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Toto zařízení je možné používat ve všech evropských zemích.

Pásmo 5150 – 5350 MHz je omezeno pouze na používání uvnitř 

budov.

Wi-Fi (WLAN)

Toto zariadenie môžete používať vo všetkých európskych 

krajinách.

Pásmo 5150 – 5350 MHz je možné používať iba v interiéri.

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.

The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

Wi-Fi (WLAN)



Uživatelská příručka k telefonu LG-P760
Tento průvodce vám pomůže seznámit se s telefonem.

Další informace naleznete na webové stránce www.lg.com. Nebo na www.lg.cz

• Některé části obsahu v této příručce nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu. 
Funkce se mohou lišit v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb.

• Tento přístroj není doporučeno používat zrakově postiženým osobám, protože má 
dotykovou klávesnici na displeji.

• Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou 
registrované ochranné známky společnosti LG Group a jejích dceřiných společností. 
Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

• Google™, Mapy™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ a Play Store™ jsou 
ochranné známky společnosti Google, Inc.
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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 LG-P760 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 osobám 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 existovat rozdíly mezi úrovněmi 
SAR jednotlivých modelů telefonů LG, jsou 
všechny modely navrženy tak, aby splnily 
příslušné směrnice pro vystavení rádiovým 
vlnám.

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

• Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu, 
testovaný pomocí systému DASY4, je pro použití 
u ucha 0,395 W/kg (10 g) a při nošení na těle 
0,494 W/kg (10 g).

• Toto zařízení splňuje požadavky směrnic 
týkajících se vyzařování RF energie tehdy, když 
se používá v normální provozní poloze u ucha, 
nebo když se nachází alespoň 1,5 cm od 
těla. Pokud je zařízení umístěno v obalu, na 
sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí 

takový doplněk obsahovat kovové součásti a 
měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. 
Za účelem přenášení datových souborů nebo 
zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení 
k síti. V některých případech může být přenos 
datových souborů nebo zpráv pozdržen až do 
dosažení takového připojení. Zajistěte, aby byly 
dodrženy výše uvedené hodnoty vzdálenosti 
zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos 
dokončen.
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Návod pro bezpečné a efektivní použití

Informace o směrnici FCC 
týkající se hodnot SAR
Váš mobilní telefon je navržen tak, aby vyhovoval 
také požadavkům týkajících se vystavení rádiovým 
vlnám vytvořených americkou komisí FCC (Federal 
Communications Commission) a kanadským 
průmyslem. Tyto požadavky stanoví hranici SAR 
1,6 W/kg v průměru na 1 gram tkáně.

Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu, 
testovaný pomocí tohoto systému, je pro použití u 
ucha 0,40 W/kg (10 g) a při nošení na těle 0,85 
W/kg (10 g).

Zařízení vyhovuje požadavkům FCC pro vystavení 
VF energii, pokud je dodržována minimální 
vzdálenost 1 cm mezi tělem uživatele a zadní 
částí telefonu.

Péče o výrobek a jeho údržba

 UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a 

příslušenství, které jsou schváleny pro použití 

s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití 

jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení 

platnosti schválení nebo záruky vztahující se na 

telefon, a mohlo by být nebezpečné.
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• Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti 
opravy jej odneste kvalifikovanému servisnímu 
technikovi.

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

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

• Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů 
tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.

• Zabezpečte přístroj před pádem.

• Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím 
nebo otřesům.

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

• Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej 
mokrýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení 
elektrickým proudem nebo k vážnému 
poškození telefonu.
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Návod pro bezpečné a efektivní použití
• Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého 

materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by 
tak nebezpečí vzniku požáru.

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

• Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.

• Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném 
místě.

• Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo 
prachu.

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

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

• Nevystavujte telefon působení kapalin ani 
vlhkosti.

• Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte 
opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.
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• Rozbité, odštípnuté nebo prasklé sklo 
nepoužívejte, nedotýkejte se jej, ani se je 
nepokoušejte vyjmout či opravit. Na poškození 
skleněného displeje z důvodu hrubého nebo 
nesprávného zacházení se nevztahuje záruka.

• Váš telefon je elektronické zařízení, které při 
běžném provozu vytváří teplo. Extrémně dlouhý, 
přímý kontakt s kůží, bez možnosti přiměřeného 
větrání, může způsobit nepohodlí nebo mírné 
popáleniny. Z tohoto důvodu zacházejte 
s telefonem během používání a ihned po použití 
opatrně.

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.
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Návod pro bezpečné a efektivní použití
• Bezpečnost na silnici

• Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání 
mobilních telefonů při řízení v dané oblasti.

• Během řízení nedržte telefon v ruce.

• Věnujte plnou pozornost řízení.

• Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním 
zastavte a zaparkujte.

• Vysokofrekvenční energie může ovlivnit 
elektronické systémy vozidla, například 
autorádio nebo bezpečnostní vybavení.

• Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, 
neumisťujte na něj žádné překážky v podobě 
nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového 
zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo 
vážnému zranění z důvodu nesprávného 
fungování.

• Při poslechu hudby ve venkovních prostorách 
zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na 
rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého 
okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.
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Zabraňte poškození sluchu
Abyste zamezili možnému poškození 
sluchu, neposlouchejte příliš hlasitý 
zvuk dlouhou dobu.

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

• Pokud při použití sluchátek neslyšíte osoby 
hovořící blízko vás, nebo pokud osoba sedící 
vedle vás slyší, co posloucháte, snižte hlasitost.

POZNÁMKA: Nadměrný hluk a tlak 
sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.

Kardiostimulátor
Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální 
vzdálenost mezi mobilním telefonem a 
kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení 
možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm.

Proto používejte telefon na uchu opačném ke 
straně, na které se nachází kardiostimulátor, a 
nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li nějaké 
dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje 
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Návod pro bezpečné a efektivní použití
s kardiostimulátorem, obraťte se na svého 
poskytovatele léčebné péče.

Skleněné části
Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze 
skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud 
zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho 
vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití 
skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho 
odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo 
vyměněno poskytovatelem autorizovaného servisu.

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

Prostředí s nebezpečím výbuchu
• Telefon nepoužívejte v místě tankování paliv.

• 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.
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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.

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

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

Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází 
k paměťovému efektu, který by mohl snížit 
výkon baterie.
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• 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. Baterie může projít stovkami 
nabíjecích cyklů, než je nutné ji vyměnit.

• 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.

• 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.

Návod pro bezpečné a efektivní použití
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• Skutečná životnost baterie je závislá na 
konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání 
vzorů, baterii a podmínkách prostředí.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost LG Electronics tímto 
prohlašuje, že produkt LG-P760 
odpovídá základním požadavkům 
a dalším relevantním ustanovením 
směrnice 1999/5/EC. Kopii prohlášení 
o shodě Declaration of Conformity 
(Prohlášení o shodě) naleznete na adrese 
http://www.lg.com/global/support/
cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp.

Okolní teplota

Max.:  +50 °C (vybíjení), +45 °C (nabíjení)

Min.: -10 °C

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 

http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp.
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vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z 
odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně 
poskytnutá záruka.

Poznámka: Software typu Open Source

Pokud chcete získat odpovídající zdrojový 
kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími 
otevřenými licencemi, navštivte webovou 
stránku http://opensource.lge.com/ 

Všechny uvedené licenční podmínky, právní 
omezení a upozornění jsou k dispozici ke 
stažení spolu se zdrojovým kódem.

Pokud chcete zjistit shodu tohoto 
produktu, obraťte se na kancelář:

LG Electronics Inc. EU Representative, 

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, 
The Netherlands 

Návod pro bezpečné a efektivní použití
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Likvidace starých zařízení 

1  Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného 
kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že 
se na výrobek vztahuje směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2002/96/EC.

2  Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte 
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 zdraví. 

4  Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče 
získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení 
nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.  

Likvidace použitých baterií/akumulátorů 
1  Pokud je u baterií/akumulátorů daného 

výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru 
v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na ně 
vztahuje směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2006/66/EC.

2  Tento symbol může být kombinován s chemickými 
značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), 
pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 
0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.

3  Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány 
odděleně od běžného komunálního odpadu 
prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto 
účelem vládou nebo místní samosprávou.

4  Správný způsob likvidace starých baterií/
akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním 
vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.  

5  Bližší informace o likvidaci starých baterií/
akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve 
sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste 
výrobek zakoupili.

Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců. Postupné 
snižování kapacity baterie je projevem jejího přirozeného

opotřebení a nelze je považovat za vadu ve smyslu 
Občanského zákoníku.
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Před prvním použitím telefonu si 
prosím přečtěte tyto informace!
Než mobil předáte do servisu nebo zavoláte 
zástupce podpory, projděte prosím tento oddíl, zda 
neobsahuje popis některé z potíží, s nimiž jste se 
u svého telefonu setkali.

1. Paměť telefonu
Pokud budete chtít uvolnit více paměti, budete 
muset spravovat aplikace a smazat některá data, 
například aplikace nebo zprávy.

Správa aplikací 

1  Na domovské obrazovce klepněte na klávesu 
Menu  a na Nastavení aplikace.

2  Když se zobrazí seznam aplikací, najděte 
aplikaci, kterou chcete vypnout, a klepněte 
na ni.

3  Klepněte na Odinstalovat a pak klepnutím na 
OK potvrďte, že požadovanou aplikaci chcete 
odinstalovat.

2. Optimalizace výdrže baterie
Výdrž baterie do dalšího nabíjení můžete prodloužit 
vypnutím funkcí, u kterých nepotřebujete jejich 
trvalý chod na pozadí. Můžete také sledovat, jak 

Informace o telefonu
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aplikace a systémové prostředky spotřebovávají 
energii baterie. 

Prodloužení výdrže baterie

–  Vypněte signály, které právě nepoužíváte, 
například Wi-Fi, Bluetooth nebo GPS. 

–  Snižte jas obrazovky a nastavte kratší interval 
vypnutí obrazovky.

–  Vypněte automatickou synchronizaci aplikací 
Gmail™, Kalendář, Kontakty a dalších aplikací.

–  Některé stažené aplikace mohou snížit životnost 
baterie.

–  Při používání stažených aplikací kontrolujte 
úroveň nabití baterie.

Zobrazení úrovně nabití baterie

1  Na domovské obrazovce klepněte na klávesu 

Menu  a klepněte na Systémová nastavení 
> Info o telefonu > Baterie.

2  Stav baterie (zda se nabíjí nebo nenabíjí) 
a úroveň nabití se zobrazují v horní nabídce 
obrazovky.

Sledování a řízení spotřeby baterie

1  Na domovské obrazovce klepněte na klávesu 

Menu  a klepněte na Systémová nastavení 

> Úsporný režim > Využití baterie.

2  V dolní části obrazovky je uvedena doba 
použití baterie. Může to být buď doba od 
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posledního připojení ke zdroji energie, nebo 
(v době připojení ke zdroji energie) doba, po 
kterou přístroj běžel na energii z baterie. Na 
obrazovce je také výpis aplikací nebo služeb, 
které využívají energii baterie, seřazených od 
nejvyšší po nejnižší spotřebu.

3.  Instalace operačního systému 
typu Open Source

Pokud do telefonu nainstalujete operační systém 
typu Open Source a nebudete používat operační 
systém dodaný výrobcem, nemusí telefon fungovat 
správně.

Upozornění

• Pokud instalujete a používáte jiný operační 
systém, než byl poskytnut výrobcem, na 
telefon se již nevztahuje záruka. 

• Chcete-li chránit telefon a osobní údaje, 
stahujte aplikace pouze z důvěryhodných 
zdrojů, jako je například obchod Play. Pokud 
nejsou aplikace v telefonu instalovány 
správně, telefon nemusí fungovat správně 
nebo může dojít k závažným chybám. Bude 
třeba odinstalovat všechny tyto aplikace a 
veškerá jejich data a nastavení z telefonu.
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4.  Používání funkcí Přejet 
prstem, Odemknutí obličejem, 
Gesto, PIN nebo Heslo

Zabezpečte telefon tím, že nastavíte Odemknutí 
obličejem nebo bezpečnostní Gesto, PIN nebo 
Heslo. Pokud chcete nastavit zámek obrazovky, 
postupujte podle pokynů níže.

Na domovské obrazovce klepněte na klávesu 

Menu , klepněte na Systémová nastavení 

> Uzamknout obrazovku > Vyberte zámek 

obrazovky a zvolte některou z možností Žádné, 

Přejet prstem, Odemknutí obličejem, Gesto, PIN 

nebo Heslo.

POZNÁMKA
V případě, že byste měli problémy 

s Odemknutím obličejem, můžete jako zálohu 

pro odemčení obrazovky použít bezpečnostní 

gesto nebo PIN.
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Upozornění

Při používání Bezpečnostního gesta, kódu PIN 

nebo Hesla buďte opatrní. Je velice důležité, 

abyste si nastavené bezpečnostní informace 

zapamatovali. Na zadání informací pro 

odemknutí obrazovky máte 5 pokusů. Pokud 

všech 5 příležitostí vypotřebujete, budete před 

dalším pokusem o odemknutí telefonu muset 

počkat 30 sekund.

Pokud si na Bezpečnostní gesto, kód PIN nebo 

Heslo nemůžete vzpomenout, postupujte takto: 

Pokud jste v telefonu přihlášeni do účtu Google 
a 5krát se vám nepodařilo použít správné gesto, 
klepněte na možnost Zapomněli jste gesto? 
Budete se muset přihlásit do účtu Google 
a budete vyzváni k vytvoření nového gesta.

Pokud jste nastavili záložní PIN, můžete obrazovku 
odemknout zadáním záložního kódu PIN.

Pokud jste účet Google v telefonu nevytvořili nebo 
jste zapomněli kód PIN nebo Heslo, bude třeba 
obnovit výrobní nastavení. Případně můžete telefon 
odemknout pomocí záložního kódu PIN.
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5.  Použití obnovení původního 
stavu (obnovení výrobního 
nastavení)  

Je-li v telefonu nutné obnovit originální nastavení, 
použijte funkci Obnovení původního stavu.

1  Vypněte přístroj. 

2  Stiskněte a déle než 10 sekund přidržte 
současně tato tlačítka tlačítko Napájení/
Zamknout + tlačítko Zvýšení hlasitosti + 
tlačítko Snížení hlasitosti.

3  Telefon se zapne a ihned obnoví výrobní 
nastavení.

Upozornění
Jestliže obnovíte původní stav, budou veškeré 

uživatelské aplikace a data smazány. Před 

obnovením původního stavu nezapomeňte 

zálohovat veškerá důležitá data.

6. Použití nouzového režimu 
Slouží k obnovení funkcí telefonu, který nefunguje 
správně.

1  Telefon vypněte a restartujte. Když se objeví 
animace restartování, zmáčkněte a podržte 
klávesu Snížení hlasitosti . V levém 
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spodním rohu hlavní obrazovky se pak zobrazí 
slova „Nouzový režim“.

2  Na domovské obrazovce klepněte na klávesu 

Menu  a na Nastavení aplikace.

3  Klepněte na některou z dostupných karet 
v horní části obrazovky a vyberte aplikace, 
které chcete odinstalovat.

4  Klepněte na Odinstalovat a potvrďte klepnutím 
na OK.

5  Po odinstalování aplikace telefon vypněte 
a restartujte.

7. Použití karty microSD
Obrázky, hudební soubory a videa lze ukládat do 
externí paměti. Před uložením těchto souborů do 
externí paměti musíte vložit kartu microSD. Pokud 
kartu microSD nevložíte, nebude možné tyto 
soubory do externí paměti ukládat. 
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Upozornění
Kartu microSD vyjímejte až po odpojení. 

V opačném případě může dojít k poškození 

karty microSD nebo telefonu a poškození dat 

na kartě microSD. Pokud chcete kartu microSD 

bezpečně odebrat, na domovské obrazovce 

klepněte na klávesu Menu  a klepněte na 

Systémová nastavení > Úložiště > Odpojit 

kartu SD > OK.

8.  Připojení telefonu k počítači 
prostřednictvím portu USB

1  Pro připojení telefonu k portu USB počítače 
použijte kabel USB dodaný s telefonem. 
Zobrazí se oznámení, že je USB připojeno, 
a uvidíte vyskakovací okno režimu připojení 
USB.

2  Klepnutím na možnost Synchronizace médií 

(MTP) potvrďte, že chcete přenést soubory 
mezi kartou microSD telefonu a počítačem.

Je-li telefon připojen jako úložné zařízení USB, 
budete na to upozorněni oznámením. Karta 
microSD telefonu je k počítači připojena jako disk. 
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Nyní můžete kopírovat soubory na kartu microSD 
i z ní.

9.  Otevírání a přepínání aplikací
Souběžné zpracování úloh v systému Android 
je snadné, protože umožňuje ponechat více 
spuštěných aplikací současně. Před otevřením 
další aplikace není potřeba ukončovat stávající 
aplikaci. Můžete používat několik otevřených 
aplikací a přepínat mezi nimi. Systém Android 
všechny aplikace spravuje, zastavuje a spouští 
podle potřeby tak, aby nečinné aplikace zbytečně 
nevyužívaly systémové zdroje.

Ukončení aplikace:

1  Stiskněte klávesu Aplikace  > Nastavení > 
Aplikace > kartu Spuštěné.

2  Přejděte na požadovanou aplikaci a stisknutím 
tlačítka Zastavit(Stop) ji zastavte.

TIP 

Pokud se chcete vrátit na nedávno použitou 

aplikaci, zmáčkněte a podržte klávesu Domů 

. Na obrazovce se pak zobrazí seznam 

aplikací, které jste v poslední době používali.
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10.  Instalace softwaru do 
počítače (LG PC Suite)

Počítačová aplikace „LG PC Suite“ je program, 
který vám pomůže připojit zařízení k počítači 
prostřednictvím kabelu USB a Wi-Fi. Po připojení 
můžete používat funkce svého zařízení v počítači.

