the
changes.

2 Select Edit and select

3

4

Selecting Transition style
1 Select a transition style, and
touch
to preview.
2 Touch
and drag the bar
to adjust the duration time
3 Touch Done to save the
transition. Touch Apply only
to apply the current selected
transition. Choose Apply to all
to apply the current selected
transition to all video files in
the Story board.
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5

6

7

to input subtitles on the
video.
and pause playback
Touch
for setting the start point for
text appearance.
Touch Start and choose the
text styles. Enter your text
using the keypad and select
Done.
Touch the area of the screen
you want the text to appear
and touch Done.
Touch Save. Replace the
existing file or save as a new
file.
Repeat these steps to add
more text.

Adding edit effect
1 Open the video you want to
edit.

Adding a dubbling to your
video
1 Open the video you want to
edit.

2 Select Edit and select
.
3 Select an effect you want to
add on the photo.

2 Select Edit and choose
.

3 Touch

Grabbing a Frame
You can capture a picture from
the video.
1 Open the video you want to
edit.
2 Select Edit and select
.
3 Play the the video and touch
to capture the scene
you want while the video is
playing.
4 The frame is saved to the
phone as a still image file.

4
5

6
7

8

The My sounds
folder will open. Choose the
track you want to add to your
video.
The original audio track on
your video will be erased.
If the audio is shorter than the
video, choose whether to play
it Once or to Repeat it.
Replace the existing file or
save as a new file.
Or you can record new file
and insert live dubbling by
touch
.
Touch Done to save the
current dubbling.
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Multimedia
You can store multimedia files
to a memory card so you have
easy access to all your image and
video files.
To access the Multimedia menu,
select Gallery from
touch
Multimedia tab. You can open a
list of catalog bar that store all
your multimedia files.
Note Please make sure you
install a memory card on to the
phone to save photo and access
to all your pictures. Without a
memory card, the phone will not
show any photo or video at all.
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There are five catalog bar as
below.
: Show all your pictures
All
and videos.
: If you long touch
Favorite
a photo or video, the option
screen will appear, select Favorite
for the photo you want to keep
as favorites. This Favorite bar will
show your favorite photos and
videos.
Video
: Show you all your
videos
Tagging
: Like favorite
bar, you can tag some photos
and this bar show your tagged
photos and videos.
People
: From camera, if
you set Setting-Face-Tracking
and take photo, that will go to
People bar. You can give new
nick name to the person of the
photo. Or connect from contacts
to match the photo with the
contact.

Timeline view

Sending a video

GW620 Gallery provides timeline
view of your photos and videos.
From the left side of the screen,
the date you had taken photos
will be displayed from old to
new. If you select a specific date,
all the photos you had taken
that day will be grouped in white
background.

1 To send a video just long

My images options menu

Using an image

Select a photo and long touch to
check what options are available.

You can choose images to use
as wallpapers or even to identify
a caller.
1 Long touch a photo and
select Set as.
2 Choose between Wallpaper
and Picture ID.

Sending a photo
1 To send a photo just long
touch a photo you want.

2 Select Share. Choose from
Email or Messaging.

touch a video you want.

2 Select Share. Choose from
Email or Messaging.
If you choose Message or
Email, your video will be
attached to a message and
you can write and send the
message as normal.

3 If you choose Message or
Email, your video will be
attached to a message and
you can write and send the
message as normal.
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Multimedia
Creating a slide show

Media Player

If you want to view all the
images on your phone, you can
create a slide show to save you
having to open and close each
individual image.
1 Long touch a photo and
select Slide show.

The Media Player folder
shows a list of videos you have
downloaded or recorded on your
phone.
Watching a video
1 Select Media Player on the
Multimedia tab.
2 Select a video to play.

Checking your photo
You can check photo’s detail
information like Name, date,
Tome, Desolution, Size, Type
and Tag.
1 Long touch a photo and
select Detail.
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TIP! GW620 supports both
DivX video format playback
to ensure greater content
availability.

Press Menu key and select
Music. You can play songs,
categorize songs by Album
and Artist or create a Playlist.

