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Uživatelská příručka k telefonu GW300 
– čeština
Blahopřejeme vám k zakoupení 
moderního a kompaktního telefonu 
GW300 společnosti LG, který funguje 
s nejnovějšími technologiemi pro 
digitální mobilní komunikaci.

Určitý obsah v této příručce nemusí 
odpovídat funkcím vašeho telefonu. 
Závisí to na softwaru telefonu nebo na 
poskytovateli služeb.

Likvidace starých zařízení 
1   Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém 

poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropské unie 
číslo 2002/96/ES.

2   Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně 
od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení 
zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.

3   Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit 
možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví.

4   Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, 
ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.
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Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. 
Jejich nedodržení může být 
nebezpečné nebo nezákonné. 

Vystavení energii  
rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým 
vlnám a specifické míře pohlcení 
(SAR – Specific Absorption Rate). 
Tento mobilní telefon GW300 byl 
navržen tak, aby vyhověl příslušným 
bezpečnostním požadavkům 
ohledně vystavení rádiovým vlnám. 
Uvedené požadavky jsou založeny na 
odborných směrnicích, jež zahrnují 
bezpečnostní rezervy, které zaručují 
bezpečí všem lidem bez ohledu na 
věk a zdraví.
•   Ve směrnicích o vystavení 

rádiovému záření se používá 
jednotka měření známá jako 
specifická míra pohlcení nebo 
SAR. Testy SAR jsou prováděny 
pomocí standardizovaných metod 
tak, že telefon vysílá se svým 
nejvyšším ověřeným výkonem ve 
všech používaných frekvenčních 
pásmech.

•   I když mohou být rozdíly mezi 
úrovněmi SAR jednotlivých modelů 
telefonů LG, jsou všechny modely 
navrženy tak, aby splnily příslušné 
směrnice pro vystavení rádiovým 
vlnám.

•   Limit SAR doporučený mezinárodní 
komisí pro ochranu před 
neionizujícím zářením (ICNIRP) je 
2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.

•   Nejvyšší hodnota SAR tohoto 
modelu, testovaného DASY4 pro 
použití u ucha je 0.882 W/kg 
(10 g) a při nošení na těle je 
0.708 W/kg (10 g).

•  Tento přístroj splňuje právní 
předpisy pro vystavení 
neionizujícímu záření, pokud je 
používán v normální poloze u ucha 
nebo je umístěn nejméně 1,5 cm 
od těla. Pokud je přístroj umístěn 
v obalu, na sponě na opasek nebo 
v držáku na těle, nesmí takový 
doplněk obsahovat kovové součásti 
a měl by být umístěn alespoň 1,5 
cm od těla. Nedodržení těchto 
pokynů může vyvolat překročení 
příslušných limitů pro vystavení vaší 
osoby neionizujícímu záření.
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•   Informace o údajích SAR pro 
obyvatele zemí/oblastí, které přijaly 
limit SAR doporučený organizací 
Institute of Electrical a Electronics 
Engineers (IEEE), který je 
v průměru 1,6 W/kg na 1 g tkáně.

Péče o výrobek a jeho údržba

 VAROVÁNÍ
Používejte pouze baterie, nabíječky  
a příslušenství, které jsou schváleny 
pro použití s tímto konkrétním modelem 
telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů 
by mohlo vést ke zrušení platnosti 
schválení nebo záruky vztahující se na 
telefon a mohlo by být nebezpečné.
•  Tento přístroj nerozebírejte. 

V případě nutnosti opravy 
jej odneste kvalifikovanému 
servisnímu technikovi.

•  Udržujte mimo dosah elektrických 
zařízení jako například televizory, 
rádia a osobní počítače.

•  Přístroj byste měli udržovat mimo 
dosah zdrojů tepla, jako jsou 
radiátory nebo vařiče.

•  Zabezpečte přístroj před pádem.

•  Nevystavujte přístroj mechanickým 
vibracím nebo otřesům.

•  Vypněte telefon na všech místech, 
kde to vyžadují speciální předpisy. 
Nepoužívejte ho například 
v nemocnicích, může ovlivnit citlivé 
lékařské přístroje.

•  Když se telefon nabíjí, nedotýkejte 
se jej mokrýma rukama. Mohlo 
by dojít k zasažení elektrickým 
proudem nebo k vážnému 
poškození telefonu.

•  Nenabíjejte přístroj v blízkosti 
hořlavého materiálu, protože může 
dojít k jeho přehřátí a vznícení, což 
může představovat riziko vzniku 
požáru.

•  K čistění krytů telefonu používejte 
suchý měkký hadřík (nepoužívejte 
rozpouštědla, jako je benzín, 
ředidla či alkohol).

•  Nenabíjejte telefon ležící na  
měkké podložce.

•  Telefon je nutno nabíjet na dobře 
větraném místě.

•  Nevystavujte přístroj nadměrnému 
kouři nebo prachu.



LG GW300 | Uživatelská příručka�

Návod pro bezpečné a efektivní použití

•  Nenoste telefon společně 
s kreditními kartami nebo 
jízdenkami. Může ovlivnit 
informace na magnetických 
proužcích.

•  Nedotýkejte se displeje ostrým 
předmětem. Může dojít 
k poškození telefonu.

•  Nevystavujte telefon tekutinám  
ani vlhkosti.

•  Příslušenství, jako jsou sluchátka, 
používejte opatrně. Nedotýkejte se 
zbytečně antény.

Efektivní používání telefonu

Elektronická zařízení
Všechny mobilní telefony mohou být 
rušeny, což může ovlivnit výkon.
•  Nikdy mobilní telefon nepoužívejte 

bez povolení v blízkosti lékařských 
zařízení. Neumísťujte telefon 
do blízkosti kardiostimulátoru, 
například do náprsní kapsy.

•  Některá naslouchátka mohou být 
mobilními telefony rušena.

•  Menší rušení může ovlivnit 
televizory, rádia, počítače atd.

Bezpečnost na silnici

Zjistěte si zákony a předpisy týkající 
se používání mobilních telefonů 
v oblasti, kde řídíte.
•  Během řízení nedržte telefon 

v ruce.
•  Věnujte plnou pozornost řízení.
•  Používejte sadu handsfree, pokud 

je k dispozici.
•  Pokud to jízdní podmínky vyžadují, 

před voláním zastavte a zaparkujte.
•  Energie rádiové frekvence může 

ovlivnit elektronické systémy 
vozidla, například autorádio nebo 
bezpečnostní vybavení.

•  Pokud je vozidlo vybaveno 
airbagem, neumisťujte na 
něj žádné překážky v podobě 
nainstalovaného nebo přenosného 
bezdrátového zařízení. Může dojít 
k selhání airbagu nebo vážnému 
zranění z důvodu  
nesprávného fungování.
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•  Při poslechu hudby ve venkovních 
prostorách zajistěte, aby byla 
hlasitost nastavena na rozumnou 
úroveň a vy si byli vědomi svého 
okolí. To je zvláště důležité 
v blízkosti silnic.

Zabraňte poškození sluchu

K poškození sluchu dochází při 
dlouhodobém vystavení hlasitému 
zvuku. Doporučujeme proto 
nezapínat telefon v blízkosti ucha. 
Doporučujeme rovněž udržovat 
rozumnou hlasitost při poslechu 
hudby i při hovorech.

Oblast, kde se odstřeluje

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

Prostředí s nebezpečím 
výbuchu

•  Nepoužívejte telefon na čerpacích 
stanicích.

•  Nepoužívejte telefon v blízkosti 
paliv nebo chemikálií.

•  Nepřevážejte a neuchovávejte 
hořlavé plyny, tekutiny nebo 
explozivní materiály v přihrádce 
automobilu, ve které je mobilní 
telefon a příslušenství.

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení 
způsobovat rušení.
•  Před nastoupením do letadla 

mobilní telefon vypněte.
•  Ani na zemi jej nepoužívejte bez 

svolení posádky.

Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném 
místě mimo dosah malých dětí. 
Obsahuje malé součásti, u kterých 
při uvolnění hrozí riziko zadušení či 
polknutí.
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Návod pro bezpečné a efektivní použití

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí 
být nouzové hovory dostupné. Proto 
byste se u tísňových volání neměli 
spoléhat pouze na svůj mobilní 
telefon. Zkontrolujte možnosti u 
místního poskytovatele služeb.

Informace o baterii a péče

•  Před nabitím není nutné baterii 
zcela vybít. Na rozdíl od jiných 
systémů baterií nedochází 
k paměťovému efektu, který by 
mohl snížit výkon baterie.

•  Používejte pouze baterie  
a nabíječky společnosti LG. 
Nabíječky LG jsou navrženy tak, 
aby maximalizovaly životnost 
baterie.

•  Baterie nerozebírejte ani 
nezkratujte.

•  Dbejte na čistotu kovových 
kontaktů baterie.

•  Jakmile baterie přestane zajišťovat 
přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii 
lze před výměnou přibližně stokrát 
nabít.

•  Nabijte baterii v případě, že jste ji 
dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte 
tak maximální výkon.

•  Nevystavujte nabíječku baterií 
přímému slunci ani ji nepoužívejte 
v prostředí s vysokou vlhkostí, jako 
je koupelna.

•  Neponechávejte baterii v místech 
s velmi vysokou nebo nízkou 
teplotou. Může to snížit výkon 
baterie.

•  V případě výměny baterie za 
nesprávný typ hrozí nebezpečí 
výbuchu.

•  Proveďte likvidaci použitých baterií 
podle pokynů výrobce. Pokud je to 
možné, recyklujte. Nelikvidujte jako 
běžný domovní odpad.
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•  Pokud potřebujete vyměnit baterii, 
obraťte se na nejbližší autorizované 
servisní místo společnosti LG 
Electronics nebo na nejbližšího 
prodejce.

•  Po úplném nabití telefonu vždy 
odpojte nabíječku ze zásuvky, 
zabráníte tak nechtěnému  
odběru energie.

•  Skutečná životnost baterie je závislá 
na konfiguraci sítě, nastavení 
produktu, způsobech používání, 
baterii a podmínkách prostředí.
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Informace o telefonu

Kontextové klávesy  
(Levá kontextová klávesa / 
Pravá kontextová klávesa) 
•  Tyto klávesy provádějí funkce, 

vyznačené na spodním okraji 
displeje.

Klávesa Potvrdit / Klávesa OK
•  Provádí volbu možností menu  

a potvrzení akcí.

Klávesa Ukončit
•    Zapnout/vypnout (stisknout  

a přidržet)
•    Ukončit nebo odmítnout hovor

Navigační klávesa
•  V pohotovostním režimu:
   Krátce: přechod do 

Rychlého menu.  

   Krátce: přechod do 
menu Kontakty.

       
Krátce: přechod do 
menu Profily.

      
Krátce: přechod do 
schránky přijatých 
zpráv.

•  V menu: posouvání nahoru 
a dolů.

Sluchátko

Hlavní displej LCD

Klávesa Odeslat
•  Vytočí telefonní číslo  

a přijme hovor.
•  V pohotovostním režimu: 

Zobrazuje se historie 
hovorů.

Alfanumerická klávesnice
•  V pohotovostním režimu:  

Zadejte číslo, které chcete 
volat. 
Podržte

 – Mezinárodní hovory
 –  Aktivace Střediska 

hlasové pošty
  až  – Rychlé volby

 - Přidržením klávesy 
přejdete do Tichého 
režimu.

•  V režimu úprav: Zadejte 
čísla a znaky.

Klávesa pro více úkolů
Přímý přechod na domovskou obrazovku nebo do menu.

Klávesa Vymazat / zamknout
•   S každým stisknutím smaže jeden znak.  

Stisknutím a podržením této klávesy smažete všechny zadané 
znaky.

•   Přidržením klávesy provedete uzamčení během používání menu.
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Klávesa Fotoaparát
Postranní tlačítka
•   V pohotovostním režimu 

(otevřený): nastavení 
hlasitosti tónů kláves.

•  V pohotovostním režimu 
(zavřený):  
 Střídavé zobrazení data 
a času

•   Během hovoru: nastavení 
hlasitosti sluchátka

•   Během přehrávání hudby 
MP3: nastavení hlasitosti 
zvuku

Patice paměťové karty 
Micro SD

Baterie

Objektiv fotoaparátu

Kryt baterie

Patice pro kartu SIM 

Nabíječka/Konektor 
kabelu USB

TIP: Než připojíte 
kabel USB pro 
hromadné úložiště, 
zkontrolujte, zda je 
telefon zapnutý, zda 
je vložena externí 
paměťová karta a zda 
je v režimu nečinnosti.

Sluchátka
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Instalace karty SIM a baterie

1  Sejměte kryt baterie
Stiskněte západku krytu baterie. 

2  Vyjměte baterii
Uvolněte dolní část baterie a 
vyjměte ji z prostoru pro baterii.

 VAROVÁNÍ: Baterii nevyjímejte, 
když je telefon zapnutý, mohl by se 
poškodit.

3   Instalace karty SIM
Zasuňte kartu SIM do držáku 
karty SIM. Zkontrolujte, zda oblast 
na kartě s pozlacenými kontakty 
směřuje dolů. Chcete-li kartu SIM 
kartu vyjmout, lehce na ni zatlačte 
a vytáhněte ji opačným směrem.

 VAROVÁNÍ: Nevyměňujte ani 
nevyjímejte kartu SIM ze zapnutého 
telefonu, protože by mohlo dojít ke 
ztrátě dat z karty SIM nebo k jejímu 
poškození.
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4  Instalace baterie
Nejdříve vložte baterii horní 
stranou do horní části prostoru 
pro baterii. Zajistěte, aby na 
sebe přiléhaly kontakty na baterii 
s kontakty na telefonu. Zatlačte 
na dolní část baterie tak, aby 
zapadla na své místo.

5  Opět nasaďte kryt baterie

6  Nabíjení telefonu
Vytažením otevřete kryt zdířky 
konektoru pro nabíjení na boční 
straně telefonu GW300. Vložte do 
zdířky konektor nabíječky a poté 
nabíječku připojte k elektrické síti.  
Telefon GW300 je nutné plně 
nabít. Počkejte, až se na 
obrazovce zobrazí informace, že 
baterie se zcela nabila.
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Paměťová karta

Instalace paměťové karty
Pomocí paměťové karty můžete 
rozšířit dostupnou paměť telefonu.  

Poznámka: Paměťová karta je 
volitelné příslušenství.

Zasuňte paměťovou kartu do slotu a 
zatlačte na ni, aby zapadla na místo. 
Zkontrolujte, zda oblast na kartě 
s pozlacenými kontakty směřuje 
dolů.

Vyjmutí paměťové karty
Sejměte kryt baterie a opatrně 
vyjměte paměťovou kartu mírným 
zatlačením dovnitř a rychlým 
uvolněním.

Formátování paměťové karty

Paměťová karta je již zřejmě 
zformátována. Není-li karta 
zformátována, bude nutné ji před 
použitím zformátovat.
1   Na domovské obrazovce stiskněte 

položku Menu a vyberte možnost 
Nastavení.

2   Zvolte položku Informace o 
paměti  
a vyberte možnost Externí 
paměť. 

3   Stiskněte možnost Formát  
a zadejte heslo, které má ve výchozím 
nastavení hodnotu 0000. Paměťová 
karta bude naformátována  
a připravena k použití.

4    Chcete-li se podívat na nově 
naformátované složky telefonu 
GW300, stiskněte možnost Menu 
a vyberte položku Moje soubory. 
Zvolte možnost Moje paměťová 
karta.

 VAROVÁNÍ! Pokud 
formátujete paměťovou kartu, bude 
smazán všechen její obsah. Jestliže 
nechcete přijít o data na paměťové 
kartě, proveďte její zálohu.
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Vaše domovská obrazovka

Stavový řádek

Stavový řádek pomocí různých 
ikon poskytuje informace, jako je 
například síla signálu, nové zprávy, 
životnost baterie nebo stav aktivace 
připojení Bluetooth.

Následuje tabulka, kde je vysvětlen 
význam ikon, které se ve stavovém 
řádku pravděpodobně zobrazí.

Ikona Popis
Síla signálu sítě
(počet proužků se mění)
Žádný signál sítě

GPRS k dispozici

EDGE k dispozici

Byl aktivován letový režim

Hovory přesměrovány

Služba roaming
Funkce Bluetooth® je 
aktivována

Ikona Popis

Byla připojena služba WAP
Je dostupná funkce pro 
souběžné zpracování úloh
Budík je nastaven

Plán

Nová zpráva

Nová hlasová zpráva

Nový e-mail 

Používá se profil Normální

Používá se profil Tichý režim

Používá se profil Venku

Nastaven profil Sluchátka

Zbývající životnost baterie

Vybitá baterie

Externí paměť

Rádio VKV
Přehrává se hudba ve 
formátu MP3
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Vaše domovská obrazovka

Použití funkce souběžného 
zpracování úloh

Stisknutím klávesy pro souběžné 
zpracování úloh  otevřete menu 
Souběžné zpracování úloh. 
Z tohoto menu můžete prohlížet 
všechny aplikace, které jste spustili. 
(V některých aplikacích, například 
ve fotoaparátu a videokameře, nelze 
funkci souběžného zpracování úloh 
použít.)
Pokud je na pozadí spuštěna 
aplikace, na stavovém řádku se 
zobrazí ikona .
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Uskutečnění hovoru

1   Zkontrolujte, zda je telefon 
zapnutý.

2   Můžete použít klávesnici. Pro 
odstranění číslice stiskněte 
klávesu  nebo šipku zpět.

3   Stisknutím klávesy  zahajte 
hovor.

4   Chcete-li hovor ukončit, stiskněte 
klávesu .

TIP! Chcete-li zadat znak + pro 
mezinárodní hovory, stiskněte  
a podržte klávesu 0.

Volání z adresáře 

Je velice snadné zavolat někomu, 
jehož číslo máte uložené v adresáři.
1   Stisknutím možnosti Menu 

otevřete hlavní menu. Vyberte 
položku Kontakty a poté vyberte 
možnost Hledat.

2   Pomocí klávesnice zadejte první 
písmeno kontaktu, který si přejete 
volat, a přejděte do adresáře.

3   Stisknutím klávesy  zahajte 
hovor.

Příjem a odmítnutí hovoru

Když telefon zvoní, můžete hovor 
přijmout stisknutím možnosti 
Přijmout anebo stisknutím  
klávesy  .
Když telefon zvoní, můžete zvonění 
vypnout stisknutím možnosti Tichý. 
Tato funkce je užitečná například 
v případě, že jste při schůzce zapomněli 
telefon přepnout na tichý režim.
Chcete-li příchozí hovor odmítnout, 
stiskněte klávesu  anebo vyberte 
možnost Odmítnout.

Poznámka: Pokud probíhá 
hovor s aktivovaným reproduktorem, 
zobrazuje se ikona reproduktoru 
s červeným křížkem. Je-li reproduktor 
deaktivovaný, ikona reproduktoru se 
zobrazuje bez červeného křížku.

Rychlá volba

Často volanému kontaktu můžete 
přiřadit číslo rychlé volby.
1   Stisknutím možnosti Menu 

otevřete hlavní menu. Vyberte 
možnost Kontakty a poté vyberte 
položku Rychlé volby.

Hovory
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Hovory

2   Hlasová pošta je předem 
nastavena na rychlou volbu 1. 
Toto nastavení nelze změnit. 
Vyberte libovolné jiné číslo pomocí 
navigačních kláves a výběrem 
položky Přidat anebo stiskněte 
klávesu s příslušným číslem.

3   Otevřou se kontakty. Pomocí 
navigačních kláves vyberte 
kontakt, který chcete přiřadit 
tomuto číslu, a vyberte možnost 
OK.

Budete-li chtít číslo rychlé volby 
vytočit, stiskněte a podržte přiřazené 
číslo, dokud se na displeji nezobrazí 
jméno kontaktu. Hovor začne 
automaticky a není třeba tisknout 
klávesu  .

Zobrazení Záznamu hovoru 
Stiskněte možnost Menu a vyberte 
položku Hovor. Zvolte možnost 
Záznamy hovoru.
Všechny hovory – zobrazí úplný 
seznam všech uskutečněných, 
volaných a zmeškaných hovorů.

Nepřijaté hovory – zobrazí seznam 
všech zmeškaných hovorů.
Volaná čísla – zobrazí seznam 
všech volaných čísel.
Přijaté hovory – zobrazí seznam 
všech čísel, která vám volala.

TIP! Všechny vybrané položky 
v libovolném záznamu hovorů lze 
odstranit výběrem položky Volby  
a poté výběrem položky Smazat.

Použití přesměrování hovorů

1   Stiskněte možnost Menu  
a vyberte položku Hovor.

2   Vyberte možnost Přesměrování 
hovoru. 

3   Zvolte, zda chcete přesměrovat 
všechny hovory nebo zda je 
chcete přesměrovat, jen pokud 
je linka obsazena, pokud volaný 
účastník hovor nepřijímá nebo 
pokud nejste k zastižení.

4   Zvolte možnost Aktivovat  
a vyberte, zda se mají hovory 
přesměrovat do vaší hlasové 
pošty nebo na jiné číslo.
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5   Zadejte číslo pro přesměrování 
nebo vyberte možnost Hledat  
a číslo pro přesměrování vyhledejte.

Poznámka: Přesměrování 
hovorů je placená služba. Další 
informace vám poskytne operátor.

TIP! Chcete-li vypnout 
všechna přesměrování hovoru, zvolte 
možnost Deaktivovat vše v menu 
Přesměrování hovoru.

Používání blokování hovorů

1   Stiskněte možnost Menu  
a vyberte položku Hovor.

2    Vyberte možnost Blokování 
hovorů.

3   Zvolte některou nebo všechny 
možnosti:
Všechny odchozí
Odchozí mezinárodní
Odchozí mezinárodní volání
kromě domácí země
Všechny příchozí
Příchozí při roamingu

4   Zadejte heslo blokování. Další 
informace o této službě získáte  
od operátora.

TIP! Výběrem možnosti Čísla 
s pevnou volbou z menu Hovor 
můžete zapnout a sestavit seznam 
čísel, která lze vytočit z telefonu. 
Budete od operátora potřebovat svůj 
kód PIN2. Po aktivaci lze z telefonu 
volat pouze čísla zahrnutá do seznamu 
pevné volby.

Změna nastavení hovoru

1   Stiskněte možnost Menu  
a vyberte položku Hovor.

2   Odtud můžete upravovat 
nastavení následujících možností:
Doba volání – Zobrazí podrobné 
informace o tom, jak dlouho vaše 
přijaté a volané hovory trvaly.
Objem dat – Zobrazí informace 
o objemu všech přijatých  
a odeslaných dat (v kilobajtech). 
Cena hovoru – Zobrazí poplatky 
vztahující se na vaše poslední 
volání nebo všechny hovory. Tato 
služba je závislá na síti – někteří 
operátoři ji nepodporují.



LG GW300 | Uživatelská příručka��

Přesměrování hovoru – Zvolte, 
zda mají být vaše hovory 
přesměrovány.
Blokování hovoru – Zvolte, které 
hovory mají být blokovány.
Čísla s pevnou volbou – Zvolte 
seznam čísel, na která lze 
z telefonu volat.
Čekající hovor – Můžete 
nastavit, zda chcete být 
upozornění na čekající hovor.

Hovory
(Stiskněte možnost Menu, vyberte 
možnost Hovor a poté zvolte 
položku Nastavení hovoru.)
Odmítnutí hovoru – Vyberte 
možnost Vypnuto nebo Zapnuto  
a poté zvolte odmítnutí všech 
hovorů, hovorů z určitých skupin, 
kontaktů nebo z neregistrovaných 
čísel (která nemáte v kontaktech) 
nebo z čísel bez ID volajícího.

Odeslat vlastní číslo – Zvolte, zda 
se bude účastníkovi, kterému budete 
volat, zobrazovat vaše číslo. (Závislé 
na poskytovateli sítě.)
Automatické opakování vytáčení –  
Umožňuje nastavit funkci 
automatického opakování vytáčení 
pro případ, že se vám nepodaří 
navázat hovor.
Režim přijetí hovoru – Umožňuje 
nastavit režim odpovědi. Můžete 
zvolit z možností Stisknout klávesu 
odeslat nebo Stisknout libovolnou 
klávesu.
Minutové upozornění – Tato 
funkce určuje, jestli se každou 
minutu hovoru bude ozývat zvukové 
upozornění.
Režim odpovědi BT – Zvolte, jak 
chcete během používání sluchátek 
Bluetooth přijmout hovor. Vyberte 
možnost Handsfree nebo Telefon.
Uložit nové číslo – Výběrem této 
možnosti se po ukončení hovoru 
uloží ta čísla, která ještě nejsou 
uložena v kontaktech.

Hovory
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Hledání kontaktu

1   Stiskněte možnost Menu  
a vyberte položku Kontakty. Poté 
zvolte možnost Hledat.

2   Pomocí klávesnice zadejte první 
písmeno kontaktu, kterému 
chcete zavolat.

3   Chcete-li procházet kontakty 
a jejich různá čísla, použijte 
navigační klávesy.

Nebo pomocí o něco rychlejšího 
způsobu…
1   Na domovské obrazovce zadejte 

číslo, které chcete vyhledat,  
a vyberte položku Volby.

2   V menu Možnosti zvolte položku 
Vyhledat v kontaktech.

Přidání nového kontaktu

1   Stiskněte možnost Menu  
a vyberte položku Kontakty. Poté 
zvolte možnost Přidat.

2   Zvolte, zda chcete nový kontakt uložit 
do Telefonu nebo na kartu SIM.

3   Zadejte požadované informace 
do připravených polí a vyberte 
položku Hotovo.

Anebo použijte trochu rychlejší 
způsob…
1   Zadejte číslo, které chcete uložit, 

a stiskněte položku Volby.
2   Zvolte možnost Uložit číslo 

a poté zvolte možnost Nový 
kontakt nebo Aktualizovat 
kontakt.

3   Zadejte příslušné informace  
a vyberte možnost Hotovo.

Možnosti kontaktu

Při prohlížení kontaktu lze provádět 
řadu různých akcí. Následuje 
postup pro zobrazení a použití menu 
možností:
1   Stiskněte možnost Menu  

a vyberte položku Kontakty. Poté 
zvolte možnost Hledat.

2   Volbou položky Volby otevřete 
seznam možností. Odtud můžete 
provádět následující akce:
Odeslat zprávu – Umožňuje 
odeslat zprávu kontaktu. Pokud 
má kontakt e-mailovou adresu, 
můžete vybrat, zda se má odeslat 
Zpráva nebo E-mail.

Kontakt
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Poslat vizitku – tato možnost 
umožňuje poslat podrobnosti 
o kontaktu jiné osobě v podobě 
vizitky. Zvolte, zda se odešlou 
jako SMS, MMS, E-mail nebo 
přes Bluetooth.
Provést hovor – umožňuje ihned 
uskutečnit hlasový hovor se 
zvoleným kontaktem.
Přidat nový kontakt – umožňuje 
přidat nový kontakt.
Upravit – tato možnost umožňuje 
změnit libovolné podrobnosti  
o kontaktu.
Přidat do skupiny – umožňuje 
přidat kontakt do skupiny.
Označit/Zrušit označení – 
umožňuje zvolit, zda se má u 
kontaktu provést nebo zrušit 
označení.
Hledat podle – umožňuje 
vyhledat kontakt podle Čísla nebo 
Skupiny.
Uložit do přístroje/na kartu 

SIM – umožňuje zvolit, zda 
chcete položky přesunout nebo 
zkopírovat do přístroje nebo na 
kartu SIM (podle toho, kam jste 
kontakt původně uložili).
Odstranit – tato možnost 
umožňuje odstranit kontakt. 
Možnost Ano vyberte pouze 
v případě, že jste si zcela jistí.
Vložení textu – zde máte možnost 
vložit symbol kontaktu, změnit 
metodu psaní nebo jazyk a přidat 
slovo do slovníku.
Rychlé volby – zde máte možnost 
přiřadit číslo rychlé volby často 
volanému kontaktu.

Vytvoření skupiny

1   Stiskněte možnost Menu  
a vyberte položku Kontakty.

2   Vyberte možnost Skupiny a poté 
zvolte položku Volby.

3   Vyberte možnost Přidat novou 
skupinu.

4  Zadejte název nové skupiny.
5  Stiskněte možnost Hotovo.

Kontakt
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Poznámka: Kontakty přidělené určité 
skupině se zachovají i po odstranění 
této skupiny. Zůstanou v kontaktech.