S počítačovou aplikací „LG PC Suite“ můžete...

• spravovat a přehrávat obsah médií (hudbu, 
filmy, obrázky) ve vlastním počítači.

• odesílat multimediální obsah na své zařízení.

• synchronizovat data (rozvrhy, kontakty, záložky) 
ve svém zařízení a počítači.

• zálohovat aplikace ve svém zařízení.

• aktualizovat software ve svém zařízení.

• provádět zálohy a obnovení zařízení.

• přehrávat obsah multimédií v počítači z jiného 
zařízení.

POZNÁMKA 

V menu Nápověda v aplikaci můžete zjistit, jak 

počítačovou aplikaci „LG PC Suite“ používat.
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Instalace aplikace „LG PC Suite“

Počítačovou aplikaci „LG PC Suite“ lze stáhnout 
z webové stránky společnosti LG.

1  Přejděte na adresu www.lg.com a vyberte 
příslušnou zemi.

2  Přejděte na položku Podpora > MOBILNÍ 

PODPORA > Mobilní telefony LG > Vybrat 
model (LG-P760) nebo přejděte na položku 
Podpora > Podpora mobilního telefonu > 
Vybrat model (LG-P760).

3  Klepněte na možnost Synchronizace 

s počítačem v části PŘÍRUČKY A POLOŽKY KE 

STAŽENÍ a klepnutím na možnost STÁHNOUT 

stáhněte počítačový software „LG PC Suite“. 
Případně klepněte na možnost Synchronizace 

s počítačem v části Stažení a klepnutím na 
možnost Stáhnout synchronizaci pro POČÍTAČ 

WINDOWS stáhněte počítačový software „LG 

PC Suite“.

Systémové požadavky pro počítačový software 

„LG PC Suite“

• Operační systém: Windows XP 32 bitů (Service 
Pack 2), Windows Vista 32 bitů/64 bitů, 
Windows 7 32 bitů/64 bitů

• CPU: procesor 1 GHz nebo vyšší

• Paměť: RAM 512MB nebo vyšší
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• Grafická karta: rozlišení 1024 x 768, barvy 
32 bitů nebo vyšší

• Pevný disk: 100 MB nebo více volného místa na 
pevném disku (v závislosti na objemu uložených 
dat může být zapotřebí více místa na pevném 
disku).

• Požadovaný software: integrované ovladače LG.

POZNÁMKA 

Integrovaný ovladač LG USB

Integrovaný ovladač LG USB se vyžaduje pro 

připojení zařízení LG k počítači a nainstaluje se 

automaticky při instalaci softwaru do počítače 

„LG PC Suite“.

11.  Odemknutí obrazovky při 
použití datového připojení

Při použití datového připojení obrazovka po určité 
době nepoužívání ztmavne. Chcete-li LCD zapnout, 
stačí stisknout tlačítko Napájení/Zamknout .
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12.  Držte telefon rovně

Mobilní telefon držte rovně jako 

běžný telefon.
Při volání nebo příjmu hovorů či odesílání nebo 
příjmu dat dávejte pozor, abyste nedrželi telefon 
v dolní části, kde je umístěna anténa. Mohlo by to 
mít vliv na kvalitu hovoru.

13.  Pokud dojde k zamrznutí 
obrazovky

Jestliže telefon nereaguje na akce 
uživatele nebo obrazovka zamrzne, 
proveďte tento postup:
Vyjměte baterii, znovu ji vložte a zapněte telefon.

NEBO

Zmáčknutím a přidržením tlačítka Napájení/

Zamknout  po dobu 10 sekund telefon vypněte. 

Pokud je výrobek stále nefunkční, obraťte se na 

naše servisní centrum.
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14.  Telefon nepřipojujte, když 
zapínáte nebo vypínáte 
počítač. 

Před zapnutím nebo vypnutím počítače 
nezapomeňte telefon od počítače odpojit, aby 
nedošlo k chybám počítače.
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Telefon zapnete stisknutím a podržením tlačítka Napájení/Zamknout po dobu 3 sekund.

Pokud telefon chcete vypnout, zmáčkněte na 3 sekundy tlačítko Napájení/Zamknout a klepněte na 
možnost Vypnout a potvrďte klepnutím na OK.

Pohled zepředu 

Váš telefon

Klávesa Zpět 
–  Návrat na předchozí obrazovku.
–  Zavře vyskakovací nabídky a dialogová okna.

Sluchátko

Klávesa Menu 
–  Zobrazí dostupné možnosti pro aktuální 

obrazovku.

Tlačítko Napájení/Zamknout 
–  Stisknutím a podržením této klávesy 

zapnete nebo vypnete telefon.
–  Zapne/vypne a uzamkne obrazovku.

Snímače blízkosti
–  Detekuje blízkost ostatních objektů, 

například vaší hlavy při telefonování, abyste 
omylem neaktivovali nechtěné funkce.

Objektiv předního fotoaparátu
–  Můžete použít k pořízení snímku sebe 

sama nebo pro video chat v podporovaných 
aplikacích.

Klávesy rychlé volby
– Klávesa telefonu 
– Klávesa kontaktů 

– Klávesa zpráv 
– Klávesa aplikací 

Klávesa Domů 
–  Návrat na domovskou obrazovku z jakékoli 

obrazovky.
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POZNÁMKA: Snímač blízkosti
Při příjmu a uskutečnění hovorů snímač 

blízkosti automaticky vypne podsvícení a 

zamkne dotykovou obrazovku v okamžiku, 

kdy zaznamená blízkost objektů při 

přiblížení telefonu k uchu. Prodlouží se tak 

životnost baterie a zabrání se nežádoucí 

aktivaci dotykové obrazovky během hovoru.

Upozornění 

Pokud na telefon umístíte těžký předmět 

nebo si na něj sednete, můžete poškodit 

funkčnost displeje LCD a dotykové 

obrazovky. Nezakrývejte snímač blízkosti 

ochrannou fólií. Můžete tím způsobit 

chybnou funkci snímače.
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TIPY 

–  Kdykoli otevřete aplikaci, můžete zobrazit 

dostupné možnosti klepnutím na klávesu 

Menu  .

–  Pokud telefon při použití vykazuje chyby 

nebo jej nemůžete zapnout, vyjměte 

baterii, znovu ji vložte a telefon po 

5 sekundách znovu zapněte.

Tlačítko Napájení/Zamknout 

Tlačítka hlasitosti
-  Umožňují upravit hlasitost vyzvánění 

a médií nebo hlasitost hovoru při 
telefonování. 

–  Zmáčknutím a podržením tlačítka pro 
snížení hlasitosti přepnete na tichý režim.

TIP

Chcete-li použít funkci QuickMemo, jednu 

sekundu podržte zmáčknutá tlačítka pro 

zvýšení a snížení hlasitosti (viz str. 55).

Váš telefon
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Pohled zezadu

Mikrofon (hlavní)

Mikrofon (vedlejší)

Port pro nabíječku/příslušenství

Konektor 3,5 mm pro 

sluchátka

Slot paměťové 
karty microSD

Objektiv 
fotoaparátu

Blesk

Slot SIM karty

Baterie

Externí reproduktor

–  Umožňuje poslouchat 
zvuky z telefonu, jako jsou 
vyzváněcí melodie a hudba.

Zadní kryt

Žlábek 
pro špičku 
prstu

Interní 
anténa
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Začínáme
Instalace karty USIM a baterie
Než budete moci nový telefon začít používat, je třeba 
jej nejprve připravit. Postup pro vložení karty USIM 
a baterie: 

1  Pevně telefon uchopte. Druhou rukou otevřete 
zadní kryt pomocí žlábku pro špičku prstu ve 
spodní části krytu.

 

Západka pro 

uvolnění
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2  Zasuňte kartu USIM do slotu pro kartu USIM. 
Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými 
kontakty směřuje dolů.

3  Vložte baterii do přihrádky pro baterii, aby na 
sebe přiléhaly zlaté kontakty na baterii a na 
telefonu . Potom na baterii mírně zatlačte, aby 
zapadla na své místo .
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Začínáme
4  Položte kryt baterie na prostor pro baterii  

a zatlačte na něj, aby zapadl na své místo .

 

Nabíjení telefonu
Telefon je napájen dobíjecí baterií Li-ion. K dobíjení 
baterie slouží nabíječka, která je dodávaná 
s telefonem. Další informace o schválených bateriích 
a nabíječkách získáte od místního prodejce výrobků 
LG. Před prvním použitím telefonu se ujistěte, že je 
baterie plně nabitá. 
Nenabitá baterie se plně nabije za 4 hodiny.
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Tělo nabíječky USB

Kabel USB

POZNÁMKA 
Před připojením nabíječky se ujistěte, 

že je v telefonu baterie. Pokud baterie 

není vložená a nabíječku připojíte, 

nebude telefon správně fungovat kvůli 

dlouhotrvajícímu zapínání a vypínání 

zařízení. Pokud baterii vyjmete, když je 

připojená nabíječka, může dojít k poškození 

zařízení. Před vyjmutím baterie nabíječku 

odpojte.
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Začínáme

Varování!

Pokud dotykový displej telefonu během 

nabíjení nefunguje, může to být způsobeno 

nestabilním napájením. Odpojte kabel USB 

od zařízení nebo vytáhněte napájecí adaptér 

USB z elektrické zásuvky.

1  Připojte adaptér kabelu a kabel USB.

2  Zapojte kabel USB (jak je vyobrazeno níže) do 
portu pro nabíječku/příslušenství telefonu. Symbol 
USB na nabíjecím kabelu musí směřovat nahoru.

POZNÁMKA 
Pokud chcete životnost baterie prodloužit, 

je nutné ji na začátku zcela nabít.
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POZNÁMKA 
Telefon má interní anténu (viz str. 39). 

Dávejte pozor, abyste nepoškrábali nebo 

nepoškodili tuto zadní část telefonu, jinak 

dojde ke snížení výkonu telefonu.

Při nabíjení telefonu se zcela vybitou baterií 

budou klávesy LED blikat na znamení, 

že probíhá nabíjení v režimu, který má 

zabránit poškození baterie. Po dosažení 

dostatečného minimálního nabití blikání 

přestane a začne normální nabíjení.

Vložení karty microSD
Vložte kartu microSD™ pro používání fotoaparátu 
a dalších multimediálních funkcí. Multimediální obsah 
lze ukládat na kartu microSD. 

POZNÁMKA 
Toto zařízení podporuje karty microSD do 

32 GB.
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Začínáme
1  Před vložením nebo vyjmutím karty microSD 

telefon vypněte. Sejměte zadní kryt.

 

Západka pro 

uvolnění

2  Pak vložte kartu microSD do slotu. Zkontrolujte, 
zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty 
směřuje nahoru.
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Vyjmutí karty microSD
Abyste kartu microSD z telefonu bezpečně vyjmuli, 
musíte ji nejprve odpojit.

1  Na domovské obrazovce klepněte na klávesu 

Menu  a klepněte na Systémová nastavení > 

Úložiště > Odpojit kartu SD > OK.

2  Sejměte kryt baterie a vyjměte baterii, pak 
opatrně vytáhněte kartu microSD ze slotu.

Upozornění
Kartu microSD vyjímejte až po odpojení. 

V opačném případě může dojít k poškození 

karty microSD nebo telefonu a poškození 

dat na kartě microSD.
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Začínáme

Formátování karty microSD

Upozornění
Zformátováním karty dojde ke smazání 

všech dat uložených na kartě microSD.

1  Na domovské obrazovce klepněte na klávesu 

Menu  a pak na možnost Systémová 

nastavení > Úložiště.

2  Klepněte na možnost Smazat kartu SD a tlačítko 
Smazat kartu SD.

3  Pokud jste nastavili bezpečnostní gesto, zadejte 
je a klepněte na Smazat vše. Karta bude 
naformátována a připravena k použití.

POZNÁMKA
Je-li na kartě microSD nějaký obsah, 

struktura složek se může po formátování 

lišit, protože všechny soubory budou 

smazány.

Přepínání mezi aplikacemi 
a ukončení aplikací
Souběžné zpracování úloh je v systému Android 
snadné, protože otevřené aplikace stále běží i tehdy, 
když otevřete další aplikaci. Před otevřením další 
aplikace není potřeba ukončovat stávající aplikaci. 
Můžete používat několik otevřených aplikací a 
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přecházet mezi nimi. Systém Android všechny 
aplikace spravuje, zastavuje a spouští podle potřeby 
tak, aby nečinné aplikace zbytečně nevybíjely baterii.

Přepínání mezi aplikacemi
-  Stiskněte a přidržte klávesu Domů . Zobrazí 

se seznam nedávno používaných aplikací. Pak 
klepněte na aplikaci, na kterou chcete přepnout.

Ukončení aplikace

1  Na domovské obrazovce klepněte na klávesu 

Menu  a pak na Nastavení aplikace > 
Spuštěné.

2  Klepněte na požadovanou aplikaci a ukončete ji 
klepnutím na Zastavit.
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Tipy pro dotykovou obrazovku
Dotykem prstu můžete přistupovat k dostupným 
aplikacím, vybírat položky z nabídek a přistupovat 
k datům uloženým v telefonu. K popisu různých akcí, 
které můžete na dotykovém displeji provádět, se 
používají následující termíny: 

Klepnutí – Jedním klepnutím vyberete položku, 
odkaz, rychlou volbu nebo písmeno na klávesnici 
zobrazené na displeji.

Stisknutí a přidržení – Tuto akci provedete tak, že 
položku na obrazovce stisknete a prst nezvednete, 
dokud se neobjeví akce. Pokud například chcete 
otevřít možnosti dostupné u kontaktu, kontakt na 

seznamu Kontaktů stisknete a přidržíte, dokud se 
neotevře kontextová nabídka.

Přetažení – Položku na chvilku stiskněte a přidržte 
a pak prstem přejeďte po obrazovce (aniž byste 
jej zvedli), dokud se nedostanete na požadovanou 
pozici. Přetažením můžete změnit pozici položek na 
domovské obrazovce.

Přejetí prstem – Tuto akci provedete tak, že prstem 
rychle posunete po ploše obrazovky, aniž byste se při 
prvním dotyku zastavili (abyste místo toho neprovedli 
přetažení položky). Můžete například přejet prstem 
po obrazovce nahoru nebo dolů, abyste posunuli 
seznam, nebo procházet různé domovské obrazovky 
přejetím prstu zleva doprava (a naopak).

Domovská obrazovka
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Dvojité klepnutí – Dvojitým klepnutím přiblížíte 
webovou stránku nebo mapu. Například rychlým 
dvojitým klepnutím na část webové stránky upravíte 
její velikost tak, aby odpovídala šířce obrazovky. 
Dvojitým klepnutím můžete také přiblížit nebo oddálit 
snímek při fotografování (pomocí fotoaparátu) a při 
použití map.

Roztažení/stažení prstů – Stáhněte k sobě nebo 
roztáhněte ukazovák a palec, abyste provedli 
přiblížení nebo oddálení při použití prohlížeče, map 
nebo procházení obrázků. Přiblížit nebo oddálit 
snímek při fotografování (pomocí fotoaparátu) můžete 
také dvojitým klepnutím.  

Stáhnout (oddálení)

Roztáhnout (přiblížení)
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Domovská obrazovka
Otočení obrazovky – V mnoha aplikacích 
a nabídkách se orientace obrazovky přizpůsobí 
fyzické orientaci zařízení.

    Otočení

POZNÁMKA

•  Položku vyberete klepnutím na střed 

ikony.

•  Nevyvíjejte příliš silný tlak, dotyková 

obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný 

avšak důrazný dotyk.

•  Na požadovanou možnost klepněte 

špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste 

neklepli na žádné jiné klávesy nebo ikony.
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Snímače blízkosti
Při příjmu a provádění hovorů tento snímač 
automaticky vypne podsvícení a zamkne klávesy 
mobilu v okamžiku, kdy zaznamená přiblížení telefonu 
k uchu. Tím se prodlouží životnost baterie a předejde 
neúmyslné aktivaci kláves mobilu během volání. 

Uzamknutí telefonu
Pokud telefon LG-P760 nepoužíváte, uzamkněte jej 
stisknutím tlačítka Napájení/Zamknout  . Tímto 
krokem zabráníte neúmyslným stisknutím a ušetříte 
baterii. 

Pokud telefon delší dobu nepoužíváte, domovská 
obrazovka nebo jiná zobrazená obrazovka se po 2 
minutách nečinnosti automaticky změní na obrazovku 
uzamknutí, aby se šetřila energie a nedošlo 
k vytočení čísla v kapse.

Telefon probudíte stisknutím tlačítka Napájení/

Zamknout . Zobrazí se uzamknutá obrazovka. 
Přejeďte po obrazovce uzamknutí prstem nahoru. 
Otevře se poslední obrazovka, se kterou jste 
pracovali.
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Domovská obrazovka

POZNÁMKA

•  Dobu, po které se obrazovka automaticky 

uzamkne, můžete ručně konfi gurovat 

v Nastaveních.

•  Pokud jsou při uzamčení telefonu 

spuštěny nějaké programy, mohou být 

nadále spuštěny i v režimu uzamknutí. 

Před vstupem do režimu uzamknutí se 

doporučuje ukončit všechny programy, 

aby nebyly účtovány zbytečné poplatky 

(například za telefonický hovor, přístup 

k webu a datovou komunikaci).