Setting a ringtone

Storyboard

There are three options.
1 Touch and hold a music file
from Music list or Media
player, select Use as and set
as ringtone from pop up
options.
2 Recorde a voice memo using
Voice recorder and set as
ringtone.
3 Select from Settings - Sound
& display -Phone ringtone.

1

Video editor
1 Touch

then select Video

2

3

4
5

editor.

6

Set BGM-Choose to add
music into the storyboard or
change the sound.
Import files- Choose
to add media files into the
storyboard. You can add up to
32 media files.
Clip manager - Choose
to manage the added media
files. when no media file was
added, the button is disabled.
Preview- Preview the
video file you made.
Save- Save the video file
you made.
Add text- Choose to add
a text frame into story board.
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Multimedia
You need to touch
edit the video.

first to

Music Movie

1 Flip left and right to check the
- Touch to mark all the files,
but the maximum is 32 files.
- Touch to unmark all the
files
25/32 - It shows selected file
number
- Touch to go to the next
step.
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various style. For Music Movie,
you can select only photos.
- Go back to the Video
editorv screen.
- Show the style name
and the description of it.
- Preview the style.
- Touch to select the
photos.

2 After you selected photos,

3
4
5
6
7

touch and proceed to the
next step.
- Touch to toggle to
random mode.
- Touch to toggel to
original mode.
- Touch to toggle to view
mode.
to select all the
Touch
photos and touch
.
Select the music and set it as
the background music.
Add movie title using qwerty
key pad and save it.
Touch
to play the
complete video file.
Touch
to save the video
file you made.

Auto cut
There are three types style
templates, Portrait, Landscape
and Motion object.

1 Touch

and select a video.
Go to the next step.
to preview the
2 Touch
video file.
3 Touch
to save the file.
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Multimedia
Playing a game
1 GW620 provides some default
games. You can download
games from Market.
2 Touch Launch button
to launch a game or an
application.
NOTE: Additional cost may occur
when using this service if you
download games or application
with charge.
NOTE: Java game and
application installation are only
possible through Web.
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Transferring files using USB
mass storage
To transfer file using UMS:
1 Connect GW620 with PC
using USB cable.
2 Choose Settings - SD card &
phone storage - activate Mass
storage only.
3 From the status bar, drag
USB icon.
4 Choose USB connected and
Mount.
5 You can check mass storage
contents from PC and transfer
files.
NOTE: You need to install SD
card first. Without SD card, you
can not use USB mass storage.

Music

Playing a song

Your LG GW620 has a built-in
music player that lets you play all
your favourite tracks. To access
the music player, touch
.
From here, you can access a
number of folders:
Artists - Browse your music
collection by artist.
Albums - Browse your music
collection by album.
Songs - Contains all the songs
you have on your phone.
Playlists - Contains the playlists
you have created.

1 Select Music from the
Multimedia tab.

2 Touch Songs.
3 Select the song you want
to play.

4 Touch
5 Touch

to pause the song.
to skip to the next

song.

6 Touch

to go back to
the first part of the song.
Touch
to go back to the
previous song.
To change the volume while
listening to music, press up and
down volume key on the left
side of the phone.
Long touch any song from the
list. It will show you Play, Add to
playlist, Use as phone ringtone,
Delete and Search as options.
NOTE: The copyright of
music files can be protected
in international treaties and
national copyright laws.
Therefore, it may be necessary to
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Multimedia
obtain a permission or a license
to reproduce or copy music.
In some countires national law
prohibits private copying of
copyrighted material. Before
downlading or copying the
file, please check the national
legislation of the applicable
country concerning the use of
such material.

Using the radio
Your LG GW620 has an built-in
FM radio feature so you can tune
into your favourite stations and
listen on the move.
NOTE: You will need to attach
your headphones to listen to
the radio. Insert them into the
headphone socket.

Searching for stations
You can tune your phone to
radio stations by searching for
them manually or automatically.
They will then be saved to
specific channel numbers, so you
don’t have to keep re-tuning.
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You can store up to 48 channels
on your phone.
To tune automatically
1 Select FM radio.
2 Press Menu key.
3 Touch Auto scan then Yes.
The stations found will be
allocated to channel numbers
in your phone by selecting
Set, Skip and Stop.
NOTE: You can also manually
tune to a station by using the
wheel displayed next to the
radio frequency.