TIP! Existující skupinu lze upravovat 
označením skupiny a výběrem položky 
Volby. Zde můžete zvolit možnost 
Přidat člena do skupiny svých 
kontaktů, vybrat možnost Upravit 
skupinu nebo Odstranit skupinu.

Používání čísel volání 
asistenční služby

Můžete zobrazit seznam Čísel volání 
asistenční služby (SDN) přidělených 
vaším poskytovatelem služeb (je-li 
podporován kartou SIM). Tato čísla 
zahrnují tísňové volání, informace  
o telefonních číslech a hlasovou 
poštu. 
Po výběru vytočíte číslo služby 
stisknutím klávesy  .

Zobrazení vlastního čísla

Své číslo zobrazíte výběrem možnosti 
Vlastní číslo v menu Kontakty.

Vytvoření vizitky

Můžete vytvořit vlastní vizitku 
výběrem položky Moje vizitka  
a klepnutím na tlačítko Přidat. 
Zadejte své jméno, číslo, e-mailovou 
adresu, obrázek apod.

Změna nastavení kontaktu

1   Stiskněte možnost Menu  
a vyberte položku Kontakty.

2   Vyberte možnost Nastavení. 
Odtud můžete upravovat 
nastavení pro následující 
možnosti:
Nastavení seznamu kontaktů – 
umožňuje zvolit, zda se kontakt 
uloží do Telefonu i na kartu 
SIM, do Telefonu nebo na kartu 
SIM. Můžete také zvolit, zda se 
jako první zobrazí jméno nebo 
příjmení kontaktu a zda se zobrazí 
obrázek u kontaktu.
Kopírovat – umožňuje kopírovat 
kontakty z karty SIM do telefonu 
nebo z telefonu na kartu SIM. 
Zvolte postupné kopírování 
nebo kopírování všech položek 
najednou.
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Kontakt

Přesunout – tato možnost se 
používá stejně jako možnost 
Kopírovat, avšak kontakt se 
uloží pouze na místo, kam 
jej přesunete. Pokud kontakt 
přesunete z karty SIM do přístroje, 
odstraní se z paměti karty SIM.
Odeslat všechny kontakty přes 
Bluetooth – umožňuje odeslat 
všechny kontakty do jiného 
přístroje pomocí funkce Bluetooth.
Zálohovat kontakty – všechna 
data telefonního seznamu 
z telefonu můžete uložit na 
paměťovou kartu ve formě VCard.
Obnovit kontakty – všechna 
data telefonního seznamu na 
externí paměťové kartě můžete 
obnovit do paměti telefonu ve 
formě VCard.
Vymazat kontakty – umožňuje 
odstranit všechny kontakty.
Informace o paměti – umožňuje 
zkontrolovat, kolik zbývá paměti 
v přístroji a na kartě SIM.
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Posílání zpráv

Telefon GW300 obsahuje funkce 
vztahující se ke zprávám SMS (Short 
Message Service), MMS (Multimedia 
Message Service) a také servisním 
zprávám sítě. Chcete-li tyto funkce 
používat, stiskněte možnost Menu  
a vyberte položku Zprávy.

Odeslání zprávy

1   Stiskněte možnost Menu, vyberte 
možnost Zprávy a poté zvolte 
možnost Napsat novou zprávu.

2   Otevře se nový editor zpráv. Editor 
zpráv slučuje zprávu SMS a MMS 
do jednoho intuitivního a snadno 
použitelného editoru. Výchozím 
nastavením editoru zpráv je režim 
SMS.

3   Napište zprávu pomocí 
klávesnice. Další informace 
o způsobech zadávání textu 
naleznete v části Zadávání textu.

4   Vyberte položku Volby a poté 
volbou položky Vložit přidejte 
Obrázek, Video, Zvuk, Symboly, 
Šablonu, Emotikon, Jméno  
a číslo, Nový snímek, Předmět 
nebo Další (Vizitku/Plán/
Poznámku/Úkol/Moji vizitku).

5  Zvolte možnost Odeslat.
6   Zvolte kontakt ze seznamu 

kontaktů nebo zadejte telefonní 
číslo.

7  Vyberte možnost Odeslat.

 VAROVÁNÍ: Pokud do editoru 
zpráv přidáte Obrázek, Zvuk, Video, 
Nový snímek, Předmět, Vizitku, Plán 
nebo Moji vizitku, budou automaticky 
převedeny do režimu MMS  
a příslušným způsobem zpoplatněny.

Posílání zpráv
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Zadávání textu

Alfanumerické znaky můžete 
zadávat pomocí klávesnice telefonu. 
Text musíte zadávat například při 
ukládání jmen do Kontaktů, při 
psaní zpráv a vytváření plánovaných 
událostí v kalendáři.  
Telefon nabízí následující způsoby 
zadávání textu: režim zadávání 
písmen ABC a režim zadávání čísel 
123.

Poznámka: Některá pole umožňují 
pouze jeden režim zadávání textu 
(např. telefonní číslo v polích 
kontaktu).

Zadávání textu  
pomocí klávesnice

Pokud je třeba zadávat text, např. při 
psaní zprávy, klávesnice se nastaví 
do výchozího režimu Abc.  
Zadáváte-li číslice, např. při 
telefonování, numerické klávesy 
klávesnice se nastaví do výchozího 
numerického režimu.

Nastavení e-mailu

Pomocí telefonu GW300 můžete 
být prostřednictvím e-mailu stále 
v kontaktu, i když jste na cestách. 
Nastavení e-mailového účtu nebo 
jiných e-mailových účtů je rychlé a 
snadné.
1   Stiskněte možnost Menu, vyberte 

položku Zprávy a poté zvolte 
možnost Nastavení.

2   Vyberte možnost E-mail a poté 
zvolte možnost E-mailové účty. 

3    Vyberte možnost Přidat a zadejte 
požadované informace podle 
pokynů v kontextovém menu.

Odeslání e-mailu  
pomocí nového účtu

Pro odesílání a příjem e-mailu je 
nutné si založit e-mailový účet  
(viz výše).
1   Stiskněte možnost Menu, vyberte 

možnost Zprávy a poté zvolte 
možnost Vytvořit novou zprávu.

2   Zvolte možnost E-mail a otevře 
se nové okno e-mailu.

Posílání zpráv
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3   Napište předmět a stiskněte 
tlačítko OK.

4   Napište zprávu pomocí 
klávesnice.

Obnovení e-mailu

1   Stiskněte možnost Menu  
a vyberte položku Zprávy. Poté 
zvolte možnost Schránka.

2   Zvolte účet, který chcete použít.
3   Zvolte možnost Načíst a telefon 

se spojí s e-mailovým účtem  
a načte nové zprávy.

Složky zpráv

Stiskněte možnost Menu a vyberte 
položku Zprávy. Struktura složek 
v přístroji GW300 je snadno 
pochopitelná.
Vytvořit novou zprávu – umožňuje 
vytvořit novou zprávu.
Přijaté zprávy – do složky Přijaté 
jsou uloženy všechny zprávy, které 
vám byly doručeny. Odtud můžete 
odpovídat na zprávy, předávat je dál 
a provádět další akce. 

Schránka – všechny e-maily, které 
vám byly doručeny, se ukládají do 
Schránky.
Koncepty – pokud nemáte čas 
rozepsanou zprávu dokončit, můžete 
ji bez ohledu na stav rozpracovanosti 
uložit do této složky.
K odeslání – toto je dočasná složka 
pro ukládání zpráv, které jsou 
odesílány.
Odeslané zprávy – do této složky 
se ukládají všechny odeslané zprávy.
Moje složky – zprávy ze složky 
Přijaté zprávy nebo Odeslané 
položky můžete přesunout do 
úložiště Moje složky. Tyto zprávy 
je také možné přesunout z úložiště 
Moje složky do původní schránky 
zpráv.
Šablony – seznam užitečných zpráv, 
které jsou již předem vytvořeny  
a pomocí kterých lze rychle 
odpovědět.
Emotikony – můžete přidávat, 
upravovat a odstraňovat emotikony. 
Můžete vložit emotikon, který jste si 
oblíbili při psaní zprávy.
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Posílání zpráv

Správa zpráv

1   Stiskněte možnost Menu, vyberte 
položku Zprávy a poté zvolte 
možnost Přijaté.

2   Vyberte položku Volby  
a potom zvolte:
Odpovědět – umožňuje odeslat 
odpověď na vybranou zprávu.
Přeposlat – umožňuje odeslat 
vybranou zprávu jiné osobě.
Provést hovor – umožňuje 
zavolat osobě, která vám zaslala 
zprávu.
Uložit číslo – umožňuje uložit 
číslo z dané zprávy.
Odstranit – odstraní vybranou 
zprávu.
Zobrazení posloupnosti/Běžné 
zobrazení – umožňuje zvolit 
typ zobrazení zprávy. Možnosti 
se mění v závislosti na typu 
zobrazení. 

Vytvořit novou zprávu – 
umožňuje napsat novou zprávu 
nebo e–mail bez ohledu na to, 
kdo vám zaslal zprávu.

Označit/Zrušit označení – 
umožňuje označit jednotlivou 
zprávu nebo všechny.
Kopírovat a přesunout – 
umožňuje zvolit zkopírování nebo 
přesun vybrané zprávy na kartu 
SIM nebo do telefonu.
Filtr – zobrazí zprávy podle 
požadovaného typu zprávy.
Informace o zprávě – je možné 
zkontrolovat informace o typu 
zprávy, předmětu, jejím původu 
a datu.

Jestliže se zobrazí zpráva Není 
místo pro zprávu na kartě SIM, 
odstraňte některé zprávy ze složky 
přijatých zpráv.
Jestliže se zobrazí zpráva Není 
místo pro zprávy, můžete uvolnit 
místo odstraněním zpráv nebo 
uložených souborů.
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TIP! Když obdržíte zprávu, můžete 
rychle odpovědět pomocí funkce 
Rychlá odpověď. Ponechte zprávu 
zobrazenou, stiskněte menu Volby 
a vyberte položku Rychlá odpověď. 
Tato funkce je užitečná, pokud 
potřebujete odpovědět na zprávu 
během schůzky.

TIP! Ponechte zprávu zobrazenou, 
stiskněte menu Volby a vyberte 
položku Vyjmout. Z vybrané zprávy je 
možné vyjmout informace, například 
číslo, e-mailovou adresu nebo 
webovou adresu.

Změna nastavení SMS

Stiskněte možnost Menu, vyberte 
položku Zprávy a poté zvolte 
možnost Nastavení a SMS. Můžete 
provést změny následujících položek:
Centrum SMS – umožňuje zadat 
podrobnosti pro středisko zpráv 
SMS.

Zpráva o doručení – zde si můžete 
zvolit zaslání potvrzení, že zpráva 
byla doručena.
Doba platnosti – zvolte, jak dlouho 
budou zprávy uloženy ve středisku 
zpráv.
Typy zprávy – umožňuje převést 
text na Hlas, Fax, X.400 nebo  
E-mail.
Kódování znaků – zvolte způsob 
kódování znaků. Kódování ovlivňuje 
velikost zpráv, a tedy i poplatky za 
přenos dat.
Odeslat dlouhý text jako – zvolte, 
zda chcete zprávu odeslat jako více 
zpráv SMS nebo MMS, pokud do 
pole pro zprávu zadáte text delší než 
2 stránky.

Změna nastavení MMS

Stiskněte možnost Menu, vyberte 
položku Zprávy a poté zvolte 
možnost Nastavení a MMS. Můžete 
provést změny následujících položek:
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Způsob přijetí – umožňuje nastavit, 
zda chcete zprávy MMS stahovat 
automaticky nebo ručně,  
a to v závislosti na tom, zda jste 
doma nebo cestujete.
Zpráva o doručení – zde lze 
zvolit, zda má být požadována nebo 
povolena zpráva o doručení.
Hlášení o přečtení – zde lze 
zvolit, zda má být požadováno nebo 
povoleno čtení odpovědi.
Priorita – Můžete zvolit úroveň 
priority vašich zpráv MMS.
Doba platnosti – umožňuje zvolit, 
jak dlouho bude zpráva uložena ve 
středisku zpráv.
Trvání snímku – umožňuje zvolit, 
jak dlouho se snímky budou 
zobrazovat na obrazovce.
Režim vytváření – umožňuje vybrat 
typ obsahu podporovaný MMS.
Doba doručení – konfiguruje dobu 
doručení zprávy příjemci. Středisko 
zpráv MMS doručí zprávu po uplynutí 
doby doručení. 

Centrum MMS – umožňuje 
konfigurovat informace o síti, 
například středisku zpráv MMS a 
profilu internetu, pro odesílání zpráv 
MMS.

Změna nastavení e-mailu

1   Stiskněte možnost Menu, vyberte 
položku Zprávy a poté zvolte 
možnost Nastavení.

2   Vyberte možnost E-mail a poté 
můžete upravovat následující 
nastavení:
E-mailové účty – umožňuje 
založit e-mailový účet.
Povolit odpověď na e-mail – 
umožňuje zvolit, zda chcete 
povolit odesílání potvrzovacích 
zpráv o přečtení.
Požadovat odpověď na  
e-mail – umožňuje zvolit, zda 
budete žádat potvrzovací zprávy 
o přečtení.
Interval načtení – umožňuje 
zvolit, jak často má telefon 
GW300 kontrolovat nové  
e-mailové zprávy.

Posílání zpráv
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Obnovit počet – zvolte počet 
e-mailů, které chcete načíst 
najednou.
Zahrnout zprávu při přeposlání  
a odpovědi – zvolte, zda se 
zahrne původní zpráva.
Zahrnout přílohu – zvolte, zda 
se zahrne původní příloha.
Automatické načítání při 
roamingu – zvolte, zda se mají 
automaticky načítat zprávy, když 
jste v zahraničí.
Upozornění na nový e-mail – 
zvolte, zda chcete automaticky 
upozornit na nové e-maily.
Podpis – vytvořte e-mailový 
podpis a zapněte tuto funkci.
Priorita – zvolte úroveň priority 
svých e-mailových zpráv.

Změna dalších nastavení

Stiskněte možnost Menu, vyberte 
položku Zprávy a poté zvolte 
možnost Nastavení. K dispozici jsou 
možnosti:

SMS – můžete konfigurovat volby 
týkající se zprávy SMS.
MMS – můžete konfigurovat volby 
týkající se zpráv MMS.
E-mail – nastavení e-mailu můžete 
upravit podle svých představ.
Hlasová schránka – můžete přidat 
novou službu hlasové pošty.  
Chcete-li získat další informace 
o tom, jaké služby operátor sítě 
poskytuje, obraťte se na něj.
Servisní zpráva – umožňuje 
povolit nebo blokovat příjem 
servisních zpráv. Zabezpečení zprávy 
může také nastavit vytvořením 
důvěryhodných a nedůvěryhodných 
odesílatelů.
Informační služba – zvolte stav 
příjmu, kanály a jazyk vašich 
informačních zpráv.
Zálohovat SMS – můžete si zvolit 
zálohování zpráv SMS do paměti 
přístroje anebo do externí paměti.
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Rychlé pořízení fotografie

1   Stiskněte klávesu  a podržte 
klávesu na pravé straně telefonu.  

2   Objektiv zaměřte na fotografovaný 
předmět.

3   Chcete-li pořídit snímek, stiskněte 
klávesu  .

TIP! Pro přístup k této funkci stiskněte 
možnost Odemknout.

Po pořízení fotografie

Pořízená fotografie se zobrazí na 
displeji. K dispozici jsou následující 
volby
Zpět – přechod zpět do předchozího 
menu.

   Album – zobrazení obrázků, 
které jste pořídli do svého alba.

   Odeslat – odeslání fotografie 
jako MMS, e-mail nebo přes 
Bluetooth. 

   Přidat – okamžité pořízení další 
fotografie. Aktuální fotografie 
se uloží.

    Použít jako – právě pořízená 
fotografie může být použita jako 
tapeta, jako obrázek kontaktu 
nebo jako obrázek při spuštění 
nebo vypnutí. 
(Obrázky kontaktů lze přidat 
pouze ke kontaktům uloženým 
v telefonu, nikoli na kartě SIM.)

   Odstranit – odstranění právě 
pořízené fotografie. Znovu se 
objeví hledáček.

Volby – můžete změnit název 
obrazového souboru nebo obrazový 
soubor upravit.

Použití rychlého nastavení
Pomocí navigačních kláves vyberte 
možnosti, které chcete použít.
Album – tuto položku zvolte pro 
zobrazení dalších snímků v albu.
Video – přepnutí mezi režimem 
Fotoaparát a Video.
Fotit – umožňuje pořídit snímek.
Jas – umožňuje nastavit jas snímku 
v hledáčku fotoaparátu.

Fotoaparát
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Zoom – zoom můžete upravit 
pomocí navigační klávesy ve středu 
telefonu. Funkce zoomu je dostupná 
pouze v případě, že je velikost 
snímku nastavena na hodnotu  
640 x 480 nebo nižší.

TIP!  Dvojím stisknutím klávesy dolů 
 na navigační klávese možnosti 

zmizí. (Možnosti lze zobrazit stisknutím 
klávesy nahoru.)

Použití pokročilých nastavení

Výběrem možnosti Nastavení 
v hledáčku otevřete všechny 
pokročilé možnosti nastavení. 
Možnostmi lze procházet pomocí 
navigačních kláves.
<Náhled>
Velikost snímku – změna velikosti 
fotografie. 
Barevný efekt – zvolte barevný tón 
pro pořizovanou fotografii. 
Vyvážení bílé – vyvážení bílé 
zajišťuje, aby se bílá barva na 
fotografiích zobrazovala vždy 

realisticky. Pro správné vyvážení bílé 
fotoaparátem bude pravděpodobně 
nutné nastavit světelné podmínky. 
Zvolte z těchto možností: 
Automatické, Žárovka, Slunečno, 
Zářivka nebo Zataženo.
Noční režim – výběrem možnosti 
Zapnuto zlepšíte kvalitu snímků 
pořízených v noci.

Časový spínač – samospoušť 
umožňuje nastavit zpoždění po 
stisknutí tlačítka pro pořízení 
fotografie. Můžete zvolit zpoždění 
3 sekundy, 5 sekund nebo 
10 sekund. Ideální pro skupinové 
fotografie, na kterých chcete být i vy.

Režim fotografování – zvolte 
z možností Normální nebo Série 
snímků. Série snímků vám umožní 
pořídit automaticky až tři, šest 
nebo devět snímků velmi rychle po 
sobě. Tato možnost je vhodná pro 
pořizování fotografií pohybujících se 
objektů nebo sportovních událostí.

Kvalita snímku – určuje kvalitu 
obrazu. Čím lepší bude kvalita, tím 
ostřejší bude výsledná fotografie, ale 
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Fotoaparát

tím větší bude i velikost souboru. To 
znamená, že na paměť budete moci 
uložit méně fotografií.
<Ostatní>
Používaná paměť – zvolte, zda 
chcete ukládat fotografie do paměti 
přístroje nebo do externí paměti.
Skrýt ikony – slouží ke skrytí ikon 
na straně hledáčku.
Zvuk spouště – vyberte jeden  
z různých zvuků spouště.

Poznámka: Po výběru nového 
nastavení vždy stiskněte možnost 
Vybrat, aby se použily provedené 
změny. Menu Nastavení se 
automaticky zavře, abyste mohli 
fotografii pořídit.

Úprava jasu
Kontrast definuje rozdíl mezi 
světlem a tmou na snímku. Snímek 
s malým kontrastem bude vypadat 
zamlžený, zatímco snímek s vysokým 
kontrastem bude mnohem ostřejší.

1   V rychlém nastavení vyberte 
možnost Jas.

2   Posunováním indikátoru kontrastu 
po liště směrem k ikoně „-“ 
dosáhnete menšího kontrastu, 
tedy méně jasného snímku, nebo 
posunováním směrem k ikoně 
„+“ dosáhnete většího kontrastu, 
tedy ostřejšího snímku.

Změna velikosti obrázku

Čím více má fotografie pixelů, tím 
má větší velikost, což znamená, 
že v paměti zabere více místa. 
Pokud chcete do telefonu nebo 
na paměťovou kartu uložit více 
fotografií, můžete změnou počtu 
pixelů zmenšit velikost souboru.
1   Vyberte možnost Velikost 

snímku v menu Nastavení.
2   Vyberte počet pixelů z těchto 

číselných hodnot: 1600x1200, 
1280x960, 640x480, 320x240.
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Zobrazení uložených fotografií

1   K uloženým fotografiím máte 
přístup z režimu fotoaparátu 
výběrem možnosti Album. Na 
displeji se zobrazí album.

2   Zvýrazněte jednou fotografii, 
kterou chcete zobrazit. Fotografie 
se přenese do popředí alba.

3   Výběrem fotografii zcela otevřete.
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Videokamera

Rychlé pořízení videozáznamu

1   Stiskněte a podržte klávesu    na 
pravé straně telefonu.  

2   Vyberte menu Video stisknutím 
navigační klávesy < v rychlém 
menu.  

3   Zaměřte kameru na snímaný 
objekt.

4   Jedním stisknutím klávesy  
spusťte nahrávání.

5   V dolní části hledáčku se objeví 
informace Rec. Nahrávání 
zastavíte opětovným stisknutím 
klávesy  .

Po pořízení videozáznamu

Na displeji se zobrazí snímek 
znázorňující nahraný videozáznam. 
K dispozici jsou následující volby
Zpět – přechod zpět do předchozího 
menu.

   Album – stisknutím této 
položky můžete zobrazit další 
videoklipy v albu. Aktuální 
videoklip se uloží.

   Přehrát – stisknutím přehrajete 
video, které jste právě nahráli.

   Přidat – stisknutím začnete 
ihned nahrávat další video. 
Aktuální video se uloží.

   Odeslat – odeslání videa 
jako MMS, e-mail nebo přes 
Bluetooth. 

   Odstranit – odstranění právě 
pořízeného videa. Znovu se 
objeví hledáček.

Volby – můžete změnit název 
videoklipu.

Použití rychlého nastavení

Pomocí navigačních kláves vyberte 
možnosti, které chcete použít.
Album – stisknutím této položky 
můžete zobrazit další videoklipy 
v albu.
Fotoaparát – přepnutí mezi 
režimem videokamery a fotoaparátu.
Nahr. – umožňuje nahrát video.
Jas – nastaví kontrast v hledáčku 
videokamery.   
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Barevný efekt – zvolte barevný tón 
pro pořizované video.

Použití pokročilých nastavení

Výběrem možnosti Nastavení 
v hledáčku otevřete všechny 
pokročilé možnosti nastavení. 
Možnostmi lze procházet pomocí 
navigačních kláves.
<Náhled>
Velikost – změna velikosti videa. 
Barevný efekt – zvolte barevný tón 
pro pořizované video. 
Vyvážení bílé – vyvážení bílé 
zajišťuje, aby se bílá barva na 
fotografiích zobrazovala vždy 
realisticky.  Pro správné vyvážení bílé 
videokamerou bude pravděpodobně 
nutné nastavit světelné podmínky. 
Zvolte z těchto možností: 
Automatické, Žárovka, Slunečno, 
Zářivka nebo Zataženo.
Režim Noc – režim Noc můžete 
zapnout nebo vypnout. 
Kvalita – určuje kvalitu videa.

Trvání – zvolte možnost Normální 
nebo omezte video tak, aby bylo 
možné je zahrnout do Zprávy.
<Ostatní>
Používaná paměť – zvolte, zda 
chcete ukládat videa do paměti 
přístroje nebo do externí paměti.
Skrýt ikony – slouží ke skrytí ikon 
na straně hledáčku.
Hlas – pro nahrávání videa bez 
zvuku zvolte možnost Ztlumit.

Poznámka: Po výběru nového 
nastavení vždy stiskněte možnost 
Vybrat, aby se použily provedené 
změny.

Sledování uložených 
videozáznamů

1   K uloženým videozáznamům máte 
přístup z režimu videokamery 
výběrem možnosti Album. Na 
displeji se zobrazí album.

2   Zvýrazněte video, které chcete 
přenést do popředí alba.

3   Výběrem videa je zcela otevřete.
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Přehrávač MP3

Telefon GW300 je vybaven 
zabudovaným přehrávačem hudby, 
takže můžete poslouchat oblíbené 
skladby.

Poznámka: 
•  Než budete moci přehrávač hudby 

použít, budete muset do telefonu 
přenést hudební soubory.

•  Přehrávač hudby podporuje 
tyto typy kodeků: MP3, WMA, 
AAC. Přehrávač hudby nemusí 
bezpodmínečně podporovat všechny 
funkce a varianty formátů souborů.

Chcete-li otevřít přehrávač hudby, 
stiskněte možnost Menu a vyberte 
položku Multimédia a Hudba. 
Odtud můžete získat přístup 
k následujícím možnostem:
Naposledy přehrané – objeví 
se pouze při přehrávaní hudby. 
Výběrem této možnosti se můžete 
vrátit ke spuštěnému přehrávači.
Všechny skladby – obsahuje 
všechny skladby v telefonu.

Seznamy skladeb – obsahuje 
všechny seznamy skladeb, které jste 
vytvořili.
Interpreti – umožňuje zobrazit 
všechny skladby seřazené podle 
interpretů.
Alba – umožňuje zobrazit všechny 
skladby seřazené podle alb.
Žánry – umožňuje zobrazit všechny 
skladby seřazené podle žánrů.
Náhodný výběr skladeb 
– umožňuje přehrát všechny skladby 
v náhodném pořadí.

Přenesení hudby do telefonu 

Hudbu lze do telefonu nejsnáze 
přenést pomocí připojení Bluetooth 
nebo přes synchronizační kabel.  
Přenos hudby pomocí připojení 
Bluetooth:
1   Zkontrolujte, zda je v obou 

zařízeních zapnuta funkce 
Bluetooth a zda jsou zařízení 
navzájem viditelná.

2   Vyberte hudební soubor na 
druhém zařízení a zvolte na 
něm možnost odeslání pomocí 
připojení Bluetooth.

Přehrávač MP3
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3   Po odeslání souboru bude nutné 
soubor přijmout v telefonu 
výběrem možnosti Ano.

4   Soubor by se měl objevit ve 
složce Všechny skladby.

Přehrání skladby

1   Stiskněte možnost Menu a 
vyberte položku Multimédia a 
Hudba.

2   Zvolte možnost Všechny skladby 
a vyberte tu skladbu, kterou 
chcete přehrát. Vyberte  
tlačítko .

3   Výběrem tlačítka  skladbu 
pozastavíte.

4   Výběrem tlačítka  přejdete na 
další skladbu.

5   Výběrem tlačítka  přejdete na 
předchozí skladbu.

6   Výběrem možnosti Zpět hudbu 
zastavíte a vrátíte se do menu 
Všechny skladby.

TIP! Chcete-li změnit hlasitost 
při poslechu hudby, použijte tlačítka 
hlasitosti na levé hraně telefonu.

Používání menu při přehrávání hudby

Vyberte položku Volby a poté zvolte 
z těchto možností:
Minimalizovat – umožňuje skrýt 
obrazovku přehrávače, abyste 
mohli při přehrávání hudby používat 
normální funkce telefonu.
Opakovat – můžete poslouchat 
hudbu v náhodném pořadí.
Promíchat – umožňuje přehrát 
skladby v náhodném pořadí.
Ekvalizér LG – umožňuje zobrazit 
ekvalizér LG na obrazovce.
Vizualizace – umožňuje výběr 
vizuálního efektu.
Přidat do seznamu skladeb – 
umožňuje přidat aktuální skladbu do 
seznamu skladeb.
Informace o souboru – umožňuje 
zobrazit informace o hudebním 
souboru, který právě posloucháte.
Odeslat – umožňuje odeslat skladbu 
jako zprávu nebo přes Bluetooth.
Použít jako – umožňuje použít 
skladbu jako Vyzváněcí tón hovoru, 
Vyzváněcí tón videohovoru, Tón 
zprávy, Spuštění nebo Vypnutí.
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Použití rádia FM

Telefon GW300 je vybaven funkcí 
rádia FM, abyste si mohli naladit 
své oblíbené stanice a poslouchat je, 
i když budete cestovat.