Nastavení funkcí Přejetí prstem 
(Posunutí), Odemknutí obličejem 
(pomocí tváře), Gesto, PIN nebo 
Heslo pro odemknutí telefonu
Abyste zvýšili zabezpečení zařízení, můžete k jeho 
odemknutí využít tyto akce: přejet po obrazovce 
prstem bez zadání informací, využít rozpoznání 
obličeje, nakreslit vlastní bezpečnostní gesto nebo 
zadat kód PIN či heslo. Pokud chcete nastavit funkce 
Přejet prstem (Posunutí), Odemknutí obličejem 
(pomocí tváře), Gesto, PIN nebo Heslo, na domovské 
obrazovce klepněte na klávesu Menu  > 
Systémová nastavení > Uzamknout obrazovku > 
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Vyberte zámek obrazovky. Pak vyberte některou 
z možností Přejet prstem (Posunutí), Odemknutí 

obličejem (pomocí tváře), Gesto, PIN nebo Heslo 
a zadejte požadované informace.

Upozornění
Na zadání informací pro odemknutí 

obrazovky máte 5 pokusů. Pokud všech 

5 příležitostí vypotřebujete, budete před 

dalším pokusem o odemknutí telefonu 

muset počkat 30 sekund.

Rychlé přepnutí na tichý režim
Pokud chcete telefon rychle přepnout na tichý režim, 
zmáčkněte a podržte klávesu Snížit hlasitost, dokud 
se na obrazovce neobjeví  . 

QuickMemo 
Funkci QuickMemo lze používat pro praktické 
a efektivní vytváření poznámek během hovoru pomocí 
uloženého obrázku nebo na aktuální plochu telefonu.
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Domovská obrazovka

1  Chcete-li použít funkci QuickMemo, jednu sekundu 

podržte zmáčknuté klávesy pro zvýšení a snížení 

hlasitosti (viz str. 38).

 
2  Vyberte si požadovanou možnost menu z položek Typ 

pera, Barva a Guma a vytvořte poznámku.
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3  Stisknutím možnosti  uložíte poznámku s aktuální 

obrazovkou.

POZNÁMKA 
Při používání funkce QuickMemo použijte špičku 

prstu. Nepoužívejte nehet.

Používání možností funkce 

QuickMemo
Při používání funkce QuickMemo můžete snadno 
používat možnosti funkce QuickMemo.

 –  Vyberte, zda chcete použít obrazovku na 
pozadí.

 – Zpět nebo Znovu

 – Vyberte typ a barvu pera.

 –  Odstraňte vytvořenou poznámku.

 –  Odešlete aktuální funkci QuickMemo ostatním 
nebo ji s nimi sdílejte.

 –  Uložte poznámku s aktuální obrazovkou.
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Domovská obrazovka
Zobrazení uložené funkce QuickMemo 
Přejděte na Galerii a zvolte album funkce 
QuickMemo. (Viz str. 120)

QuickTranslator
Okamžitý offline/online překlad mezi mnoha 
jazyky. Stačí jen nasměrovat fotoaparát na text, 
který chcete přeložit. Můžete si zakoupit další 
slovníky pro offline překlady v obchodě Google 
Play Store.

POZNÁMKA 
Může být rozdíl v míře rozpoznání velikost, písma, 

barvy, jasu, úhlu písmen, které je třeba přeložit.

  Zdrojový jazyk

   Cílový jazyk

   Blesk

  Překlad jednotlivých 
slov

  Překlad celé věty 
(řádek)

   Zobrazit slovo 
uložené v telefonu.
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Domů 
Různé panely můžete jednoduše zobrazit přetažením 
prstu doleva nebo doprava. 
Jednotlivé panely si můžete upravit pomocí složek 
a widgetů, které slouží jako rychlé volby oblíbených 
aplikací.

POZNÁMKA

V dolní části domovské obrazovky se 

zobrazují klávesy rychlé volby. Klávesy 

rychlé volby poskytují snadný přístup 

k nejpoužívanějším funkcím jediným 

klepnutím.

Přizpůsobení domovské obrazovky
Domovskou obrazovku si můžete přizpůsobit tak, že 
na ni přidáte prvky pro rychlý přístup, jako jsou rychlé 
volby, widgety či složky, nebo změníte tapetu. 

• Aplikace: Přidejte si na domovskou obrazovku 
rychlé volby aplikací.

• Stahování: Přidejte si na domovskou obrazovku 
rychlé volby stažených aplikací.

• Widgety: Přidejte si na domovskou stránku 
dynamicky aktualizované widgety, které vám 
umožní rychlý přístup k aplikacím, aniž byste 
otevřeli celou aplikaci.

• Tapety: Změňte tapetu domovské obrazovky.
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Domovská obrazovka
Postup pro přidání rychlých voleb aplikací či widgetů 

na domovskou obrazovku:

1  Přetažením prstu po domovské obrazovce zleva 

doprava nebo naopak vyberte umístění (panely 

domovské obrazovky), kam chcete položku přidat.

2  Klepněte na  (vpravo nahoře na obrazovce) 

a klepněte na položku. Případně stiskněte a podržte 

prázdnou část domovské obrazovky.  

3  Klepněte na typ položky, kterou na obrazovku chcete 

přidat: Aplikace, Stahování, Widgety nebo Tapety.

4  Klepněte na dostupnou aplikaci, stahování nebo 

widget.

5  Na domovské obrazovce se zobrazí nová ikona. Pokud 

ji chcete umístit na jiný panel, stiskněte a přidržte ji 

a přetáhněte ji na požadované místo na požadovaném 

panelu, kde pak zvedněte prst z obrazovky.

TIP

Pokud chcete na domovskou obrazovku 

přidat předinstalovanou aplikaci nebo 

aplikaci staženou z obchodu Play, stačí 

stisknout a přidržet požadovanou ikonu 

na obrazovce Aplikace, aby se přidala na 

domovskou obrazovku.
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POZNÁMKA

Pokud na konkrétním panelu domovské

obrazovky není dost místa, musíte

některou položku smazat nebo odstranit, 

než bude možné přidat položku novou. 

V takovém případě máte možnost přepnout 

na jiný panel domovské obrazovky.

Pokud chcete ikonu aplikace z domovské obrazovky 
smazat, stiskněte a přidržte ikonu rychlé volby, kterou 
chcete smazat, a přetáhněte ji na ikonu Odebrat 
v horní části obrazovky.
Předinstalované aplikace smazat nelze. (Z obrazovky 
je možné smazat pouze jejich ikony.)

Přizpůsobení ikon aplikací na 
domovské obrazovce
Každou ikonu aplikace si můžete přizpůsobit.

1  Když po stisknutí a přidržení ikony aplikace zvednete 

prst, objeví se ikona úprav . 
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2  Klepněte na aplikaci znovu a zvolte požadovaný design 

ikony. Případně klepněte na možnost Vytvořit ikonu 

fotografie a pořiďte nový snímek nebo zvolte snímek 

z Galerie.
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Přechod k naposledy použité 
aplikaci
1  Stiskněte a přidržte klávesu Domů . Na 

obrazovce se zobrazí ikony aplikací, které jste nedávno 

používali.

2  Klepnutím na ikonu otevřete příslušnou aplikaci nebo 

se klepnutím na klávesu Zpět  vraťte na aktuální 

aplikaci.

Panel Oznámení
Oznamovací ikony na stavovém řádku hlásí doručení 
nových zpráv, události kalendáře, budíky a také 
probíhající události, například aktuální hovor. Můžete 

si zobrazit a upravit seznam všech nedávných 
oznámení. Panel Oznámení se táhne přes horní část 
obrazovky. 
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1  Stisknutím stavového řádku zobrazte kartu Oznámení, 

pak kartu přetáhněte směrem ke spodní části 

obrazovky, abyste otevřeli panel Oznámení.

2  Stisknutím oznamovací oblasti spusťte příslušnou 

aplikaci.

 

Stiskněte a přidržte stavový řádek a prstem jej 
posuňte dolů, abyste otevřeli panel Oznámení. Zde 
můžete zkontrolovat a rychle zapnout nebo vypnout 
režim Zvuku, funkci QuickMemo, Wi-Fi, Bluetooth 
a další možnosti, které přidáte.

Zobrazení stavového řádku
Stavový řádek zobrazuje pomocí různých ikon 
informace o stavu telefonu, např. sílu signálu, nové 
zprávy a životnost baterie, i to, zda je aktivní připojení 
Bluetooth nebo datové připojení.

V tabulce níže najdete vysvětlení významu ikon, které 
na stavovém řádku můžete vidět.

[Stavový řádek]

Ikona Popis

Není vložena SIM karta
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Ikona Popis

Není dostupný signál sítě

Je zapnutý režim V letadle

Připojeno k síti Wi-Fi

Připojena sluchátka pomocí kabelu

Probíhá hovor

Přidržený hovor

Reproduktor je zapnutý

Mikrofon telefonu je ztlumený

Ikona Popis

Zmeškaný hovor

Je zapnuto připojení Bluetooth

Připojeno k zařízení Bluetooth

Je nastaven budík

Nová hlasová pošta

Vyzvánění je vypnuto

Je zapnutý vibrační režim

Baterie je plně nabita
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Ikona Popis

Baterie se nabíjí

Telefon je připojen k počítači pomocí 
kabelu USB

Stahování dat

Odesílání dat

GPS je zaměřeno

Příjem dat o poloze ze systému GPS

Služba On-Screen Phone byla 
připojena

Ikona Popis

Další 3 oznámení nejsou zobrazena.

Synchronizují se data

Stahování dokončeno

Nová e-mailová zpráva

Nová zpráva Gmail

Nová zpráva Google Talk

Nová textová/multimediální zpráva

Domovská obrazovka
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Ikona Popis

Přehrávání skladby

Nadcházející událost

Funkce USB tethering je aktivní

Funkce Přenosný hotspot Wi-Fi je 
aktivní

Příjem a odesílání dat

Funkce SmartShare zapnuta

Přehrávání hudby SmartShare

Klávesnice na obrazovce
Pomocí klávesnice na obrazovce můžete zadávat text. 
Klávesnice na obrazovce se automaticky zobrazí, když 
je třeba zadat text. Pokud chcete klávesnici zobrazit 
ručně, stačí klepnout na textové pole, do něhož 
chcete zadat text.

Používat můžete dva druhy klávesnic: Hlasové 
zadávání Google a Klávesnice LG.

Klávesnici zvolíte takto:

1  Klepněte na klávesu Menu  > Systémová 

nastavení > Jazyk a vstup > Výchozí (pod 

KLÁVESNICE A METODY VSTUPU).

2  Vyberte jako výchozí Hlasové zadávání Google nebo 

Klávesnici LG.



68

Klávesnice LG – QWERTY – zadávání písmen

      

 Klávesa Shift – Jedním klepnutím napíšete další 
písmeno jako velké. Dvojí klepnutí nastaví všechna 
písmena jako velká. 

 Klávesa Čísla a symboly / Nastavení – Klepnutím 
přepnete na klávesnici pro zadávání čísel 
a symbolů. Stisknutím a přidržením provedete 
různá nastavení Klávesnice LG.

 Klávesa Smazat – Klepnutím smažete znaky vlevo 
od kurzoru. 

 Klávesa Další – Klepnutím posunete kurzor na 
další pole.

 Klávesa Hlas na text – Klepnutím použijete funkci 
hlasového zadávání.

Domovská obrazovka
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Klávesnice LG – QWERTY 

– zadávání čísel a symbolů

        

  klávesa  – Klepnutím se na klávesnici 
zobrazí další symboly.

 Klávesa Písmena / Nastavení – Klepnutím 
změníte vstup na zadávání písmen. Stisknutím 
a přidržením provedete různá nastavení 
Klávesnice LG.

Klávesa Mezerník – Klepnutím zadáte mezeru.

 Klávesa Smazat – Klepnutím smažete znaky vlevo 
od kurzoru.

 Klávesa Další – Klepnutím posunete kurzor na 
další pole.

 Klávesa Hlas na text – Klepnutím použijete funkci 
hlasového zadávání.
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Klávesnice LG – klávesnice telefonu

Pokud chcete na Klávesnici LG přepnout na 
klávesnici telefonu, stiskněte a přidržte . Klepněte 
na Vstupní jazyk a typ > stiskněte  pro nastavení 
a pak klepněte na možnost Klávesnice telefonu. 
Klávesnice telefonu umožňuje zadávat písmena 
klepnutím na klávesy označené požadovanými 
písmeny podobně jako na tradičním telefonu s 12 
klávesami. Napsání požadovaného písmena nebo 
čísla může vyžadovat až čtyři klepnutí na klávesu.

   

 Klávesa Symbol – Klepnutím změníte vstup na 
symboly.

 Klávesa Čísla – Klepnutím změníte vstup na čísla.

Domovská obrazovka
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 Klávesa Shift – Jedním klepnutím napíšete další 
písmeno jako velké. Dvojí klepnutí nastaví všechna 
písmena jako velká. 

 Klávesa Smazat – Klepnutím smažete znaky vlevo 
od kurzoru.

 Klávesa T9 – Klepnutím zapnete režim zadávání 
T9.

 Klávesa Hlas na text / Nastavení – Klepnutím 
použijete funkci hlasového zadávání. Stisknutím 
a přidržením provedete různá nastavení 
Klávesnice LG.

 Klávesa Další – Klepnutím posunete kurzor na 
další pole.

  Klávesa Mezerník – Klepnutím zadáte mezeru.

Zadávání textu
  Klávesa Shift – Jedním klepnutím napíšete 
další písmeno jako velké. Dvojí klepnutí nastaví 
všechna písmena jako velká. Barevný kroužek 
na tlačítku vás informuje, zda je zapnutý režim 
psaní velkými písmeny  , nebo zda platí 
pouze pro jeden znak .

  Tlačítko Čísla a symboly / Nastavení – 

Klepnutím přepnete na režim 123 a zadávání 
čísel a symbolů. Stisknutím a přidržením 
provedete různá nastavení Klávesnice LG. 

  Klávesa Enter – Při zadávání textu přidá další 
řádek.

  Klávesa Smazat – Smaže zadaný text.
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Mezeru zadáte klepnutím na klávesu .

Režim 123
Tento režim umožňuje mnohem rychlejší zadávání 
čísel do textových zpráv (například telefonního čísla). 
Před ručním přepnutím zpět do příslušného režimu 
zadávání textu klepnutím na klávesu  klepněte na 
klávesy odpovídající požadovaným číslicím.

Zadávání písmen s diakritikou
Klávesnice na obrazovce umožňuje zadávat speciální 
znaky (např. „á“).

Z klávesnice telefonu (Klávesnice LG)
Opakovaně klepněte na klávesu, která odpovídá 
požadovanému znaku, dokud se nezobrazí speciální 
znak, který potřebujete.

Z klávesnice QWERTY
Pokud chcete zadat diakritiku, stiskněte a přidržte 
požadovanou klávesu (například klávesu „a“).

Když se zobrazí znak s diakritikou, přejeďte na něj 
prstem a prst zvedněte, aby se znak zadal.

Domovská obrazovka
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Nastavení účtu Google
Při prvním spuštění aplikace Google v telefonu 
bude požadováno přihlášení k vašemu stávajícímu 
účtu služby Google. Pokud nemáte účet Google, 
budete vyzváni k jeho vytvoření. 

Vytvoření účtu Google
1  Na domovské obrazovce klepněte na klávesu 

Aplikace .

2  Klepnutím na Gmail > Další spusťte průvodce 
zřízením služby Gmail™.

3  Klepnutím na textové pole otevřete klávesnici, 
zadejte své jméno a klepněte na Další.

4  Zadejte uživatelské jméno a klepněte na Další. 
Telefon se spojí se servery společnosti Google 
a zkontroluje dostupnost uživatelského jména.

5  Zadejte heslo a zadejte jej ještě jednou. Poté 
postupujte podle pokynů a zadejte povinné 
a volitelné údaje účtu. Počkejte, až server 
vytvoří váš účet.

Přihlášení k účtu Google
1  Zadejte e-mailovou adresu a heslo, pak 

klepněte na Přihlásit (pokud se ke službě 
Gmail přihlašujete poprvé, před tímto krokem 
klepněte na Existující).
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Nastavení účtu Google
2  Zadejte uživatelské jméno a heslo a klepněte 

na Přihlásit.

3  Po přihlášení můžete v telefonu používat službu 
Gmail™ a využít výhod dalších služeb Google. 

4  Po zřízení účtu Google bude telefon 
automaticky synchronizován s účtem Google 
na webu v závislosti na vašich nastaveních 
synchronizace.

Po přihlášení se telefon synchronizuje se službami 
Google, jako jsou GmailTM, Kontakty, Kalendář 
Google a Webová alba PicasaTM. V telefonu můžete 
také používat Mapy GoogleTM, stahovat aplikace 
z obchodu Play™, zálohovat nastavení na servery 
Google a využívat dalších služeb Google. 

DŮLEŽITÉ

• Některé aplikace, například Kalendář, pracují 
pouze s prvním přidaným účtem Google. Pokud 
spolu s telefonem hodláte používat více než 
jeden účet Google, nezapomeňte se v těchto 
aplikacích nejprve přihlásit k požadovanému 
účtu. Po přihlášení je provedena synchronizace 
vašich Kontaktů, zpráv Gmail, událostí Kalendáře 
a dalších informací z těchto aplikací a služeb 
na webu s telefonem. Pokud se k účtu Google 
nepřihlásíte při jeho zřizování, zobrazí se výzva 
k přihlášení nebo k vytvoření účtu Google při 
prvním spuštění aplikace, která tento účet 
vyžaduje (například Gmail nebo obchod Play™).
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• Máte-li podnikový účet poskytnutý vaší 
společností nebo jinou organizací, vaše oddělení 
IT může mít speciální pokyny pro přihlášení 
k tomuto účtu.
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Wi-Fi
Chcete-li v telefonu použít připojení Wi-Fi, je 
třeba získat přístup k bezdrátovému přístupovému 
bodu neboli místu „hotspot“. Některé přístupové 
body jsou otevřené a můžete se k nim jednoduše 
připojit. Jiné jsou skryté nebo mají zavedeny 
jiné funkce zabezpečení, takže telefon je před 
připojením nutné nakonfigurovat.