Resetting channels
1 Select FM radio.
2 Choose Auto scan to reset
the current channel or choose
Reset all channels to reset all
of the channels. If you reset all
of the channels, each channel
will return to the starting
87.5Mhz frequency.

Listening to the radio
1 Select FM radio.
2 Touch the channel number of
the station you would like to
listen to.
TIP! To improve radio
reception, extend the headset
cord, which functions as the
radio aerial.
Warning! If you connect
the headset not speciﬁcally
made for it to the phone,
the radio reception can be
interfered.
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Google Applications
1 Set up a Google account first.
Enter your user name and
password.
2 After sing in, Contacts, email
and calendar on your Google
account will automatically
synchronize with GW620.

Google Maps
You can check your current
location, traffic situation and
recieve directions to your
destination. GW620 needs to be
connected Wi-Fi or 3G/GPRS.
NOTE: The Google Maps does
not cover all cities nor all
countries.
NOTE: While viewing a Street
View of a location, press MENU
and then touch Compass mode
to turn Compass mode on.

Market
From Market, you can download
useful applications and games.
If you install applications and
games from Market, you will see
those from GW620 menu.
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You can send comments about
an application or flag it if you
find it incompatible with GW620.
1 Select a category to Browser
its contents.
2 Choose an application you
want to install.
NOTE: When you want to finish
the game, use Home key or Back
key. You will return to standby
screen. Or use menu key from
the game.

Gmail
Gmail is configured when
you first set up your
phone. Depending on your
synchronization settings, Gmail
on your phone is automatically
synchronized with your
Gmailaccount on the web.The
Inbox conversations list is your
default Gmail view.

Press Menu key and touch
Refresh to send or receive new
emails and to synchronize your
emails with your Gmail account
on the web.

Google Talk
Google Talk is Google’s instant
messaging program. It lets you
communicate with other people
that also use Google Talk.

Adding an event to your
calendar
1 Select Calendar.
2 You need to create a Google
account first to use Calendar.

3 Select the date to which you
want to add an event.
4 Press Menu key and touch
New event.
5 Touch What and enter the
event name. Check the date
and enter the time you want
your event to begin. You can
enter the time and date the
event finishes in the lower
date and time boxes

6 Also touch Where and enter
the location.

7 If you would like to add a
note to your event, touch
Description and type in the
details.
8 If you want to repeat the
alarm, set Repetition and set
reminders if necessary.
9 Touch Save to save the event
in the calendar. A coloured
square in the calendar will
mark all days that have saved
events, and an alarm will
sound at the event start time,
to help you staying organised.

Changing your default
calendar view
1 Select Calendar on the
Google tab. Press Menu key.

2 Touch You can select the
calendar view for 1day, a
week or a month.
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Utilities
Setting your alarm

8 Touch and hold the clock on

1 Select Alarm Clock.
2 If you want add a new alarm,

the screen, and you will see
different types of clock. You
can choose one of them
9 You can delete all alarms
by pressing Menu key and
choose Delete alarm.

3

4

5
6

7
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touch Add alarm. There are
some preset alarms, you can
activate one of them.
Touch to Turn on alarm and
Set the time you would like
the alarm to sound. After you
set the time, GW620 will let
you know how much time is
left for alarm to start.
Choose a ringtone and turn
on Vibrate if you want. set the
repeat.
The icons indicate the
weekday you select.
You can name the alarm by
choosing Label.
When Alarm start, you can
snooze it for 10 minutes or
dismiss it.
Touch
and return to the
first alarm screen.
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Using your calculator
1 Select Calculator on the
Utilities tab.

2 Touch the number keys to
enter numbers.

3 For simple calculations, touch
the function you require (+, –,
x or ÷), followed by =.
4 For more complex
calculations, Press Menu key
and touch Advanced panel
and choose between sin, cos,
tan, log, etc..

Quickoffice

Voice recorder

You can manage and view
document files . Available files
are pdf, doc, txt, xls and zip file.
1 Choose Memory card . You
can see the files and folder
list.
2 If you choose Recent
documents, it will show you
files you recently viewed.
3 Touch and hold any file, it will
show Rename, Properties and
Delete options.
4 Choose a file and press Menu
key to open Open, Register,
update, Properties and About
options. According to file
type, there are more options.
pdf : Go to page, Fit page,
Fit width
doc/txt : Search
xls : Worksheet - Choose
between Summary view and
Full view.