Poznámka: Abyste mohli poslouchat 
rádio, je nutné mít připojená 
sluchátka. Zasuňte konektor do zdířky 
pro sluchátka.

Vyhledávání stanic

V telefonu si můžete naladit 
rozhlasové stanice, a to buď ručně 
nebo automaticky. Vyhledané stanice 
budou uloženy pod příslušným 
číslem kanálu, abyste je nemuseli 
stále přelaďovat.  
Automatické ladění:
1   Stiskněte možnost Menu  

a vyberte položku Multimédia. 
Poté zvolte možnost Rádio FM.

2   Vyberte položku Volby, poté 
zvolte možnost Automaticky 
vyhledat a vyberte tlačítko Ano.

3   Automaticky se vyhledají 
dostupné rozhlasové stanice a 
budou přiděleny kanálu v telefonu.

Ruční ladění:
1   Stiskněte možnost Menu  

a vyberte položku Multimédia. 
Poté zvolte možnost Rádio FM.

2   Chcete-li zadat stanici, můžete 
pro vyhledání použít navigační 
klávesu anebo zadat frekvenci 
pomocí klávesnice. Poté vyberte 
možnost Nastavit.

3   Vyberte číslo kanálu, pod kterým 
chcete stanici uložit, a zvolte 
možnost Vybrat.

Poznámka: Stanice uložené 
pod číslem kanálu můžete také 
upravovat.

TIP! Chcete-li zlepšit příjem 
rádia, prodlužte šňůru sluchátek. Bude 
fungovat jako anténa rádia.

FM radio
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Resetovat všechny kanály

1   Stiskněte možnost Menu  
a vyberte položku Multimédia. 
Poté zvolte možnost Rádio FM.

2   Vyberte menu Možnosti a poté 
vyberte položku Resetovat 
všechny kanály. Zvolením 
možnosti Ano obnovení potvrďte. 

Poslech rádia

1   Stiskněte možnost Menu  
a vyberte položku Multimédia. 
Poté zvolte možnost Rádio FM.

2   Vyberte číslo kanálu stanice, 
kterou chcete poslouchat.

Poznámka: Rádio můžete poslouchat 
přes vestavěný reproduktor. Stiskněte 
menu Volby a vyberte možnost 
Poslouchat přes reproduktor.
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Používání záznamu hlasu

Pomocí funkce Záznam hlasu 
můžete nahrávat hlasové poznámky 
a další zvuky.

Nahrávání hlasové poznámky

1   Stiskněte možnost Menu  
a vyberte položku Multimedia 
a Další. Poté zvolte možnost 
Záznam hlasu.

2   Stisknutím tlačítka OK spusťte 
nahrávání.

3    Volbou možnosti Zastavit 
ukončíte nahrávání.

4   Chcete-li si záznam poslechnout, 
stiskněte položku Volby  
a vyberte možnost Přehrát.

Poznámka: Pokud si chcete 
poslechnout všechny hlasové 
záznamy, které jste uložili, vyberte 
menu Volby a potom položku Přejít 
na Hlasové záznamy.

Odeslání záznamu hlasu

1   Po dokončení záznamu vyberte 
položku Volby.

2   Vyberte možnost Odeslat a poté 
zvolte možnost Zpráva, E-mail 
nebo Bluetooth. Jestliže zvolíte 
možnost Zpráva nebo E-mail, 
bude záznam připojen ke zprávě 
a zprávu můžete napsat a odeslat 
obvyklým způsobem. Jestliže 
zvolíte možnost Bluetooth, 
zobrazí se výzva k zapnutí funkce 
Bluetooth.

Záznam hlasu



��

Do paměti telefonu můžete ukládat 
různé multimediální soubory do 
složky Moje soubory. Všechny 
své obrázky, zvuky, videa a hry 
tak budete mít vždy snadno po 
ruce. Můžete také soubory ukládat 
na paměťovou kartu. Výhodou 
používání paměťové karty je to, že 
s její pomocí můžete uvolnit místo 
v paměti telefonu.

Obrázky 

Složka Obrázky obsahuje seznam 
obrázků včetně obrázků předem 
uložených v telefonu. Ukládají se do 
ní také obrázky, které si stáhnete, 
a obrázky pořízené fotoaparátem 
telefonu.

Odeslání fotografie

1   Stiskněte možnost Menu  
a vyberte položku Moje soubory. 
Poté zvolte možnost Obrázky.

2   Zvolte fotografii, kterou chcete 
odeslat, a stiskněte položku 
Volby.

3   Stiskněte položku Odeslat  
a vyberte z možností: Zpráva,  
E-mail nebo Bluetooth.

4   Pokud zvolíte možnost Zpráva 
nebo E-mail, bude fotografie 
připojena ke zprávě. Zprávu 
můžete napsat a odeslat 
obvyklým způsobem. Jestliže 
zvolíte možnost Bluetooth, 
zobrazí se výzva k zapnutí funkce 
Bluetooth. Poté telefon vyhledá 
okolní zařízení, na které by bylo 
možné obrázek odeslat. 

Použití obrázku

Můžete si zvolit obrázky a použít je 
jako tapety, jako obrázky při spuštění 
či při vypnutí nebo dokonce pro 
identifikaci volajícího.
1    Stiskněte možnost Menu  

a vyberte položku Moje soubory. 
Poté zvolte možnost Obrázky.

2   Vyberte obrázek a poté zvolte 
menu Volby. 

3   Zvolte možnost Použít jako  
a vyberte z možností:

Moje soubory
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Tapeta – nastaví tapetu pro 
domovskou obrazovku.
Obrázek kontaktů – umožňuje 
přiřadit obrázek určité osobě 
v seznamu kontaktů. Tento 
obrázek se zobrazí, kdykoli vám 
daná osoba volá.
Obrázek při spuštění – nastaví 
obrázek, který se bude zobrazovat 
při zapnutí telefonu.
Obrázek při vypnutí – nastaví 
obrázek, který se bude zobrazovat 
při vypínání telefonu.

Uspořádání obrázků

1    Stiskněte možnost Menu  
a vyberte položku Moje soubory. 
Poté zvolte možnost Obrázky.

2   Vyberte menu Volby a poté zvolte 
možnost Seřadit podle.

3   Vyberte některou z možností 
Datum, Typ nebo Název.

Odstranění obrázku

1    Stiskněte možnost Menu  
a vyberte položku Moje soubory. 
Poté zvolte možnost Obrázky.

2   Vyberte obrázek, který chcete 
odstranit, a stiskněte položku 
Volby.

3   Vyberte možnost Odstranit a poté 
volbou možnosti Ano odstranění 
potvrďte.

TIP! Chcete-li rychle odstranit 
jakýkoli soubor ze složky Moje 
soubory, označte ho kurzorem  
a stiskněte klávesu    .

Přesouvání nebo  
kopírování obrázku

Obrázek můžete přesunout nebo 
zkopírovat z paměti telefonu na 
paměťovou kartu  
a naopak. Přesun nebo kopírování 
bývá užitečné pro uvolnění místa 
v jedné z pamětí nebo jako záloha 
obrázků a prevence proti jejich 
ztrátě.

Moje soubory
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1    Stiskněte možnost Menu  
a vyberte položku Moje soubory. 
Poté zvolte možnost Obrázky.

2   Vyberte obrázek a stiskněte 
položku Volby.

3   Zvolte možnost Přesunout nebo 
Kopírovat.

Označení a zrušení  
označení obrázků

Chcete-li přesunout, zkopírovat, 
odeslat nebo odstranit několik 
obrázků najednou, nejprve každý 
z nich označte zaškrtnutím.
1    Stiskněte možnost Menu  

a vyberte položku Moje soubory. 
Poté zvolte možnost Obrázky.

2   Vyberte menu Volby a poté 
zvolte možnost Označit/Zrušit 
označení.

3   Vlevo od každého obrázku se 
zobrazí zaškrtávací políčko. Pokud 
vyberete obrázek, objeví se 
v políčku zaškrtnutí na znamení, 
že je obrázek označený.

4   Označení obrázku zrušíte 
opětovným výběrem obrázku, 
dokud z políčka nezmizí 
zaškrtnutí.

5   Jakmile budete mít označeny 
všechny příslušné obrázky, 
vyberte si jednu z možností, 
kterou na ně chcete použít.

Poznámka: Pokud máte na 
paměťové kartě uloženo několik 
obrázků, ponechte při načítání 
dlouhou prodlevu.

Kontrola stavu paměti

Můžete zkontrolovat, kolik paměti 
jste využili a kolik zbývá nevyužité 
prázdné paměti.
1    Stiskněte možnost Menu  

a vyberte položku Moje soubory. 
Poté zvolte možnost Obrázky.

2   Vyberte menu Volby a poté zvolte 
možnost Informace o paměti.

3   Vyberte možnost Paměť telefonu 
nebo Externí paměť.
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Poznámka: Není-li vložena 
paměťová karta, nebude možnost 
Externí paměť dostupná.

Zvuky

Složka Zvuky obsahuje Výchozí 
zvuky a Hlasové záznamy. 

Použití zvuku

1    Stiskněte možnost Menu  
a vyberte položku Moje soubory. 
Poté zvolte možnost Zvuky.

2   Zvolte Výchozí zvuky nebo 
Hlasové záznamy.

3   Vyberte zvuk a poslechněte si ho 
stisknutím možnosti Přehrát.

4   Vyberte menu Volby a poté zvolte 
možnost Použít jako.

5   Zvolte možnost Vyzváněcí tón, 
Tón zprávy, Spuštění nebo 
Vypnutí.

Videa

Složka Videa zobrazuje seznam 
stažených videí a videí, která jste 
pomocí telefonu nahráli.

Sledování videa

1    Stiskněte možnost Menu  
a vyberte položku Moje soubory. 
Poté zvolte možnost Videa.

2   Vyberte video a stiskněte možnost 
Přehrát.

Odeslání videoklipu

1   Stiskněte možnost Menu  
a vyberte položku Moje soubory. 
Poté zvolte možnost Videa.

2   Vyberte video a zvolte možnost 
Volby.

3   Vyberte možnost Odeslat a poté 
zvolte možnost Zpráva, E-mail 
nebo Bluetooth.

4   Pokud zvolíte možnost MMS nebo  
E-mail, bude videoklip připojen 
ke zprávě a můžete zprávu napsat 
a odeslat obvyklým způsobem. 
Jestliže zvolíte možnost 
Bluetooth, zobrazí se výzva 
k zapnutí funkce Bluetooth. Poté 
telefon vyhledá okolní zařízení, 
na které by bylo možné obrázek 
odeslat.

Moje soubory
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Poznámka: Je možné, že před 
odesláním pomocí zprávy MMS bude 
třeba změnit velikost videa. Některá 
videa mohou být příliš velká na to, 
aby mohla být pomocí zprávy MMS 
odeslána.

Hry a aplikace

Do telefonu můžete stahovat hry 
a aplikace, abyste si mohli kdykoli 
zkrátit volnou chvíli.
Pokud stáhnete hru ze sítě, bude 
třeba před vlastním hraním staženou 
hru nainstalovat v telefonu.

Hraní hry

1   Stiskněte možnost Menu  
a vyberte položku Moje soubory. 
Poté zvolte možnost Hry  
a aplikace.

2   Zvolte menu Hry.
3   Vyberte hru a stiskněte možnost 

Spustit.

Použití menu pro hry

Ve složkách Hry a Aplikace jsou 
k dispozici tyto možnosti:
Vytvořit novou složku – vytvoří 
složku v menu hry a aplikace.
Seřadit podle – umožňuje seřadit 
hry a aplikace podle Data, Velikosti 
nebo Názvu.
Správa paměti – umožňuje zobrazit 
stav paměti.

Flash aplikace

Složka Obsah aplikace Flash 
obsahuje všechny vaše výchozí  
i stažené obsahy flash.

Ostatní

Složka Ostatní se používá k uložení 
souborů, které nejsou obrázky, 
zvuky, videa, hry ani aplikace.

Externí paměť 

Zakoupením volitelné externí 
paměťové karty microSD získáte 
nový prostor pro svůj obsah.
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Instalace Java her a aplikací

Pokud to umožňuje poskytovatel 
služeb, je do telefonu možné 
stáhnout a spustit všechny 
programy Java, například Java 
hry. Programové soubory Java 
můžete přenášet z kompatibilního 
počítače do paměti telefonu pomocí 
technologie Bluetooth, hromadného 
úložiště USB nebo externí paměti. 
Programové soubory Java mají 
formát .jad nebo .jar.
Pokud ukládáte programové soubory 
Java do telefonu, musíte před 
použitím hry nebo aplikace Java 
nejprve nainstalovat soubory.
Postup instalace hry nebo aplikace 
Java: 
1   Stiskněte možnost Menu  

a vyberte položku Moje soubory. 
Poté zvolte možnost Další nebo 
paměťová karta (je-li vložena 
externí paměťová karta).

2   Vyberte soubor (*.jad nebo *.jar), 
který chcete instalovat,  
a stiskněte možnost Instalace. 

Poznámka: Soubor jad musí 
obsahovat vlastní soubor jar.

3   Po instalaci lze program Java 
prohlížet v menu Hry nebo 
Aplikace, kde jej lze vybrat, 
spustit nebo odstranit.

TIP! Je také možné stáhnout 
do telefonu MIDlet Java pomocí služeb 
WAP (Wireless Application Protocol). 
Pamatujte si, že používání těchto 
služeb může být zpoplatněno navíc.

Moje soubory
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Hry a aplikace

Telefon GW300 je dodáván s předem 
uloženými hrami, které vás zabaví 
ve volném čase. Pokud si stáhnete 
nějaké další hry nebo aplikace, budou 
uloženy právě do této složky.

Poznámka: Za připojování 
k této službě vám mohou být 
účtovány další poplatky. Informace 
o poplatcích za stahování dat získáte 
od poskytovatele sítě.

Hraní hry

1   Stiskněte možnost Menu a 
vyberte položku Hry a aplikace.

2   Vyberte možnost Hry a aplikace 
a poté zvolte možnost Hry.

3   Zvolte hru, kterou chcete hrát,  
a vyberte položku Spustit.

Zobrazení aplikací

Aplikace Java nainstalované 
v telefonu můžete spravovat v menu 
Aplikace. Stažené aplikace můžete 
také smazat.

1   Stiskněte možnost Menu  
a vyberte položku Hry a 
aplikace.

2   Vyberte možnost Hry a aplikace 
a poté zvolte možnost Aplikace.

3   Aplikace můžete zobrazit  
a provádět jejich správu.

Změna profilu sítě

Chcete-li stáhnout hru, můžete 
nastavit hodnotu pro připojení k síti 
pomocí položky Nastavení.
1    Stiskněte možnost Menu  

a vyberte položku Hry a 
aplikace.

2   Vyberte možnost Nastavení.
3   Odtud můžete provádět 

následující akce:
Profily – můžete zobrazit a přidat 
nový profil.
Seznam certifikátů – můžete 
zobrazit seznam certifikátů pro 
použití aplikace Java.

Hry a aplikace



LG GW300 | Uživatelská příručka��

Nastavení budíku

1   Stiskněte možnost Menu  
a vyberte položku Nástroje.  
Poté zvolte možnost Budík.

2   Stiskněte položku Volby  
a vyberte možnost Přidat nový.

3   Přejděte dolů a zadejte čas, kdy 
má být budík spuštěn.

4   Volbou typu opakování 
rozhodněte, zdá má budík zvonit 
Neopakováno, Denně, Po - Pá, 
Po - So, Kromě svátků nebo 
Zvolit den v týdnu.

5   Procházením vyberte některou 
z požadovaných hodnot: Zvonek 
alarmu, Vibrace, Vyzvánění  
a vibrace nebo Sledovat profil, 
Rádio FM.

6   Procházením zvolte tón budíku. 
Stiskněte tlačítko  a poté zvolte 
zvuk z hlasových záznamů nebo 
výchozích zvuků.

7   Přejděte dolů a zadejte název 
budíku nebo ponechejte navržený 
název.

8   Dále můžete nastavit odložení o 5, 
10, 20, 30 minut, 1 hodinu nebo 
může odložení zůstat vypnuto.

9  Vyberte možnost Hotovo.

Přidání události do kalendáře

1   Stiskněte možnost Menu  
a vyberte položku Organizér.Poté 
zvolte možnost Kalendář.

2   Zvolte datum, ke kterému byste 
chtěli událost přidat. Datum 
můžete vybrat tím, že na něj 
přejdete pomocí navigačních 
kláves nebo výběrem menu Volby 
a položky Jít na datum zadejte 
datum.

3   Vyberte možnost Přidat. Přejděte 
dolů a zadejte čas, kdy má 
událost začít. Přejděte dolů  
a zadejte koncový čas události.

4   Zadejte Předmět události. 
Pomocí klávesnice zadávejte 
číslice a písmena.

Organizér a další
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5   Znovu přejděte dolů a zvolte, zda 
chcete pro událost nastavit budík. 
Dostupné možnosti zobrazíte 
přechodem doleva nebo doprava. 
Podle potřeby můžete nastavit 
budík na začátek události nebo 
na určitou dobu před začátkem 
události, a nechat si tak danou 
událost připomenout.

6   Dalším přechodem dolů vyberte, 
zda je událost Neopakovaná 
nebo opakovaná intervalech 
Denně, Týdně, Měsíčně nebo 
Ročně. Můžete zvolit také 
Uživatelské nastavení. Pokud 
je událost opakovaná, můžete 
přejít dolů a zadat datum Konce 
platnosti, kdy budou události 
zcela ukončeny.

7   Výběrem možnosti Hotovo uložíte 
událost do kalendáře.  Čtvercový 
kurzor označuje dny všech 
uložených událostí.

Přidání položky  
do seznamu úkolů

1   Stiskněte možnost Menu a poté 
zvolte možnost Organizér.

2   Vyberte možnost Úkoly a vyberte 
položku Přidat.

3   Nastavte datum pro úkol, přidejte 
poznámku a zvolte prioritu: 
Vysoká, Střední nebo Nízká.

4   Úkol do seznamu uložíte výběrem 
možnosti Hotovo.

TIP! Položku můžete upravit po výběru 
položky a stisknutí menu Možnosti 
a Upravit. Potvrďte změny volbou 
Uložit.

Přidání poznámky

1   Stiskněte možnost Menu  
a vyberte položku Organizér a 
poté Poznámka.

2   Vyberte možnost Přidat a zadejte 
poznámku.

3  Vyberte možnost Uložit.
4   Poznámka se zobrazí na 

obrazovce při příštím spuštění 
aplikace Poznámka.
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Tajná poznámka

Můžete napsat soukromou 
poznámku a ochránit ji proti 
nepovolaným osobám. Pro použití 
tohoto menu zadejte bezpečnostní 
kód.

Vyhledávač data

Vyhledávač data je užitečný nástroj 
pro vypočítání data po uplynutí 
určitého počtu dní.

Nastavení

Kalendář – můžete nastavit 
konfiguraci pro zobrazení kalendáře.
Odeslat všechny plány a úkoly 
přes Bluetooth – všechna data 
v kalendáři a/nebo seznamu úkolů 
v telefonu lze odeslat do jiných 
telefonů pomocí Bluetooth.
Zálohovat kalendář a úkoly – po 
vložení externí paměti lze v telefonu 
vytvořit záložní soubory pro kalendář 
nebo seznam úkolů uložený 
v telefonu.

Obnovit kalendář a úkoly – když 
vložíte externí paměť, můžete 
v telefonu obnovit zálohovací soubory 
pro kalendář nebo úkoly.
Informace o paměti – můžete 
zobrazit informace o dostupné 
paměti pro Kalendář, Úkoly, 
Poznámku a Tajnou poznámku.
Smazat vše – můžete vymazat 
všechna data z Kalendáře, Úkolů, 
Poznámek a Tajných poznámek.

Rychlé menu

Stiskněte možnost Menu a vyberte 
položku Nástroje. Poté zvolte 
možnost Rychlé menu. 
Do Rychlého menu můžete uložit 
funkce podle své volby. Pokud pod 
položkou Rychlé menu uložíte 
často používané funkce, můžete je 
rychle spustit pouhým stisknutím 
příslušného tlačítka.

Organizér a další
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Používání kalkulačky

1   Stiskněte možnost Menu  
a vyberte položku Nástoje. Poté 
zvolte možnost Kalkulačka.

2   Stisknutím číselných tlačítek 
zadejte čísla.

3   U jednoduchých výpočtů vyberte 
požadovanou funkci (+, –, ×, ÷) 
pomocí navigačních kláves,  
a poté znak =.

4   U složitějších výpočtů vyberte 
příkaz výběrem menu Volby  
a zvolte příkaz.

5   Výběrem tlačítka  smažete 
obrazovku a můžete začít nový 
výpočet.

Používání stopek

1   Stiskněte možnost Menu  
a vyberte položku Nástroje. Poté 
zvolte možnost Stopky.

2   Výběrem možnosti Spustit 
spustíte časovač.

3   Pokud chcete zaznamenat čas 
kola, zvolte možnost Kolo. Lze 
uložit až 20 časů kola.

4   Výběrem možnosti Zastavit 
časovač ukončíte.

5   Zvolením možnosti Pokračovat 
můžete stopky znovu spustit od 
okamžiku, kdy jste je zastavili, 
nebo výběrem možnosti Reset. 
začít měřit čas znovu od nuly.

Převod jednotek

1   Stiskněte možnost Menu  
a vyberte položku Nástroje. 
Poté zvolte možnost Převodník 
jednotek.

2   Zvolte jednotku, kterou chcete 
převést: Měna, Plocha, Délka, 
Hmotnost, Teplota, Objem nebo 
Rychlost

3   Přechodem doleva a doprava 
vyberte jednotku a potom přejděte 
dolů a zadejte množství v dané 
jednotce.
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4   Přejděte dolů do okna pro 
převod jednotek a zvolte 
měrnou jednotku, na kterou 
chcete hodnotu převést. 
Převod se zobrazí automaticky 
v následujícím řádku.

Poznámka: Pro převod Měny je 
nejprve třeba nastavit Kurz podle 
aktuálního směnného kurzu.

Přidání města  
ke světovému času

1   Stiskněte možnost Menu  
a vyberte položku Nástroje. Poté 
zvolte možnost Světový čas.

2   Chcete-li zjistit čas v konkrétním 
městě, stiskněte menu Volby a 
vyberte položku Přidat město.

3   Procházejte dolů seznamem nebo 
zadejte první písmeno města. 
Můžete také vybrat možnost 
Mapa a poté zvolit město.

4  Stiskněte možnost Vybrat.

TIP! Na cestách můžete změnit 
časovou zónu z nabídky Světový čas 
volbou položky Volby a poté možnosti 
Změnit aktuální město. Podle výše 
uvedeného postupu zvolte požadované 
město.

Organizér a další
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Pomocí služby Prohlížeč můžete 
získat aktuální zprávy  
a informace o počasí, informace ze 
sportu a z dopravy, kdykoli je budete 
potřebovat. Navíc si můžete pomocí 
služby Prohlížeč stahovat nejnovější 
hudbu, vyzváněcí tóny, tapety a hry.

Přístup k webu

1   Stiskněte možnost Menu a poté 
zvolte možnost Prohlížeč.

2   Pro přímý přístup na domovskou 
stránku služby Prohlížeč vyberte 
možnost Domů. 
Další možností je zvolit položku 
Vložit adresu a type zapsat 
požadovanou adresu URL. Poté 
vyberte možnost Otevřít.

Poznámka: Při připojování k této 
službě a stahování obsahu vám 
mohou být účtovány další poplatky. 
Informace o poplatcích za stahování 
dat získáte od poskytovatele sítě.

Přidání záložek  
a přechod k nim

Vytvořením záložek a uložením 
webových stránek můžete získat 
snadný a rychlý přístup k oblíbeným 
webovým stránkám.
1   Stiskněte možnost Menu a poté 

zvolte možnost Prohlížeč.
2   Vyberte možnost Záložky. 

Na displeji se zobrazí seznam 
záložek.

3   Novou složku vytvoříte výběrem 
menu Volby a volbou možnosti 
Vytvořit novou složku. Zadejte 
název složky záložek.

4   Chcete-li přidat novou záložku, 
vyberte menu Volby a stiskněte 
možnost Přidat novou. Zadejte 
název záložky následovaný 
adresou URL.

5   Vyberte možnost Hotovo. Záložka 
se nyní zobrazí v seznamu 
záložek.

6   Chcete-li přejít na záložku, stačí 
se posunout na záložku a vybrat 
možnost Otevřít.

Prohlížeč
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Uložení stránky

1   Výše uvedeným postupem 
přejděte na požadovanou 
webovou stránku.

2   Vyberte možnost Volby a Uložit 
položky. Poté zvolte možnost 
Uložit tuto stranu.

3   Zadejte název webové stránky, 
podle kterého ji snadno 
rozpoznáte.

4   Zvolte možnost Uložit.

Přechod k uložené stránce

1   Stiskněte možnost Menu a poté 
zvolte možnost Prohlížeč.

2   Zvolte možnost Uložené stránky.
3   Výběrem možnosti Otevřít se 

připojíte k uložené stránce.

Zobrazení historie Prohlížeče

1   Stiskněte možnost Menu a poté 
zvolte možnost Prohlížeč  
a vyberte položku Historie.

2   Zobrazí se seznam názvů 
webových stránek, které jste 
naposledy navštívili.

3   Pro přístup k některé ze stránek 
přejděte na požadovanou stránku 
a stiskněte možnost Otevřít.

Změna nastavení Prohlížeče

1   Stiskněte možnost Menu a poté 
zvolte možnost Prohlížeč 
a vyberte položku Nastavení.

2   Pro úpravy můžete volit z menu 
Profily, Nastavení vzhledu, 
Cache, Cookies, Zabezpečení 
nebo Obnovit nastavení.

3   Po změně nastavení stiskněte 
možnost Vybrat.

Prohlížeč
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Změna nastavení připojení

Nastavení připojení zadal již příslušný 
síťový operátor, takže svůj nový 
telefon můžete ihned začít používat. 
Pokud chcete změnit jakékoli 
nastavení, použijte toto menu.
Stiskněte možnost Menu.  
Poté zvolte možnost Připojení. 
K dispozici jsou následující možnosti:
Bluetooth – nastavení telefonu 
GW300 pro používání funkce 
Bluetooth. Můžete upravit svou 
viditelnost pro jiná zařízení nebo 
vyhledávat zařízení, se kterými jste 
provedli párování.
Režim připojení USB – můžete 
vybrat režim připojení USB v telefonu 
pro různé účely.

Změna nastavení připojení 
Bluetooth

1   Stiskněte možnost Menu.  
Poté zvolte možnost Připojení.

2   Zvolte možnost Bluetooth  
a poté položku Nastavení. 
Můžete změnit následující 
možnosti:

Viditelnost – při nastavení této 
položky na možnost Viditelné nebo 
Viditelné na 1 minutu mohou 
ostatní zařízení vyhledávající zařízení 
Bluetooth rozpoznat váš telefon. 
Vyberete-li možnost Skryté, 
nebudou ostatní zařízení schopna 
při vyhledávání zařízení Bluetooth 
rozpoznat váš telefon.

Název mého zařízení – Svůj telefon 
můžete nazvat nebo přejmenovat. 
Tento název se zobrazí na druhém 
zařízení. Název telefonu se zobrazí na 
jiných zařízení pouze v případě, že je 
možnost Viditelnost mého přístroje 
nastavena na hodnotu Viditelné.

Připojení
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Podporované služby – můžete 
prohlížet seznam zařízení (například 
sluchátka a sady handsfree) 
podporovaných telefonem 
vybaveným technologií Bluetooth.

Moje adresa – zde můžete 
zkontrolovat adresu Bluetooth.

Poznámka: Pro zvýšení úrovně 
zabezpečení doporučujeme, abyste po 
provedení konfigurace nebo párování 
se zařízením nastavili možnost 
Viditelnost na hodnotu Skryté. U 
příchozích připojení (nezávisle na 
tom, zda bylo druhé zařízení s vaším 
telefonem spárováno nebo nikoli) 
můžete zvolit příjem nebo odmítnutí 
připojení.