Zapnutí sítě Wi-Fi
Na domovské obrazovce stiskněte a přidržte 
stavový řádek a prstem jej stáhněte dolů, otevřete 
a klepnutím na  zapněte Wi-Fi. 

NEBO

klepněte na klávesu Menu  a pak na 
Systémová nastavení > Wi-Fi .

Připojení k síti Wi-Fi
1  Na domovské obrazovce klepněte na klávesu 

Menu  a pak na Systémová nastavení 
> Wi-Fi.

2  Klepnutím na Wi-Fi tuto funkci aktivujte 
a začněte vyhledávat dostupné sítě Wi-Fi.

-  Zobrazí se seznam dostupných sítí Wi-Fi. 
Zabezpečené sítě jsou označeny ikonou 
zámku.

Připojení k sítím a zařízením
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3  K vybrané síti se připojíte klepnutím na její 
název.

-  Je-li síť zabezpečená, zobrazí se výzva 
k zadání hesla nebo jiných pověření. 
(Vyžádejte si podrobnosti od správce sítě.) 

4  Na stavovém řádku v horní části obrazovky se 
zobrazí ikona, která udává stav Wi-Fi. 

TIP

Pokud nejste v dosahu sítě Wi-Fi 

a použijete připojení k síti, mohou být 

účtovány dodatečné poplatky. Podrobnosti 

a omezení zjistíte z tarifu svého operátora.

TIP

Pokud funkci Wi-Fi právě nepoužíváte, 

vypněte ji. Prodloužíte tak životnost baterie.

POZNÁMKA

Zařízení podporuje WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA 

PSK, WPA2 Only PSK a 802.1x EAP. (Některé 

metody EAP nejsou podporovány.) Pokud 

poskytovatel služby Wi-Fi nebo správce sítě 

nastaví šifrování pro zabezpečení sítě, zadejte 

ve vyskakovacím okně klíč. Není-li šifrování 

nastaveno, toto překryvné okno se neobjeví. 

Klíč obdržíte od poskytovatele služby Wi-Fi nebo 

správce sítě.
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Připojení k sítím a zařízením

Bluetooth®

Pomocí Bluetooth:

1  Na domovské obrazovce klepněte na klávesu 

Menu  a klepnutím na Systémová 

nastavení > Bluetooth zapněte nastavení 
Bluetooth.

2  Klepněte na ikonu Bluetooth > Hledat zařízení.

3  Klepněte na název zařízení, které chcete 
spárovat a připojit.

TIP

Informace o režimu párování a hesla 

(obvykle 0 0 0 0 – čtyři nuly) najdete 

v dokumentaci k zařízení Bluetooth.

Odeslání dat z telefonu pomocí připojení 

Bluetooth

Data lze odesílat přes připojení Bluetooth 
spuštěním odpovídající aplikace, nikoli z menu 
Bluetooth.

*  Posílání obrázků: Otevřete aplikaci Galerie 
a klepněte na obrázek. Pak klepněte na ikonu 
sdílení nahoře  > Bluetooth. Zkontrolujte, 
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zda je funkce Bluetooth zapnutá, a klepněte na 
Hledat zařízení. Pak na seznamu klepněte na 
zařízení, do kterého chcete odeslat data.

*  Export kontaktů: Otevřete aplikaci Kontakty. 
Klepněte na kontakt, který chcete sdílet, 
klepněte na klávesu Menu  a pak na 
Sdílet > Bluetooth. Zkontrolujte, zda je funkce 
Bluetooth zapnutá, a klepněte na Hledat 

zařízení. Pak na seznamu klepněte na zařízení, 
do kterého chcete odeslat data.

*  Odeslání více vybraných kontaktů: Spusťte 
aplikaci Kontakty. Chcete-li vybrat více než jeden 
kontakt, klepněte na klávesu Menu  a pak 
na Sdílet. Klepněte na kontakty, které chcete 

odeslat, nebo klepněte na Vybrat vše, Připojit. 
Pak klepněte na Bluetooth. Zkontrolujte, zda je 
funkce Bluetooth zapnutá, a klepněte na Hledat 

zařízení. Pak na seznamu klepněte na zařízení, 
do kterého chcete odeslat data.

*  Připojení k FTP (pouze pokud je server 

FTP v telefonu podporován): Na domovské 
obrazovce klepněte na klávesu Menu  
a pak na Systémová nastavení > Bluetooth. 
Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth zapnutá. 
Klepněte na Zviditelnit zařízení. Pak vyhledejte 
ostatní zařízení. Vyhledejte požadovanou službu 
a připojte se k serveru FTP.
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Připojení k sítím a zařízením

TIP

Telefon je vybaven technologií Bluetooth 3.0 

a certifi kací Bluetooth SIG. Je kompatibilní 

s ostatními zařízeními s certifi kací Bluetooth SIG.

-  Pokud tento telefon chcete vyhledat na jiných 

zařízeních, na domovské obrazovce klepněte 

na klávesu Menu  a pak na Systémová 

nastavení > Bluetooth. Zkontrolujte, zda 

je funkce Bluetooth zapnutá. Klepněte 

na Zviditelnit zařízení ostatním zařízením 

Bluetooth na 120 sekund.

–  Podporované profi ly jsou HFP/HSP, A2DP, 

AVRCP, OPP, FTP(Server), HID a PBAP.

Tethering dat (datové připojení 
pro počítač)
Telefon můžete využít k tomu, aby poskytoval datové 
připojení pro počítač. Stačí aktivovat tzv. tethering 
dat a připojit telefon k počítači pomocí kabelu USB.

Propojení telefonu a počítače pomocí USB

1  Počítač můžete propojit s telefonem v režimu 
tethering pomocí kabelu USB. 

2  Zobrazí se režim připojení USB. Klepněte na 
Tethering pomocí USB a klepnutím na OK 
potvrďte. Pak klepněte na Tethering pomocí USB.

3  Zobrazí se modrá značka zaškrtnutí na 
znamení, že je funkce aktivována. 
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POZNÁMKA

-  Tethering dat vyžaduje vhodný datový tarif. Zařízení 

připojená prostřednictvím funkce tethering využívají 

data z vašeho datového tarifu. Tarify nebývají 

neomezené a v případě překročení datového limitu 

mohou být účtovány vysoké poplatky. Výkon se 

může lišit v závislosti na počtu připojených zařízení 

a dalších faktorech. 

–  Při použití funkce Tethering pomocí USB nelze na 

počítači přistupovat na kartu microSD v telefonu.

-  Na domovské obrazovce klepněte na klávesu Menu 

 a pak na Systémová nastavení > Více > 

Přenosný hotspot Wi-Fi. Zapněte zaškrtnutím.

Mobilní hotspoty
Mobilní telefon můžete využít také k tomu, abyste 
poskytli mobilní širokopásmové připojení až 8 
dalším zařízením. Vytvořte hotspot a své připojení 
sdílejte.

Pokud chcete vytvořit přenosný hotspot, klepněte 
na klávesu Menu  > Systémová nastavení > 

Přenosný hotspot Wi-Fi > Konfigurace hotspotu 

Wi-Fi. Při prvním použití nastavte heslo.
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Připojení k sítím a zařízením

POZNÁMKA

Výkon se může lišit v závislosti na počtu 

připojených zařízení a dalších faktorech. 

Pokud nepoužijete heslo, budou připojení 

přes mobilní hotspot moci využít další 

neautorizovaná zařízení.

Wi-Fi Direct 
Přečtěte si, jak využít funkci WLAN Direct 
k propojení dvou zařízení prostřednictvím sítě 
WLAN bez nutnosti přístupového bodu. 

Připojení zařízení k jinému zařízení sítě WLAN

1  Systémová nastavení > Více > Wi-Fi Direct. 

2  Zmáčkněte Hledat.

3  Vyberte zařízení a poté zvolte možnost Připojit. 
Jakmile vlastník druhého zařízení spojení 
potvrdí, je párování dokončeno.

4  Deaktivaci funkce WLAN Direct provedete 
vybráním možnosti Odpojit Wi-Fi Direct.
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FileShare
FileShare je aplikace pro sdílení souborů, která 
využívá automatické připojení na základě Wi-Fi 
Direct. Vyberte typy obsahu, které chcete sdílet. 
Vyberte obsah ve složkách Obrázky, Videa, Hudba 
a Dokumenty.

Odeslání dat

1  Klávesa Aplikace  > FileShare .

2  Vyberte k odeslání některou z kategorií 
obrázky, videa, hudba nebo dokumenty.

3  Dokončete odeslání klepnutím na tlačítko . 
Tím se vybrané soubory odešlou do načtených 
zařízení.

Pomocí klávesy Menu  můžete použít více 
funkcí.

Příjem dat

Na vyzvání výběrem možnosti OK potvrďte, že si 
přejete přijmout data. 
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Hovory
Uskutečnění hovoru
1  Klepnutím na ikonu  otevřete klávesnici.

2   Pomocí klávesnice zadejte číslo. Číslici lze 
smazat klepnutím na ikonu Smazat  .

3  Klepnutím na ikonu Volat  zahájíte hovor.

4  Hovor ukončíte klepnutím na ikonu Konec 
.

TIP

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

Volání kontaktů
1  Na domovské obrazovce klepněte na klávesu 

Aplikace  a klepnutím na Kontakty  
otevřete seznam kontaktů.

2  Vyhledejte kontakt posouváním seznamu nebo 
klepněte na pole Vyhledat kontakty a zadejte 
první písmena kontaktu, kterému chcete volat.

3  Na zobrazeném seznamu klepněte na kontakt, 
kterému chcete volat.

4  Na obrazovce Kontaktní údaje klepněte na 
telefonní číslo, na které chcete volat.
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Příjem a odmítnutí hovoru
S uzamčenou obrazovkou

Když telefon zvoní, přejeďte prstem po ikoně 
Přijmout  v kterémkoli směru. Tím hovor 
přijmete.

Když prstem přejedete po ikoně Odmítnout  
v kterémkoli směru příchozí hovor odmítnete. 
Pokud chcete volajícímu poslat zprávu, přejeďte 
prstem po ikoně Rychlá zpráva  v kterémkoli 
směru. Pokud je volající neznámý, není ikona 
Rychlá zpráva k dispozici.

S odemčenou obrazovkou

Když telefon zvoní, klepněte na ikonu Přijmout 
 . Příchozí hovor odmítnete klepnutím na ikonu 

Odmítnout .

Pokud chcete volajícímu poslat zprávu, klepněte 
na klávesu Rychlá zpráva . Pokud je volající 
neznámý, není klávesa Rychlá zpráva k dispozici.

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

Uskutečnění druhého hovoru
1  Během prvního hovoru klepněte na klávesu 

Menu  a zvolte možnost Přidat hovor.

2  Volejte číslo nebo prohledejte kontakty.

3  Klepnutím na ikonu Volat  hovor spojíte.

4  Oba hovory budou uvedeny na obrazovce pro 
volání. První hovor bude přidržen.

5  Klepnutím na Hovor na obrazovce přepnete 
mezi aktivními hovory. Klepnutím na Spojit 

hovory hovory spojíte do jednoho.

6  Aktivní hovory ukončíte klepnutím na ikonu 

Konec . Pokud neprobíhá žádný aktivní 
hovor, bude ukončen přidržený hovor.

Ukončení hovoru
Klepnutím na klávesu  hovor ukončíte.

POZNÁMKA

Pokud chcete znovu vytočit čísla z poslední 

doby, na konci hovoru stiskněte  nebo 

číslo najděte na seznamu Protokoly, stiskněte 

požadovanou položku a stiskněte Hovor.

Pokud ukončíte obrazovku aktuálního hovoru 
a vrátíte se na domovskou obrazovku, zelená 
ikona telefonu na stavovém řádku vás bude 
upozorňovat, že stále probíhá aktivní hovor.
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oznámení hovoru

Ukončení hovoru ze stavového 
řádku
1  Klepnutím na stavový řádek zobrazte kartu 

Oznámení, pak kartu přetáhněte směrem ke 
spodní části obrazovky, abyste otevřeli panel 
Oznámení .

2  Klepnutím na Konec ukončíte aktuální aktivní 
hovor .
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Zobrazení záznamů hovorů
Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Hovor 

 a na kartu Záznam hovorů . 

Zobrazí se úplný seznam všech volaných, přijatých 
a zmeškaných hlasových hovorů.

TIP

Klepnutím na jednotlivé položky v záznamu 

hovorů zobrazíte datum, čas a trvání hovoru.

TIP

Klepněte na klávesu Menu  a pak 

klepnutím na možnost Smazat vše smažte 

všechny zaznamenané položky.

Nastavení hovoru
Můžete nakonfigurovat nastavení telefonních 
hovorů, například přesměrování hovorů a další 
speciální funkce poskytované operátorem. 

1  Na domovské obrazovce klepněte na klávesu 

Menu  a poté na možnost Systémová 

nastavení. 

2  Klepněte na Hovor.

3  Nastavte dostupné volby.

Hovory
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Kontakty
Můžete přidat kontakty v telefonu a 
synchronizovat je s kontakty v účtu Google 
nebo jiných účtech, které podporují 
synchronizaci kontaktů.

Hledání kontaktu
1  Na domovské obrazovce klepněte na 

klávesu Aplikace  a pak klepnutím na 
Kontakty  otevřete seznam kontaktů. 

2  Klepněte na možnost Vyhledat kontakty 
a pomocí klávesnice zadejte jméno kontaktu.

Přidání nového kontaktu
1  Klepněte na klávesu Telefon  a zadejte 

číslo nového kontaktu. Klepněte na klávesu 

Menu , klepněte na Přidat ke kontaktům 
a pak na Vytvořit nový kontakt. 

2  Pokud k novému kontaktu chcete přidat 
obrázek, klepněte na ikonu . Zvolte 
možnost Pořídit snímek nebo Vybrat 

z galerie. Pak procházením najděte obrázek 
a vyberte jej.

3  Klepnutím na Telefon
Telefon  zadejte 

konkrétnější údaje o jménu.

4  Zadejte údaje o kontaktu.
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5  Klepnutím na Uložit záznam kontaktu uložte.

Oblíbené kontakty
Často volané kontakty můžete přidat mezi 
oblíbené.

Přidání kontaktu do seznamu oblíbených

1  Na domovské obrazovce klepněte na 
klávesu Aplikace  a pak klepnutím na 
Kontakty  otevřete seznam kontaktů.

2  Klepnutím na kontakt zobrazte jeho 
podrobnosti.

3  Klepněte na symbol hvězdičky napravo od 
jména kontaktu. Hvězdička se změní na 

žlutou a kontakt se přidá do oblíbených.

Odebrání kontaktu ze seznamu oblíbených

1  Na domovské obrazovce klepněte na 
klávesu Aplikace  a pak klepnutím na 
Kontakty  otevřete seznam kontaktů.

2  Klepněte na kartu Skupiny a pak na 
Oblíbené.

3  Klepnutím na kontakt zobrazte jeho 
podrobnosti.

4  Klepněte na symbol žluté hvězdičky vpravo 
od jména kontaktu. Hvězdička se zbarví 
šedě a kontakt bude odebrán z oblíbených.

Kontakty
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Posílání zpráv/e-mail
Posílání zpráv
Telefon obsahuje možnosti zpráv SMS a MMS 
v jedné intuitivní a snadno použitelné nabídce.

Strukturovaná schránka 
Zprávy (SMS a MMS) psané jiné osobě lze zobrazit 
v chronologickém pořadí, abyste si mohli pohodlně 
prohlížet přehled konverzací.

Odeslání zprávy
1  Klepněte na ikonu  na domovské 

obrazovce, pak klepnutím na ikonu  vpravo 
nahoře vytvořte novou zprávu.

2  Do pole Komu zadejte jméno nebo telefonní 
číslo kontaktu. Během zadávání jména 
kontaktu se budou zobrazovat nalezené 
kontakty. Navrhovaného příjemce můžete 
vybrat klepnutím na jeho jméno. Můžete přidat 
i více kontaktů.

3  Klepněte na textové pole a začněte psát 
zprávu.

4  Klepnutím na klávesu Menu  otevřete 
nabídku možností. Vyberte z možností Zahodit, 

Přidat předmět, Vložit smajlík a Všechny 

zprávy.

5  Klepnutím na Odeslat odešlete zprávu.
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6  Zobrazí se obrazovka zpráv s vaší zprávou pod 
jménem/číslem příjemce. Na této obrazovce 
se budou zobrazovat odpovědi. Při zobrazení a 
odesílání dalších navazujících zpráv se ze zpráv 
vytvoří konverzace.

Upozornění
Omezení na 160 znaků se může v různých 

zemích lišit v závislosti na tom, jak je zpráva 

SMS kódována, a na použitém jazyce.

Upozornění
Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, video 

nebo zvukový soubor, automaticky se převede 

na zprávu MMS a bude příslušným způsobem 

zpoplatněna.

POZNÁMKA

Pokud vám během hovoru přijde zpráva SMS, 

budete upozorněni zvukovým signálem.

Posílání zpráv/e-mail
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Používání smajlíků
Zprávy můžete oživit pomocí smajlíků.

Při psaní nové zprávy klepněte na klávesu Menu 
 a pak na možnost Vložit smajlík.

Změna nastavení zpráv
Nastavení zpráv v telefonu jsou předdefinována 
tak, abyste mohli okamžitě odesílat zprávy. 
Nastavení můžete změnit podle vašich potřeb.