Use your voice recorder to record
voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice
1 Touch Voice recorder.
2 Touch Record.
3 Touch
to begin
recording.

4 Touch
to end recording.
5 Touch Use as to set as phone
ringtone.

Sending the voice recording
1 Once you have finished
recording, you can send the
audio clip by touching Share.
2 The recording will be added
to the message which you can
write and send it as normal.
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The web
Browser

Using web tool bar

Browser gives you a fast, fullcolour world of games, music,
news, sport, entertainment and
loads more, straight to your
mobile phone. Wherever you are
and whatever you’re into.

Touch
to open the toolbar.
1 Touch
to refresh the web
page.
to go forward
2 Touch
one page.
to go backward
3 Touch
one page.
to Add/Show
4 Touch
Bookmark, Show history and
Show most visited site.
to open another
5 Touch
web site with new window.
to change
6 Touch
browser settings.

Accessing the web
1 Select Browser on the
Communication tab.

2 You will move to web site.
NOTE: You will incur extra cost
by connecting to these services
and downloading content. Check
data charges with your network
provider.
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Using options
Press Menu key to check options
Go - Enter web address and
go to that page
Exit - Close Browser.
Find page - Mark all letter
you input
Select text - Touch and line
the sentences you want to copy.
You can paste it every input box.
Downloads - Show
download history
More
y Bookmarks - Add/Show
Bookmark, Show history and
Show most visited site.
y Window overview - Show all
your open windows.
y Page info - Show page
information.
y Share page - Send page by
Email or Messaging.
y Setting - Set browser
settings.

Adding and accessing
bookmarks
For easy and fast access to your
favourite websites, you can add
bookmarks and save web pages.
1 Select Browser on the
Communication tab.
2 Select menu, select More and
.
Bookmarks. Or press
A list of your Bookmarks will
appear on the screen.
3 Select Add Bookmarks
and Enter a name for the
bookmark followed by its URL.
4 Press Done button. Your
Bookmark will now appear in
the bookmark list.
5 To access the bookmark
simply touch the bookmark
then touch connect. You
will be connected to the
bookmark.

87

The web
Changing web browser
settings
Select menu, select More and
Settings. Or press
.
You can change page layout (ex
Text size, text encoding), change
home page, control cache and
cookie settings, security settings,
and ETC settings.
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Settings
Press Menu key and select
from
settings. Or Touch
Menu.

data through Wi-Fi, Wi-Fi will not
be turned off even after phone
screen is locked.

Wireless Controls

Call settings

At here, you can manage Wi-Fi
and Bluetooth. Also set airplane
mode and mobile networks.

Set up voicemail and set other
call settings.
Please see Call settings.

Wi-Fi – Turn on Wi-Fi
Wi-Fi settings – Set Network
notification or add Wi-Fi network.
Bluetooth – Turn on Bluetooth.
Bluetooth settings - Set device
Name & Discoverable, Scan for
other devices.
Mobie networks – Set options
for roaming ,network and APNs.
Airplane mode – After set
Airplane mode, all wireless
connection will be disabled.
NOTE: “Wi-Fi Sleep Policy” is not
included. When the phone goes
to screen lock, Wi-Fi is turned
off. When screen on, it is also
turned on automatically. This is
to reduce power consumption.
But , if some applications receive

Sound & display
Silent mode – All sounds except
media & alarms.
Sound settings
Silent mode – Turn on to set all
sounds except media & alarms
are silenced.
Ringer volume - Set volume
for incoming calls and other
notifications.
Media volume - Set volume for
music and videos.
Phone ringtone - Set default
ringtone.
Phone vibrate – Set vibrate for
incoming calls.
Notification ringtone – Set
default notification ringtone.
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Settings
Audible touch tones – Set to
sound when you use dial pad.
Audible selection – Set to
sound when you make screen
selection.
Vibration feedback – Set to use
vibration feedback.
SD card notification- Disable SD
card notification sounds.
Display settings
Orientation – Set to switch
orientation automatically when
you rotate phone.
Animation - Set to show
animation when you open or
close windows.
Luminance Sensor Mode Touch to turn Luminance Sensor
Mode on.
Brightness - Adjust the
brightness of the screen after
you turn off Luminance Sensor
Mode.
Screen timeout - Set the time
for screen timeout.
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Data synchronization
Select which applications are
synchronized.