Párování s jiným zařízením 
Bluetooth

Spojením telefonu GW300 s jiným 
zařízením je možné nastavit připojení 
chráněné heslem. To znamená, že 
párování je bezpečnější.

1   Zkontrolujte, zda je funkce 
Bluetooth Zapnuta a zařízení 
Viditelné. Nastavení viditelnosti 
můžete změnit v menu Nastavení 
výběrem možnosti Viditelnost 
mého přístroje a potom možnosti 
Viditelné.

2   V menu Bluetooth zvolte možnost 
Zapnout a vyberte položku 
Hledat nové zařízení.

3   Telefon GW300 začne vyhledávat 
zařízení. Po dokončení 
vyhledávání se na displeji zobrazí 
možnosti Přidat a Obnovit.

4   Zvolte zařízení pro spárování, 
vyberte možnost Přidat, zadejte 
heslo a zvolte možnost OK.

5   Telefon se poté ke druhému 
zařízení připojí. Následně bude 
nutné na tomto zařízení zadat 
stejné heslo.

6   Připojení Bluetooth chráněné 
heslem je nyní připraveno.

Připojení
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Používání sluchátek Bluetooth

1   Zkontrolujte, zda je funkce 
Bluetooth Zapnuta a zařízení 
Viditelné.

2   Podle pokynů ke sluchátkům 
nastavte sluchátka do režimu 
párování a zařízení spárujte.

3   Telefon GW300 se automaticky 
připojí ke sluchátkům Bluetooth  
a přepne do profilu sluchátek.

Odeslání a příjem souborů 
pomocí připojení Bluetooth

Připojení Bluetooth představuje 
skvělý způsob odesílání a přijímání 
souborů, protože nejsou nutné žádné 
kabely a připojení je rychlé  
a snadné. Zároveň se můžete připojit 
ke sluchátkům Bluetooth, která 
umožňují uskutečňování i příjem 
hovorů.

Než začnete sdílet soubory 
prostřednictvím připojení Bluetooth, 
bude nutné spárovat váš telefon 
s jiným zařízením Bluetooth. 
Informace o párování zařízení získáte 
v části Párování s jiným zařízením 
Bluetooth.
Zapnutí připojení Bluetooth:
1   Stiskněte možnost Menu.  

Zvolte možnost Připojení a 
vyberte položku Bluetooth.

2   Vyberte možnost Zapnout.
3   Výběrem možnosti Vypnout 

funkci Bluetooth vypnete.
Odeslání souboru:
1   Otevřete soubor, který chcete 

odeslat. Obvykle se bude jednat 
o fotografii, video nebo hudební 
soubor.

2   Vyberte možnost Volby a zvolte 
položku Odeslat a pak položku 
Bluetooth.

3   Výběrem možnosti Ano zapněte 
připojení Bluetooth, pokud dosud 
nebylo aktivováno.
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4   Telefon GW300 automaticky 
vyhledá další zařízení s technologií 
Bluetooth v dosahu.

5   Zvolte zařízení, kterému chcete 
soubor odeslat, a vyberte možnost 
OK.

Příjem souboru:
1   Chcete-li soubory přijímat, musí 

být funkce Zapnutá a zařízení 
Viditelné.

2   Zpráva vás vyzve k příjmu 
souboru od příslušného 
odesílatele. Výběrem možnosti 
Ano soubor přijmete.

TIP! Sledováním průběhu na ukazateli 
se můžete přesvědčit, zda je soubor 
odeslán.

Poznámka: Značka a loga Bluetooth® 
jsou majetkem společnosti Bluetooth 
SIG, Inc. a společnost LG Electronics 
tyto značky používá na základě 
licence. Ostatní ochranné známky a 
obchodní značky jsou známkami a 
značkami příslušných vlastníků.

Použití telefonu jako Mass 
storage

Telefon můžete použít jako 
velkokapacitní paměťové zařízení.
1   Připojte telefon k počítači pomocí 

kabelu USB.
2   V kontextovém menu v telefonu 

vyberte možnost Mass storage.
3   Připojte telefon k počítači. 

Během přenosu zařízení 
neodpojujte.

4   Všechny soubory v telefonu se 
automaticky uloží na pevný disk 
počítače.

Synchronizace telefonu 
s počítačem

Telefon můžete synchronizovat 
s počítačem. Důležité informace 
a schůzky se tak budou nejen 
shodovat, ale budou navíc 
zálohované. Při pravidelné 
synchronizaci si nemusíte dělat 
starosti o svá data.

Připojení
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Zálohování a obnova zálohy 
informací v telefonu

1   Připojte telefon k počítači pomocí 
kabelu USB.

2   V kontextovém menu v telefonu 
vyberte možnost PC suite.

3   Klikněte na ikonu Záloha  
a vyberte položku Zálohovat 
nebo Obnovit.

4   Označte data, která chcete 
zálohovat nebo obnovit. Zvolte 
místo, na které se informace 
budou zálohovat nebo  
ze kterého se informace obnoví. 
Klepněte na OK.

5   Proběhne záloha informací.

Zobrazení souborů v telefonu  
na počítači

1   Připojte telefon k počítači pomocí 
kabelu USB.

2   V kontextovém menu v telefonu 
vyberte možnost PC suite.

3   Po vyhledání se telefon 
automaticky připojí.  

TIP! Zobrazení dat v telefonu pomocí 
počítače je výhodné pro uspořádání 
souborů, organizaci dokumentů  
a odstranění nepotřebných dat.

Synchronizace kontaktů

1   Připojte telefon k počítači pomocí 
kabelu USB.

2   V kontextovém menu v telefonu 
vyberte možnost PC suite.

3   Klikněte na ikonu Kontakty. 
Počítač nyní importuje a zobrazí 
všechny kontakty uložené na kartě 
SIM a v přístroji.

4   Vyberte možnost Paměť 
telefonu. Počítač exportuje 
kontakty do přístroje.

5   Klikněte na položku Soubor  
a vyberte možnost Uložit. Zvolte, 
kam se mají uložit kontakty.
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Poznámka: Chcete-li zálohovat 
kontakty uložené na kartě SIM, 
klepněte na složku karta SIM vlevo na 
obrazovce počítače. Klepněte pravým 
tlačítkem myši na kontakt  
a zvolte možnost Vybrat vše. Klepněte 
znovu pravým tlačítkem myši na 
kontakt a zvolte možnost Zkopírovat 
do paměti telefonu. Nyní klepněte na 
složku Přístroj vlevo na obrazovce, aby 
se zobrazila všechna vaše čísla.

Synchronizace zpráv

1   Připojte telefon k počítači pomocí 
kabelu USB.

2   V kontextovém menu v telefonu 
vyberte možnost PC suite.

3  Klikněte na ikonu Zprávy.
4   Složky na obrazovce zobrazí 

všechny zprávy v telefonu.
5   Pomocí nástrojové lišty v horní 

části obrazovky můžete upravit 
zprávy a měnit jejich uspořádání.

Připojení
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Yahoo 

Máte přístup k internetové službě 
Yahoo Mobile. Pro přístup ke službám 
Yahoo stiskněte možnost Menu a 
zvolte položku Yahoo.

Poznámka: V některých 
zemích je Yahoo nedostupné. Je to 
závislé na síťových službách.

Yahoo! Search
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Změna profilu
1   Stiskněte možnost Menu  

a vyberte položku Nastavení.
2   Zvolte možnost Profily a poté 

vyberte profil, který chcete 
upravit.

3   Zvolte položku Volby a poté 
možnost Úpravit.

4   Zde máte možnost změnit 
všechny tóny, jejich hlasitost  
a možnosti upozornění.

Použití letového režimu
Letový režim zapnete stisknutím 
možnosti Menu a výběrem 
možnosti Nastavení a Profily. Pro 
aktivaci vyberte možnost Letový 
režim. Letový režim neumožňuje 
uskutečňovat hovory, připojovat se 
k Internetu ani odesílat zprávy.

Změna nastavení telefonu
1   Stiskněte možnost Menu  

a vyberte položku Nastavení.
2   Vyberte možnost Telefon a 

zvolte možnost z níže uvedeného 
seznamu.

Automatické zamknutí 
klávesnice – zvolte dobu trvání 
pro automatické uzamčení 
klávesnice.
Jazyk – můžete změnit jazyk 
displeje telefonu GW300.
Úspora energie – umožňuje 
změnit nastavení úspory energie 
od výrobce na hodnotu Vypnuto, 
Jen v noci nebo Vždy zapnuto.
Informace – umožňuje zobrazit 
technické informace o telefonu 
GW300.

Změna nastavení displeje
1   Stiskněte možnost Menu  

a vyberte položku Nastavení.
2   Vyberte možnost Obrazovka a 

poté zvolte možnost:
Téma obrazovky – umožňuje 
zvolit téma pro obrazovku spuštění 
nebo vypnutí.
Styl menu – umožňuje změnit 
zobrazení menu z možnosti Styl 
seznamu nebo Styl tabulky.
Vytáčení – umožňuje upravit styl 
písma při zadávání telefonního 
čísla.

Nastavení
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Písmo – umožňuje upravit typ 
písma.
Podsvícení – umožňuje zvolit 
dobu trvání podsvícení. Jas 
hlavní obrazovky lze nastavit také 
pomocí navigačních kláves.

TIP! Čím delší je doba podsvícení, 
tím víc energie baterie se spotřebuje, 
což bude pravděpodobně vyžadovat 
častější nabíjení telefonu.

Motiv telefonu – umožňuje rychle 
změnit celkový vzhled obrazovky.
Uvítací zpráva – po výběru 
možnosti Zapnuto můžete napsat 
uvítací zprávu. Zpráva se zobrazí 
na obrazovce telefonu pokaždé, 
když telefon spustíte.

Změna data a času

1   Stiskněte možnost Menu  
a vyberte položku Nastavení.

2   Vyberte možnost Datum a čas  
a zvolte možnost ze seznamu níže:
Čas – můžete zadat aktuální čas. 
Čas lze zadat ve 24hodinovém 
nebo 12hodinovém formátu. 
Můžete vybrat město jako časové 
pásmo.

Datum – umožňuje zadat aktuální 
datum. Můžete nastavit formát 
data (RRRR.MM.DD, DD.MM.
RRRR, MM. DD.RRRR).
Automatická aktualizace data  
a času – vyberte možnost 
Zapnuto a telefon bude 
automaticky aktualizovat datum 
a čas.
Letní čas – vyberte, zda chcete 
aktivovat funkci letního času. 
Můžete nastavit rozdíl letního 
času vybraného domovského 
města  
o 1 hodinu nebo 2 hodiny.

Změna nastavení zabezpečení

Změňte nastavení zabezpečení tak, 
aby byl telefon GW300 se všemi 
důležitými informacemi chráněn.
1   Stiskněte možnost Menu  

a vyberte položku Nastavení.
2   Vyberte možnost Zabezpečení  

a vyberte položku ze seznamu 
níže:
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Vyžadovat kód PIN – Zvolte, 
zda má být při zapnutí telefonu 
požadován kód PIN.
Zámek telefonu – zvolte 
bezpečnostní kód pro uzamčení 
telefonu: Při zapnutí, Při změně 
karty SIM nebo Ihned.
Změnit kódy – můžete změnit 
kód PIN (tato položka menu se 
zobrazí v případě, že je možnost 
Požadavek kódu PIN nastavena 
na hodnotu Zapnuto), kód PIN2, 
bezpečnostní kód nebo kód ATMT.

Poznámka: Bezpečnostní kód 
Bezpečnostní kód brání 
neoprávněnému použití telefonu. 
Výchozím bezpečnostním kódem je 
„0000“. Tento bezpečnostní kód je 
třeba k odstranění všech zadaných 
telefonních čísel  
a k aktivaci menu Resetovat 
nastavení. Bezpečnostní kód se 
vyžaduje pro zapnutí nebo vypnutí 
funkce zámku telefonu pro prevenci 
neoprávněného použití telefonu. 
Výchozí nastavení bezpečnostního 
kódu lze změnit pomocí menu 
Zabezpečení > Změnit kódy.

Zobrazení stavu paměti

Telefon GW300 má k dispozici tři 
paměti: telefon, kartu SIM a externí 
paměťovou kartu (externí paměťovou 
kartu si možná budete muset koupit 
samostatně).  
Pomocí správy paměti zjistíte, kolik 
paměti se využívá a kolik místa je 
k dispozici.
Stiskněte možnost Menu a vyberte 
položku Nastavení. Poté zvolte 
možnost Informace o paměti. 
Poté se zobrazí aktuální stav pamětí 
telefonu GW300. 
Jestliže jste do telefonu vložili externí 
paměťovou kartu, vyberte položku 
Volba paměti, poté zvolte výchozí 
umístění, kam se budou přednostně 
ukládat data.

Resetování telefonu

Položka Původní nastavení v menu 
Nastavení umožňuje obnovit 
všechna nastavení na hodnoty 
z výroby. 
Tuto funkci můžete aktivovat pouze 
po zadání bezpečnostního kódu.

Nastavení
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Aktualizace softwaru

Program pro aktualizaci softwaru 
pro mobilní telefony LG

Více informací o instalaci a používání 
tohoto programu najdete na adrese 
http://cz.lgmobile.com.

Tato funkce vám umožňuje 
aktualizovat software na nejnovější 
verzi rychle a pohodlně pomocí 
Internetu bez potřeby navštívit naše 
středisko služeb.

Program pro aktualizaci softwaru 
mobilních telefonů vyžaduje plnou 
pozornost uživatele po celou dobu 
trvání procesu aktualizace. Ujistěte 
se, že zkontrolujete všechny 
instrukce a poznámky, které se 
objeví v každém kroku dříve, než 
budete pokračovat. 

Vezměte prosím na vědomí, 
že odstraněním datového 
komunikačního kabelu USB nebo 
baterií během aktualizace můžete 
vážně poškodit mobilní telefon. 

Výrobce nenese žádnou odpovědnost 
za ztrátu dat během procesu 
aktualizace. Doporučujeme, abyste si 
včas poznamenali všechny důležité 
informace pro jejich uchování.
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Příslušenství

Pro váš mobilní telefon existují různá příslušenství. Tyto možnosti lze vybrat dle 
vašich osobních požadavků na komunikaci. 

Standardní 
baterie

Cestovní adaptér

 

Sada sluchátek a mikrofonu pro 
handsfree

Datový kabel 

Poznámka:
•  Vždy používejte originální příslušenství LG, jinak může dojít ke zrušení záruky.
•  Příslušenství se v různých regionech může lišit. Další informace vám poskytne 

místní servisní společnost nebo prodejce.
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Služba sítě

Bezdrátový telefon popsaný v této 
příručce je schválen pro použití 
v sítích GSM 850, E-GSM 900,  
DCS 1800, PCS 1900.
Mnoho funkcí v této příručce 
se označuje jako Služby sítě. 
Jedná se o speciální služby, které 
zprostředkovává poskytovatel 
bezdrátových služeb. Dříve, než 
budete moci jakékoli z těchto Služeb 
sítě využívat, musíte si je objednat  
u operátora a získat od něj pokyny 
pro jejich používání.
Vývojem tohoto telefonu 
motivovaného snahou o zlepšení jeho 
funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti 
mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi 
jeho ovládáním a návodem k ovládání 
uvedeným v této příručce. Tyto 
případné rozdíly způsobené změnami 
softwaru, které mohou být provedeny 
i na přání vašeho operátora, vám 
ochotně vysvětlí náš prodejce či 
servisní středisko. Tyto případné 
rozdíly způsobené vývojovými 
změnami softwaru mobilního telefonu 
provedené výrobcem nejsou vadami 
výrobku ve smyslu uplatnění práv z 
odpovědnosti za vady a nevztahuje se 
na ně poskytnutá záruka.

Všeobecné
Název výrobku: GW300
Systém:  GSM 850 / E-GSM 900 / 

DCS 1800 / PCS 1900 

Okolní teploty

Max.:  + 55 °C (vybíjení) 
+ 45 °C (nabíjení)

Min.: -10 °C

Technické údaje



LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon GW300 je ve 
shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/
ES [NV č. 426/2000 Sb.].
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Odstraňování problémů

V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při 
používání telefonu objevit. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na 
poskytovatele služeb, ale většinu problému snadno vyřešíte sami.

Zpráva Možné příčiny Možné způsoby řešení

Žádné 
připojení 
k síti

Slabý signál
Mimo mobilní síť 

Přejděte blíže k oknu nebo do 
otevřeného prostoru. Zkontrolujte 
mapu pokrytí poskytovatele služeb.

Kódy se 
neshodují

Pokud chcete změnit 
kód zabezpečení, nový 
kód je nutné potvrdit 
tím, že jej zadáte ještě 
jednou. 

Obraťte se na poskytovatele 
služeb.

Funkci nelze 
nastavit

Poskytovatel služeb ji 
nepodporuje nebo je 
nutná registrace.

Obraťte se na poskytovatele 
služeb.

Volání není 
dostupné

Chyba vytáčení  
Byla vložena nová 
karta SIM. Dosažen 
limit nabití

Nová síť není ověřena. Zkontrolujte 
nová omezení. Obraťte se na 
poskytovatele služeb anebo 
resetujte limit pomocí kódu PIN 2.

Telefon 
nelze 
zapnout

Klávesa Zapnout/
Vypnout byla 
stisknuta příliš krátce
Vybitá baterie  
Kontakty baterie jsou 
znečištěné

Stiskněte alespoň na dobu dvou 
sekund klávesu Zapnuto/Vypnuto.
Nabijte baterii. Zkontrolujte 
indikátor nabíjení na displeji.
Očistěte kontakty.
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Zpráva Možné příčiny Možné způsoby řešení

Chyba 
nabíjení

Baterie je zcela 
vybitá
Teplota je mimo 
rozsah

Problém s kontakty

Žádné napětí

Vadná nabíječka

Špatná nabíječka

Vadná baterie

Nabijte baterii.

Zkontrolujte, zda je okolní teplota 
vhodná, chvíli vyčkejte a pak 
pokračujte v nabíjení.
Zkontrolujte napájení a připojení 
k telefonu. Zkontrolujte kontakty 
baterie a v případě potřeby je 
očistěte.
Použijte jinou zásuvku nebo 
zkontrolujte napětí.
Pokud se nabíječka nezahřívá, 
vyměňte ji.
Používejte pouze originální 
příslušenství LG.
Vyměňte baterii.

Nepovolené 
číslo

Je zapnuta funkce 
Pevná volba čísla.

Zkontrolovat nastavení.

Odstraňování problémů



Návod na používanie telefónu GW300 
- Slovenčina
Blahoželáme vám k zakúpeniu moderného 
kompaktného telefónu GW300 od 
spoločnosti LG navrhnutého na prácu s 
najnovšími technológiami v oblasti digitálnej 
mobilnej komunikácie.

Likvidácia starého prístroja 
1   Keď sa na produkte nachádza tento symbol 

prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, 
znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej smernici č. 2002/96/ES.

2   Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť likvidované oddelene od 
komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, 
ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.

3   Správnou likvidáciou vášho starého prístroja pomôžete predchádzať 
potenciálnym negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

4   Podrobnejšie informácie o likvidácii starých prístrojov nájdete na mestskom 
úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, u ktorého ste tento 
výrobok zakúpili.



LG GW300  |  Návod na používanie�

Obsah

Pokyny na bezpečné a účinné 
používanie ...........................................6
Zoznámte sa so svojím telefónom ....12
Inštalácia SIM karty a batérie ...........14
Pamäťová karta .................................16
Východisková obrazovka ...................17

Stavový riadok ................................17
Používanie funkcie Multitasking .......18

Hovory ...............................................19
Uskutočnenie hovoru ......................19
Uskutočnenie hovoru z kontaktov  .... 19
Prijatie a odmietnutie hovoru ...........19
Rýchla voľba ...................................20
Zobrazenie protokolov hovorov  .......20
Používanie presmerovania hovorov ..21
Používanie blokovania hovorov ........21
Zmena nastavenia hovorov ..............22
Nastavenia hovoru  .........................22

Kontakt ..............................................24
Vyhľadávanie kontaktov ...................24
Pridanie nového kontaktu ................24
Možnosti kontaktu ..........................24

Vytvorenie skupiny ..........................25
Používanie servisných čísiel .............26
Zobrazenie vlastného čísla ..............26
Vytvorenie vizitky ............................26
Zmena nastavení kontaktov .............26

Správy ...............................................28
Správy ............................................28
Odosielanie správ ...........................28
Zadávanie textu ..............................29
Režim zadávania textu pomocou 
tlačidiel mobilu ...............................29
Nastavenie e-mailu .........................29
Odoslanie e-mailu pomocou 
nového účtu ...................................29
Načítavanie e-mailov .......................30
Priečinky správ ...............................30
Organizovanie správ ........................31
Zmena nastavení správ SMS ...........32
Zmena nastavení MMS ...................32
Zmena nastavení e-mailu ................33
Zmena ostatných nastavení .............34



3

Fotoaparát .........................................35
Rýchle fotografovanie ......................35
Po nasnímaní fotografie ..................35
Používanie rýchlych nastavení .........35
Používanie rozšírených nastavení .....36
Nastavenie jasu ..............................37
Zmena veľkosti obrázka ..................38
Prezeranie uložených fotografií ........38

Videokamera  ....................................39
Rýchle snímanie videa ....................39
Po nasnímaní videa .........................39
Používanie rýchlych nastavení .........39
Používanie rozšírených nastavení .....40
Prehrávanie uložených videí ............41
MP3 prehrávač ...............................42
Prenos hudby do telefónu ...............42
Prehrávanie skladieb .......................43
Používanie možností počas prehrávania 
hudby .............................................43

FM radio ............................................45
Používanie FM rádia ........................45

Vyhľadávanie staníc ........................45
Vynulovanie všetkých kanálov ..........46
Počúvanie rádia ..............................46

Hlasový záznamník ...........................47
Používanie hlasového záznamníka ...47
Nahrávanie hlasových poznámok .....47
Odosielanie hlasových nahrávok ......47

Moje súbory.......................................48
Obrázky  .........................................48
Odoslanie fotografie ........................48
Používanie obrázka .........................48
Organizovanie obrázkov ..................49
Odstránenie obrázka .......................49
Presun alebo kopírovanie obrázka....49
Označenie a zrušenie označenia 
obrázkov ........................................50
Kontrola stavu pamäte ....................50
Zvuky .............................................50
Používanie zvuku ............................51
Videá .............................................51
Sledovanie videa .............................51



LG GW300  |  Návod na používanie�

Obsah

Odoslanie videoklipu .......................51
Hry a aplikácie ................................52
Hranie hry ......................................52
Používanie ponuky možností hier .....52
Obsah aplikácií Flash ......................52
Iné .................................................52
Externá pamäť  ...............................52
Inštalácia hry alebo aplikácie Java ...53

Hry a aplikácie ..................................54
Hry a aplikácie ................................54
Hranie hry ......................................54
Prezeranie aplikácií .........................54
Zmena sieťového profilu ..................54

Organizér a iné ..................................55
Nastavenie budíka ..........................55
Pridávanie udalostí do kalendára .....55
Pridanie položky do zoznamu úloh ...56
Pridávanie poznámok ......................56
Tajná poznámka .............................57
Vyhľadávanie dátumu......................57
Nastavenia .....................................57
Rýchla ponuka ................................57

Používanie kalkulačky .....................58
Používanie stopiek ..........................58
Prevod jednotiek .............................59
Pridanie mesta do svetového času ...59

Prehliadač .........................................60
Prístup na web ...............................60
Pridávanie a otváranie záložiek ........60
Ukladanie stránky ...........................61
Otvorenie uloženej stránky...............61
Zobrazenie histórie  ........................61
Zmena webových nastavení  ...........61

Pripojenie ..........................................62
Zmena nastavení pripojenia .............62
Zmena nastavení Bluetooth .............62
Párovanie s inými zariadeniami s 
funkciou Bluetooth ..........................63
Používanie náhlavnej súpravy s funk-
ciou Bluetooth ................................63
Odosielanie a prijímanie súborov 
pomocou rozhrania Bluetooth ..........64
Používanie telefónu  
ako Mass storage ...........................65



�

Synchronizácia telefónu s  
počítačom ......................................65
Zálohovanie a obnovovanie informácií 
vášho telefónu ................................65
Prezeranie súborov telefónu na PC ..66
Synchronizovanie kontaktov.............66
Synchronizovanie správ ...................67

Nastavenia.........................................68
Zmena profilov................................68
Používanie režimu počas letu...........68
Zmena nastavení telefónu ...............68
Zmena nastavení displeja ................68
Zmena dátumu a času ....................69
Zmena nastavení zabezpečenia .......70
Zobrazenie stavu pamäte ................70
Vynulovanie telefónu .......................71
Inovácia softvéru .............................71

Príslušenstvo .....................................72
Sieťová služba ...................................73
Technické údaje ................................73
Riešenie problémov ..........................75



LG GW300  |  Návod na používanie�

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

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

Vystavenie účinkom 
rádiofrekvenčnej energie

Informácie o vystavení účinkom 
rádiových vĺn a špecifickej rýchlosti 
pohltenia (SAR). Model mobilného 
telefónu GW300 bol navrhnutý 
tak, aby vyhovoval bezpečnostným 
požiadavkám na vystavenie 
vysokofrekvenčným vlnám. 
Tieto smernice boli vytvorené na 
základe pravidelných a dôkladných 
hodnotení vedeckých štúdií 
vykonávaných nezávislými vedeckými 
organizáciami. Smernice obsahujú 
dôležité bezpečnostné limity 
zaisťujúce bezpečnosť všetkých osôb 
bez ohľadu na ich vek a zdravie.

•   Expozičné normy pre mobilné 
telefóny používajú mernú jednotku, 
ktorá je známa ako špecifická 
rýchlosť pohltenia (Specific 
Absorption Rate – SAR). Merania 
SAR sa vykonávajú v štandardných 
prevádzkových polohách so 
zariadením, ktoré vysiela na 
maximálnej certifikovanej úrovni 
výkonu vo všetkých testovaných 
frekvenčných pásmach.

•   Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých 
modelov telefónov LG môžu 
odlišovať, všetky sú v súlade s 
príslušnými smernicami týkajúcimi 
sa vystaveniu rádiovým vlnám.

•   Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou 
komisiou na ochranu pred 
neionizujúcim žiarením je 2 W/kg, 
pričom ide o priemernú hodnotu 
na 10 gramov tkaniva.

•   Najvyššia hodnota SAR pre 
tento model telefónu na základe 
testovania DASY4 je 0.882 W/kg 
(10 g) pre použitie pri uchu a 
0.708W/kg (10 g) pri nosení na 
tele.



�

•  Tento prístroj spĺňa právne predpisy 
pre vydávanie neionizujícímu 
žiarenia, ak je používaný v 
normálnej polohe pri uchu alebo 
je umiestnený najmenej 1,5 cm 
od tela. Ak je prístroj umiestnený v 
obale, na spone na opasok alebo 
v držiaku na tele, nesmie takýto 
doplnok obsahovať kovové súčasti 
a mal by byť umiestnený aspoň 
1,5 cm od tela. Nedodržanie týchto 
pokynov môže spôsobiť prekročenie 
príslušných limitov pre vydávanie 
neionizujícímu žiarenia.

•   Informácie o hodnotách SAR pre 
obyvateľov v krajinách a oblastiach, 
ktoré prijali obmedzenie hodnoty SAR 
odporúčané Inštitútom elektrických 
a elektronických inžinierov (IEEE) 
– limit SAR je priemerne 1,6 W/kg 
na 1 gram tkaniva.

Starostlivosť o telefón  
a jeho údržba

 VAROVANIE
Používajte iba batérie, nabíjačky a 
príslušenstvo schválené pre tento 
konkrétny model telefónu. Používanie 
iných typov môže zrušiť oprávnenie 
na používanie alebo záruku, ktoré 
sú platné pre telefón, a môže byť 
nebezpečné.
•  Nerozoberajte prístroj. Ak je 

potrebná  
oprava, zverte ju kvalifikovanému  
servisnému technikovi.

•  Udržiavajte telefón vo väčšej 
vzdialenosti od elektrických 
zariadení, ako televízory, rádiá 
alebo osobné počítače.

•  Nenechávajte telefón v blízkosti 
zdrojov tepla, ako radiátory alebo 
sporáky.