►  Na domovské obrazovce klepněte na Zprávy   
 > klávesa Menu  > Nastavení. 

E-mail
Pomocí aplikace E-mail si můžete číst e-maily od 
jiných poskytovatelů než Gmail. Aplikace E-mail 
podporuje následující typy účtů: POP3, IMAP 
a Microsoft Exchange ActiveSync® (pro uživatele 
Enterprise).

Otevření aplikace E-mail
►  Na domovské obrazovce klepněte na klávesu 

Aplikace  > E-mail .

Při prvním otevření aplikace E-mail se otevře 
průvodce nastavením, který vám pomůže nastavit 
e-mailový účet. 
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Posílání zpráv/e-mail
E-mailový účet Microsoft Exchange 
E-mailová adresa – zadejte adresu e-mailového 
účtu.

Uživatelské jméno – zadejte uživatelské jméno 
účtu.

Heslo – zadejte heslo účtu.

Doména – zadejte doménu účtu (volitelné).

Adresa serveru – zadejte adresu serveru.

Použít protokol SSL – zvolte, zda chcete pro 
server Microsoft Exchange použít protokol SSL .

Jiný e-mailový účet (POP3, IMAP) 
E-mailová adresa – zadejte adresu e-mailového 
účtu.

Heslo – zadejte heslo účtu.

Uživatelské jméno – zadejte uživatelské jméno 
účtu.

Nastavení serveru příchozí pošty
POP3/IMAP4 – vyberte typ protokolu, POP3 nebo 
IMAP4.

Příchozí server – zadejte adresu serveru příchozí 
pošty.

Typ zabezpečení – TLS/SSL/Vypnuto.
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Číslo portu – obvykle se zobrazí výchozí číslo 
jednotlivých účtů.

Pokročilé nastavení serveru (odchozí)
Odchozí server – zadejte adresu serveru odchozí 
elektronické pošty.

Typ zabezpečení SMTP – TLS/SSL/Vypnuto.

Číslo portu SMTP – obvykle se zobrazí výchozí 
číslo jednotlivých účtů.

Klepnutím na tlačítko Další se připojte k serveru. 
Zobrazí se stránka Nastavení dokončeno. Musíte 
zadat „jméno“ pro zobrazení účtu a Moje jméno. 
Pak klepněte na Dokončeno. 

Nyní se účet zobrazí v seznamu účtů ve složce 
E-mail.

Obrazovka Účty
Na obrazovce Účty je uvedena vaše složka 
Společná schránka doručené pošty a všechny 
vaše e-mailové účty.

►  Klepněte na klávesu Aplikace  > E-mail 

. Zobrazí se Seznam účtů.
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Posílání zpráv/e-mail

TIP

Vytvoření rychlé volby pro složku Přijaté: Na 

seznamu účtů stiskněte a přidržte e-mailový 

účet a klepněte na Přidat na domovskou 

obrazovku.

Klepnutím na účet si zobrazíte jeho složku Přijaté. 
Výchozí účet, z něhož odesíláte e-maily, je 
označen zaškrtnutím.

Otevření složky Všechny složky 

Doručená pošta
Pokud jste aplikaci E-mail nakonfigurovali pro 
odesílání a příjem e-mailů z více účtů, můžete 
zobrazit veškeré zprávy odeslané na všechny účty 
ve složce Společná schránka doručené pošty.

►  Klepněte na E-mail > Společná schránka 

doručené pošty (na obrazovce Účty). 

Zprávy ve složce Společná schránka doručené 

pošty jsou vlevo barevně rozlišeny podle účtu 
pomocí stejných barev, jaké jsou použity pro účty 
na obrazovce Účty.
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Pokud do složky Přijaté zprávy přijde nový e-mail, 
telefon na něj upozorní zvukovým signálem 
a vibracemi. Oznámení e-mailu ukončíte tak, že 
na něj klepnete.

Psaní a odesílání e-mailů 
1  V aplikaci E-mail klepněte na možnost Napsat.

2  Zadejte adresu zamýšleného příjemce 
zprávy. Při zadávání textu se budou nabízet 
odpovídající adresy ze seznamu kontaktů. 

3  Klepněte na pole Kopie/Skrytá kopie, pokud 
chcete přidat kopii nebo skrytou kopii pro jiné 
kontakty / adresáty e-mailu.

4  Zadejte text zprávy.

5  Můžete klepnout na ikonu Připojit a připojit 
soubor, který chcete odeslat se zprávou.

6  Klepněte na tlačítko Odeslat.

Stisknutím zprávy ve složce Koncepty obnovíte 
práci na zprávě. Zpráva se také uloží jako koncept, 
pokud před jejím odesláním stisknete klávesu 

Zpět .

Pokud nejste připojeni k síti, například při práci 
v režimu V letadle, uloží se odeslané zprávy do 
složky Pošta k odeslání, dokud se nepřipojíte 
k síti. Jestliže složka Pošta k odeslání obsahuje 
čekající zprávy, zobrazí se na obrazovce Účty.
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POZNÁMKA

Zprávy odeslané prostřednictvím účtu 

Exchange nebudou v telefonu uloženy. 

Budou uloženy na samotném serveru 

Exchange. Chcete-li se podívat na 

odeslané zprávy ve složce Odeslané (nebo 

na zprávy označené štítkem Odeslané), 

může být nutné otevřít složku/štítek 

Odeslané a v menu Možnosti vybrat příkaz 

Aktualizovat.

Práce se složkami účtů 
U každého účtu existuje složka Doručená pošta, 
Pošta k odeslání, Odeslaná pošta, Koncepty, Koš 
a Nevyžádaná pošta. V závislosti na funkcích 
podporovaných vašim poskytovatelem služeb účtu 
můžete mít k dispozici další složky.

Přidání a úpravy e-mailových účtů 
Přidání e-mailového účtu

1  Klepněte na klávesu Aplikace  > E-mail 

.

2  Vyberte možnost Microsoft Exchange nebo 
Jiné.

Posílání zpráv/e-mail
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Pokud je již e-mailový účet nastaven, průvodce se 
automaticky nespustí.

V takovém případě klepněte na klávesu Menu  
> Přidat účet.

Změna nastavení účtu

1  Otevřete obrazovku Účty.

2  Klepněte na klávesu Menu  > Nastavení.

Smazání e-mailového účtu
1  Otevřete obrazovku Účty.

2  Stiskněte a přidržte účet, který chcete 
odstranit.

3  V menu, které se otevře, klepněte na možnost 
Smazat účet a poté operaci potvrďte klepnutím 
na tlačítko OK v dialogovém okně.
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Sociální sítě
Se svým telefonem můžete využívat služeb 
sociálních sítí a vést si svůj mini-blog v online 
komunitách. Můžete aktualizovat svůj stav, 
odesílat fotografie a v reálném čase zobrazit 
aktualizace stavu přátel. 

Do telefonu můžete přidat své účty služeb 
Facebook a Twitter. Pokud nemáte vytvořený 
účet, připojte se na web služby a vytvořte si 
nový účet. 

POZNÁMKA

Za připojení k online službám a používání 

online služeb vám mohou být účtovány další 

poplatky. Informace o poplatcích za stahování 

dat získáte od poskytovatele sítě. 

Přidání účtu do telefonu
1  Na domovské obrazovce klepněte na 

klávesu Menu  > Systémová nastavení 
> Účet & synchronizace.

2  Klepněte na PŘIDAT ÚČET.

3  Klepněte na službu sociálních sítí, kterou 
chcete používat.
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4  Zadejte e-mailovou adresu a heslo, které 
jste si pro sociální síť nastavili, a klepněte 
na Přihlásit.

Přidání widgetu sociální sítě na 
domovskou obrazovku
Pokud přidáte widget sociální sítě na 
domovskou obrazovku, bude zobrazovat váš 
stav při aktualizaci stavu sítě v telefonu. 
K sociální síti můžete přistupovat také přímo 
klepnutím na widget.

1  Stiskněte a podržte stisknutou prázdné 
místo na domovské obrazovce.

POZNÁMKA

Pokud na konkrétním panelu domovské 
obrazovky není volné místo, nelze žádný 
widget přidat. Nejprve musíte smazat 
nebo odstranit některou položku, abyste 
mohli přidat jinou. V takovém případě máte 
možnost přepnout na jiný panel domovské 
obrazovky.

2  Klepněte na kartu Widgety a přejeďte 
doprava, dokud nenajdete widget Social+.

3  Klepnutím na Social+ tento widget přidáte 
na panel domovské obrazovky.
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Zobrazení a aktualizace stavu 
1  Přejděte na panel domovské obrazovky, kde 

se nachází widget Social+. Zobrazuje se 
aktuální stav sociálních aplikací, které jste 
nastavili.

2  Můžete zvolit každou aplikaci sociálních 
sítí, kterou chcete zobrazovat. Klepněte na 
šipku (například  v levém horním roku 
widgetu) a klepněte na aplikaci sociálních 
sítí, kterou chcete zobrazit. 

3  Klepnutím na pole „Co děláte?“(Na co myslíš?) 
aktualizujte svůj stav pomocí komentáře nebo 
odešlete obrázky.

-  Zaškrtněte všechny aplikace sociálních sítí, 
které chcete aktualizovat. Všechny budou 
simultánně aktualizovány.

4  Po zadání komentářů s přílohou 
(nepovinnou) klepněte na tlačítko Odeslat.

TIP

Můžete používat informace o přátelích 

pouze v sociálních sítích, nebo 

synchronizovat všechna data s Kontakty.

Sociální sítě
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Synchronizace účtů v telefonu
Informace z účtů v sociálních sítích můžete 
synchronizovat s Kontakty a dalšími funkcemi 
v telefonu, pokud to umožňují. 

1  Na domovské obrazovce klepněte na 
klávesu Menu  > Systémová nastavení 
> Účty & synchronizace. Vyberte účet, který 
chcete synchronizovat, a zadejte potřebné 
údaje.

2  Zaškrtnutím možnosti Aktualizovat data 
nastavíte synchronizaci.

3  Klepnutím na účet synchronizaci provedete.

4  Zaškrtněte možnosti synchronizace jako 
Synchronizovat kontakty.
Ikona „ “ udává, že synchronizace byla 
povolena.

Odebrání účtů v telefonu
1  Na domovské obrazovce klepněte na 

klávesu Menu  > Systémová nastavení 
> Účty & synchronizace.

2  Klepněte na účty, které chcete smazat, 
a pak klepněte na možnost Smazat účet 

(dvakrát).



104

Fotoaparát
Pokud chcete otevřít aplikaci Fotoaparát, klepněte na klávesu Aplikace  > Fotoaparát .

Seznámení s hledáčkem
            Přepnutí fotoaparátu – umožňuje přepínat mezi předním 

a zadním fotoaparátem.

    Snímek pomocí hlasu – před pořízením snímku řekněte 
Sýr. 

    Jas – určuje a řídí množství světla vstupujícího do objektivu. 

Posunutím ukazatele jasu po liště směrem k symbolu 
„–“ snížíte jas snímku, zatímco posunutím směrem 
k symbolu „+“ jas snímku zvýšíte.

   Režim fotografování – lze volit z možností Normální, 
Panorama nebo Sekvence.
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            Nastavení – klepnutím na tuto ikonu otevřete menu 
nastavení. Viz Použití pokročilých nastavení na 
straně 108.

    Režim fotoaparátu – klepnutím na tuto ikonu přepnete 
do režimu videa.

    Zachytit – umožňuje pořídit fotografii.

   Galerie – umožňuje získat přístup k uloženým 
fotografiím a videím z režimu fotoaparátu. Stačí klepnout 
a na obrazovce se zobrazí Galerie.
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Pořízení fotografie 
1  Spusťte aplikaci Fotoaparát.

2  Držte telefon a zaměřte objektiv na objekt, 
který chcete fotografovat.

3  Stiskněte obrazovku a v obrazovce hledáčku se 
zobrazí pole zaostření.

4  Když pole ostření zezelená, fotoaparát je 
zaostřený na předmět.

5  Klepnutím na ikonu  pořídíte fotografii.

POZNÁMKA

Při fotografování v interiéru se mohou 

vyskytnout potíže s tónováním v důsledku 

parametrů fotoaparátu. (Tónování znamená 

rozdílné barvy uprostřed a po stranách 

záběru.)
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Jakmile pořídíte fotografii
Pokud je možnost Automatická kontrola nastavena 
na Zapnuto, pořízená fotografie se zobrazí na 
obrazovce.

Sdílet    Klepnutím můžete fotografii sdílet 
různými způsoby, jako jsou Bluetooth, 

E-mail, Gmail, Google+, Poznámka, 

Zprávy, Picasa, Social+ nebo 
jiné stažené aplikace, které jsou 
podporovány.

POZNÁMKA

Posílání zpráv MMS při roamingu může být 

dále zpoplatněno.

Nastavit jako    Klepnutím můžete snímek použít jako 
Fotografii kontaktu, Tapetu výchozí 

obrazovky nebo Tapetu uzamčené 

obrazovky.

   Klepnutím snímek smažete.

   Klepnutím ihned pořídíte další fotografii. 
Aktuální fotografie se uloží.

   Klepnutím zobrazíte galerii uložených 
fotografií. 
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Použití pokročilých nastavení
Klepnutím na ikonu  v hledáčku otevřete 
všechny pokročilé možnosti.

Nastavení fotoaparátu lze změnit posouváním 
v seznamu. Po výběru možnosti klepněte na 
klávesu Zpět .

Blesk – Vypnout / Zapnout / Automaticky.

Zaostření – klepnutím vyberte režim ostření.

• Automaticky: umožňuje fotoaparátu ostřit 
automaticky. (Fotoaparát neustále ostří na 
objekty na fotografii.)

• Sledování obličeje: fotoaparát automaticky 
detekuje lidské obličeje a ostří na ně. 

Velikost snímku – klepnutím nastavte velikost 
pořizovaného snímku (v pixelech). Zvolte počet 
pixelů z následujících možností: 5M(2592X1944), 

3M(2048X1536), W3M(2592X1458), 

1M(1280x960), W1M(1280X720).  

Režim scény – zvolte nastavení barev a světla 
vhodné pro aktuální prostředí.

• Normální: automaticky se upraví podle 
prostředí.

• Portrét: vhodné pro fotografování lidí.

• Krajina: vhodné pro fotografování přírodních 
scenérií, jako jsou stromy, květiny a obloha.
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• Západ slunce: vhodné pro fotografování západů 
slunce.

ISO – řídí citlivost fotoaparátu na světlo. Vyberte 
z možností Automaticky, 400, 200 a 100.

Vyvážení bílé – vyvážení bílé zajišťuje realistické 
zobrazení bílých oblastí snímku Aby mohl 
fotoaparát správně upravit vyvážení bílé, bude 
pravděpodobně nutné nastavit světelné podmínky. 
Můžete volit z těchto možností: Automaticky, 

Žárovka, Slunečno, Zářivka nebo Zataženo.

Barevný efekt – zvolte barevný odstín, který bude 
použit pro novou fotografii.

Samospoušť – umožňuje nastavit zpoždění po 
stisknutí spouště. Vyberte z možností Vypnuto, 3 s, 
5 s nebo 10 s. Jde o ideální funkci pro případ, že 
chcete být na fotografii sami zachyceni.

Označení GPS značkou – tuto funkci aktivujte, 
pokud chcete používat služby založené na 
poloze telefonu. Pořizujte snímky, ať jste 
kdekoli a přiřaďte k nim polohu. Odešlete-li 
označené snímky na blog podporující přiřazování 
zeměpisných souřadnic, uvidíte je zobrazené na 
mapě.
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POZNÁMKA

Tato funkce je k dispozici jen tehdy,

když je aktivní funkce GPS.

POZNÁMKA

Tato funkce používá bezdrátové sítě. 

Musíte zaškrtnout možnost Zaměření přes 

bezdrátové sítě. 

Na domovské obrazovce klepněte na 

klávesu Menu  > Systémová nastavení 

> Služby zjištění polohy .Zaškrtněte službu 

zjištění polohy Google . 

Zvuk spouště – vyberte jeden ze čtyř zvuků 
spouště.

Automatická kontrola – pokud Automatickou 

kontrolu zapnete, automaticky se zobrazí právě 
pořízený snímek.

Úložiště – vyberte z možností Karta SD, Vnitřní 
paměť.

Obnovit – Umožňuje obnovit všechna výchozí 
nastavení fotoaparátu.

Nápověda k foto – stiskněte pokaždé, když chcete 
zjistit, jak daná funkce funguje. Poskytuje rychlého 
průvodce.
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POZNÁMKA

•  Po ukončení režimu fotoaparátu se 

obnoví výchozí hodnoty některých 

nastavení. Před pořízením další fotografi e 

zkontrolujte nastavení fotoaparátu.

•  Menu nastavení překrývá obrazovku 

hledáčku, takže pokud změníte složky 

barvy nebo kvalitu snímku, uvidíte náhled 

snímku se změnami za menu Nastavení. 

Zobrazení uložených fotografií
K uloženým fotografiím máte přístup z režimu 
fotoaparátu. Stačí klepnout na tlačítko Galerie  
a zobrazí se vaše Galerie.

TIP

Klepnutím doleva nebo doprava zobrazíte 

další fotografi e nebo videozáznamy.

Klepnutím na fotografii zobrazíte další nabídky 
možností.

 –  klepnutím zobrazíte seznam Smart Share 
vašich obrázků (po připojení dalších 
zařízení se zobrazí fotografie).
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 – klepnutím pořídíte novou fotografii.

 –  klepnutím můžete fotografii sdílet 
prostřednictvím různých metod jako 
Bluetooth nebo Zprávy.

 – klepnutím fotografii smažete.