Security & location
My location sources
Use wireless networks
– See locations using wireless
networks.
Enable GPS satellites – Default
setting to accurate to street level
when locating.
Screen unlock pattern
Set unlock pattern to secure your
phone

SIM card lock
Set up SIM card lock or change
SIM PIN

Visible passwords
Show you the password while
you type

Applications
You can manage applications
and set up quick launch
shortcuts.
Unknown sources – Default
setting to install of non-Market
applications.
Quick launch – Set keyboard
shortcuts to launch applications.
Choose to check default quick
launch and set other quick
launch.
Manage applications - Manage
and remove of installed
applications.
Development – Set options for
application development like
USB debugging, Stay awake, and
Allow mock locations.

Internal phone storage – Check
Available space . Choose Factory
data reset if you want to delete
all data from the phone.

Date & time
Set date, time and time zone &
formats.

Locale & text
Set local language and region,
text input and auto-correction
options.

About phone
View legal info and check phone
status and its Software version.

SD card & Phone storage
USB connection mode – Mass
storage only.
SD card – Check total space,
Available space. Also touch
Unmount the SD card for safe
removal. Format the SD card if
necessary.
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Wi-Fi
Wireless Manager allows you to
manage Internet connections
per Wi-Fi (Wireless LAN) on
your device. It allows the phone
to connect to local wireless
networks, or access the Internet
wirelessly. Wi-Fi is faster and has
a greater range than Bluetooth
wireless technology and can
be used for fast emailing and
Internet browsing.
NOTE: The GW620 supports
WEP, WPA-PSK/2 security. If your
Wi-Fi service provider or network
administrator sets encryption
for network security, fill in the
key in the pop-up window. If
encryption is not set, this pop-up
window will not be shown. You
can obtain the key from your
Wi-Fi service provider or network
administrator.
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1. How to set up Wi-Fi
1 Touch Wi-Fi from the Settings
tab and turn Wi-Fi on
2 AP (Access Point) Search
– Searches which AP it can
connect to.
3 AP Connect
– Connects to the desired AP
from the AP search list.
– If the AP is security type
WEP or WPA-PSK/2, enter
the security key.

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

2) Saving the frequently-used
AP as a profile makes it
easier to enter the Security
key when connecting to an
AP with that Security type.
3) If the AP does not support
DHCP, you can connect
to the AP using a static IP
address.
2 Description of each field in
the Wi-Fi profile.
1) Network name: SSID (ID)
2) Security type: WEP, WPAPSK/2 support.
3) Security key: saves the
security key.
4) IP/DNS setting: this allows
you to set to Automatic
or Static depending on
whether the AP supports
DHCP.
For Static, enter the field
value of the IP address and
DNS server to use with
the static IP address when
connecting.

3 How to save the Wi-Fi profile
1) Select Add Wi-Fi network
menu in the bottom of
Wi-Fi networks, then enter
SSID and Security type.
2) After connecting to an AP
with this Security type,
the profile will be saved
automatically.

3. How to obtain MACaddress
For setting up a connection in
some wireless networks with
MAC filter you may need to enter
the MAC address of your GW620
into the router.
1 User can find MAC address in
the following UI
2 Settings > Wireless controls
> Wi-Fi settings > Menu >
Advanced > MAC address
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Software Update
Software Update
LG Mobile Phone Software
Update Program
For more information on
installing and using this program,
please visit http://update.
lgmobile.com.
This feature allows you to update
your software to the latest
version quickly and conveniently
over the Internet without
needing to visit our service
centre.
As the mobile phone software
update program requires your
full attention throughout the
update process, please make sure
you check all instructions and
notes that appear at each step
before moving on to the next
step. Please note that removing
the USB data communication
cable or batteries during
the update may seriously
damage your mobile phone.
As the manufacturer takes no
responsibility for loss of data
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during the update process,
you are advised to back up
any important information in
advance for safekeeping.