•  Zabráňte pádu telefónu na zem.
•  Nevystavujte prístroj mechanickým 

vibráciám ani nárazom.
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Pokyny na bezpečné a účinné používanie

•  V priestoroch, kde to určujú 
osobitné predpisy, telefón vypnite. 
Telefón nepoužívajte napr.  
v nemocniciach, kde by mohol 
ovplyvniť citlivé zdravotnícke 
prístroje.

•  Nemanipulujte s telefónom vlhkými 
rukami počas nabíjania. Mohlo by 
dôjsť k úrazu elektrickým prúdom 
alebo vážnemu poškodeniu 
telefónu.

•  Telefón nenabíjajte v blízkosti 
horľavých materiálov. Počas 
nabíjania sa telefón zahrieva, čo 
môže predstavovať riziko vzniku 
požiaru.

•  Na čistenie povrchu prístroja 
používajte suchú tkaninu. 
Nepoužívajte rozpúšťadlá ako 
benzén, riedidlo alebo alkohol.

•  Telefón nenabíjajte pokiaľ sa 
nachádza na textilnom zariadení 
bytu.

•  Telefón nabíjajte v dobre  
vetranej miestnosti.

•  Nevystavujte prístroj nadmernému 
dymu, ani prachu.

•  Nenechávajte telefón v blízkosti 
kreditných kariet alebo cestovných 
lístkov, lebo môže pôsobiť na 
informáciu na magnetických 
pásoch.

•  Nedotýkajte sa displeja ostrými 
predmetmi, pretože môže dôjsť  
k poškodeniu telefónu.

•  Nevystavujte telefón nadmernej 
vlhkosti.

•  Príslušenstvo, napr. slúchadlá, 
používajte opatrne. Nedotýkajte sa 
antény, ak to nie je nevyhnutné.

Efektívna prevádzka telefónu

Elektronické zariadenia
Všetky mobilné telefóny sa môžu 
navzájom rušiť, čo môže mať vplyv 
na ich výkon.
•  Mobilný telefón nepoužívajte  

v blízkosti lekárskych prístrojov bez 
toho, by ste si vyžiadali povolenie. 
Neumiestňujte telefón do blízkosti 
kardiostimulátorov, napr. do 
náprsného vrecka.
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•  Mobilné telefóny môžu rušiť aj 
niektoré načúvacie aparáty.

•  Rušenie menšieho rozsahu môže 
ovplyvňovať TV prijímače, rádiá,  
počítače atď.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá  
o používaní mobilných telefónov  
v krajine, kde šoférujete.
•  Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, 

ktorý sa drží v ruke.
•  Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
•  Ak je to možné, použite súpravu 

na telefonovanie bez pomoci rúk 
(handsfree).

•  Opustite vozovku a zaparkujte, 
ak potrebujete volať alebo prijať 
hovor, ak to vyžadujú dopravné 
predpisy.

•  Vysokofrekvenčná energia môže 
ovplyvniť niektoré elektronické 
systémy  
v motorovom vozidle, ako napríklad 
stereo súpravu či bezpečnostný 
systém.

•  Keď je vozidlo vybavené airbagom, 
neobmedzujte ho nainštalovaným 
alebo prenosným bezdrôtovým 
zariadením. Mohlo by dôjsť  
k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu 
poraneniu v dôsledku jeho 
nesprávnej funkcie.

•  Ak počúvate hudbu, keď ste 
vonku, nezabudnite mať hlasitosť 
nastavenú na primeranú úroveň 
tak, aby ste vedeli o okolitých 
zvukoch. Toto je obzvlášť dôležité  
v blízkosti ciest.

Ochrana pred  
poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým 
zvukom, môže to poškodiť váš sluch. 
Preto vám odporúčame, aby ste svoj 
telefón nezapínali ani nevypínali v 
blízkosti svojich uší. Odporúčame 
vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a 
hovorov nastavili na rozumnú úroveň.
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Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, 
kde sa odpaľujú nálože  
(v kameňolome). Dodržiavajte zákazy 
a postupujte podľa predpisov alebo 
pravidiel.

Prostredie s rizikom výbuchu

•  Nepoužívajte telefón na čerpacích 
staniciach.

•  Nepoužívajte telefón v blízkosti 
skladov paliva alebo chemických 
látok.

•  Neprevážajte a neskladujte horľavé 
plyny, kvapaliny alebo výbušné 
materiály  
v rovnakom priestore vozidla 
ako mobilný telefón a jeho 
príslušenstvo.

V lietadlách

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť 
rušenie zariadení v lietadle.
•  Pred vstupom do akéhokoľvek 

lietadla mobilný telefón vypnite.
•  Bez povolenia posádky  

ho nepoužívajte.

Deti

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

Tiesňové volania

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

•  Pred nabíjaním nie je potrebné 
batériu úplne vybiť. Na rozdiel od 
iných batériových systémov nemá 
batéria pribalená k prístroju žiadny 
pamäťový efekt, ktorý by mohol 
znížiť jej výkon.

•  Používajte len batérie a nabíjačky 
značky LG. Nabíjačky LG sú 
navrhnuté tak, aby maximalizovali 
životnosť batérie.

•  Nerozoberajte a neskratujte 
batérie.

•  Udržiavajte kovové kontakty batérie 
čisté.

•  Vymeňte batériu, ak už 
neposkytuje prijateľný výkon. 
Životnosť batérie môže byť až 
niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.

•  Ak ste batériu dlhší čas 
nepoužívali, nabite ju, aby ste 
maximalizovali jej použiteľnosť.

•  Nevystavujte nabíjačku batérií 
priamemu slnečnému žiareniu,  
ani ju nepoužívajte v prostredí  
s vysokou vlhkosťou, napr.  
v kúpeľni.

•  Nenechávajte batériu na horúcich 
alebo studených miestach, môže 
to zhoršiť jej výkon.

•  V prípade výmeny batérie 
za nesprávny typ hrozí 
nebezpečenstvo výbuchu.

•  Ak je potrebná výmena batérie, 
zaneste ju do najbližšieho 
autorizovaného servisu alebo  
k predajcovi výrobkov spoločnosti 
LG Electronics. Ak je to možné, 
recyklujte ich. Nelikvidujte ich 
spolu s domovým odpadom.

•  Ak je potrebná výmena batérie, 
zaneste ju do najbližšieho 
autorizovaného servisu alebo  
k predajcovi výrobkov spoločnosti 
LG Electronics.

•  Po úplnom nabití telefónu vždy 
odpojte nabíjačku z elektrickej 
zásuvky, aby ste tak predišli 
zbytočnej spotrebe energie 
nabíjačkou.

•  Skutočná výdrž batérie bude 
závisieť od konfigurácie siete, 
nastavení výrobku, spôsobov 
používania, batérie a okolitých 
podmienok.
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Zoznámte sa so svojím telefónom

Kontextové tlačidlá  
(ľavé a pravé kontextové 
tlačidlo) 
•  Tieto tlačidlá vykonávajú 

funkciu zobrazenú v dolnej 
časti displeja.

Tlačidlo potvrdenia /  
Tlačidlo OK
•  Výber možností ponúk a 

potvrdenie úkonov.

Tlačidlo Koniec
•    Zapnutie/vypnutie (podržať 

stlačené).
•    Ukončenie alebo 

odmietnutie hovoru.

Navigačné tlačidlo
•  V pohotovostnom režime:
   Krátko: prejsť na 

schránka prijatých. 

   Krátko: prejsť na    
ponuku kontaktov.

       
Krátko: prejsť na 
rýchlu ponuku. 

      
Krátko: prejsť na 
ponuku Profily.

•  V ponuke: posun nahor 
a nadol

Slúchadlo

Hlavný displej LCD

Tlačidlo Odoslať
•  Ak je potrebná výmena 

batérie, zaneste ju do 
najbližšieho autorizovaného 
servisu alebo  
k predajcovi výrobkov 
spoločnosti LG Electronics.

•  V pohotovostnom režime: 
zobrazenie histórie hovorov.

Alfanumerické tlačidlá
•  V pohotovostnom režime:  

zadávanie čísel na vytáčanie 
Podržte stlačené

 – Medzinárodné hovory
 –  Aktivácia centra 

hlasovej pošty
  až  – Rýchle voľby

 – Podržte toto tlačidlo 
stlačené na aktiváciu 
tichého režimu

•  V režime úprav: zadávanie 
čísel a znakov.

Tlačidlo prepínania medzi úlohami
Priamy prechod na východiskovú obrazovku alebo ponuku.

Tlačidlo Vymazať/uzamknúť
•   Každým stlačením vymažete jeden znak.  

Podržaním tlačidla zmažete všetky znaky.
•   Podržte toto tlačidlo stlačené na uzamknutie telefónu pri 

používaní ponúk.
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Tlačidlo fotoaparátu
Bočné tlačidlá
•   V pohotovostnom režime 

(otvorený telefón): nastavenie 
hlasitosti tónov tlačidiel

•  V pohotovostnom režime 
(zatvorený telefón):  Striedavé 
zobrazovanie dátumu a času

•   Počas hovoru: nastavenie 
hlasitosti slúchadla

•   Počas prehrávania hudby 
MP3: nastavenie hlasitosti 
zvuku

Zásuvka pre pamäťovú kartu 
Micro SD

Batérie

Objektív fotoaparátu

Kryt batérie

Zásuvka na SIM kartu

Konektor pre nabíjačku/
kábel USB

TIP: Pred pripojením kábla 
USB veľkokapacitného 
úložného zariadenia (Mass 
Storage) zapnite telefón, 
vložte externú pamäťovú 
kartu a prepnite telefón do 
režimu nečinnosti.

Náhlavná súprava
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Inštalácia SIM karty a batérie

1  Odstránenie krytu batérie
Stlačte západku na uvoľnenie 
krytu batérie. 

2  Vytiahnutie batérie
Zdvihnite spodný okraj batérie a 
opatrne ju vytiahnite  
z priehradky.

 VAROVANIE: Nevyberajte 
batériu, ak je telefón zapnutý. Mohli 
by ste ho tým poškodiť.

3   Inštalácia karty SIM
Zasuňte SIM kartu do jej držiaka. 
Uistite sa, či plocha so zlatými 
kontaktmi smeruje nadol. Ak 
chcete kartu SIM vybrať, opatrne 
ju vytiahnite opačným smerom.

 VAROVANIE: Nevymieňajte ani 
nevyberajte kartu SIM, keď sa telefón 
používa alebo je zapnutý, pretože by 
mohlo dôjsť k strate údajov alebo 
poškodeniu karty SIM.
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4  Inštalácia batérie
Najskôr vložte hornú časť batérie 
k hornému okraju priehradky 
pre batériu. Skontrolujte, či sú 
kontakty batérie zarovnané s 
kontaktmi v telefóne. Zatlačte 
dolnú časť batérie tak, aby 
dosadla na svoje miesto.

5  Opätovné nasadenie krytu batérie

6  Nabíjanie telefónu
Vytiahnutím otvorte kryt zásuvky 
pre nabíjačku na bočnej strane 
telefónu GW300. Pripojte nabíjačku 
a zapojte ju do elektrickej zásuvky.  
Telefón GW300 je potrebné nabíjať 
dovtedy, kým sa na obrazovke 
nezobrazí správa „Batéria nabitá“.
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Inštalácia pamäťovej karty
Kapacitu pamäte svojho telefónu 
môžete rozšíriť pomocou pamäťovej 
karty.  

Poznámka: pamäťová karta je 
voliteľné príslušenstvo.

Zasuňte pamäťovú kartu do zásuvky, 
kým sa s cvaknutím nedostane na 
svoje miesto. Uistite sa, či oblasť 
so zlatými kontaktmi smeruje lícom 
nadol.

Vybratie pamäťovej karty
Odstráňte kryt batérie a opatrne 
vyberte pamäťovú kartu jej jemným 
zatlačením do telefónu a rýchlym 
uvoľnením.

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta už môže byť 
naformátovaná. Ak pamäťová 
karta nie je naformátovaná, pred 
jej použitím ju budete musieť 
naformátovať.
1   Na východiskovej obrazovke 

stlačte tlačidlo Ponuka a potom 
vyberte možnosť Nastavenia.

2   Vyberte Informácie o pamäti. 
3   Stlačte možnosť Externá pamäť, 

Formátovať a zadajte heslo. 
Predvolené heslo je 0000. 
Pamäťová karta sa naformátuje a 
bude pripravená na používanie.

4    Ak chcete zobraziť nové 
naformátované priečinky, na 
telefóne GW300 stlačte tlačidlo 
Ponuka a vyberte možnosť 
Moje súbory. Vyberte možnosť 
Pamäťová karta.

 VAROVANIE: Pri formátovaní 
pamäťovej karty bude celý jej obsah 
vymazaný. Ak nechcete stratiť údaje uložené 
na pamäťovej karte, najprv ju zálohujte.

 

Pamäťová karta
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Východisková obrazovka

Stavový riadok

V stavovom riadku sa zobrazujú 
rôzne ikony signalizujúce napríklad 
intenzitu signálu, nové správy, 
kapacitu batérie, ako aj informáciu 
o tom, či je pripojenie Bluetooth 
aktívne.

Nasledujúca tabuľka vysvetľuje 
význam ikon, ktoré možno vidieť v 
stavovom riadku.

Ikona Popis

Intenzita signálu siete
(počet paličiek môže byť rôzny)

Žiadny signál siete

GPRS je k dispozícii

EDGE je k dispozícii
Režim počas letu je 
aktivovaný
Hovory sú presmerované

Služba Roaming

Rozhranie Bluetooth® je 
aktivované

Ikona Popis

Služba WAP je pripojená

Funkcia Multitasking je k 
dispozícii

Je nastavený budík

Rozvrh

Nová správa

Nová hlasová správa

Nový e-mail

Používa sa profil Normálny

Používa sa profil Tichý

Používa sa profil Vonku

Používa sa profil Náhlavná 
súprava

Zostávajúca kapacita batérie

Batéria vybitá

Externá pamäť

FM rádio

Prehráva sa hudba MP3
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Východisková obrazovka

Používanie funkcie 
Multitasking

Stlačením tlačidla Multitasking  
otvorte ponuku Multitasking. 
V nej vidno všetky spustené 
aplikácie. (Niektoré aplikácie, 
napríklad fotoaparát alebo 
videokamera, nemôžu používať 
funkciu Multitasking.)
Ak je na pozadí spustená aplikácia, v 
stavovom riadku sa zobrazí  
ikona .
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Uskutočnenie hovoru

1  Skontrolujte, či je telefón zapnutý.
2   Môžete použiť tlačidlá mobilu. Ak 

chcete odstrániť číslicu, stlačte 
tlačidlo  alebo šípku späť.

3   Stlačením tlačidla  
uskutočníte hovor.

4   Ak chcete hovor ukončiť, stlačte 
tlačidlo .

TIP! Ak chcete zadať symbol 
+ pri uskutočňovaní medzinárodného 
hovoru, stlačte a podržte 0.

Uskutočnenie hovoru z kontaktov 

Jednoduchým spôsobom môžete 
zavolať komukoľvek, koho číslo máte 
uložené v kontaktoch.
1   Stlačením tlačidla Ponuka otvorte 

hlavnú ponuku. Vyberte možnosť 
Kontakty a potom vyberte 
možnosť Hľadať.

2   Pomocou tlačidiel mobilu zadajte 
prvé písmeno kontaktu, ktorý 
chcete zavolať, a prechádzajte 
kontaktmi.

3   Stlačením tlačidla  
uskutočníte hovor.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Keď telefón vyzváňa, stlačením 
tlačidla Prijať alebo stlačením 
tlačidla  prijmete hovor.
Kým telefón vyzváňa, stlačením 
tlačidla Tichý môžete stlmiť 
zvonenie. Môže sa vám to hodiť 
napríklad na stretnutí v prípade,  
že ste zabudli zmeniť svoj profil  
na Tichý.
Ak chcete prichádzajúci hovor 
odmietnuť, stlačte tlačidlo  alebo 
vyberte možnosť Odmietnuť.

Poznámka: Ak je počas 
hovoru reproduktor aktivovaný, ikona 
reproduktora sa zobrazí s červeným 
prečiarknutím. Ak je počas hovoru 
reproduktor deaktivovaný, ikona 
reproduktora sa zobrazí bez červeného 
prečiarknutia.

Hovory
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Rýchla voľba

Číslo rýchlej voľby môžete priradiť 
často volanému kontaktu.
1   Stlačením tlačidla Ponuka otvorte 

hlavnú ponuku. Vyberte možnosť 
Kontakty a potom vyberte 
možnosť Rýchle voľby.

2   Hlasová pošta má nastavenú 
rýchlu voľbu 1 a nemožno ju 
zmeniť. Vyberte ktorékoľvek iné 
číslo buď pomocou navigačných 
tlačidiel a výberom možnosti 
Pridať, alebo stlačením číselného 
tlačidla.

3   Otvoria sa kontakty. Pomocou 
navigačných tlačidiel vyberte 
kontakt, ktorému chcete priradiť 
dané číslo, a potom vyberte 
možnosť OK.

Ak chcete volať pomocou rýchlej 
voľby, stlačte a podržte priradené 
číslo, kým sa kontakt neobjaví na 
obrazovke. Hovor sa uskutoční 
automaticky, nie je potrebné stlačiť 
tlačidlo  .

Zobrazenie protokolov 
hovorov 

Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte 
možnosť Hovor. Vyberte možnosť 
Všetky hovory.
Všetky hovory – zobrazí úplný 
zoznam všetkých volaných, prijatých 
a neprijatých hovorov.
Zmeškané hovory – zobrazí 
zoznam všetkých zmeškaných 
hovorov.
Volané čísla – zobrazí zoznam 
všetkých čísiel, ktoré ste volali.
Prijaté – zobrazí zoznam všetkých 
čísiel, ktoré vám volali.

TIP! Ak chcete v ľubovoľnom 
zázname hovorov odstrániť vybraté 
položky, vyberte možnosť Voľby a 
potom možnosť Zmazat´.

Hovory
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Používanie presmerovania 
hovorov

1   Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte 
možnosť Hovor.

2   Vyberte Presmerovanie. 
3   Vyberte si, či chcete presmerovať 

všetky hovory, presmerovať pri 
obsadzovacom tóne, ak nie je 
hovor prijatý alebo v prípade, že 
ste mimo dosah.

4   Vyberte možnosť Aktivovať 
a vyberte si, či chcete hovory 
presmerovať do hlasovej pošty 
alebo na iné číslo.

5   Zadajte číslo, na ktoré 
presmerovať, alebo vyberte 
Vyhľadať, ak chcete toto číslo 
nájsť.

Poznámka: presmerovanie hovorov je 
spoplatnené. Podrobnosti si vyžiadajte 
od svojho poskytovateľa siete.

TIP! Ak chcete zrušiť všetky 
presmerovania hovorov, vyberte 
možnosť Deaktivovať všetko v 
ponuke Presmerovanie.

Používanie blokovania 
hovorov

1   Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte 
možnosť Hovor.

2   Vyberte možnosť Blokovanie 
hovorov.

3   Vyberte niektoré alebo všetky z 
nasledujúcich možností:
Všetky odchádzajúce volania
Odchádzajúce medzinárodné
Odchádzajúce medzinárodné 
hovory
okrem materskej krajiny
Všetky prichádzajúce volania
Prichádzajúce v zahraničí

4   Zadajte heslo pre blokovanie 
hovorov. Overte u svojho 
sieťového operátora, či túto 
službu poskytuje.

TIP! Vyberte možnosť Pevná vol´ba 
v ponuke Hovor na zapnutie a 
zostavenie zoznamu čísel, na ktoré 
možno z telefónu volať. Je potrebný 
kód PIN2 od operátora. Po aktivácii 
bude možné z telefónu volať iba na 
čísla uvedené v pevnom zozname.
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Hovory

Zmena nastavenia hovorov

1   Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte 
možnosť Hovor.

2   Na tomto mieste môžete meniť 
tieto nastavenia:
Trvanie hovorov – zobrazenie 
podrobností o dĺžke prijatých a 
volaných hovorov.
Objem dát – zobrazenie 
množstva všetkých prijatých aj 
odoslaných dát v kilobajtoch. 
Ceny hovorov – zobrazenie 
poplatkov za posledný hovor alebo 
všetky hovory. Táto služba závisí 
od siete, niektorí operátori nie sú 
schopní ju podporovať.
Presmerovanie – vyberte si, či 
chcete presmerovať hovory.
Blokovanie hovorov – vyberte si, 
ktoré hovory chcete blokovať.
Pevná voľba – vyberte zoznam 
čísel, ktoré môžete z telefónu 
volať.
Čakajúci hovor – slúži na 
oznamovanie čakajúceho hovoru.

Nastavenia hovoru 
(Stlačte tlačidlo Ponuka, 
vyberte možnosť Hovor a potom 
možnosť Bežné nastavenie)

Odmietnutie hovorov – vyberte 
možnosť Vyp. alebo Zap. a vyberte 
si, či chcete odmietnuť všetky 
hovory, hovory z konkrétnych skupín, 
kontaktov, nezaznamenaných čísel 
(ktoré nie sú v kontaktoch) alebo bez 
ID volajúceho.
Odoslať svoje číslo – vyberte, 
či chcete zobrazovať svoje číslo 
na telefóne druhej strany, keď 
niekomu voláte. (Závisí od vášho 
poskytovateľa sieťových služieb.)
Automatické opakované vytáčanie 
– umožňuje nastaviť funkciu 
automatického opakovaného 
vytáčania po neúspešnom pokuse o 
uskutočnenie hovoru.
Režim odpovedania – umožňuje 
nastaviť spôsob prijatia hovoru. Máte 
na výber medzi možnosťami Iba 
tlačidlo Odoslať a Ktorékol´vek 
tlačidlo.
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Minútový pripomienkovač – tu 
môžete určiť, či bude telefón počas 
hovoru tónom oznamovať každú 
uplynutú minútu.
Režim odpovedania BT – vyberte 
spôsob prijímania hovorov počas 
používania náhlavnej súpravy 
Bluetooth. Vyberte možnosť 
Handsfree alebo Telefón.
Uložiť nové číslo – ak vyberiete 
túto možnosť, pri ukončení hovoru 
sa budú ukladať čísla, ktoré ešte nie 
sú v kontaktoch.
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Kontakt

Vyhľadávanie kontaktov

1   Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte 
možnosť Kontakty, potom 
vyberte možnosť Hľadať

2   Pomocou tlačidiel mobilu zadajte 
prvé písmeno mena kontaktu, 
ktorému chcete volať.

3   Na listovanie v kontaktoch a ich 
jednotlivých číslach používajte 
navigačné tlačidlá.

Môžete použiť aj trochu rýchlejší 
spôsob...
1   Na východiskovej obrazovke 

zadajte číslo, ktoré chcete 
vyhľadať, a potom vyberte 
možnosť Voľby.

2   V ponuke možností vyberte 
možnosť Vyhľadávanie 
kontaktov.

Pridanie nového kontaktu

1   Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte 
možnosť Kontakty, potom 
vyberte možnosť Pridať.

2   Vyberte si, kam chcete nový kontakt 
uložiť: Telefón alebo karta SIM.

3   Do príslušných polí zadajte všetky 
informácie a potom vyberte 
možnosť Hotovo.

Môžete použiť aj trochu rýchlejší 
spôsob...
1   Na východiskovej obrazovke 

zadajte číslo, ktoré chcete uložiť, 
a potom stlačte tlačidlo Voľby.

2   Vyberte možnosť Uložiť číslo a 
potom vyberte možnosť Nový 
kontakt alebo Aktualizovať 
kontakt.

3   Zadajte príslušné informácie a 
potom vyberte možnosť Hotovo.

Možnosti kontaktu

Pri zobrazovaní kontaktov možno 
robiť rôzne činnosti. Ďalej je uvedený 
spôsob otvárania a používania 
ponuky možností.
1   Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte 

možnosť Kontakty, potom 
vyberte možnosť Hľadať

2   Výberom položky Voľby otvorte 
zoznam možností. Tu môžete robiť 
nasledujúce:
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Odoslať správu – odoslanie 
správy kontaktu. Ak kontakt 
obsahuje e-mailovú adresu, 
vyberte, čo chcete odoslať: 
Správa alebo E-mail.
Odoslať vizitku – odoslanie 
údajov kontaktu inej osobe vo 
forme vizitky. Vyberte, či chcete 
odoslať ako SMS, MMS, E-mail 
alebo cez Bluetooth.
Zavolať – priame uskutočnenie 
hlasového hovoru s vybratým 
kontaktom.
Pridať nový kontakt – pridanie 
nového kontaktu.
Upraviť – zmena ktoréhokoľvek z 
údajov o kontakte.
Pridať do skupiny – pridanie 
kontaktu do skupiny.
Označiť/Odznačiť – označenie 
kontaktu alebo zrušenie jeho 
označenia.
Vyhľadať podľa – vyhľadanie 
kontaktu podľa údaja Číslo alebo 
Skupina.

Uložiť do telefónu/na kartu 
SIM – presun alebo skopírovanie 
kontaktu do telefónu alebo na 
kartu SIM (podľa toho, kam ste 
kontakt pôvodne uložili).
Zmazat´ – odstránenie kontaktu. 
Možnosť Áno vyberte iba vtedy, 
ak ste si istí.
Zadávanie textu – môžete zadať 
symbol, zmeniť spôsob písania 
alebo jazyk a pridať slovo do 
slovníka.
Rýchle voľby – často volaným 
kontaktom môžete priradiť číslo 
rýchlej voľby.

Vytvorenie skupiny

1   Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte 
možnosť Kontakty.

2   Vyberte možnosť Skupiny a 
potom možnosť Voľby.

3  Vyberte možnosť Pridať skupinu.
4  Zadajte názov novej skupiny.
5  Stlačte tlačidlo Hotovo.
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Poznámka: ak odstránite skupinu, 
kontakty priradené k tejto skupine 
sa nestratia. Zostanú vo vašich 
kontaktoch.

TIP! Existujúcu skupinu môžete 
upraviť, ak ju zvýrazníte a vyberiete 
možnosť Voľby. Môžete Pridať člena 
z kontaktov do skupiny, Upraviť 
skupinu alebo Odstrániť skupinu.

Používanie servisných čísiel

Môžete zobraziť zoznam servisných 
čísel (Service Dial Number – SDN), 
ktoré vopred nastavil operátor (ak 
karta SIM podporuje túto službu). 
Nájdete tu čísla pre núdzové volania, 
telefonické informácie a hlasovú 
poštu. 
Po výbere požadovaného servisného 
čísla vytočte danú službu stlačením 
tlačidla  .

Zobrazenie vlastného čísla

Vyberte možnosť Vlastné číslo v 
ponuke Kontakty na zobrazenie 
svojho čísla.

Vytvorenie vizitky

Pomocou tlačidla Moja vizitka  
a Pridať si môžete vytvoriť vlastnú 
vizitku. Zadajte svoje meno, číslo,  
e-mailovú adresu, obrázok atď.

Zmena nastavení kontaktov

1   Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte 
možnosť Kontakty.

2   Vyberte možnosť Nastavenia. 
Odtiaľto môžete nastavovať 
nasledujúce nastavenia:
Zoznam kontaktov – vyberte 
miesto uloženia kontaktov, ktoré 
chcete zobrazovať: Telefón a 
karta SIM, Telefón alebo SIM. 
Tiež si môžete vybrať, či chcete 
zobrazovať ako prvé meno alebo 
priezvisko kontaktu a či chcete 
zobrazovať obrázok kontaktu.

Kontakt
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Kopírovať – kopírovanie 
kontaktov z karty SIM do telefónu 
alebo z telefónu na kartu SIM. 
Vyberte, či sa to má vykonať po 
jednom alebo všetky spolu.
Presunúť – funguje rovnako 
ako možnosť Kopírovať, ale 
kontakt bude uložený iba na 
mieste, kam ste ho presunuli. Ak 
kontakt presuniete z karty SIM 
do telefónu, z pamäte karty SIM 
bude odstránený.
Poslať všetky kontakty cez 
Bluetooth – odoslanie všetkých 
informácií o kontaktoch do 
iného telefónu prostredníctvom 
rozhrania Bluetooth.
Zálohovať kontakty – všetky 
údaje z telefónneho zoznamu v 
telefóne môžete uložiť na externú 
pamäťovú kartu vo forme vizitiek.
Obnoviť kontakty – môžete 
obnoviť všetky údaje v telefónnom 
zozname v pamäti telefónu z 
vizitiek uložených na externej 
pamäťovej karte.