Klávesa Menu  – klepnutím získáte 
přístup k možnostem Nastavit obrázek jako, 
Přesunout, Přejmenovat, Otočit doleva, Otočit 
doprava, Oříznout, Upravit, Prezentace nebo 
Podrobnosti.

Nastavení fotografie jako tapety
1  Klepnutím otevřete fotografii, kterou chcete 

nastavit jako tapetu.

2  Klepnutím na obrazovku otevřete nabídku 
možností.

3  Klepněte na klávesu Menu  > Nastavit 

obrázek jako > Tapeta výchozí obrazovky.

4  Podle potřeby obrázek ořízněte a klepněte 
na OK.
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Videokamera
Seznámení s hledáčkem
             Přepnutí fotoaparátu – umožňuje přepínat mezi 

předním a zadním fotoaparátem.

     Zoom – slouží k přiblížení nebo oddálení. 

   Jas – určuje a řídí množství světla vstupujícího do 
videozáznamu. Posunutím ukazatele jasu po liště 
směrem k symbolu „–“ snížíte jas videa, zatímco 
posunutím směrem k symbolu „+“ jas videa zvýšíte.

   Živý efekt – funkce Živý efekt nabízí řadu vizuálních 
efektů při pořizování videa.
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             Nastavení – klepnutím na tuto ikonu otevřete menu 
nastavení. Viz Použití pokročilých nastavení na 
straně 117.

    Režim fotoaparátu – klepnutím na tuto ikonu 
přepnete do režimu fotoaparátu.

   Spustit nahrávání –  umožňuje spustit nahrávání.

   Galerie – umožňuje získat přístup k uloženým 
fotografiím a videím z režimu videokamery. Stačí 
klepnout a na obrazovce se zobrazí Galerie.

Videokamera
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Záznam videa
1  Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Fotoaparát a klepnutím na tlačítko 
Režim fotoaparátu změňte na režim Video. 
Ikona zachycení se změní na . 

2  Na obrazovce se zobrazí hledáček 
videokamery.

3  Držte telefon vodorovně a zaměřte objektiv 
na předmět, který chcete nahrát na 
videozáznam.

4  Jedním klepnutím na ikonu Nahrát  
spusťte nahrávání.

5  V levém horním rohu obrazovky se zobrazuje 
časovač ukazující délku videa.

TIP

 Klepnutím pořídíte během nahrávání 

videa fotografi i.

6  Klepnutím na ikonu Stop  na obrazovce 
zastavíte nahrávání.
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Po nahrání videa
Pokud je zapnutá funkce Automatická kontrola, 
zobrazí se na obrazovce snímek reprezentující 
vaše video.

Hrát    Klepnutím přehrajete video. 

Sdílet    Klepnutím můžete snímek sdílet 
různými způsoby, jako jsou Bluetooth, 

E-mail, Gmail, Google+, Zprávy, 

YouTube nebo jiné stažené aplikace, 
které jsou podporovány.

POZNÁMKA 

Stahování zpráv MMS při roamingu může 

být dále zpoplatněno.

   Klepnutím smažete video, které jste právě 
natočili. Klepnutím na tlačítko OK volbu 
potvrdíte. Znovu se objeví hledáček.

   Klepnutím ihned začnete nahrávat další 
video. Aktuální video se uloží.

   Klepnutím zobrazíte galerii uložených videí.
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Použití pokročilých nastavení
Klepnutím na ikonu  při použití hledáčku 
otevřete pokročilé možnosti. 
Nastavení videokamery lze upravit posouváním 
v seznamu. Po výběru možnosti klepněte na 
klávesu Zpět .

Blesk – umožňuje zapnout blesk při nahrávání 
videa v prostředí s nedostatkem světla.

Velikost videa – klepnutím nastavte velikost 
pořizovaného videa (v pixelech). Vyberte 
velikost videa z možností Full HD(1920x1080), 
HD(1280x720), TV(720x480), VGA(640x480), 
MMS(QVGA-320x240) a MMS(QCIF-176x144).

Vyvážení bílé –vyvážení bílé zajišťuje realistické 
zobrazení bílých oblastí videozáznamu. Aby 
mohl fotoaparát správně upravit vyvážení bílé, 
bude pravděpodobně nutné nastavit světelné 
podmínky. Můžete volit z těchto možností: 
Automaticky, Žárovka, Slunečno, Zářivka nebo 

Zataženo.

Barevný efekt – zvolte barevný odstín pro nové 
video.

Označení GPS značkou – tuto funkci aktivujte, 
pokud chcete používat služby založené na 
poloze telefonu. Natáčejte videa, ať jste 
kdekoli, a přiřaďte k nim polohu. Odešlete-li 
označená videa na blog podporující přiřazování 
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zeměpisných souřadnic, uvidíte je zobrazená 
na mapě.

Hlas – pro nahrávání videa bez zvuku zvolte 
možnost Vypnuto.

Automatická kontrola – když je Automatická 
kontrola zapnutá, klepněte na ikonu Hrát  
v levém horním rohu obrazovky, pokud si 
chcete natočené video prohlédnout.

Úložiště – vyberte z možností Karta SD, Vnitřní 
paměť.

Resetovat – umožňuje obnovit všechna výchozí 
nastavení videokamery.

Nápověda k videu – stiskněte pokaždé, 
když chcete zjistit, jak daná funkce funguje. 
Poskytuje rychlého průvodce.

Sledování uložených 
videozáznamů
1  V hledáčku klepněte na ikonu .

2  Na obrazovce se zobrazí vaše Galerie.

3  Klepnutím na video ho automaticky 
přehrajete.
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Úprava hlasitosti při sledování 
videa
Chcete-li během přehrávání videozáznamu 
upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro 
změnu hlasitosti na levé straně telefonu.
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Multimédia
Multimediální soubory můžete ukládat na kartu 
microSD. Všechny svoje obrázky a videa tak 
budete mít snadno po ruce.

Galerie
Klepněte na klávesu Aplikace  > Galerie . 

Režim zobrazení
Když otevřete Galerii, budou fotografie 
prezentovány v Zobrazení ve složkách. Když 
otevřete složku, budou fotografie v režimu Zobrazit 
mřížku. Když v režimu Zobrazit mřížku klepnete na 
fotografii, zobrazí se v plném zobrazení.

Zobrazení kalendáře
V Zobrazení ve složkách klepněte na ikonu  

Alba , abyste zobrazili Alba, Lokality, Časová 

razítka. 

Možnosti nabídky Galerie
Klepněte na fotografii a pak na klávesu Menu 

 , abyste zobrazili následující možnosti: 
Nastavit obrázek jako, Přesunout, Přejmenovat, 
Otočit doleva, Otočit doprava, Oříznout, Upravit, 
Prezentace, Podrobnosti.
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Odeslání fotografie
1  Chcete-li odeslat fotografii, stiskněte ji.

2  Klepněte na ikonu  a vyberte z dostupných 

aplikací.

3  Když zvolíte E-mail, Gmail nebo Zprávy, bude 
fotografie připojena ke zprávě, kterou pak 
můžete obvyklým způsobem napsat a odeslat. 

TIP

Pokud máte v telefonu nastavený účet 

sociální sítě, můžete fotografi i sdílet 

s danou komunitou.

Odeslání videozáznamu
1  Chcete-li odeslat video, dlouze stiskněte 

požadovaný soubor videa.

2  Klepněte na Sdílet a vyberte z dostupných 

aplikací.

3  Když zvolíte E-mail, Gmail nebo Zprávy bude 
video připojeno ke zprávě, kterou pak můžete 
obvyklým způsobem napsat a odeslat.

Použití obrázku
Můžete vybrat obrázky a použít je jako tapety nebo 
pro identifikaci volajícího.
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1  Stiskněte fotografii a klepněte na klávesu 

Menu  > Nastavit obrázek jako.

2  Vyberte z možností Fotografie kontaktu, 

Tapeta výchozí obrazovky a Tapeta uzamčené 

obrazovky.

Zobrazení prezentace
Pokud si chcete prohlédnout prezentaci fotografií, 
otevřete Galerii a klepněte na některou fotografii. 
Když se fotografie zobrazí, klepnutím na obrazovku 
vyvolejte nabídku. Klepnutím na klávesu Menu 

 > Prezentace zahájíte prezentaci všech 
fotografií.

Zobrazení podrobností fotografie
Můžete zobrazit podrobné údaje o fotografii, jako 
je název, datum, čas, velikost a typ.

Při zobrazení fotografie klepněte na klávesu Menu 

 > Podrobnosti.

Přenos souborů pomocí 
Synchronizace médií (MTP) přes 
USB
Pokud chcete přenést soubory pomocí zařízení 
USB:

1  Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
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2  Zobrazí se vyskakovací okno připojení 
USB. (Na domovské obrazovce klepněte 
na klávesu Menu  a pak naSystémová 

nastavení > Připojení > USB Typ připojení > 

Synchronizace médií (MTP).

3  Potvrďte klepnutím na možnost Synchronizace 

médií.

4  Obsah telefonu si můžete prohlédnout 
v počítači a můžete přenášet soubory.

POZNÁMKA

Pokud nechcete, aby se vyskakovací okno 

režimu připojení USB zobrazovalo, ve 

vyskakovacím okně režimu připojení USB 

zaškrtněte možnost Znovu se již neptat, 

nebo vypněte možnost Zeptat se na 

připojení. (Klávesa Menu  a klepněte 

na Systémová nastavení > Nastavení 

připojení > Zeptat se na připojení).
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Hudební přehrávač
Telefon je vybaven hudebním přehrávačem, který 
umožňuje přehrávat všechny vaše oblíbené 
skladby. Z domovské obrazovky se na přehrávač 
dostanete tak, že klepnete na klávesu Aplikace 

 a pak na Hudební přehrávač.

Uložení hudebních/video souborů 
do telefonu

Připojte telefon k počítači pomocí 

kabelu USB

Zobrazí se oznámení, že je USB připojeno, 
a vyskakovací okno režimu připojení USB. 
Klepnutím na možnost Synchronizace médií (MTP) 
volbu potvrďte. Pak z počítače otevřete složku, 
kterou chcete zobrazit.

Uložte hudební nebo video soubory 

z počítače do přenosného úložiště 

telefonu
–  Soubory můžete zkopírovat nebo přesunout 

z počítače do přenosného úložiště telefonu 
pomocí čtečky karet.
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–  Pokud je k souboru videa dodán i soubor titulků 
(soubor .smi, .srt, .sub se stejným názvem jako 
soubor videa), umístěte jej do stejné složky, aby 
se titulky při přehrávání souboru videa zobrazily 
automaticky.

-  Při stahování hudebních nebo video souborů 
je třeba dodržovat autorská práva. Poškozený 
soubor nebo soubor s nesprávnou příponou 
může způsobit poškození telefonu.

Přehrávání video souborů 
v telefonu

Přehrávání video souborů
Najděte požadovaný soubor v  Galerii a  klepnutím 
spusťte jeho přehrávání.

Přehrání skladby
1  Na domovské obrazovce klepněte na klávesu 

Aplikace  a pak na Hudební přehrávač.

2  Klepněte na kartu Skladby.

3  Klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát.

4  Klepnutím na tlačítko  pozastavíte skladbu.
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5  Klepnutím na tlačítko  přejdete na 

následující skladbu.

6  Klepnutím na tlačítko  přejdete zpět na 
začátek skladby. Dvojím klepnutím na tlačítko 

 přejdete zpět na předchozí skladbu.

Pokud při poslechu hudby chcete změnit hlasitost, 
použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na 
levé straně telefonu.

Stisknutím a přidržením skladby na seznamu 
zobrazíte její možnosti. Zobrazí se následující 
možnosti: Přehrát, Přidat k seznamu skladeb, 
Nastavit jako vyzvánění, Smazat, Sdílet, Hledat 

a Podrobnosti.

Používání seznamů skladeb
Můžete si vytvářet seznamy skladeb, abyste si 
hudbu uspořádali do sad skladeb, které můžete 
přehrávat v nastaveném pořadí nebo v režimu 
náhodného přehrávání.

Vytvoření seznamu skladeb
1  Při zobrazení knihovny stiskněte a přidržte 

skladbu.

2  Klepněte na možnost Přidat k seznamu 

skladeb.

3  Klepněte na možnost Nový seznam skladeb.
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4  Zadejte název seznamu skladeb a klepněte 
na Uložit. Nový seznam se přidá do knihovny 
Seznamy skladeb.

Skladbu, která se právě přehrává na obrazovce 
Přehrávání, můžete přidat jako první skladbu 
seznamu skladeb, když stisknete klávesu Menu 

 a klepnete na možnost Přidat k seznamu 

skladeb. Můžete také klepnout na možnost 
Uložit jako seznam skladeb, abyste jako seznam 
skladeb uložili všechny skladby z alba, které 
přehráváte.

Odebrání skladby ze seznamu 
skladeb
1  Otevřete seznam skladeb.

2  Stiskněte a přidržte skladbu, kterou chcete 
odebrat, a klepněte na možnost Odstranit 

ze seznamu skladeb nebo při zobrazení 
aktuálně přehrávaného seznamu skladeb 
klepněte na klávesu Menu  a klepněte 
na možnost Odstranit ze seznamu skladeb, 
abyste z aktuálního seznamu skladeb odebrali 
všechny skladby.
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Přejmenování nebo smazání 
seznamu skladeb
1  Otevřete knihovnu Seznam skladeb.

2  Stiskněte a přidržte seznam skladeb, abyste 
zobrazili nabídku, a klepněte na možnost 
Smazat nebo Přejmenovat.

POZNÁMKA 

Autorská práva k hudebním souborům 

mohou být chráněna mezinárodními 

smlouvami a národními autorskými zákony. 

Z tohoto důvodu je možné, že bude nutné 

získat oprávnění nebo licenci, aby bylo 

možné hudbu reprodukovat nebo kopírovat. 

V některých zemích zakazují národní zákony 

kopírování materiálů chráněných autorským 

zákonem pro vlastní potřebu. Před stažením 

nebo kopírováním souboru se seznamte se 

zákony dané země, které by se na používání 

takového materiálu mohly vztahovat.
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Použití funkce SmartShare
Funkce SmartShare používá technologii DLNA 
(Digital Living Network Alliance) pro sdílení 
digitálního obsahu prostřednictvím bezdrátové sítě. 
Aby mohla tuto funkci podporovat, musí být obě 
zařízení certifikována organizací DLNA.

Zapnutí funkce SmartShare a umožnění sdílení 

obsahu

1  Klepněte na klávesu Aplikace  > 
SmartShare .

2  Klepněte na klávesu Menu  > Nastavení.

3  Klepnutím na možnost Viditelné umožníte 
svému zařízení, aby bylo rozpoznáno ostatními 
zařízeními.

–  Pokud chcete automaticky přijímat požadavky 
na sdílení z jiných zařízení, stiskněte možnost 
Vždy přijmout požadavek.

–  Pokud chcete ostatním zařízením povolit 
stahování mediálních souborů do telefonu, 
stiskněte možnost Přijmout soubory..

4  V sekci Můj sdílený obsah stisknutím 
zaškrtněte typy obsahu, který byste chtěli 
sdílet. Vyberte si z možností Fotografie, Videa 
a Hudba.

5  Funkce SmartShare je nyní aktivována 
a připravena sdílet obsah.
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Pokud chcete ovládat zprostředkující zařízení

Povolte přehrávání multimediálního obsahu 
z knihovny vzdáleného obsahu (např. z počítače) 
přes zprostředkující zařízení (např. televizor).

POZNÁMKA 

Ujistěte se, zda je funkce DLNA ve vašich 

zařízeních řádně nakonfi gurována (např. 

u televizoru a počítače).

1  Klepněte na klávesu Aplikace  > 
SmartShare .

2  Stiskněte tlačítko Do  a ze seznamu 
zprostředkujících zařízení vyberte zařízení.

3  Stiskněte tlačítko Z  a vyberte zařízení 
z knihovny vzdáleného obsahu.

4  Knihovnu obsahu můžete procházet.

5  Stiskněte a přidržte miniaturu obsahu 
a přetáhněte ji do horní oblasti pomocí prstu 
nebo stiskněte klávesu Menu  > Přehrát.

Sdílení obsahu z telefonu do zprostředkujícího 

zařízení (např. televizor) 

POZNÁMKA 

Ujistěte se, zda je zprostředkující zařízení 

řádně nakonfi gurováno.
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1  Při prohlížení fotografií a videí pomocí aplikace 
Galerie stiskněte kartu / /  v oblasti 
Název.

2  Vyberte zařízení pro přehrávání souborů ze 
seznamu zprostředkujících zařízení.

POZNÁMKA 

Pro sdílení obsahu pomocí Video 

přehrávače postupujte obdobně.

 : Musí být připojena síť. 

 : Vyberte zařízení v síti.

 :  Obsah je momentálně sdílen 

prostřednictvím funkce SmartShare.

UPOZORNĚNÍ 

Před použitím této aplikace zkontrolujte, 

zda je zařízení připojené prostřednictvím 

domácí sítě pomocí připojení Wi-Fi.

Některá zařízení s technologií DLNA 

(např. televizor) podporují pouze funkci 

DMP technologie DLNA a v seznamu 

zprostředkujících zařízení se nezobrazí. 

Vaše zařízení možná není schopno 

přehrávat některý obsah.
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Stahování obsahu z knihovny vzdáleného obsahu

1  Klepněte na klávesu Aplikace  > 
SmartShare .

2  Stiskněte tlačítko Z  a vyberte zařízení 
z knihovny vzdáleného obsahu.

3  Knihovnu obsahu můžete procházet.

4  Stiskněte a přidržte miniaturu obsahu a pak 
klepněte na Stáhnout.

POZNÁMKA 

Některé typy obsahu nejsou podporovány.