DivX Mobile
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a
digital video format created by
DivX, Inc. This is an official DivX
Certified device that plays DivX
video. Visit www.divx.com for
more information and software
tools to convert your files into
DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
This DivX Certified® device must
be registered in order to play DivX
Video-on-Demand (VOD) content.
To generate the registration code,
locate the DivX VOD section in
the device setup menu. Go to
vod.divx. com with this code to
complete the registration process
and learn more about DivX VOD.

DivX Certified to play DivX®
video up to 320x240

Accessories
There are a variety of accessories available for your mobile phone,
which may be sold separately. You can select these options according
to your personal communication requirements. Consult your local
dealer for availability. (Items described below may be optional.)
Charger

Data cable
Connect your
GW620 and PC.

Battery

Stereo
headset

User Guide
Learn more
about your
GW620.
GW620 User Guide

ENGLISH

NOTE:
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may invalidate your warranty.
• Accessories may vary in different regions.
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Ambient Temperatures
Max: +55°C (discharging),
+45°C (charging)
Min: -10°C
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Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

11.Nov. 2009

Guidelines for safe and eﬃcient use
Please read these simple
guidelines. Not following these
guidelines may be dangerous
or illegal.

Exposure to radio frequency
energy
Radio wave exposure and
Specific Absorption Rate
(SAR) information This mobile
phone model GW620 has
been designed to comply with
applicable safety requirements
for exposure to radio waves.
These requirements are based on
scientific guidelines that include
safety margins designed to
assure the safety of all persons,
regardless of age and health.
• While there may be differences
between the SAR levels of
various LG phone models,
they are all designed to meet
the relevant guidelines for
exposure to radio waves.
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• The SAR limit recommended
by the International
Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP)
is 2W/kg averaged over 10g
of tissue.
• The highest SAR value for this
model phone tested by DASY4
for use at the ear is 0.819 W/kg
(10g) and when worn on the
body is 1.07 W/Kg(10g).
• SAR data information for
residents in countries/regions
that have adopted the SAR
limit recommended by the
Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE),
which is 1.6 W/kg averaged
over 1g of tissue.

Product care and
maintenance

• Switch off the phone in any

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

•

• Do not disassemble this unit.

•

•

•

•
•

Take it to a qualified service
technician when repair work is
required.
Keep away from electrical
appliances such as TVs, radios,
and personal computers.
The unit should be kept away
from heat sources such as
radiators or cookers.
Do not drop.
Do not subject this unit to
mechanical vibration or shock.

•

•
•
•

area where you are required
by special regulations. For
example, do not use your
phone in hospitals as it may
affect sensitive medical
equipment.
Do not handle the phone
with wet hands while it is
being charged. It may cause
an electric shock and can
seriously damage your phone.
Do not to charge a handset
near flammable material as the
handset can become hot and
create a fire hazard.
Use a dry cloth to clean the
exterior of the unit (do not
use solvents such as benzene,
thinner or alcohol).
Do not charge the phone
when it is on soft furnishings.
The phone should be charged
in a well ventilated area.
Do not subject this unit to
excessive smoke or dust.
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Guidelines for safe and eﬃcient use
• Do not keep the phone next
to credit cards or transport
tickets; it can affect the
information on the magnetic
strips.
• Do not tap the screen with a
sharp object as it may damage
the phone.
• Do not expose the phone to
liquid or moisture.
• Use the accessories like
earphones cautiously. Do
not touch the antenna
unnecessarily.

Efficient phone operation
Electronics devices
All mobile phones may get
interference, which could affect
performance.
• Do not use your mobile phone
near medical equipment
without requesting permission.
Avoid placing the phone over
pacemakers, for example, in
your breast pocket.
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• Some hearing aids might be
disturbed by mobile phones.

• Minor interference may affect
TVs, radios, PCs, etc.

Road safety
Check the laws and regulations
on the use of mobile phones in
the area when you drive.
• Do not use a hand-held phone
while driving.
• Give full attention to driving.
• Use a hands-free kit, if
available.
• Pull off the road and park
before making or answering
a call if driving conditions so
require.
• RF energy may affect some
electronic systems in your
vehicle such as car stereos and
safety equipment.