Vymazať kontakty – odstránenie 
všetkých kontaktov.
Informácie o pamäti – môžete 
skontrolovať, koľko voľnej pamäte 
máte k dispozícii v telefóne alebo 
na karte SIM.
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Správy

Správy

Telefón GW300 obsahuje funkcie 
na prácu so správami SMS (Služba 
krátkych správ), MMS (Služba 
multimediálnych správ) a servisnými 
správami siete. Ak chcete použiť 
tieto funkcie, stlačte tlačidlo Ponuka 
a vyberte možnosť Správy.

Odosielanie správ

1   Stlačte tlačidlo Ponuka, vyberte 
možnosť Správy a potom 
možnosť Vytvoriť novú správu.

2   Otvorí sa editor novej správy. 
Editor správ kombinuje správy 
SMS a MMS do jedného 
intuitívneho režimu, v ktorom 
možno jednoducho prepínať 
medzi týmito typmi správ. 
Predvolené nastavenie editora 
správ je režim SMS.

3   Pomocou tlačidiel mobilu zadajte 
správu. V časti Zadávanie textu 
na pravej strane nájdete ďalšie 
informácie o spôsobe zadávania 
textu.

4   Vyberte možnosť Voľby, vyberte 
možnosť Vložiť a pridajte niektorú 
z položiek Obrázok, Video, Zvuk, 
Symboly, Šablóna, Emotikon, 
Meno a číslo, Nová snímka, 
Predmet alebo Viac (Vizitka/
Plán/Poznámka/Úloha/Moja 
vizitka).

5  Vyberte možnosť Odoslať.
6   Vyberte kontakt zo zoznamu 

kontaktov alebo zadajte telefónne 
číslo.

7  Vyberte možnosť Odoslať.

 VAROVANIE: ak do editora 
správ pridáte položku Obrázok, 
Zvuk, Video, Nová snímka, Predmet, 
Vizitka, Plán alebo Moja vizitka, 
správa sa automaticky skonvertuje 
na správu MMS a podľa toho bude aj 
spoplatnená.
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Zadávanie textu

Pomocou klávesnice telefónu 
môžete zadávať alfanumerické 
znaky. Zadávanie textu je potrebné 
napríklad pri ukladaní mien do 
kontaktov, písaní správy alebo 
vytváraní plánovaných udalostí v 
kalendári.  
V telefóne sú dostupné nasledujúce 
metódy zadávania textu: režim Abc a 
režim 123.

Poznámka: v niektorých poliach je 
povolený len jeden režim zadávania 
textu (napríklad telefónne číslo v 
poliach kontaktov).

Režim zadávania textu 
pomocou tlačidiel mobilu

Keď chcete zadať text, napríklad 
pri písaní správy, tlačidlá mobilu sa 
nastavia do režimu Abc. Ak zadávate 
číslo, napríklad pri uskutočňovaní 
hovoru, v predvolenom nastavení 
budú číselné tlačidlá mobilu 
fungovať ako čísla.

Nastavenie e-mailu

Telefón GW300 vám umožní zostať v 
kontakte aj na cestách pomocou  
e-mailu. Zriadenie e-mailového 
konta alebo iného e-mailového konta 
je rýchle a jednoduché.
1   Stlačte tlačidlo Ponuka, vyberte 

možnosť Správy a potom 
možnosť Nastavenia.

2   Vyberte možnosť E-mail a potom 
možnosť E-mailové kontá. 

3    Vyberte možnosť Pridať a podľa 
pokynov zadajte požadované 
informácie.

Odoslanie e-mailu pomocou 
nového účtu

Na odosielanie alebo príjem e-mailov 
by ste mali nastaviť e-mailové konto 
(pozrite vyššie).
1   Stlačte tlačidlo Ponuka, vyberte 

možnosť Správy a potom 
možnosť Vytvoriť novú správu.

2   Vyberte možnosť E-mail a otvorí 
sa okno s novým e-mailom.
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3   Zadajte predmet potom stlačte 
tlačidlo OK.

4   Pomocou tlačidiel mobilu zadajte 
správu.

Načítavanie e-mailov

1   Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte 
možnosť Správy, potom vyberte 
možnosť E-mailová schránka.

2   Vyberte konto, ktoré chcete 
použiť.

3   Vyberte možnosť Načítať. Telefón 
sa pripojí k vášmu e-mailovému 
kontu a načíta nové správy.

Priečinky správ

Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte 
možnosť Správy. Zistíte, že 
štruktúra priečinkov použitá v 
telefóne GW300 hovorí sama za 
seba.
Vytvoriť novú správu – vytvorenie 
novej správy.

Prijaté – všetky prijaté správy sa 
ukladajú do priečinka Prijaté. Tu 
môžete odpovedať na správu, poslať 
ju ďalej a iné. 
E-mailová schránka – všetky 
prijaté e-maily sa ukladajú do 
priečinka E-mailová schránka.
Koncepty – ak nemáte čas na 
dopísanie správy, môžete ju uložiť 
práve sem.
Na odoslanie – ide o dočasný 
priečinok na ukladanie odosielaných 
správ.
Odoslané – kópie všetkých 
odoslaných správ sa ukladajú do 
priečinka Odoslané správy.
Priečinky – správy z priečinka 
Prijaté alebo Odoslané môžete 
presunúť do položky Priečinky. 
Takisto môžete správy z položky 
Priečinky presunúť do pôvodného 
priečinka správy.
Šablóny – zoznam vopred 
pripravených užitočných správ, ktoré 
slúžia na rýchlu odpoveď.

Správy
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Emotikony – môžete pridávať, 
upravovať a odstraňovať emotikony. 
Do písanej správy môžete vkladať 
obľúbené emotikony.

Organizovanie správ

1   Stlačte tlačidlo Ponuka, vyberte 
možnosť Správy a potom 
možnosť Prijaté.

2   Vyberte možnosť Voľby a potom 
zvoľte spomedzi možností:
Odpovedať – odoslanie 
odpovede na vybratú správu.
Preposlat´ – odoslanie vybratej 
správy ďalšej osobe.
Zavolať – volanie osobe, ktorá 
správu poslala.
Uložiť číslo – uloženie čísla 
správy.
Odstrániť – odstránenie vybratej 
správy.
Zobrazenie vlákna/Všeobecné 
zobrazenie – vyberte typ 
zobrazenia správ. Možnosti sa 
menia podľa typu zobrazenia. 

Vytvoriť novú správu – 
napísanie novej správy alebo  
e-mailu bez ohľadu na to, kto 
vám správu poslal.

Označiť/Odznačiť – označenie 
jednej alebo všetkých správ.
Skopírovať a presunúť –  
skopírovanie alebo presun 
vybratej správy na kartu SIM 
alebo do telefónu.
Filter – zobrazenie správ podľa 
požadovaných typov správ.
Informácie o správe – môžete 
zistiť typ, predmet, odosielateľa a 
dátum správy.

Ak sa zobrazí správa Nie je priestor 
pre správu na karte SIM, zo 
schránky prijatých správ by ste mali 
odstrániť niektoré správy.

TIP! Keď prijmete správu, môžete na 
ňu rýchlo odpovedať pomocou funkcie 
Rýchla odpoveď. Kým je správa 
zobrazená, stlačte tlačidlo Voľby a 
vyberte možnosť Rýchla odpoveď. 
Môže sa vám to hodiť, ak napríklad 
potrebujete odpovedať na správu 
počas stretnutia.
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Správy

TIP! Kým je správa zobrazená, stlačte 
tlačidlo Voľby a vyberte možnosť 
Vyňať. Z vybratej správy môžete 
vybrať rôzne informácie, napríklad 
číslo, e-mailovú adresu alebo webovú 
adresu.

Zmena nastavení správ SMS

Stlačte tlačidlo Ponuka, vyberte 
možnosť Správy a potom vyberte 
možnosti Nastavenia a SMS. 
Môžete zmeniť tieto nastavenia:
Centrum SMS – zadajte 
podrobnosti o centre správ.
Hlásenie o doručení – vyberte 
si, či chcete prijímať potvrdenie o 
doručení správ.
Doba platnosti - vyberte, ako dlho 
majú byť správy uložené v centre 
správ.
Typy správ – prevod textu na Hlas, 
Fax, X.400 alebo E-mail.

Kódovanie znakov – vyberte, ako 
majú byť znaky kódované. Ovplyvní 
to veľkosť správy a tým aj cenu za 
prenos údajov.
Poslať dlhý text ako – ak zadáte 
do poľa pre správu text dlhší ako  
2 strany, môžete si vybrať, či sa má 
správa odoslať ako viac správ SMS 
alebo MMS.

Zmena nastavení MMS

Stlačte tlačidlo Ponuka, vyberte 
možnosť Správy a potom vyberte 
možnosti Nastavenia a MMS. 
Môžete zmeniť tieto nastavenia:
Režim prijatia – vyberte si, či 
chcete preberať správy MMS 
automaticky alebo ručne, podľa 
toho, či ste v domovskej sieti alebo 
v roamingu.
Hlásenie o doručení – vyberte si, 
či chcete požadovať alebo povoliť 
správu o doručení.
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Hlásenie o prečítaní – vyberte si, 
či chcete požadovať alebo povoliť 
hlásenie o prečítaní.
Priorita – vyberte úroveň priority 
správy MMS.
Doba platnosti – vyberte, ako dlho 
má byť správa uložená v centre 
správ.
Trvanie snímky – vyberte, ako 
dlho sa majú snímky objavovať na 
obrazovke.
Režim vytvorenia – umožňuje 
vybrať typ obsahu, ktorý budú 
podporovať správy MMS.
Dodacia lehota – definuje čas 
doručenia správy príjemcovi. 
Centrum správ MMS doručí správu 
až po nastavenej dodacej lehote. 
Centrum MMS – umožňuje 
nakonfigurovať sieťové informácie, 
napríklad centrum multimediálnych 
služieb alebo internetový profil na 
odosielanie správ MMS.

Zmena nastavení e-mailu

1   Stlačte tlačidlo Ponuka, vyberte 
možnosť Správy a potom 
možnosť Nastavenia.

2   Vyberte možnosť E-mail  
a môžete si prispôsobiť 
nasledujúce nastavenia:
E-mailové kontá – môžete 
nastaviť e-mailové konto.
Povoliť odpoveď formou  
e-mailu – vyberte, či chcete 
povoliť odosielanie správ s 
potvrdením o prečítaní.
Vyžiadať odpoveď – vyberte, či 
chcete požadovať správy  
s potvrdením o prečítaní.
Interval načítania – vyberte, 
ako často má telefón GW300 
kontrolovať nové e-mailové 
správy.
Množstvo na načítanie –  
vyberte počet e-mailov, ktoré sa 
majú načítať naraz.
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Zahrnúť správu pri preposlaní 
a odpovedi – vyberte, či chcete 
alebo nechcete pridať pôvodnú 
správu.
Pridať prílohu – vyberte, či 
chcete alebo nechcete pridať 
pôvodnú prílohu.
Aut. načítanie v roamingu –  
vyberte, či chcete automaticky 
načítavať správy, keď ste v 
zahraničí.
Upozornenie na nový  
e-mail – vyberte, či chcete byť 
upozorňovaní na nové e-maily.
Podpis – vytvorenie podpisu 
e-mailových správ a aktivovanie 
tejto funkcie.
Priorita – vyberte úroveň priority 
e-mailových správ.

Zmena ostatných nastavení

Stlačte tlačidlo Ponuka, vyberte 
možnosť Správy, vyberte možnosť 
Nastavenia a potom:

SMS – môžete nastaviť možnosti 
správ SMS.
MMS – môžete nastaviť možnosti 
správ MMS.
E-mail – nastavenia e-mailu 
môžete prispôsobiť podľa vlastných 
požiadaviek.
Hlasová pošta – pridanie novej 
služby hlasovej pošty. Ďalšie 
informácie o poskytovaných službách 
vám poskytne sieťový operátor.
Servisná správa – vyberte, či 
chcete prijímať alebo blokovať 
servisné správy. Zabezpečenie správ 
tiež môžete nastaviť vytvorením 
zoznamov dôveryhodných a 
nedôveryhodných odosielateľov.
Info služba – vyberte stav 
prijímania, kanály a jazyk 
informačných správ.
Zálohovanie SMS – môžete vybrať 
zálohovanie správ SMS do pamäte 
telefónu alebo do externej pamäte.

Správy
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Rýchle fotografovanie

1   Stlačte a podržte tlačidlo  na 
pravej strane telefónu.  

2   Nasmerujte objektív na objekt 
snímania.

3   Stlačením tlačidla  nasnímajte 
fotografiu.

TIP! Na sprístupnenie tejto funkcie 
stlačte tlačidlo odomknutia.

Po nasnímaní fotografie

Nasnímaná fotografia sa objaví 
na obrazovke. K dispozícii máte 
nasledujúce voľby:
Späť – návrat do predchádzajúcej 
ponuky.

   Album – zobrazenie 
nasnímaných fotografií v 
albume.

   Odoslať – odoslanie fotografie 
ako správy MMS, e-mailu alebo 
cez rozhranie Bluetooth. 

   Nová – okamžité nasnímanie 
ďalšej fotografie. Aktuálna 
fotografia sa uloží.

    Použiť ako – nastavenie práve 
nasnímanej fotografie ako 
tapety, obrázka kontaktu, na 
úvodnej obrazovke alebo na 
obrazovke pri vypnutí. 
(Obrázky kontaktov možno 
pridať iba ku kontaktom 
uloženým v telefóne, nie na 
karte SIM.)

   Odstrániť – odstránenie práve 
nasnímanej fotografie. Opäť sa 
objaví hľadáčik.

Voľby – môžete zmeniť názov 
obrázka alebo upraviť súbor s 
obrázkom.

Používanie rýchlych nastavení

V hľadáčiku vyberte pomocou 
navigačných tlačidiel možnosti, ktoré 
chcete použiť.
Album – vyberte na zobrazenie 
ostatných fotografií v albume.

Fotoaparát
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Video – vyberte na prepnutie 
z režimu fotoaparátu do režimu 
videokamery.
Nahrať – nasnímanie fotografie.
Jas – nastavenie jasu fotografie v 
hľadáčiku fotoaparátu.
Priblíženie – upravte priblíženie 
pomocou navigačného tlačidla v 
strednej časti telefónu. Funkcia 
priblíženia je k dispozícii iba vtedy, 
keď je veľkosť obrázka nastavená na 
640 x 480 alebo menšiu hodnotu.

TIP!  Zobrazenie možností 
môžete vypnúť dvojitým stlačením 
navigačného tlačidla nadol  . 
(Zobrazíte ich stlačením tlačidla nahor.)

Používanie rozšírených 
nastavení

V hľadáčiku vyberte možnosť 
Nastavenia na otvorenie všetkých 
možností pokročilých nastavení. 
Možnosťami prechádzajte pomocou 
navigačných tlačidiel.
<Náhľad>
Veľkosť obrázka – zmena veľkosti 
fotografie. 
Farebný efekt – výber farebného 
odtieňa, ktorý sa má pri snímaní 
fotografie použiť. 
Vyváženie bielej – vyváženie 
bielej zaisťuje, že biela farba bude 
na fotografiách realistická. Kvôli 
správnemu nastaveniu vyváženia 
bielej farby možno bude potrebné 
určiť svetelné podmienky. Vyberte si 
spomedzi možností Automaticky, 
Žiarovka, Slnečno, Žiarivkové 
svetlo alebo Zamračené.
Nočný režim – výberom možnosti 
Zap. môžete zlepšiť snímanie v noci.

Fotoaparát
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Časovač – samospúšť umožňuje 
nastaviť omeškanie po stlačení 
spúšte. Vyberte si spomedzi 
možností 3 s, 5 s alebo 10 s. Zíde 
sa vám to pri skupinovej fotografii, 
na ktorej chcete byť aj vy.

Režim záberu – vyberte si 
spomedzi možností Normálny 
alebo Zhlukový záber. Zhlukový 
záber umožňuje automatické 
nasnímanie troch, šiestich alebo 
deviatich záberov vo veľmi rýchlom 
slede za sebou. Výborne sa hodí 
pri fotografovaní pohybujúcich sa 
objektov alebo športových udalostí.

Kvalita obrazu – určenie kvality 
obrazu. Čím vyššia kvalita, tým bude 
fotografia ostrejšia, ale narastie 
veľkosť súboru. To znamená, že do 
pamäte bude možné uložiť menej 
fotografií.

<Iné>
Voľba pamäte – vyberte si, či sa 
majú fotografie ukladať do pamäte 
telefónu alebo do externej pamäte.

Skryť ikony – skrytie ikon na okraji 
hľadáčika.

Zvuk spúšte – vyberte niektorý z 
troch rôznych zvukov spúšte.

Poznámka: po výbere nového 
nastavenia vždy stlačte tlačidlo 
Vybrať, ak chcete vykonané 
zmeny použiť. Ponuka nastavení 
sa automaticky zatvorí a telefón je 
pripravený na fotografovanie.

Nastavenie jasu

Kontrast definuje rozdiel medzi 
svetlom a tmou na obrázku. Obrázok 
s nízkym kontrastom bude zahmlený, 
zatiaľ čo obrázok s vysokým 
kontrastom bude oveľa ostrejší.
1   V rýchlych nastaveniach vyberte 

možnosť Jas.
2   Posúvajte indikátor kontrastu po 

paneli smerom k hodnote „-“ 
pre nižší kontrast a zahmlenejší 
obrázok alebo smerom k hodnote 
„+“ pre vyšší kontrast a ostrejší 
obrázok.
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Fotoaparát

Zmena veľkosti obrázka

Čím viac pixlov fotografia obsahuje, 
tým je súbor väčší. To znamená, 
že zaberá viac miesta v pamäti. 
Ak chcete do telefónu alebo na 
pamäťovú kartu uložiť viac obrázkov, 
zmeňte počet pixlov, čím zmenšíte 
veľkosť súboru.
1   Vyberte možnosť Veľkosť 

obrázka v ponuke Nastavenia.
2   Vyberte počet pixlov spomedzi 

číselných hodnôt: 1600 x 1200, 
1280 x 960, 640 x 480, 320 
x 240.

Prezeranie uložených 
fotografií

1   Uložené fotografie môžete v 
režime fotoaparátu zobraziť 
výberom možnosti Album. Album 
sa objaví na obrazovke.

2   Zvýraznením požadovanej 
fotografie sa táto presunie do 
popredia albumu.

3   Výberom fotografie sa táto úplne 
otvorí.
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Rýchle snímanie videa

1   Stlačte a podržte tlačidlo  na 
pravej strane telefónu.

2   Vyberte možnosť Video stlačením 
navigačného tlačidla < v rýchlej 
ponuke.  

3   Namierte fotoaparát na objekt, 
ktorý chcete snímať.

4   Jedným stlačením tlačidla  
spustite snímanie.

5   V spodnej časti obrazovky 
hľadáčika sa zobrazí nápis Rec. 
Snímanie ukončite opätovným 
stlačením tlačidla  .

Po nasnímaní videa

Na obrazovke sa objaví statický 
obrázok predstavujúci nasnímané 
video. K dispozícii máte nasledujúce 
voľby:
Späť – návrat do predchádzajúcej 
ponuky.

   Album – stlačením zobrazíte 
ostatné videoklipy v albume. 
Aktuálny videoklip sa uloží.

   Prehrať – stlačením prehráte 
práve nasnímané video.

   Pridať – stlačením okamžite 
nasnímate ďalšie video. 
Aktuálne video sa uloží.

   Odoslať – odoslanie videa ako 
správy MMS, e-mailu alebo cez 
rozhranie Bluetooth. 

   Odstrániť – odstránenie práve 
nasnímaného videa. Opäť sa 
objaví hľadáčik.

Voľby – môžete zmeniť názov 
videoklipu.

Používanie rýchlych nastavení

V hľadáčiku vyberte pomocou 
navigačných tlačidiel možnosti, ktoré 
chcete použiť.
Album – zobrazenie ostatných videí 
v albume.
Fotoaparát – prepnutie z režimu 
videokamery do režimu fotoaparátu.
Nahr. – snímanie videa.
Jas – nastavenie jasu v hľadáčiku 
videokamery.   

Videokamera 
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Farebný efekt - vyberte farebný 
odtieň, ktorý sa má použiť v 
snímanom videu.

Používanie rozšírených 
nastavení

V hľadáčiku vyberte možnosť 
Nastavenia na otvorenie všetkých 
možností pokročilých nastavení. 
Možnosťami prechádzajte pomocou 
navigačných tlačidiel.
<Náhľad>
Veľkosť – zmena veľkosti videa 
Farebný efekt – vyberte farebný 
odtieň, ktorý sa má použiť v 
snímanom videu. 
Vyváženie bielej – vyváženie 
bielej zaisťuje, že biela farba bude 
na snímkach realistická. Kvôli 
správnemu nastaveniu vyváženia 
bielej farby možno bude potrebné 
určiť svetelné podmienky. Vyberte si 
spomedzi možností Automaticky, 
Žiarovka, Slnečno, Žiarivkové 
svetlo alebo Zamračené.

Nočný režim – môžete zapnúť 
alebo vypnúť nočný režim. 
Kvalita – určenie kvality videa.
Trvanie – vyberte možnosť 
Normálne alebo výberom možnosti 
Správa obmedzte dĺžku videa tak, 
aby sa zmestilo do správy.
<Iné>
Voľba pamäte – vyberte si, či 
sa majú videá ukladať do pamäte 
telefónu alebo do externej pamäte.
Skryť ikony – skrytie ikon na okraji 
hľadáčika.
Hlas – vyberte možnosť Stlmiť, ak 
chcete nahrať video bez zvuku.

Poznámka: po výbere nového 
nastavenia vždy stlačte tlačidlo 
Vybrať, ak chcete vykonané zmeny 
použiť.

Videokamera 
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Prehrávanie uložených videí

1   Uložené videá môžete v režime 
videokamery zobraziť výberom 
možnosti Album. Album sa objaví 
na obrazovke.

2   Zvýraznením požadovaného videa 
sa toto presunie dopredu albumu.

3   Výberom videa sa toto úplne 
otvorí.
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MP3 prehrávač

Telefón GW300 má zabudovaný 
prehrávač hudby, takže môžete 
prehrávať svoju obľúbenú hudbu.

Poznámka: 
•  Pred používaním prehrávača hudby 

budete musieť preniesť hudobné 
súbory do telefónu.

•  Prehrávač hudby podporuje 
nasledujúce typy kodekov: MP3, 
WMA, AAC. Prehrávač hudby 
nemusí podporovať všetky funkcie a 
variácie formátov súborov.

Ak chcete otvoriť prehrávač hudby, 
stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte 
možnosť Multimédiá, a Hudba. 
Tu máte prístup k nasledujúcim 
funkciám:
Naposledy prehrané – zobrazuje 
sa iba počas prehrávania hudby. Ak 
vyberiete túto možnosť, môžete sa 
vrátiť do spusteného prehrávača.
Všetky skladby – obsahuje zoznam 
všetkých skladieb uložených  
v telefóne.

Zoznamy skladieb – obsahuje 
všetky vytvorené zoznamy skladieb.
Interpreti – umožňuje zobraziť 
všetky skladby zoradené podľa 
interpretov.
Albumy – umožňuje zobraziť všetky 
skladby zoradené podľa albumov.
Žánre – umožňuje zobraziť všetky 
skladby zoradené podľa žánrov.
Náhodný výber skladieb –  
umožňuje prehrávať skladby v 
náhodnom poradí.

Prenos hudby do telefónu 

Najjednoduchším spôsobom prenosu 
hudby do telefónu je rozhranie 
Bluetooth alebo synchronizačný 
kábel.  
Prenos hudby pomocou rozhrania 
Bluetooth:
1   Skontrolujte, či je na oboch 

zariadeniach zapnutá funkcia 
Bluetooth a či sú vzájomne 
viditeľné.

2   Vyberte na druhom zariadení 
hudobný súbor a zvoľte jeho 
prenos cez Bluetooth.

Hudba



�3

3   Keď je súbor odoslaný, v telefóne 
ho treba prijať pomocou možnosti 
Áno.

4   Súbor by sa mal objaviť v položke 
Všetky skladby.

Prehrávanie skladieb

1   Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte 
možnosť Multimédiá.

2   Vyberte možnosť Všetky skladby 
a potom vyberte skladbu, ktorú 
chcete prehrať. Vyberte  
možnosti .

3   Výberom možnosti  skladbu 
pozastavíte.

4   Výberom možnosti  prejdete na 
nasledujúcu skladbu.

5   Výberom možnosti  prejdete na 
predchádzajúcu skladbu.

6   Výberom možnosti Späť zastavíte 
hudbu a vrátite sa do ponuky 
Všetky skladby.

TIP! Ak chcete počas počúvania 
hudby zmeniť hlasitosť, použite 
tlačidlá hlasitosti na ľavej strane 
telefónu.

Upozornenie: Autorské právo 
hudobných súborov môže byť 
chránené prostredníctvom 
medzinárodných zmlúv a národných 
zákonov o autorských právach. 
Na reprodukciu alebo kopírovanie 
hudby môže byť preto potrebné získať 
povolenie alebo licenciu. V niektorých 
krajinách zákony zakazujú súkromné 
kopírovanie materiálu chráneného 
autorským právom. Pred prevzatím 
alebo skopírovaním súboru si, prosím, 
preštudujte národnú legislatívu 
príslušnej krajiny a v nej uvedené 
podmienky používania tohto druhu 
materiálov.

Používanie možností počas 
prehrávania hudby

Vyberte možnosť Voľby a vyberte 
spomedzi možností:
Minimalizovať – skrytie obrazovky 
prehrávača hudby, aby ste mohli 
ďalej používať telefón bežným 
spôsobom počas prehrávania hudby.
Opakovať – počúvanie hudby, ktorá 
sa opakuje.
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Hudba

Náhodný výber – prehrávanie 
skladieb v náhodnom poradí.
Ekvalizér LG – zobrazenie 
ekvalizéra LG na obrazovke.
Vizualizácia – výber vizuálneho 
efektu.
Pridať na zoznam skladieb –  
pridanie aktuálnej skladby na 
zoznam skladieb.
Informácie o súbore – môžete 
zobraziť informácie o hudobnom 
súbore, ktorý počúvate.
Odoslať – odoslanie skladby 
ako správy alebo cez rozhranie 
Bluetooth.
Použiť ako – použitie skladby ako 
Zvonenie hlas. hovoru, Zvonenie 
videohovoru, Tón správ, Zapnutie 
alebo Vypnutie.
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FM radio

Používanie FM rádia

Telefón GW300 má zabudovanú 
funkciu Rádio FM, takže si môžete 
naladiť svoje obľúbené stanice a 
počúvať ich kdekoľvek.
Poznámka: Ak chcete počúvať 
rádio, je potrebné použiť náhlavnú 
súpravu. Zasuňte zásuvku náhlavnej 
súpravy do konektora.

Vyhľadávanie staníc

V telefóne môžete naladiť rozhlasové 
stanice ručným alebo automatickým 
vyhľadávaním. Tieto stanice sa 
potom uložia na konkrétne čísla 
kanálov, takže ladenie nie je 
potrebné opakovať.  
Automatické ladenie:
1   Stlačte tlačidlo Ponuka, vyberte 

možnosť Multimédiá a potom 
možnosť Rádio FM.

2   Vyberte možnosť Voľby, vyberte 
možnosť Vyhľadať automaticky 
a potom vyberte možnosť Áno.

3   Automaticky sa vyhľadajú 
dostupné stanice a priradia sa ku 
kanálom v telefóne.

Ručné ladenie:
1   Stlačte tlačidlo Ponuka, vyberte 

možnosť Multimédiá a potom 
možnosť Rádio FM.

2   Ak chcete zadať stanicu, 
vyhľadajte ju pomocou 
navigačných tlačidiel alebo 
zadajte frekvenciu pomocou 
tlačidiel mobilu a potom vyberte 
možnosť Nastaviť.

3   Vyberte číslo kanála, na ktorý 
chcete stanicu uložiť, a potom 
vyberte možnosť Vybrať.

Poznámka: stanice uložené na 
číslach kanálov možno tiež upraviť.