Odeslání obsahu z knihovny vzdáleného obsahu

POZNÁMKA 

Zkontrolujte, zda je správně vložena karta 

microSD a v menu Nastavení je zaškrtnuta 

možnost Přijmout soubory.

1  Klepněte na klávesu Aplikace  > 
SmartShare .

2  Stiskněte tlačítko Z  a vyberte možnost 
Můj telefon.

3  Můžete procházet knihovnou vzdáleného 
obsahu.
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4  Stiskněte a přidržte miniaturu obsahu a pak 
klepněte na Odeslat.

5  Vyberte zařízení knihovny vzdáleného obsahu, 
do něhož budete data odesílat.

UPOZORNĚNÍ 

Některá zařízení s technologií DLNA 

nepodporují funkci DMS pro odesílání dat 

a nebudou soubory odesílat. Některé typy 

obsahu nejsou podporovány.
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O aplikacích Google
Aplikace Google, jako jsou mobilní verze služeb 
Gmail, Google Talk, Kalendář Google a Mapy 
Google, jsou instalované v telefonu.

1  Pokud si chcete nastavit účet Google, 
klepněte na kteroukoli aplikaci Google, zadejte 
uživatelské jméno a heslo a přihlaste se.

2  Po přihlášení se kontakty, e-mail a kalendář 
vašeho účtu Google automaticky synchronizují 
s telefonem.

Google Maps™

Otevření Map Google a zobrazení 

vaší polohy
1  Na domovské obrazovce klepněte na klávesu 

Aplikace  a pak na Mapy. 

2  Klepněte na ikonu Moje poloha  na mapě.

Na mapě se zobrazí modrý bod, který ukazuje vaši 
polohu. Modrý kruh kolem bodu ukazuje, že vaše 
skutečná poloha je uvnitř tohoto kruhu.
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Získání adresy a dalších informací 

o poloze
► Stiskněte a přidržte polohu na mapě. Přes 

polohu se otevře bublina s adresou a miniaturou 
ze Street View (pokud je k dispozici).

► Klepnutím na bublinu zobrazíte další volby.

Zobrazení vrstvy mapy, satelitní 

mapy nebo dopravy
► Klepněte na ikonu Vrstvy  na mapě 

a vyberte volbu vrstvy. Můžete vybírat z voleb 
Doprava, Satelitní, Terénní, Latitude a dalších.

Hledání lokalit a míst
Můžete vyhledávat lokality a zobrazit je na mapě. 
Můžete také vyhledat místa na mapě, kterou máte 
zobrazenou.

Hledání lokality
1  Když je zobrazená mapa, klepněte na ikonu 

 ve spodní části obrazovky. Můžete také 
stisknout a přidržet klávesu Menu .

2  Do vyhledávacího pole zadejte místo, které 
hledáte. Můžete zadat adresu, město nebo typ 
obchodu či instituce. Příklad: „divadlo v Praze“.
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3  Klepněte na ikonu Hledat .

Výsledky hledání na mapě jsou zobrazeny 
pomocí značek s písmeny.

POZNÁMKA
Pokud je vypnuté GPS a Wi-Fi, mohou být 

informace o lokalitě nepřesné. Zapněte 

GPS a Wi-Fi.

Navigace

Používání navigace
1  Na zobrazené mapě klepněte na ikonu .

2  Do horního textového pole zadejte výchozí bod 
a do spodního textového pole zadejte cíl.
Pokud chcete směr obrátit, klepněte na 
klávesu Menu  a pak na možnost Zaměnit 

start a cíl.

3  Klepněte na ikonu navigace pro auto, veřejnou 
dopravu, kolo nebo chůzi.

4  Klepněte na Zjistit cestu. Navigace do cíle se 
zobrazí v podobě seznamu.
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Zobrazení seznamu podrobné 

navigace
Můžete si zobrazit každé zabočení na trase jako 
psaný seznam navigace.

Když je zobrazen seznam navigace, klepnutím na 
ikonu Navigace  zobrazte podrobnou navigaci 
v zobrazení Navigace.

Vyhledání míst po trase
Můžete vyhledávat obchody, body zájmu a další 
místa po trase. Když vyhledáváte během navigace, 
zobrazí se výsledky míst po trase spíše než místa, 
která se nacházejí v okolí vaší aktuální polohy.

► Stiskněte a přidržte klávesu Menu  
a vyhledejte místa, která vás zajímají.
Výsledky se zobrazí jako značky podél trasy. 
První výsledek je označený štítkem. Klepnutím 
na štítek zobrazíte další informace o značce.

►  Po skončení se klepnutím na ikonu Navigace 
 vrátíte na zobrazení Navigace.

Vymazání mapy
Z mapy můžete vymazat všechny informace jako 
trasy a výsledky vyhledávání.
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Vymazání mapy

Když je mapa zobrazená, klepněte na klávesu 

Menu  a pak na možnost Vymazat mapu.

Latitude
Najděte přátele pomocí služby Google LatitudeTM

Google Latitude vám a vašim přátelům umožňuje, 
abyste na mapách vzájemně viděli, kde se 
nacházíte, a nechali se k přátelům pomocí služby 
Google Latitude navigovat. Vaše poloha není 
sdílena automaticky. Je sdílena jen na základě 
pozvánek.

Musíte se ke službě Latitude připojit a pozvat své 
přátele, aby si zobrazili vaši polohu, nebo přijmout 
pozvánky od přátel.

Připojení ke službě Latitude

► Když je zobrazena mapa, klepněte na  a pak 
na Připojit se k Latitude.

Při prvním připojení budete vyzváni, abyste 
přijali nebo odmítli zásady ochrany osobních 
údajů Google. Po připojení ke službě Latitude se 
volba Připojit k Latitude změní na Latitude.

Otevření služby Latitude

Po připojení ke službě Latitude ji můžete otevřít 
a najít přátele a zobrazit si jejich aktuální 
informace.
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► Když je zobrazena mapa, klepněte na  a pak 
na Připojit se k Latitude.

Jak pozvat přátele ke sdílení polohy

Po připojení ke službě Latitude můžete začít sdílet 
svou polohu s přáteli. Vaši polohu uvidí jen přátelé, 
které jste výslovně pozvali nebo jejichž pozvánku 
jste přijali.

1  Otevřete Latitude a klepněte na .

2  V nabídce, která se otevře, klepněte na 
možnost Vybrat z kontaktů nebo Přidat 

pomocí e-mailové adresy. 

3  Ve spodní části obrazovky klepněte na Přidat 

přátele. Pokud již přátelé službu Latitude 
používají, obdrží e-mail s žádostí a oznámení 

ve službě Latitude. Pokud se ještě ke službě 
Latitude nepřipojili, obdrží e-mail, který je 
pozve, aby se ke službě Latitude přihlásili 
pomocí účtu Google.

Místa
Používání funkce Místa

Ve službě Mapy Google klepněte na ikonu Místa 
 , abyste našli různé podniky, jako jsou čerpací 

stanice, kavárny, bary, restaurace apod.

Když vyberete kategorii, zobrazí se seznam 
nejbližších výsledků, včetně jejich vzdálenosti, 
směru k nim, popisu a recenzí od uživatelů. 
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Můžete si přizpůsobit vlastní kategorie hledání 
míst a přidat si ikonu Místní na domovskou 
obrazovku.

Tip

Když je zobrazená mapa, klepnutím na 

klávesu Menu  vyvoláte tyto volby: 

Vymazat mapu, Hledat, Navigace, Vrstvy, 

Nastavení a Nápověda.

Obchod Play™
Obchod Play™ umožňuje procházet a stahovat 
tisíce zábavných a užitečných aplikací a her. 
Můžete se podívat na komentáře ostatních 
uživatelů k dané aplikaci nebo přidat vlastní 
komentáře. Když nainstalujete aplikace a hry 
z Obchodu Play™, objeví se v nabídce telefonu 
pod předinstalovanými aplikacemi. Můžete je najít 
tak, že se pomocí prstu posunete dolů. Aplikace 
stažené z obchodu Play můžete otevřít klepnutím 
na klávesu Menu  > Moje aplikace.

Aplikace Google
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Stažení aplikací a her

1  Na domovské stránce Obchodu Play klepněte 
na kategorii v horní části obrazovky.

2  Posuňte se na zobrazení podkategorií 
a klepněte na tu, kterou chcete prozkoumat.

3  Klepnutím na aplikaci zobrazíte obrazovku 
s podrobnostmi. Podkategorii můžete také dále 
roztřídit klepnutím na položky Nejoblíbenější 
placené, Nejoblíbenější bezplatné, 
Nejprodávanější, Nejoblíbenější placené 
novinky, Nejoblíbenější novinky zdarma, 
Populární.

4  Klepněte na aplikaci, kterou chcete 
nainstalovat. Zobrazí se popis a cena aplikace. 

5  Klepnutím na tlačítko cena vpravo nahoře 
zobrazíte placené aplikace. Bezplatné aplikace 
zobrazíte klepnutím na tlačítko ZDARMA. 
Aplikace se pak stáhnou a nainstalují.

POZNÁMKA

Pokud si chcete koupit placenou aplikaci, 

musíte si zřídit způsob platby pomocí 

služby Google Checkout™. Máte možnost 

použít platební kartu nebo naúčtování přes 

mobilního operátora.
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POZNÁMKA

Když chcete hru nebo aplikaci ukončit, 

použijte klávesu Domů nebo Zpět, které vás 

vrátí na domovskou obrazovku. Případně 

zvolte Menu (nebo Možnosti) ve hře nebo 

aplikaci a vyberte možnost Ukončit. (Volba 

Ukončit se může u různých her/aplikací 

lišit). Ukončení aplikací, které dále běží 

na pozadí (po návratu na domovskou 

obrazovku) pomůže šetřit baterii a snížit 

nechtěné datové přenosy.

Gmail™
Gmail™ lze konfigurovat při prvním nastavení 
telefonu. V závislosti na nastavení synchronizace 
bude služba Gmail™ ve vašem telefonu 
automaticky synchronizována s webovým účtem 
služby Gmail™. Výchozí zobrazení služby Gmail™ 
je seznam konverzací v Doručené poště.

Klepněte na klávesu Menu , pak klepněte 
na  , abyste odeslali nebo přijali nový e-mail 
a synchronizovali svůj e-mail s účtem Gmail™ na 
webu. Klepnutím na klávesu Menu  vyvoláte 
tyto další volby: Nastavení štítků, Nastavení, 

Nápověda a Zaslat zpětnou vazbu. 

Aplikace Google
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Napsat  – umožňuje napsat novou zprávu.

Hledat  – umožňuje vyhledávat v účtu.

Štítky  – umožňuje zobrazit štítky účtu.

Aktualizovat  – umožňuje aktualizovat účet 
a zobrazit nové aktivity.

Talk™
Google Talk™ je aplikace pro zasílání rychlých 
zpráv od společnosti Google. Umožňuje 
komunikovat s jinými osobami, které používají 
aplikaci Google Talk™. 

K dispozici jsou následující volby.

Přidat přítele  – odešlete pozvání k chatu.

Hledat  – vyhledání kontaktů k chatování nebo 
záznamů chatu, které obsahují zadaná slova.

Klepnutím na klávesu Menu  vyvoláte tyto 
další volby:

Možnosti zobrazení – umožňuje změnit způsob, 
jak jsou zobrazeny kontakty.

Odhlásit – odhlášení z chatu.

Nastavení – umožňuje upravit různá nastavení.

Nápověda – umožňuje zobrazit témata nápovědy 
k aplikaci Talk.

Zaslat zpětnou vazbu – umožňuje zaslat 
společnosti Google zpětnou vazbu ke službě Talk.
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Změna nastavení aplikace Google 

Talk
Aplikaci Google Talk můžete konfigurovat tak, aby 
vám zaslala oznámení o každé zprávě, kterou 
v chatu obdržíte, a také aby použila vyzvánění 
nebo vibraci.

Dále v aplikaci Google Talk můžete konfigurovat, 
aby vás automaticky přihlásila po zapnutí telefonu, 
a můžete nastavit, zda se vedle vašeho jména 
na seznamu Přátelé ostatních uživatelů zobrazí 
ukazatel mobilu.

Konfigurace oznámení nových zpráv 

v aplikaci Google Talk
1  Na seznamu Přátelé klepněte na klávesu 

Menu  a pak na Nastavení.

2  Klepněte na požadovaný účet. Pak klepněte 
na Oznámení o pozvánkách, pokud chcete 
obdržet oznámení na stavovém řádku, když 
dorazí nová zpráva chatu.

3  Klepněte na Oznámení o zprávách a Oznámení 

videochatu, pokud chcete na stavovém řádku 
zobrazovat oznámení, když dorazí nové chaty.

4  Klepněte na Tón oznámení a Vyzváněcí tón 

videochatu, abyste vybrali vyzvánění, které se 
použije k upozornění na nový chat.

Aplikace Google
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5  Klepněte na Vibrace v sekcích oznámení Chat 
a Hlasový a videochat, abyste vybrali nastavení 
vibrací při obdržení oznámení na nový chat.

Zobrazení nebo skrytí ukazatele 

mobilu
1  Na seznamu Přátelé klepněte na klávesu 

Menu  a pak na Nastavení.

2  Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí možnosti 
Ukazatel mobility.Když je Ukazatel mobility 
zaškrtnutý a jste na telefonu Android přihlášeni 
k aplikaci Google Talk, zobrazí se přátelům 
vedle vašeho jména na seznamu Přátelé 
silueta značky AndroidTM.

Změna stavu v aplikaci Google Talk
1  Na seznamu Přátelé klepněte na klávesu 

Menu  a pak na Nastavení.

2  Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí možnosti Při 

vyp. obr. stav Pryč.

Když je možnost Při vyp. obr. stav Pryč 
zaškrtnutá, váš stav se po vypnutí obrazovky 
automaticky změní na Pryč.
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Nástroje
Nastavení budíku
1  Na domovské obrazovce klepněte na klávesu 

Aplikace  a pak na Budík/Hodiny .

2  Pokud chcete přidat nový budík, klepněte na 
 vlevo dole a nastavte čas budíku.

3  Nastavte další případné volby a klepněte na 
Uložit. 

4  Klepněte na klávesu Menu , pokud chcete 
smazat všechny budíky nebo upravit nastavení 
budíku.

Používání kalkulačky
1  Na domovské obrazovce klepněte na klávesu 

Aplikace  a pak na Kalkulačka .

2  Klepnutím na číselné klávesy zadáte čísla.

3  U jednoduchých výpočtů klepněte na 
požadovanou funkci (+, –, x nebo ÷) 
a následně znak =.

4  U složitějších výpočtů klepněte na klávesu 

Menu , pak na Pokročilé funkce a vyberte 
volbu.
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Přidání události do kalendáře

POZNÁMKA

K používání aplikace Kalendář musíte mít 

vytvořený účet Google.

1  Na domovské obrazovce klepněte na klávesu 

Aplikace  a pak na Kalendář .

2  Pokud chcete zobrazit událost, klepněte 
na datum. Události konané v daný den se 
zobrazí pod Kalendářem v zobrazení Měsíc. 
Klepnutím na událost zobrazíte její podrobnosti. 
Pokud chcete přidat událost, klepněte na  
v pravém horním rohu Kalendáře.

3  Klepněte na pole Telefon  a zadejte název 
události. Zkontrolujte datum a zadejte čas 
začátku a konce události. 

4  Klepněte na pole Umístění a zadejte místo.

5  Chcete-li k události přidat poznámku, klepněte 
na pole Popis a zadejte podrobnosti.

6  Pokud událost chcete opakovat, nastavte 
Opakování a v případě potřeby nastavte 
Připomenutí.

7  Klepnutím na Uložit uložíte událost do 
kalendáře. Dny s uloženými událostmi budou 
v kalendáři označeny barevným čtverečkem. 
Pokud nastavíte budík, v čase zahájení události 
se spustí.
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Nástroje
Změna náhledu kalendáře
1  Na domovské obrazovce klepněte na klávesu 

Aplikace  a pak na Kalendář . 

2  V horní části Kalendáře klepněte na ikonu ,
 která zobrazuje Den, Týden, Agendu nebo 
Měsíc.

Stažené položky
Umožňuje rychlý přístup ke kartám obsahujícím 
seznam souborů stažených z internetu a jiných 
zdrojů.

1  Na domovské obrazovce klepněte na kartu 

Aplikace   Stahování .

2  Klepněte na dostupnou kartu kategorií 
souborů (stahování z internetu nebo z jiných 
zdrojů) a zvolte požadovaný soubor. Aplikace 
Polaris Office umí také otevřít dokumenty 
v kompatibilních formátech.

Správce souborů
Umožňuje na jednom místě spravovat zvuky, 
obrázky, videa, soubory Bluetooth, soubory Android 
a další data na paměťové kartě. Tato aplikace 
umožňuje otevřít asociované typy souborů, pokud 
je již v telefonu máte, například MP4.

• Na domovské stránce klepněte na klávesu 

Aplikace   Správce souborů .
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Rádio FM
Telefon LG-P760 je vybaven integrovaným rádiem 
FM, takže si můžete naladit své oblíbené stanice 
a poslouchat je na cestách. 

POZNÁMKA 

Abyste mohli poslouchat rádio, je nutné mít 

připojená sluchátka. Sluchátka připojte ke 

konektoru pro sluchátka.

LG Tag+

Informace o aplikaci LG Tag+
Aplikace LG Tag+ umožňuje snadné ukládání 
a načítání informací do značky NFC (Near Field 
Communication), kterou lze přizpůsobit, aby 
vyhovovala určitému prostředí.

Použití aplikace LG Tag+ k zápisu 

do značky
1  Na domovské obrazovce klepněte na klávesu 

Aplikace   LG Tag+ .
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Nástroje
2  Zvolte požadovaný režim (V mém autě/

Kancelář/Knihovna) a klepněte na možnost 
Zapsat značku NFC.