• When your vehicle is equipped

Glass Parts

with an air bag, do not
obstruct with installed or
portable wireless equipment.
It can cause the air bag to fail
or cause serious injury due to
improper performance.
• If you are listening to music
whilst out and about, please
ensure that the volume
is at a reasonable level
so that you are aware of
your surroundings. This is
particularly imperative when
near roads.

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

Avoid damage to your
hearing
Damage to your hearing can
occur if you are exposed to loud
sound for long periods of time.
We therefore recommend that
you do not turn on or off the
handset close to your ear. We
also recommend that music
and call volumes are set to a
reasonable level.

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

Potentially explosive
atmospheres
• Do not use the phone at a
refueling point.

• Do not use near fuel or
chemicals.
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Guidelines for safe and eﬃcient use
• Do not transport or store
flammable gas, liquid, or
explosives in the same
compartment of your vehicle
as your mobile phone and
accessories.

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

Children
Keep the phone in a safe
place out of the reach of small
children. It includes small parts
which may cause a choking
hazard if detached.
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Emergency calls
Emergency calls may not be
available under all mobile
networks. Therefore, you should
never depend solely on the
phone for emergency calls.
Check with your local service
provider.

Battery information and
care
• You do not need to completely
discharge the battery before
recharging. Unlike other
battery systems, there is no
memory effect that could
compromise the battery’s
performance.
• Use only LG batteries and
chargers. LG chargers are
designed to maximize the
battery life.
• Do not disassemble or shortcircuit the battery pack.
• Keep the metal contacts of the
battery pack clean.

• Replace the battery when it

•

•

•

•

•

no longer provides acceptable
performance. The battery pack
maybe recharged hundreds of
times until it needs replacing.
Recharge the battery if it has
not been used for a long time
to maximize usability.
Do not expose the battery
charger to direct sunlight or
use it in high humidity, such as
in the bathroom.
Do not leave the battery
in hot or cold places, this
may deteriorate the battery
performance.
There is risk of explosion if
the battery is replaced by an
incorrect type.
Dispose of used batteries
according to the
manufacturer’s instructions.
Please recycle when possible.
Do not dispose as household
waste.

• If you need to replace the
battery, take it to the nearest
authorized LG Electronics
service point or dealer for
assistance.
• Always unplug the charger
from the wall socket after
the phone is fully charged
to save unnecessary power
consumption of the charger.
• Actual battery life will depend
on network configuration,
product settings, usage
patterns, battery and
environmental conditions.
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Trouble Shooting
This chapter lists some problems you might encounter while using
your phone. Some problems require you to call your service provider,
but most are easy for you to correct yourself.
Message

Possible
causes

Possible Solutions

SIM error

There is no SIM
card in the phone
or it is inserted
incorrectly.

Make sure the SIM card is correctly
inserted.

No network
connection

Signal weak
Outside GSM
network area

Move towards a window or into an
open area. Check the service provider
coverage map.

Codes do not
match

To change a
security code,
you will need to
confirm the new
code by entering
it again.

Contact your Service Provider.

Function
cannot be
set

Not supported by
Service Provider,
or registration
required

Contact your Service Provider.

Calls not
available

Dialling error
New SIM card
inserted Charge
limit reached

New network not authorised. Check for
new restrictions. Contact Service Provider
or reset limit with PIN 2.
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Message

Possible
causes

Phone
cannot be
switched on

On/Off key not
pressed long
enough
Battery empty
Battery contacts
dirty

Press the On/Off key down for at least
two seconds.

Battery totally
empty

Charge battery.

Temperature out
of range

Make sure the ambient temperature is
right, wait for a while, and then charge
again.

Contact problem

Check the power supply and connection
to the phone. Check the battery contacts
and clean them if necessary.

No mains voltage

Plug in to a different socket or check
the voltage.

Charger defective

If the charger does not warm up,
replace it.

Wrong charger

Only use original LG accessories.

Battery defective

Replace battery.

Signal too weak

Reconnection to another service
provider is automatic.

Charging
error

Phone loses
network

Possible Solutions

Keep charger attached for a longer time.
Clean the contacts.
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Trouble Shooting
Message

Possible
causes

Possible Solutions

Number not
permitted

The Fixed dial
number function
is on.

Check settings.
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