TIP! Ak chcete zlepšiť príjem, 
roztiahnite kábel náhlavnej súpravy, 
ktorý funguje ako rozhlasová anténa.
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FM radio

Vynulovanie všetkých kanálov

1   Stlačte tlačidlo Ponuka, vyberte 
možnosť Multimédiá a potom 
možnosť Rádio FM.

2   Vyberte možnosť Voľby a potom 
možnosť Vynulovať všetky 
kanály. Pomocou možnosti Áno 
potvrďte obnovenie. 

Počúvanie rádia

1   Stlačte tlačidlo Ponuka, vyberte 
možnosť Multimédiá a potom 
možnosť Rádio FM.

2   Vyberte číslo kanála stanice, ktorú 
chcete počúvať.

Poznámka: rádio môžete počúvať cez 
vstavaný reproduktor. Stlačte tlačidlo 
Voľby a vyberte možnosť Počúvať 
cez reproduktor.
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Používanie hlasového 
záznamníka

Hlasový záznamník môžete využiť 
na nahrávanie hlasových poznámok 
alebo iných zvukov.

Nahrávanie hlasových 
poznámok

1   Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte 
možnosť Viac, potom vyberte 
možnosť Hlasový záznamník.

2   Stlačením tlačidla OK spustite 
nahrávanie.

3   Ak chcete nahrávanie ukončiť, 
vyberte možnosť Zastaviť.

4   Ak si chcete nahrávku vypočuť, 
stlačte tlačidlo Voľby a vyberte 
možnosť Prehrať.

Poznámka: ak si chcete vypočuť 
všetky uložené hlasové nahrávky, 
vyberte možnosť Voľby a potom 
možnosť Prejsť na Hlasové 
záznamy.

Odosielanie hlasových 
nahrávok

1   Po ukončení nahrávania vyberte 
možnosť Voľby.

2   Vyberte možnosť Odoslať a 
potom vyberte spomedzi možností 
Správa, E-mail alebo Bluetooth. 
Ak vyberiete možnosť Správa 
alebo E-mail, nahrávka sa priloží 
k správe, ktorú môžete napísať 
a odoslať správu ako zvyčajne. 
Ak vyberiete možnosť Bluetooth, 
zobrazí sa výzva na zapnutie 
funkcie Bluetooth.

Hlasový záznamník
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Do priečinka Moje súbory v pamäti 
telefónu možno uložiť ľubovoľné 
multimediálne súbory, takže budete 
mať ľahký prístup ku všetkým 
svojim obrázkom, zvukom, videám a 
hrám. Súbory možno ukladať aj na 
pamäťovú kartu. Výhodou používania 
pamäťovej karty je to, že tak môžete 
uvoľniť miesto v pamäti telefónu.

Obrázky 

Obrázky obsahujú zoznam obrázkov 
vrátane predvolených obrázkov 
uložených v telefóne, obrázkov, ktoré 
ste prevzali, a obrázky nasnímané 
fotoaparátom telefónu.

Odoslanie fotografie

1   Stlačte tlačidlo Ponuka, vyberte 
možnosť Moje súbory a potom 
možnosť Obrázky.

2   Vyberte fotografiu, ktorú chcete 
odoslať, a potom stlačte Menu.

3   Zvoľte Odoslať a vyberte 
spomedzi možností Správa,  
E-mail alebo Bluetooth.

4   Ak vyberiete možnosť Správa 
alebo E-mail, fotografia bude 
pridaná do správy a môžete 
napísať a odoslať správu ako 
zvyčajne. Ak vyberiete možnosť 
Bluetooth, objaví sa výzva na 
zapnutie funkcie Bluetooth  
a telefón vyhľadá zariadenie, do 
ktorého odošle obrázok. 

Používanie obrázka

Máte možnosť vyberať si obrázky pre 
tapety, obrázok pri zapnutí/vypnutí 
alebo aj na identifikáciu volajúceho.
1    Stlačte tlačidlo Ponuka, vyberte 

možnosť Moje súbory a potom 
možnosť Obrázky.

2   Vyberte požadovaný obrázok a 
potom vyberte možnosť Voľby. 

3   Zvoľte Použiť ako a vyberte 
spomedzi možností:

Tapeta – nastavenie tapety pre 
východiskovú obrazovku.

Moje súbory
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Obrázok kontaktov – pridelenie 
obrázka konkrétnej osobe  
v zozname kontaktov, pričom 
obrázok sa zobrazí, keď vám bude 
táto osoba telefonovať.
Obrázok pri spustení –  
nastavenie obrázka, ktorý sa 
zobrazí pri zapínaní telefónu.
Obrázok pri vypnutí – nastavenie 
obrázka, ktorý sa zobrazí pri 
vypínaní telefónu.

Organizovanie obrázkov

1    Stlačte tlačidlo Ponuka, vyberte 
možnosť Moje súbory a potom 
možnosť Obrázky.

2   Vyberte možnosť Voľby a potom 
možnosť Triediť podľa.

3   Vyberte spomedzi možností 
Dátum, Typ alebo Názov.

Odstránenie obrázka

1    Stlačte tlačidlo Ponuka, vyberte 
možnosť Moje súbory a potom 
možnosť Obrázky.

2   Vyberte obrázok, ktorý chcete 
odstrániť, a potom stlačte tlačidlo 
Voľby.

3   Vyberte možnosť Odstrániť a 
stlačením tlačidla Áno ju potvrďte.

TIP! Ak chcete rýchlo odstrániť 
ľubovoľný súbor z priečinka Moje 
súbory, pomocou kurzora ho 
zvýraznite a stlačte tlačidlo   .

Presun alebo kopírovanie 
obrázka

Máte možnosť presúvať alebo 
kopírovať obrázok medzi pamäťou 
telefónu  
a pamäťovou kartou. Toto môže byť 
potrebné buď na uvoľnenie priestoru 
v jednom  
z pamäťových blokov, alebo na 
zabezpečenie obrázkov pred stratou.
1    Stlačte tlačidlo Ponuka, vyberte 

možnosť Moje súbory a potom 
možnosť Obrázky.

2   Vyberte požadovaný obrázok a 
potom vyberte možnosť Voľby.
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3   Vyberte Presunúť alebo 
Kopírovať.

Označenie a zrušenie  
označenia obrázkov

Ak chcete presúvať, kopírovať, 
odosielať alebo odstraňovať niekoľko 
obrázkov naraz, najskôr ich musíte 
identifikovať označením značkou 
začiarknutia.
1    Stlačte tlačidlo Ponuka, vyberte 

možnosť Moje súbory a potom 
možnosť Obrázky.

2   Vyberte možnosť Voľby a potom 
možnosť Označiť/Odznačiť.

3   Naľavo od každého obrázka 
sa objaví políčko. Ak vyberiete 
obrázok, v políčku sa objaví 
značka začiarknutia, čím obrázok 
označíte.

4   Ak chcete zrušiť označenie 
obrázka, znova ho zvoľte, takže sa 
zruší označenie políčka značkou.

5   Po označení všetkých príslušných 
obrázkov vyberte spomedzi 
možností tú, ktorá sa použije pri 
všetkých označených obrázkoch.

Poznámka: ak je na pamäťovej 
karte uložených viac obrázkov, 
počkajte, kým sa nenačítajú.

Kontrola stavu pamäte

Máte možnosť skontrolovať 
množstvo využitej pamäte a tiež 
koľko z nej vám ešte zostáva  
k dispozícii.
1    Stlačte tlačidlo Ponuka, vyberte 

možnosť Moje súbory a potom 
možnosť Obrázky.

2   Vyberte možnosť Voľby a potom 
možnosť Informácie o pamäti.

3   Vyberte Pamäť telefónu alebo 
Externá pamäť.

Poznámka: ak nie je vložená 
pamäťová karta, nebudete môcť 
vybrať možnosť Externá pamäť.

Zvuky

Priečinok Zvuky obsahuje 
Predvolené zvuky a Hlasové  
záznamy. 

Moje súbory
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Používanie zvuku

1    Stlačte tlačidlo Ponuka, vyberte 
možnosť Moje súbory a potom 
možnosť Zvuky.

2   Vyberte Predvolené zvuky alebo 
Hlasové záznamy.

3   Vyberte požadovaný zvuk a stlačte 
tlačidlo Prehrať, ak si ho chcete 
vypočuť.

4   Vyberte možnosť Voľby a potom 
možnosť Použiť ako.

5   Vyberte spomedzi možností 
Vyzváňanie, Tón správ, 
Zapnutie alebo Vypnutie.

Videá

Priečinok Videá zobrazuje 
zoznam stiahnutých videí a videí 
zaznamenaných telefónom.

Sledovanie videa

1    Stlačte tlačidlo Ponuka, vyberte 
možnosť Moje súbory a potom 
možnosť Videá.

2   Vyberte požadované video a 
stlačte tlačidlo Prehrať.

Odoslanie videoklipu

1   Stlačte tlačidlo Ponuka, vyberte 
možnosť Moje súbory a potom 
možnosť Videá.

2   Zvoľte video a vyberte Vol´by.
3   Vyberte možnosť Odoslať a 

potom vyberte spomedzi možností 
Správa, E-mail alebo Bluetooth.

4   Ak vyberiete možnosť Správa 
alebo E-mail, videoklip bude 
priložený k správe a môžete 
napísať a odoslať správu ako 
zvyčajne. Ak vyberiete možnosť 
Bluetooth, objaví sa výzva na 
zapnutie funkcie Bluetooth a 
telefón vyhľadá zariadenie, do 
ktorého odošle video.

Poznámka: Pred odoslaním 
správy MMS bude možno potrebné 
zmeniť veľkosť videa. Niektoré videá 
môžu byť priveľké na to, aby mohli byť 
odoslané cez MMS.
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Hry a aplikácie

Môžete do telefónu sťahovať nové 
hry a aplikácie, ktoré vám umožnia 
zabaviť sa vo voľnom čase.
Ak prevezmete hru zo siete, prevzatú 
hru budete musieť nainštalovať do 
telefónu, skôr než si ju budete môcť 
zahrať.

Hranie hry

1   Stlačte tlačidlo Ponuka, vyberte 
možnosť Moje súbory a potom 
možnosť Hry a aplikácie.

2   Vyberte ponuku Hry.
3   Vyberte požadovanú hru a stlačte 

tlačidlo Spustiť.

Používanie ponuky možností 
hier

V priečinku Hry a Aplikácie sú k 
dispozícii nasledujúce možnosti:
Vytvoriť novú zložku –  
vytvorenie priečinka v ponuke hier a 
aplikácií.

Triediť podľa – triedenie hier  
a aplikácií podľa Dátumu, Veľkosti 
alebo Názvu.
Informácie o pamäti – zobrazí stav 
pamäte

Obsah aplikácií Flash

Priečinok Aplikácie Flash obsahuje 
všetky predvolené alebo prevzaté 
aplikácie Flash.

Iné

Priečinok Iné sa používa na 
ukladanie súborov, ktoré nie sú 
obrázkami, zvukmi, videami, hrami 
ani aplikáciami.

Externá pamäť 

Ak si zakúpite voliteľnú pamäťovú 
kartu microSD, môžete spravovať 
viac obsahu.

Moje súbory
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Inštalácia hry alebo aplikácie 
Java

V závislosti od poskytovateľa služieb 
môžete do telefónu prevziať a 
spustiť všetky programy založené 
na platforme Java, napríklad hry 
v jazyku Java. Programové súbory 
v jazyku Java môžete preniesť 
z kompatibilného počítača do 
pamäte telefónu pomocou rozhrania 
Bluetooth, veľkokapacitného 
úložného zariadenia USB alebo 
externej pamäte. Programové súbory 
v jazyku Java sú vo formáte .jad 
alebo .jar.
Ak do telefónu uložíte programové 
súbory v jazyku Java, pred použitím 
hry alebo aplikácie v jazyku Java 
by ste najprv mali tieto súbory 
nainštalovať.
Inštalácia hry alebo aplikácie v 
jazyku Java: 

1   Stlačte tlačidlo Ponuka, vyberte 
možnosť Moje súbory a potom 
možnosť Iné alebo Pamäťová 
karta (ak je vložená externá 
pamäť).

2   Vyberte súbor (*.jad alebo *.jar), 
ktorý chcete nainštalovať, a 
stlačte tlačidlo Inštalovať. 

Poznámka: súbor .jad by mal 
obsahovať vlastný súbor .jar.

3   Po nainštalovaní sa program v 
jazyku Java zobrazí v ponuke Hry 
alebo Aplikácie, kde ho môžete 
vybrať, spustiť alebo odstrániť.

TIP! Java MIDlet tiež môžete 
prevziať do telefónu pomocou služieb 
WAP (Wireless Application Protocol). 
Pozor, za používanie on-line služieb 
vám môžu byť účtované ďalšie 
poplatky.
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Hry a aplikácie

Telefón GW300 obsahuje vopred 
nainštalované hry, ktoré vám 
umožnia zabaviť sa vo voľnom čase. 
Ak do telefónu stiahnete nejaké 
ďalšie hry alebo aplikácie, uložia sa 
do tohto priečinka.

Poznámka: S pripojením k 
tejto službe sú spojené ďalšie náklady. 
O poplatkoch za prenos údajov sa 
informujte u svojho poskytovateľa 
sieťových služieb.

Hranie hry

1   Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte 
možnosť Hry a aplikácie.

2   Vyberte možnosť Hry a aplikácie 
a potom možnosť Hry.

3   Vyberte hru, ktorú chcete hrať, a 
potom vyberte možnosť Spustiť.

Prezeranie aplikácií

Pomocou ponuky Aplikácie môžete 
spravovať aplikácie v jazyku Java 
nainštalované v telefóne. Prevzaté 
aplikácie možno aj odstrániť.
1   Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte 

možnosť Hry a aplikácie.
2   Vyberte možnosť Hry a aplikácie 

a potom možnosť Aplikácie.
3   Prezeranie a správa všetkých 

aplikácií.

Zmena sieťového profilu

Ak chcete prevziať hru, môžete 
nastaviť hodnotu na pripojenie k sieti 
pomocou položky Nastavenia.
1    Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte 

možnosť Hry a aplikácie.
2  Vyberte možnosť Nastavenia.
3   Tu môžete robiť nasledujúce:

Profily – môžete si prezerať profil 
a pridať nový profil.
Zoznam certifikátov – môžete 
zobraziť zoznam certifikátov na 
používanie aplikácie v jazyku Java.

Hry a aplikácie
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Nastavenie budíka

1   Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte 
možnosť Organizér, potom 
vyberte možnosť Budík.

2   Stlačte tlačidlo Voľby a vyberte 
možnosť Pridať.

3   Posuňte sa nadol a zadajte čas, 
kedy sa má ozvať zvuk budíka.

4   Výberom typu opakovania určite, 
či chcete, aby budík zvonil Bez 
opakovania, Denne, Po - Pi, 
Po – So, Okrem sviatkov alebo 
Zvoľte deň.

5   Posuňte sa nadol a vyberte si, či 
chcete budík nastaviť na možnosť 
Zvonenie budíka, Vibrácia, 
Zvonenie a vibrácia alebo Podľa 
profilu.

6   Posuňte sa nadol a vyberte 
tón budíka. Stlačte tlačidlo  
a vyberte zvuk z hlasových 
záznamov alebo predvolených 
zvukov.

7   Posuňte sa nadol a zadajte 
názov budíka alebo ponechajte 
navrhovaný názov.

8   Nakoniec môžete nastaviť interval 
odloženia na 5, 10, 20, 30 minút, 
1 hodinu alebo vypnuté.

9  Vyberte možnosť Hotovo.

Pridávanie udalostí do 
kalendára

1   Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte 
možnosť Organizér, potom 
vyberte možnosť Kalendár.

2   Vyberte dátum, ku ktorému 
chcete pridať udalosť. Dátum 
môžete vybrať pomocou 
navigačných tlačidiel alebo 
výberom možností Voľby a Prejsť 
na dátum, ak chcete zadať 
dátum.

3   Vyberte možnosť Pridať, posuňte 
sa nadol a zadajte čas začiatku 
udalosti. Posuňte sa nadol  
a zadajte koncový čas udalosti.

4   Zadajte Predmet udalosti. 
Písmená a číslice zadajte 
pomocou tlačidiel mobilu.

Organizér a iné
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5   Znova sa posuňte nadol a 
vyberte, či chcete pre udalosť 
nastaviť možnosť Budík. Listujte 
dostupnými možnosťami doľava 
alebo doprava. Môžete nastaviť, 
či má byť budík aktivovaný v čase 
začiatku udalosti alebo nastaviť 
čas pred udalosťou, kedy sa má 
budík spustiť, aby pripomenul, že 
sa udalosť blíži.

6   Ešte raz sa posuňte nadol 
a vyberte, či je udalosť Bez 
opakovania alebo opakovaná 
Denne, Týždenne, Mesačne 
alebo Ročne. Takisto môžete 
vybrať Nastavenia používateľa. 
Ak je udalosť opakovaná, môžete 
sa tiež posunúť nadol a zadať 
Dátum konca platnosti, kedy sa 
udalosť úplne skončí.

7   Vyberte možnosť Hotovo a vaša 
udalosť sa uloží do kalendára.  
Štvorcový kurzor označuje dni, pre 
ktoré boli uložené udalosti.

Pridanie položky do zoznamu 
úloh

1   Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte 
možnosť Organizér.

2   Vyberte možnosť Úlohy a potom 
možnosť Pridať.

3   Nastavte dátum úlohy, pridajte 
poznámky a vyberte úroveň 
priority: Vysoká, Stredná alebo 
Nízka.

4   Uložte položku zoznamu úloh 
výberom možnosti Hotovo.

TIP! Položku môžete upraviť tak, že 
ju vyberiete a stlačíte tlačidlo Voľby a 
potom Upraviť. Potvrďte svoje úpravy 
výberom možnosti Uložiť.

Pridávanie poznámok

1   Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte 
možnosť Organizér, potom 
vyberte možnosť Poznámka.

2   Vyberte možnosť Pridať a zadajte 
poznámku.

3  Vyberte možnosť Uložiť.

 Organizér a iné
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4   Poznámka sa objaví na obrazovke 
pri nasledujúcom otvorení 
aplikácie poznámok.

Tajná poznámka

Ak si chcete ochrániť súkromie, 
môžete napísať tajnú poznámku. Na 
vstup do tejto ponuky musíte zadať 
bezpečnostný kód.

Vyhľadávanie dátumu

Vyhľadávanie dátumu je užitočný 
nástroj, ktorý vám pomáha pri 
výpočte toho, aký dátum bude po 
uplynutí určitého počtu dní.

Nastavenia

Kalendár – môžete nastaviť spôsob 
zobrazenia kalendára.
Odoslať všetky plány a úlohy 
cez Bluetooth – všetky údaje z 
kalendára a zoznamu úloh môžete z 
telefónu odoslať do iných telefónov 
prostredníctvom rozhrania Bluetooth.

Zálohovať kalendár a úlohy – pri 
vložení externej pamäti si na ňu 
môžete zálohovať súbory položiek 
kalendára alebo úloh uložených v 
telefóne.
Obnoviť kalendár a úlohy – pri 
vložení externej pamäti môžete 
obnoviť súbory položiek kalendára 
alebo úloh zo záložných súborov.
Informácie o pamäti – môžete 
zobraziť informácie o dostupnej 
pamäti pre kalendár, úlohy, 
poznámky a tajné poznámky.
Vymazať všetko – môžete vymazať 
všetky údaje z kalendára, úloh, 
poznámok a tajných poznámok.

Rýchla ponuka

Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte 
možnosť Nástroje, potom vyberte 
možnosť Rýchla ponuka. 
Môžete určiť, ktoré funkcie chcete 
uložiť po ponuky Rýchla ponuka. Ak 
do ponuky Rýchla ponuka uložíte 
najčastejšie používané funkcie, 
môžete ich aktivovať jednoduchým 
stlačením príslušného tlačidla.
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Používanie kalkulačky

1   Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte 
možnosť Nástroje, potom vyberte 
možnosť Kalkulačka.

2   Stláčaním číselných tlačidiel 
zadajte čísla.

3   Pri jednoduchých výpočtoch 
vyberte požadovanú funkciu (+, 
–, x, ÷) pomocou navigačných 
tlačidiel a nakoniec vyberte 
možnosť =.

4   Pri zložitejších výpočtoch vyberte 
možnosť Voľby a potom vyberte 
požadovaný príkaz.

5   Výberom možnosti  môžete 
vymazať obrazovku a začať nový 
výpočet.

Používanie stopiek

1   Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte 
možnosť Nástroje, potom vyberte 
možnosť Stopky.

2   Výberom možnosti Spustiť 
spustite časomieru.

3   Vyberte možnosť Kolo, ak chcete 
zaznamenať čas kola. Možno 
uložiť až 20 časov kôl.

4   Výberom možnosti Zastaviť 
zastavte časomieru.

5   Vyberte možnosť Pokračovať, ak 
chcete stopky znova spustiť na 
mieste, kde boli zastavené, alebo 
vyberte možnosť Vynulovať, ak 
chcete znova začať od nuly.

Organizér a iné
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Prevod jednotiek

1   Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte 
možnosť Nástroje, potom vyberte 
možnosť Prevodník jednotiek.

2   Vyberte, ktoré jednotky chcete 
previesť: Mena, Plocha,  Dĺžka, 
Hmotnosť, Teplota, Objem 
alebo Rýchlosť.

3   Posúvaním doľava a doprava 
vyberte jednotku, potom sa 
posuňte nadol a zadajte počet 
jednotiek.

4   Nalistujte nadol okno prevodu 
jednotiek a vyberte mernú 
jednotku, do ktorej chcete 
prevádzať. Prevod sa automaticky 
zobrazí v riadku dole.

Poznámka: na prevod jednotiek 
Mena musíte najprv nastaviť aktuálny 
výmenný Kurz.

Pridanie mesta do svetového 
času

1   Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte 
možnosť Nástroje, potom vyberte 
možnosť Svetový čas.

2   Ak chcete zistiť čas v konkrétnom 
meste, stlačte tlačidlo Voľby a 
vyberte možnosť Pridať mesto.

3   Posuňte sa nadol v zozname 
alebo zadajte prvé písmeno 
mesta. Takisto môžete vybrať 
možnosť Mapa a vybrať mesto.

4  Stlačte tlačidlo Vybrať.

TIP! Počas pobytu v zahraničí 
môžete zmeniť časové pásmo tak, 
že v priečinku Svetový čas vyberiete 
možnosť Voľby a potom možnosť 
Zmeniť aktuálne mesto. Zvoľte 
požadované mesto, ako bolo opísané 
vyššie.
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So službou Prehliadač poruke 
máte k dispozícii aktuálne správy a 
predpovede počasia, ako aj športové 
a dopravné informácie, kedykoľvek 
ich potrebujete. Okrem toho môžete 
pomocou služby Prehliadač prevziať 
najnovšiu hudbu, zvonenia, tapety 
a hry.

Prístup na web

1   Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte 
možnosť Prehliadač.

2   Ak chcete priamo prejsť na 
domovskú stránku služby 
Browser, vyberte možnosť 
Domov. 
Prípadne vyberte možnosť 
Zadajte adresu, zadajte 
požadovanú adresu URL a potom 
vyberte možnosť Otvoriť.

Poznámka: s pripojením k tejto 
službe a preberaním obsahu sú 
spojené ďalšie náklady.  
O poplatkoch za prenos údajov sa 
informujte u svojho poskytovateľa 
sieťových služieb.

Pridávanie a otváranie 
záložiek

Pre jednoduchý a rýchly prístup 
na svoje obľúbené webové stránky 
môžete k webovým stránkam 
pridávať záložky a ukladať ich.
1   Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte 

možnosť Prehliadač.
2   Vyberte možnosť Záložky. Na 

obrazovke sa zobrazí zoznam 
záložiek.

3   Ak chcete vytvoriť nový priečinok, 
vyberte možnosť Voľby a 
potom možnosť Vytvoriť nový 
priečinok. Zadajte názov 
priečinka so záložkami.

4   Ak chcete pridať novú záložku, 
vyberte možnosť Voľby a stlačte 
tlačidlo Pridať. Zadajte názov 
novej záložky a adresu URL.

5   Vyberte možnosť Hotovo. Záložka 
sa zobrazí v zozname záložiek.

6   Ak chcete otvoriť záložku, 
jednoducho na ňu prejdite a 
vyberte možnosť Otvoriť.

Prehliadač
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Ukladanie stránky

1   Otvorte požadovanú webovú 
stránku, ako je opísané vyššie.

2   Vyberte možnosti Voľby a Uložiť 
položky, potom vyberte možnosť 
Uložiť túto stránku.

3   Zadajte názov webovej stránky, 
aby ste ju mohli jednoducho 
identifikovať.

4   Vyberte Uložiť.

Otvorenie uloženej stránky

1   Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte 
možnosť Prehliadač.

2   Vyberte Uložené stránky.
3   Zvolením Otvoriť sa pripojíte na 

uložené stránky.

Zobrazenie histórie 

1   Stlačte tlačidlo Ponuka, vyberte 
možnosť Prehliadač a potom 
možnosť História.

2   Zobrazí sa zoznam názvov 
naposledy navštívených webových 
stránok.

3   Ak chcete otvoriť niektorú z týchto 
stránok, iba vyberte požadovanú 
stránku a stlačte Otvoriť.

Zmena webových nastavení 

1   Stlačte tlačidlo Ponuka, 
vyberte možnosť Prehliadač 
a potom možnosť Nastavenia 
prehliadača.

2   Môžete upravovať položky 
Profily, Nastavenia vzhľadu, 
Vyrovnávacia pamäť, Súbory 
cookies, Zabezpečenie 
alebo Obnovenie pôvodných 
nastavení.

3   Po zmene nastavení stlačte 
tlačidlo Vybrať.
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Zmena nastavení pripojenia

Nastavenia pripojenia už nastavil 
sieťový operátor, takže nový telefón 
môžete hneď používať. Ak chcete 
niektoré nastavenie zmeniť, použite 
túto ponuku.
Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte 
možnosť Pripojenie .K dispozícii sú 
tieto možnosti:
Bluetooth – nastavenie telefónu 
GW300 na používanie rozhrania 
Bluetooth. Môžete prispôsobiť 
viditeľnosť ostatným zariadeniam 
alebo prehľadávať zariadenia,  
s ktorými je telefón spárovaný.
Pripojenie USB – v telefóne môžete 
vybrať režim pripojenia USB pre 
niekoľko použití.

Zmena nastavení Bluetooth

1   Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte 
Pripojenie.

2   Vyberte možnosť Bluetooth a 
potom možnosť Nastavenia. 
Zmeniť môžete nasledujúce 
nastavenia:

Viditeľnosť môjho zariadenia –  
nastavte možnosť Viditeľné 
alebo Viditeľné počas 1 min., 
aby ostatné zariadenia mohli pri 
vyhľadávaní zariadení s rozhraním 
Bluetooth zaregistrovať váš telefón. 
Ak vyberiete možnosť Skryté, 
ostatné zariadenia nedokážu pri 
vyhľadávaní zariadení s rozhraním 
Bluetooth váš telefón zaregistrovať.

Názov môjho zariadenia – môžete 
zadať názov, pod ktorým budú 
ostatné zariadenia vidieť váš 
telefón. Názov vášho telefónu sa na 
ostatných zariadeniach zobrazí, len 
ak bude položka Viditeľnosť môjho 
zariadenia nastavená na hodnotu 
Viditeľné.

Podporované služby – môžete 
zobraziť zoznam zariadení, ako 
napríklad telefóny alebo náhlavné 
súpravy, ktoré sú podporované týmto 
telefónom s aktivovanou funkciou 
Bluetooth.

Moja adresa – kontrola vašej 
adresy Bluetooth.

Pripojenie
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Poznámka: na zvýšenie zabezpečenia 
odporúčame po nastavení alebo 
spárovaní zariadenia nastaviť položku 
Viditeľnosť na hodnotu Skryté. 
Pri prichádzajúcich pripojeniach 
môžete bez ohľadu na to, či bolo 
druhé zariadenie spárované s vašim 
telefónom, prijať alebo odmietnuť 
pripojenie.

Párovanie s inými zariadeniami 
s funkciou Bluetooth

Pri párovaní telefónu GW300 s iným 
zariadením môžete nastaviť heslo na 
zabezpečenie pripojenia. Znamená 
to, že párovanie bude bezpečnejšie.
1   Skontrolujte, či je rozhranie 

Bluetooth Zapnuté a Viditeľné. 
Viditeľnosť môžete zmeniť v 
ponuke Nastavenia výberom 
možnosti Viditeľnosť môjho 
zariadenia a potom možnosti 
Viditeľné.

2   V ponuke Bluetooth vyberte 
možnosť Zapnúť a potom 
možnosť Vyhľadať nové 
zariadenie.

3   Telefón GW300 vyhľadá 
zariadenia. Po dokončení 
vyhľadávania sa na obrazovke 
zobrazia možnosti Pridať a 
Obnoviť.

4   Vyberte zariadenie, s ktorým 
chcete telefón spárovať, vyberte 
možnosť Pridať, zadajte heslo a 
potom vyberte možnosť OK.

5   Telefón sa pripojí k príslušnému 
zariadeniu, na ktorom treba zadať 
rovnaké heslo.

6   Pripojenie cez Bluetooth chránené 
heslom je teraz pripravené.

Používanie náhlavnej súpravy 
s funkciou Bluetooth

1   Skontrolujte, či je rozhranie 
Bluetooth Zapnuté a Viditeľné.

2   Podľa pokynov dodaných spolu 
s náhlavnou súpravou prepnite 
náhlavnú súpravu do režimu 
párovania a spárujte zariadenia.
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3   Telefón GW300 sa automatický 
pripojí k náhlavnej súprave s 
rozhraním Bluetooth a prepne sa 
na profil náhlavnej súpravy.

Odosielanie a prijímanie 
súborov pomocou rozhrania 
Bluetooth

Bluetooth je výhodný spôsob 
odosielania a prijímania súborov bez 
káblov, ktoré by inak boli potrebné, a 
rýchleho a jednoduchého pripojenia. 
Môžete tiež pripojiť náhlavnú 
súpravu s funkciou Bluetooth a 
uskutočňovať a prijímať hovory.
Pred začatím zdieľania súborov cez 
rozhranie Bluetooth je potrebné 
spárovať telefón s druhým 
zariadením s rozhraním Bluetooth. 
Informácie o párovaní zariadení 
nájdete v časti Párovanie s iným 
zariadením s funkciou Bluetooth.
Zapnutie funkcie Bluetooth:
1   Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte 

možnosť Pripojenie a potom 
vyberte možnosť Bluetooth.

2  Vyberte možnosť Zapnúť.
3   Ak chcete funkciu Bluetooth 

vypnúť, vyberte možnosť Vypnúť.
Odosielanie súborov:
1   Otvorte súbor, ktorý chcete 

odoslať, zvyčajne to bude 
fotografia, video alebo hudobný 
súbor.

2   Vyberte možnosť Voľby a 
vyberte možnosť Odoslať, potom 
možnosť Bluetooth.

3   Zvolením Áno aktivujte funkciu 
Bluetooth, ak ešte nie je 
aktivovaná.

4   Telefón GW300 automaticky 
vyhľadá ostatné zariadenia s 
aktivovanou funkciou Bluetooth 
nachádzajúce sa v dosahu.

5   Vyberte zariadenie, do ktorého 
chcete odoslať súbor, a vyberte 
možnosť OK.

Prijímanie súborov:
1   Ak chcete prijímať súbory, 

rozhranie Bluetooth musí byť 
Zapnuté a Viditeľné.

Pripojenie
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2   Zobrazí sa výzva na prijatie 
súboru od odosielateľa. Ak chcete 
súbor prijať, vyberte možnosť 
Áno.

TIP! Pohľadom na lištu priebehu sa 
uistite, či sa súbor odosiela.

Poznámka: značky a logá Bluetooth® 
sú majetkom spoločnosti Bluetooth 
SIG, Inc. a akékoľvek používanie 
takýchto značiek spoločnosťou LG 
Electronics je v súlade s licenciou. 
Ďalšie obchodné známky a obchodné 
názvy sú majetkom príslušných 
vlastníkov.

Používanie telefónu ako Mass 
storage

Telefón môžete používať ako 
veľkokapacitné pamäťové zariadenie.
1   Pripojte kábel USB k telefónu a k 

počítaču.
2   V kontextovej ponuke telefónu 

vyberte možnosť Mass storage.

3   Pripojte telefón k počítaču. 
Telefón počas prenosu 
neodpájajte.

4   Všetky súboru telefónu sa 
automaticky uložia na pevný disk 
počítača.

Synchronizácia telefónu s 
počítačom

Telefón môžete synchronizovať s 
počítačom, aby ste zabezpečili súlad 
všetkých vašich dôležitých údajov a 
dátumov, ale tiež kvôli zálohovaniu 
súborov, vďaka čomu môžete zostať 
bez starostí.

Zálohovanie a obnovovanie 
informácií vášho telefónu

1   Pripojte kábel USB k telefónu a k 
počítaču.

2   V kontextovej ponuke telefónu 
vyberte možnosť PC suite.

3   Kliknite na ikonu Zálohovať a 
vyberte možnosť Zálohovať alebo 
Obnoviť.
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4   Označte obsah, ktorý si želáte 
zálohovať alebo obnoviť. Vyberte 
umiestnenie, do ktorého si 
želáte zálohovať informácie 
alebo z ktorého si želáte obnovu 
informácií. Kliknite na OK.

5   Vaše informácie budú zálohované.

Prezeranie súborov telefónu 
na PC

1   Pripojte kábel USB k telefónu a k 
počítaču.

2   V kontextovej ponuke telefónu 
vyberte možnosť PC suite.

3   Po vyhľadaní sa telefón 
automaticky pripojí.  

TIP! Zobrazenie obsahu telefónu na 
počítači vám uľahčuje usporiadanie 
súborov, organizovanie dokumentov 
a odstraňovanie obsahu, ktorý už 
nepotrebujete.

Synchronizovanie kontaktov

1   Pripojte USB kábel k telefónu  
a k PC.

2   V kontextovej ponuke telefónu 
vyberte možnosť PC suite.

3   Kliknite na ikonu Kontakty. 
Počítač naimportuje a zobrazí 
všetky kontakty uložené na karte 
SIM a v telefóne.

4   Vyberte možnosť Pamäť 
telefónu. Počítač vyexportuje 
kontakty do telefónu.

5   Kliknite na ponuku Súbor a 
vyberte možnosť Uložiť. Teraz si 
môžete vybrať, kam chcete uložiť 
svoje kontakty.

Poznámka: na zálohovanie kontaktov 
uložených na karte SIM kliknite na 
priečinok karty SIM na ľavej strane 
obrazovky počítača. Kliknite pravým 
tlačidlom myši na kontakt a potom na 
možnosť Vybrať všetky. Opäť kliknite 
pravým tlačidlom myši na kontakt 
a vyberte možnosť Kopírovať do 
pamäte telefónu. Následne kliknite 
na priečinok Telefón v ľavej časti 
obrazovky a zobrazia sa všetky čísla.

Pripojenie
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Synchronizovanie správ

1   Pripojte kábel USB k telefónu a k 
počítaču.

2   V kontextovej ponuke telefónu 
vyberte možnosť PC suite.

3  Kliknite na ikonu Správy.
4   Všetky správy nachádzajúce sa  

v telefóne sa zobrazia v 
priečinkoch na obrazovke.

5   Použite panel nástrojov v hornej 
časti obrazovky na úpravu  
a reorganizáciu správ.
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Nastavenia

Zmena profilov

1   Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte 
možnosť Nastavenia.

2   Vyberte Profily a potom zvoľte 
profil, ktorý chcete upravovať.

3   Vyberte možnosť Voľby a potom 
možnosť Upraviť.

4   Tu môžete zmeniť všetky 
zvonenia, ich hlasitosti a možnosti 
upozornení.

Používanie režimu počas letu

Ak chcete zapnúť režim počas letu, 
stlačte tlačidlo Ponuka a potom 
vyberte možnosti Nastavenia a 
Profily. Vyberte Režim počas 
letu na jeho aktiváciu. Počas 
aktivovaného režimu počas letu 
nebudete môcť uskutočňovať 
hovory, pripojiť sa k internetu ani 
odosielať správy.

Zmena nastavení telefónu

1   Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte 
možnosť Nastavenia.

2   Vyberte možnosť Telefón a potom 
vyberte spomedzi nasledujúcich 
položiek.
Aut. uzamknutie klávesnice –  
vyberte časový limit 
automatického uzamknutia 
tlačidiel.
Jazyky – zmeňte jazyk, v ktorom 
sa zobrazuje prostredie telefónu 
GW300.
Úspora energie – vyberte, či 
chcete výrobné nastavenie úspory 
energie nastaviť na možnosť Vyp., 
Len v noci alebo Vždy zapnuté.
Informácie – zobrazenie 
technických informácií o telefóne 
GW300.

Zmena nastavení displeja

1   Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte 
možnosť Nastavenia.
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2   Vyberte možnosť Displej a potom 
vyberte spomedzi možností:
Motív obrazovky – vyberte motív 
pre východiskovú obrazovku, 
úvodnú obrazovku alebo 
obrazovku pri vypnutí.
Štýl ponúk – vyberte zobrazenie 
ponúk: Štýl zoznamu alebo Štýl 
mriežky.
Vytáčanie – nastavenie štýlu 
a veľkosti písma pri vytáčaní 
telefónneho čísla.
Písmo – nastavenie veľkosti 
písma.
Podsvietenie – vyberte, ako 
dlho má zostať podsvietenie 
aktivované. Jas hlavnej obrazovky 
môžete nastaviť aj pomocou 
navigačných tlačidiel.

TIP! Čím dlhšie je podsvietenie 
zapnuté, tým vyššia je spotreba 
energie batérie, takže bude možno 
potrebné častejšie telefón nabíjať.

Motív telefónu – rýchla zmena 
celkového vzhľadu obrazovky.

Uvítacia správa – po výbere 
možnosti Zap. môžete napísať 
uvítaciu správu. Táto správa sa 
zobrazí na obrazovke pri každom 
zapnutí telefónu.

Zmena dátumu a času

1   Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte 
možnosť Nastavenia.

2   Vyberte Dátum a čas a zvoľte  
z nasledovného zoznamu:
Čas – môžete zadať aktuálny čas. 
Môžete nastaviť formát času: 24 
hodín alebo 12 hodín. Môžete 
vybrať mesto ako časové pásmo.
Dátum – môžete zadať aktuálny 
dátum. Môžete nastaviť formát 
dátumu: (RRRR.MM.DD, DD.MM.
RRRR alebo MM.DD.RRRR).
Aut. aktualizácia dátumu a 
času – ak vyberiete možnosť 
Zap., telefón bude automaticky 
aktualizovať dátum a čas.
Letný čas – vyberte, či sa má 
alebo nemá aktivovať funkcia 
letného času. Pre vybraté 
domovské mesto môžete nastaviť 
posun letného času o 1 alebo  
2 hodiny.
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Zmena nastavení 
zabezpečenia

Zmenou nastavení zabezpečenia 
môžete ochrániť svoj telefón GW300 
a dôležité údaje, ktoré sú v ňom 
uložené.
1   Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte 

možnosť Nastavenia.
2   Vyberte Zabezpečenie a zvoľte  

z nasledovného zoznamu:
Kód PIN – vyberte, či bude pri 
zapnutí telefónu požadované 
zadanie kódu PIN.
Uzamknutie telefónu – vyberte 
bezpečnostný kód uzamknutia 
telefónu: Pri zapnutí, Pri výmene 
karty SIM alebo Okamžité.
Zmeniť kódy – zmena kódu PIN 
(táto položka ponuky sa zobrazí iba 
vtedy, ak je možnosť Požiadavka 
na kód PIN nastavená na hodnotu 
Zap.), kódu PIN2, bezpečnostného 
kódu alebo kódu ATMT.

Poznámka: bezpečnostný kód 
Bezpečnostný kód chráni telefón 
pred neoprávneným používaním. 
Predvolený bezpečnostný kód 
je „0000“. Bezpečnostný kód je 
potrebný na odstránenie všetkých 
záznamov z telefónu a na aktiváciu 
ponuky Obnoviť nastavenia. 
Bezpečnostný kód je tiež potrebný 
na zapnutie alebo vypnutie funkcie 
uzamknutia telefónu, čím sa zabráni 
jeho neoprávnenému používaniu. 
Predvolený bezpečnostný kód možno 
zmeniť v ponuke Zabezpečenie > 
Zmeniť kódy.

Zobrazenie stavu pamäte

Telefón GW300 má k dispozícii tri 
pamäte: pamäť telefónu, karta SIM a 
externá pamäťová karta (pamäťovú 
kartu si možno budete musieť 
zakúpiť osobitne).  
Pomocou Správcu pamäte môžete 
zobraziť stav využitia jednotlivých 
pamätí a množstvo voľného miesta.
Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte 
možnosť Nastavenia, potom vyberte 
možnosť Informácie o pamäti. 

Nastavenia
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Zobrazí sa aktuálny stav pamätí 
telefónu GW300. 
Ak do telefónu vložíte externú 
pamäťovú kartu, môžete tiež vybrať 
možnosť Nastavenie ukladania 
a potom vybrať predvolené 
umiestnenie pri ukladaní položiek.

Vynulovanie telefónu

Pomocou možnosti Obnoviť 
nastavenia v ponuke Nastavenia 
môžete obnoviť predvolené hodnoty 
všetkých nastavení. 
Na aktiváciu tejto funkcie potrebujete 
bezpečnostný kód.

Inovácia softvéru

Program na inováciu softvéru 
mobilného telefónu LG

Bližšie informácie o používaní  
a inštalácii tohto programu nájdete 
na stránke http://cz.lgmobile.com

Táto funkcia umožňuje jednoducho 
a pohodlne inovovať softvér na 
najnovšiu verziu cez Internet bez 
toho, aby ste museli navštíviť naše 
servisné stredisko.

Keďže program na inováciu softvéru 
mobilného telefónu vyžaduje 
maximálnu pozornosť používateľa 
počas celého trvania procesu 
inovácie, predtým, ako budete 
postupovať ďalej, si vždy prečítajte 
všetky pokyny a poznámky v každom 
kroku. 

Pozor – pri odpojení komunikačného 
kábla USB alebo batérií počas 
inovácie môže dôjsť k vážnemu 
poškodeniu telefónu. 

Keďže výrobca nepreberá žiadnu 
zodpovednosť za stratu údajov 
počas procesu inovácie, odporúča 
sa dopredu si zaznamenať všetky 
dôležité informácie na ich uchovanie.
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Príslušenstvo

K mobilnému telefónu je k dispozícii rozličné príslušenstvo. Tieto doplnky 
možno vybrať podľa svojich osobných komunikačných potrieb. 

Batéria

Cestovný adaptér

Kombinovaná súprava handsfree

Dátový kábel 

POZNÁMKA:
• Používajte vždy originálne príslušenstvo LG.
• Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
• V rôznych oblastiach sa príslušenstvo môže líšiť.
•  Ďalšie informácie vám poskytne miestna  servisná spoločnosť alebo 

predajca.
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Sieťová služba

Bezdrôtový telefón opísaný v tomto 
návode je schválený na používanie v 
sieťach GSM 850, E-GSM 900, DCS 
1800 a PCS 1900.
Niekoľko funkcií opísaných v tejto 
príručke sa nazýva Služby siete. 
Ide o špeciálne služby, ktoré vám 
poskytne miestny poskytovateľ 
bezdrôtových služieb. Predtým, 
než budete môcť tieto Služby 
siete využívať, musíte si ich u 
svojho poskytovateľa predplatiť. 
Poskytovateľ služieb vám tiež dodá 
pokyny na používanie týchto služieb.

Všeobecné

Názov výrobku: GW300
Systém:  GSM 850 / E-GSM 900 / 

DCS 1800 / PCS 1900 

Teploty okolia

Max. :  +55 °C (vybíjanie) 
+45 °C (nabíjanie)

Min. : -10 °C

Technické údaje

Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, 
ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania 
a pokynmi pre používateľa uvedenými v tomto návode na používanie. Prípadné rozdiely 
spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, 
vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely 
spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, 
nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a 
nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.
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Riešenie problémov

Táto kapitola zahŕňa niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas 
používania telefónu. Niektoré problémy vyžadujú telefonát poskytovateľovi 
služieb, ale väčšinu problémov, s ktorými sa stretnete, odstránite ľahko aj 
sami.

Správa Možné príčiny Možné nápravné opatrenia

Nedá sa 
pripojiť na 
sieť

Slabý signál
Mimo mobilnej siete 

Presuňte sa vyššie k oknu alebo 
voľnému priestranstvu. Pozrite 
si mapu pokrytia poskytovateľa 
služieb.

Kódy 
nesúhlasia

Ak chcete zmeniť 
bezpečnostný kód, nový 
kód musíte potvrdiť jeho 
opätovným zadaním. 
Dva zadané kódy 
nesúhlasia.

Obráťte sa na poskytovateľa 
služieb.

Funkcia 
sa nedá 
nastaviť

Nie je podporovaná 
poskytovateľom služieb 
alebo sa vyžaduje 
registrácia

Obráťte sa na poskytovateľa 
služieb.

Hovory 
nie sú k 
dispozícii

Chyba vytáčania  
Vložená nová SIM karta 
Vyčerpali ste kredit

Neoverená nová sieť. 
Skontrolujte nové obmedzenia. 
Obráťte sa na poskytovateľa 
služieb alebo vynulujte limit 
pomocou kódu PIN 2.
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Riešenie problémov

Správa Možné príčiny Možné nápravné opatrenia

Telefón 
sa nedá 
zapnúť

Tlačidlo Zap./Vyp. bolo 
stlačené príliš krátko
Batéria vybitá  
Špinavé kontakty 
batérie

Stlačte tlačidlo Zap./Vyp. aspoň 
na dve sekundy.
Nabite batériu. Skontrolujte 
indikátor nabíjania ba displeji.
Očistite kontakty.

Chyba 
nabíjania

Batéria je úplne vybitá
Teplota je mimo rozsah

Problém s kontaktmi

Žiadne sieťové napätie

Chybná nabíjačka

Nesprávna nabíjačka

Chybná batéria

Nabite batériu.
Uistite sa, že okolitá teplota je 
správna, chvíľu počkajte a potom 
ju znovu nabite.
Skontrolujte napájanie 
a pripojenie k telefónu. 
Skontrolujte kontakty batérie a v 
prípade potreby ich očistite.
Zapojte ju do inej zásuvky alebo 
skontrolujte napätie.
Ak sa nabíjačka nezahrieva, 
vymeňte ju.
Používajte len originálne 
príslušenstvo spoločnosti LG.
Vymeňte batériu.

Nepovolené 
číslo

Je zapnutá funkcia 
pevného vytáčaného 
čísla.

Skontrolujte nastavenia.



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

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

using scissors. 

How to fold
Fold Quick Reference Guide along the 
perforated line so that the cover faces 
upwards as illustrated below.  



QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING LG 
MOBILE PHONE

GW300

To call a speed dial number, press and hold the assigned 
number until the contact appears on screen. The call will begin 
automatically and there is no need to press   .

Messaging

Messaging
Your GW300 includes functions related to SMS (Short Message 
Service), MMS (Multimedia Message Service) as well as the 
network’s service messages. To use these functions, press Menu 
and select Messaging.
Entering text
You can enter alphanumeric characters using the phone’s keypad. 
For example, storing names in contacts, writing a message and 
creating scheduling events in the calendar all require entering text.  
The following text input methods are available in the phone: Abc 
mode, and 123 mode.
Note: Some fields may allow only one text input mode (e.g. 
telephone number in contact fields).

Parts of the phone

 For more details, please refer to the User Guide.

Calling
Making a call
1  Make sure your phone is on.
2   You can use the keypad. To delete a digit press  or the 

back arrow.
3  Press  to begin the call.
4   To end the call, press .

TIP! To enter + when making an international call, press and 
hold 0.

Speed dialling
You can assign a speed dial number to a contact you call 
frequently.
1   Press Menu open the main menu. Select Contacts, then select 

Speed dials.
2   Your voicemail is preset to speed dial 1 and you cannot change 

this. Select any other number either by using the navigation 
keys and selecting Add or by pressing the hard key number.

3   Your contacts will open. Select the contact you’d like to assign 
to that number using the navigation keys then select OK.

1

2

3
4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

1. Earplece
2.  Main LCD
3.   Send key
4. Multitasking key
5.  Alpha numeric keys
6.  Soft keys  

(Left soft key / Right soft key)

7.  Confirm key / OK key
8. End key
9.  Clear / lock key
10.  Navigation key
11. Side keys
12.  Micro SD memory card socket
13. Camera key



After you’ve shot your video
A still image representing your captured video will appear on 
screen. The following options are available:
Back - Go back to previous menu.

   Album - Press to look at the other video clips in your 
album. Your current video clip will be saved.

    Play - Press to play the video you have just recorded.
   New - Press to shoot another video straight away. Your 

current video will be saved.
   Send - Send the video as MMS, as an Email or via 

Bluetooth. 
   Delete - Delete the video you have just recorded. The 

viewfinder will reappear.
Options - You can change the name of the video clip.

MP3 Player

Your GW300 has a built-in music player so you can play all your 
favourite music.
Note: 
•  Before using music player, you will need to transfer music file 

onto your phone.

•  Music player supports codec types as follows: MP3, WMA, 
AAC. Music player does not necessarily support all features and 
variations of file formats.

To access the music player, press Menu and select Multimedia.  
From here you can access to:
Recently played - Only appears when music is playing. When you 
select this, you can go back to the on-going player.
All tracks - Contains all of the songs you have on your phone.
Playlists - Contains any playlists you have created.
Artists - Allows you to view all tracks sorted by artist.
Albums - Allows you to view all tracks sorted by album.
Genres - Allows you to view all tracks sorted by genre.
Shuffle tracks - Allows you to play all of the songs in random order.

FM radio

Listening to the radio
1  Press Menu and select Multimedia, then choose FM radio.
2   Select the channel number of the station you would like to 

listen to.
Note:  You can listen to the radio via built-in speaker. Press 

Options, select Listen via speaker.

Text input mode using the keypad
When you want 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.

Camera

Taking a quick photo
1   Press  and hold the key on the right side of the phone.  
2   Point the lens towards the subject of the photo.
3   Press  to take a photo.

TIP! To access this function press unlock.

After you’ve taken your photo
Your captured photo will appear on the screen. The following 
options are available:
Back - Go back to previous menu.

  Album - View the My images you have taken in your 
album.

   Send - Send the photo as MMS, as an Email or via 
Bluetooth. 

   New - Take another photo straight away. Your current photo 
will be saved.

   Use as - Set the image you have just taken as wallpaper, a 
contacts image or in your start-up/shut down screen. 
(Contact image can only be added to contacts saved to your 
phone, not your SIM card.)

   Delete - Delete the photo you have just taken. The 
viewfinder will reappear.

Options - You can change the name of the image or edit the 
image file.

Video camera

Shooting a quick video
1   Press and hold  the key on the right side of the phone.  
2   Select Video menu by pressing navigation key < in the quick 

menu.  
3   Focus the camera on what to record.
4   Press  once to start recording.
5   Rec will appear at the bottom of the viewfinder. Press  again 

to stop recording.



ZÁRUČNÍ LIST 
MOBILNÍ TELEFONY 

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u  
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

MODEL:

VÝROBNÍ ČÍSLO:

SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:

DATUM PRODEJE:

RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE:

CZ
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Výrobek byl před odesláním přezkoušen a výrobce je zodpovědný za jeho 
vlastnosti stanovené normou. Za předpokladu, že výrobek bude umístěn, zapojen 
a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu na obsluhu, poskytuje se 
spotřebiteli záruka podle § 620 Občanského zákoníku. Záruční oprava bude 
realizována prostřednictvím autorizovaných servisních středisek společnosti LG 
Electronics .

Spotřebitel ztrácí oprávnění  na záruku v těchto případech:
• Nefunkčnost způsobená chybnou instalací
• Používání přístroje v rozporu s návodem  na obsluhu
• Neodborným  nebo neoprávněným zásahem
•  Závady způsobené  používaním nebo  skladováním výrobku ve vlhkém , prašném 

nebo jinak nevhodném prostředí 
• Při přímém kontaktu s kapalinou
• Mechanické poškození
• Závady způsobené  používaním jiného než  doporučeného příslušenství
• Bylo manipulováno s výrobním číslem přístroje, resp. je nečitelné
• Poškození  vzniklé  používaním přístroje či jeho opotřebovaním
• Živelné pohromy

Seznam servisních středisek pro produkty společnosti LGE najdete na :  
www.lge.cz  
Další informace o mobilních telefonech společnosti LGE najdete na :  
http://cz.lgmobile.com
V případě, že potřebujete poradit, kontaktujte naší infolinku :
810 555 810

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u  
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

WC_Czech-Slovakia(100*120)1.1_052   2 2008.5.15   11:21:45 AM



ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

1.ČÍSLO ZAKÁZKY: Razítko a podpis: 

DATUM PŘÍJMU:

UKONČENÍ OPRAVY:

SERVISNÍ ÚKON:   

1.ČÍSLO ZAKÁZKY: Razítko a podpis: 
DATUM PŘÍJMU:

UKONČENÍ OPRAVY:

SERVISNÍ ÚKON:   

1.ČÍSLO ZAKÁZKY: Razítko a podpis: 

DATUM PŘÍJMU:

UKONČENÍ OPRAVY:

SERVISNÍ ÚKON:   

1.ČÍSLO ZAKÁZKY: Razítko a podpis: 

DATUM PŘÍJMU:

UKONČENÍ OPRAVY:

SERVISNÍ ÚKON:   
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MODEL:

VÝROBNÉ ČÍSLO:

SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:

DÁTUM PREDAJA:

PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU:

SK

ZÁRUČNÝ LIST 
MOBILNÉ TELEFÓNY 

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registry vedenom  
Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762
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Záručné podmienky:
Výrobok bol pred odoslaním preskúšaný a výrobca je zodpovedný za jeho 
vlastnosti stanovené normou .Za predpokladu, že výrobok bude umiestnený, 
zapojený a používaný v súlade s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu, 
poskytuje sa spotrebiteľovi záruka podľa § 620 Občianskeho zákonníka. Záručná 
oprava bude realizovaná prostredníctvom autorizovaných servisných stredísk 
spoločnosti LG Electronics .

Spotrebiteľ stráca oprávnenie na záruku v týchto prípadoch:
• Nefunkčnosť spôsobená chybnou inštaláciou
• Používaním prístroja v rozpore s návodom na obsluhu
• Neodborným alebo neoprávneným zásahom
•  Závady spôsobené používaním ,alebo skladovním výrobku vo vlhkom ,prašnom 

,alebo inak nevhodnom prostredí 
• Pri priamom kontakte s kvapalinou 
• Mechanické poškodenie
• Závady spôsobené používaním iného ako doporučeného príslušenstva
• Bolo manipulované s výrobným číslom prístroja ,resp je nečitateľné
• Poškodeníe vzniknuté používaním prístroja či jeho opotrebovaním
• Živelné pohromy

Zoznam servisných stredísk pre produkty spoločnosti LGE nájdete na : 
www.lge.sk 

Ďaľšie informácie o mobilných telefónoch spoločnosti LGE nájdete na :  
http://cz.lgmobile.com
Potrebujete poradiť ,kontaktujte našu infolinku :
0850 111 154

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registry vedenom  
Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762
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ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

1.ČÍSLO ZAKÁZKY: Pečiatka a podpis 

DÁTUM PRÍJMU:

UKONČENIE OPRAVY:

SERVISNÝ ÚKON:  

1.ČÍSLO ZAKÁZKY: Pečiatka a podpis 

DÁTUM PRÍJMU:

UKONČENIE OPRAVY:

SERVISNÝ ÚKON:

1.ČÍSLO ZAKÁZKY: Pečiatka a podpis 

DÁTUM PRÍJMU:

UKONČENIE OPRAVY:

SERVISNÝ ÚKON:

1.ČÍSLO ZAKÁZKY: Pečiatka a podpis 

DÁTUM PRÍJMU:

UKONČENIE OPRAVY:

SERVISNÝ ÚKON:
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