3  Dotkněte se zadní částí zařízení značky. 
Poté lze nastavit spouštění aplikace a další 
možnosti.

Použití aplikace LG Tag+ ke čtení 

značky
Tento režim bude aktivován přímo dotykem 
nastavené značky.

Zprávy
Zjistěte, jak zobrazit nejnovější zprávy a další 
novinové články.

1  Na domovské obrazovce klepněte na klávesu 

Aplikace   Zprávy .

2  Přejděte doleva na téma zpráv v horní části 
obrazovky.

3  Vyberte článek, který chcete otevřít.

TIP!

Chcete-li přidat nová témata, klepněte 

na klávesu Menu   Nastavení  

Témata.
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Aplikace Polaris Office
Pomocí aplikace Polaris Office můžete ve 
svém zařízení zobrazovat, vytvářet a upravovat 
soubory dokumentů. Načtené soubory mohou 
být z karty microSD v zařízení nebo ze stažených 
příloh e-mailů. Aplikace Polaris Office podporuje 
následující formáty: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, 
pptx, pdf.

1  Na domovské obrazovce klepněte na klávesu 

Aplikace  > Polaris Office .

2  Na stránce Registrace uživatele zaregistrujte 
své jméno a e-mailovou adresu. Pokud chcete 
registraci přeskočit, klepněte na Zrušit.

3  Klepnutím na Moje soubory zobrazte složky 
a dokumenty na kartě microSD.

4  Klepnutím na klávesu Menu  > Nový 

soubor vytvoříte nový dokument.

5  Klepněte na typ dokumentu.

6  Zadejte obsah dokumentu pomocí nástrojů 
ve spodní části obrazovky a klávesnice na 
obrazovce.

7  Po dokončení práce na dokumentu jej uložte 
klepnutím na klávesu Menu  > Uložit > 
Uložit (nebo Uložit jako, pokud chcete zadat 
nový název dokumentu).



152

Nástroje
8  Klepnutím na klávesu Zpět  dokument 

ukončíte.

Zobrazení a úpravy dokumentu 

v zařízení
1  Na domovské obrazovce klepněte na klávesu 

Aplikace  > Polaris Office .

2  Klepnutím na Moje soubory zobrazte složky 
a dokumenty na kartě microSD.

3  Přejděte do složky obsahující soubor, který 
chcete otevřít, pokud není v kořenovém 
adresáři. 

4  Klepněte na dokument, který chcete zobrazit 
nebo upravit.

POZNÁMKA

Můžete také otevřít přílohu e-mailu, když na 

ni ve zprávě klepnete.

5  Dokument se otevře, abyste si jej mohli 
prohlédnout. Pokud jej chcete upravit, klepněte 
na klávesu Menu  a zvolte Režim úprav.

► Mezi stránkami se můžete přesouvat nebo 
se dokumentem pohybovat posouváním 
v odpovídajícím směru.
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►  Pokud chcete změnit úroveň přiblížení, 
klepněte na klávesu Menu  > Zobrazit 

> Přiblížení, pak klepněte na požadovanou 
úroveň přiblížení nebo pomocí roztažení/stažení 
prstů dosáhněte požadované úrovně přiblížení.

►   Pomocí panelu nástrojů na spodní části 
obrazovky můžete dokument upravit (soubory 
Word, Excel nebo PowerPoint). 

►  Klepnutím na klávesu Menu  vyvoláte další 
možnosti nabídky jako Uložit, Režim čtení, 

Zobrazit, Vložit, Formát, Přizpůsobit panel 

nástrojů, Jas a Nastavení.

6  Po dokončení úprav klepněte na Uložit. Pak 
klepnutím na klávesu Zpět  dokument 
ukončíte.

Nástroje dokumentů Polaris Office
Aplikace Polaris Office má panel nástrojů, který se 
automaticky zobrazí při vytvoření dokumentu. 

1  Pokud chcete zobrazit panel nástrojů 
v existujícím dokumentu, klepněte na klávesu 

Menu  a zvolte Režim úprav.

2  Klepněte na ikonu panelu nástrojů a zobrazí se 
bublina s odpovídajícími možnostmi nástrojů, 
na které můžete klepnout a použít je. 
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3  Bublinu s možnostmi nástrojů skryjete dalším 
klepnutím na ikonu panelu nástrojů. Šipka 
doleva a doprava na panelu nástrojů ukazují, 
že horizontálním posunem můžete zobrazit 
další ikony. Nástroje na panelu nástrojů se liší 
podle typu dokumentu.

Správa dokumentů online
1  Na domovské obrazovce klepněte na klávesu 

Aplikace  > Polaris Office .

2  Klepnutím na možnost Přidat účet > Box.net 
získáte přístup k online účtu.

3  Zadejte e-mailovou adresu a heslo pro přístup 
k účtu a klepněte na Přidat.

4  Podle potřeb zobrazujte a spravujte dokumenty 
na serveru.

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

Získání přístupu ke službě LG 

SmartWorld z telefonu
1  Na domovské obrazovce klepněte na klávesu 

Aplikace  > LG SmartWorld .

Nástroje
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2  Klepněte na tlačítko Přihlásit a zadejte ID 
uživatele a heslo pro službu LG SmartWorld. 
Pokud jste se ještě nepřihlásili, klepněte na 
odkaz Registrovat a získejte členství pro službu 
LG SmartWorld.

3  Stáhněte požadovaný obsah.

POZNÁMKA: Jak postupovat, pokud není 

k dispozici ikona  ?

1  Pomocí webového prohlížeče mobilního 
telefonu zpřístupněte web služby 
LG SmartWorld (www.lgworld.com) 
a vyberte svou zemi.

2  Stáhněte si aplikaci LG SmartWorld.

3  Spusťte a nainstalujte stažený soubor.

4  Aplikaci LG SmartWorld otevřete 
klepnutím na ikonu  .



156

Postup používání služby LG 

SmartWorld
• Zúčastněte se měsíčních propagačních akcí 

služby LG SmartWorld.

 – vyhledávání obsahu.

 –  slouží k vyhledání obsahu podle kategorie 
(např. Vzdělání, Zábava, Hry atd.).

 –  seznam obsahu, který lze stáhnout nebo 
aktualizovat.

• Vyzkoušejte tlačítka Menu pro snadné použití 
a nalezněte rychle to, co hledáte.

Aplikace pro vás – doporučený obsah na 
základě vašich předchozích výběrů.

Nastavení – nastavení profilu a zobrazení.

Přihlásit – nastavení ID a hesla.

• Vyzkoušejte také další užitečné funkce. 
(obrazovka Detail obsahu)

POZNÁMKA

Služba LG SmartWorld nemusí být 

u některých operátorů nebo v některých 

zemích dostupná.

Nástroje
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Správce úloh
Pomocí Správce úloh můžete spravovat programy.

1  Klepnutím na kartu Spuštěné můžete zobrazit 
aktuálně spuštěné aplikace. Aplikace, které 
využívají velké množství zdrojů, budou popsány 
červeně. Klepnutím na ikonu stop takové 
aplikace ukončíte.

2  Klepnutím na kartu Spuštěné můžete zobrazit 
nainstalované aplikace. 

3  Klepnutím na kartu Úložiště můžete zobrazit 
kapacitu systémové paměti nebo karty SD.

4  Widget Správce úloh můžete umístit na 
domovskou obrazovku.

Video přehrávač
Integrovaný Video přehrávač přehrává videa přímo 
ze souborů na kartě SD. Tato aplikace dokáže 
přehrávat videa ve formátu DivX.

1  Na domovské obrazovce klepněte na klávesu 

Aplikace   Video přehrávač . Na 
seznamu Video se zobrazí seřazená videa na 
kartě SD.

2  Klepnutím na soubor videa zahájíte přehrávání.

Záznam hlasu
Pomocí funkce záznamu hlasu můžete nahrávat 
hlasové poznámky a jiné zvukové soubory.
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Nahrávání zvuku nebo hlasu
1  Na domovské obrazovce klepněte na klávesu 

Aplikace  a pak na Záznam hlasu.

2  Klepnutím na  zahájíte nahrávání.

3  Klepnutím na  nahrávání pozastavíte.

4  Klepnutím na  nahrávání ukončíte.

POZNÁMKA 

Klepnutím na  získáte přístup 

k záznamům hlasu. Uložené záznamy si 

můžete poslechnout.

Odeslání hlasového záznamu
1  Jakmile dokončíte nahrávání, můžete zvukový 

klip odeslat klepnutím na možnosti Sdílet .

2  Vyberte z možností Bluetooth, E-mail, Gmail, 

Poznámka a Zprávy. Když zvolíte E-mail, Gmail 

nebo Zprávy, bude hlasový záznam přidán 
ke zprávě, kterou můžete běžným způsobem 
napsat a odeslat.

Nástroje
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YouTube
YouTube je online veřejný komunikační web, 
který uživatelům umožňuje nahrávat a veřejnosti 
zpřístupnit svá videa k přehrávání. Uživatelé 
mohou videa sdílet a sledovat je ve formátu 
MPEG-4.

1  Na domovské obrazovce klepněte na klávesu 

Aplikace   YouTube .

2  Pokud přijímáte smluvní podmínky, klepněte 
na Přijmout. V opačném případě klepněte na 
Ukončit.

3  Po načtení obrazovky můžete začít vyhledávat 
a sledovat zveřejněná videa.

4  Pokud upřednostňujete vyšší kvalitu výstupu, 
klepněte na   Nastavení  Obecné 

nastavení  Vysoká kvalita v mobilu.
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Web
Prohlížeč
Prohlížeč ve vašem mobilním telefonu vám 
zprostředkuje rychlý a pestrý svět her, hudby, 
zpráv, sportu, zábavy a spousty dalšího. 

POZNÁMKA

Při připojení k těmto službám a stahování 

obsahu jsou účtovány další poplatky. 

Informace o poplatcích za stahování dat 

získáte od zprostředkovatele síťových 

služeb.

< Panel nástrojů >

Panel s níže uvedenými ikonami na obrazovce 
usnadňuje používání prohlížeče.

Prohlížeč vám umožňuje prohlížet webové 
stránky podobně, jako jste zvyklí na počítači.

  Zpět – vrátí se na předchozí stránku.

   Vpřed – používá se ve spojení s klávesou 
Zpět. To umožňuje přecházet mezi 
stránkami sem a tam, aniž byste museli 
otevírat více oken.
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  Přiblížení – používá se pro přiblížení 
a oddálení. Stiskněte a přidržte ikonu 
Přiblížení a nakloněním telefonu nahoru 
stránku přiblížíte a naklonění dolů ji 
oddálíte.

   Nová karta – otevře novou kartu.

    Záložky – umožňuje zobrazit, přidat, upravit 
a smazat záložky.

Použití voleb
Klepnutím na klávesu Menu  vyvoláte 
následující volby:

Aktualizovat – umožňuje znovu načíst aktuální 
webovou stránku.

Uložit do záložek – umožňuje přidat aktuální 
stránku do záložek.

Přejít na domovskou stránku – umožňuje 
otevřít domovskou stránku.

Sdílet stránku – umožňuje odeslat webovou 
adresu (URL) webové stránky ostatním.

Vyhledat na stránce – umožňuje vyhledat text 
na webové stránce.
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Web
Vyžádat web pro počítače – umožňuje změnit 
aktuální mobilní stránku na stránku pro 
počítače.

Uložit ke čtení offline – umožňuje uložit 
aktuální stránku pro čtení offline.

Jas – umožňuje upravit jas.

Nastavení – otevře nastavení prohlížeče.

Konec – umožňuje ukončení prohlížeče.

TIP

Pokud se chcete vrátit na předchozí 

webovou stránku, klepněte na klávesu 

Zpět .
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On-Screen Phone
LG SOFTWARE
Aplikace On-Screen Phone umožňuje zobrazení 
displeje mobilního telefonu na počítači pomocí 
USB nebo Wi-Fi. Můžete také ovládat svůj mobilní 
telefon z počítače pomocí myši nebo klávesnice.

Ikony aplikace On-Screen Phone 3.0
   Spuštění programu LG Home Panorama 

nebo změna nastavení aplikace On-Screen 
Phone.

   Zajišťuje připojení mobilního telefonu 
k počítači nebo jeho odpojení.

   Minimalizuje okno aplikace On-Screen 
Phone.

   Maximalizuje okno aplikace On-Screen 
Phone.

   Ukončí aplikaci On-Screen Phone.

Funkce aplikace On-Screen Phone
–  Přenos a ovládání v reálném čase: zobrazí 

a ovládá displej mobilního telefonu po připojení 
k počítači.

–  Ovládání pomocí myši: umožňuje ovládání 
mobilního telefonu pomocí myši klepnutím 
a přetažením na obrazovce počítače.

–  Vkládání textu pomocí klávesnice: umožňuje 
vytváření textové zprávy nebo poznámky pomocí 
klávesnice počítače.
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On-Screen Phone
-  Přenos souborů (z mobilního telefonu do 

počítače): odešle soubor z mobilního telefonu 
(např. z galerie, video přehrávače, hudby nebo 
souborů aplikace Polaris Office) do počítače. 
Stačí klepnout pravým tlačítkem na soubor 
a přetažením jej odeslat do počítače.

-  Přenos souborů (z počítače do mobilního 

telefonu): odešle soubory z počítače do 
mobilního telefonu. Stačí pouze vybrat soubory, 
které chcete přenést, a přetáhnout je do okna 
programu On-Screen Phone. Odeslané soubory 
jsou uloženy ve složce OSP.

-  LG Home Panorama: zobrazí všechny pracovní 
plochy obrazovky LG Domů Můžete jednoduše 
uspořádat složky a widgety a spouštět aplikace 
dvojitým klepnutím na jejich zkratku.

POZNÁMKA 

Nastavte si obrazovku LG Domů jako 

výchozí spouštěč. Některé widgety nemusí 

na LG Home Panorama fungovat správně.

–  Upozornění na události v reálném čase: zobrazí 
překryvné okno, které vás bude informovat 
o všech příchozích hovorech nebo textových 
zprávách a rovněž zobrazí budík a upozornění 
na události.
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Postup instalace aplikace 

On-Screen Phone do počítače
Navštivte stránky LG.com (http://www.lg.cz). 
Na seznamu PODPORA pro mobilní telefony LG 
vyberte svůj model. Najděte On-Screen Phone 
a klepněte na STÁHNOUT. Po zobrazení výzvy 
zvolte Spustit, abyste aplikaci On-Screen Phone 
nainstalovali do počítače.

Připojení mobilního telefonu 

k počítači
Aplikace On-Screen Phone 3.0 umožňuje připojení 
prostřednictvím USB a Wi-Fi. Řiďte se pokyny 
Průvodce připojením programu OSP.

POZNÁMKA

Zkontrolujte, zda je zaškrtnuté políčko On-

Screen Phone v nabídce Systémová nastavení 

> Připojení > On-Screen Phone > On-Screen 

Phone. Je-li aplikace On-Screen Phone 

připojena přes Wi-Fi, baterie se může vybíjet 

rychleji, neboť dochází k vyšší spotřebě.
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On-Screen Phone
Když mobilní telefon k počítači připojíte 
prostřednictvím mobilního hotspotu a použijete 
pro přístup k internetu na počítači, mohou být 
v závislosti na vašem datovém tarifu účtovány 
další poplatky.

Přístup k internetu pomocí sítí Wi-Fi nemusí 
v závislosti na provozu sítě fungovat správně. Když 
okno aplikace On-Screen Phone zvětšíte, může se 
zobrazování zpomalit.

Kontrola připojení telefonu k počítači

Po připojení zařízení přetáhněte dolů stavový 
řádek, který se nachází v horní části domovské 
obrazovky, a ověřte stav připojení aplikace 
On-Screen Phone.

Odpojení telefonu od počítače

Klikněte na ikonu  v levé horní části okna 
služby On-Screen Phone. Případně můžete dolů 
přetáhnout stavový řádek, který se nachází v horní 
části domovské obrazovky, a vybrat On-Screen 

Phone připojen > Odpojit On-Screen Phone. 
V odpojovacím dialogovém okně klepněte na 
Odpojit.
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Nastavení
Aplikace Nastavení obsahuje nástroje pro 
přizpůsobení a konfiguraci telefonu. V této 
části jsou popsána všechna nastavení aplikace 
Nastavení.

Otevření aplikace Nastavení

–  Na domovské obrazovce klepněte na klávesu 

Aplikace   > Nastavení .

–  Na domovské obrazovce klepněte na klávesu 

Menu  > Systémová nastavení.

BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ
Tato nabídka umožňuje spravovat připojení Wi-Fi 
a Bluetooth, přenosné hotspoty a tethering dat, 
režim V letadle a připojení VPN.

Wi-Fi
Chcete-li v telefonu použít připojení Wi-Fi, je 
třeba získat přístup k bezdrátovému přístupovému 
bodu neboli místu „hotspot“. Některé přístupové 
body jsou otevřené a můžete se k nim jednoduše 
připojit. Jiné jsou skryté nebo mají zavedeny 
jiné funkce zabezpečení, takže telefon je před 
připojením nutné nakonfigurovat.

Zapnutí sítě Wi-Fi
Na domovské obrazovce otevřete panel Oznámení 
a klepnutím na  zapněte Wi-Fi. Modrá ikona 
udává, že je Wi-Fi zapnuto.

NEBO
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Nastavení
Klepněte na klávesu Menu  a pak na 
Systémová nastavení > Wi-Fi. Pak přetáhněte 

 doprava.

Připojení k síti Wi-Fi

Pokud funkci Wi-Fi nepoužíváte, vypněte ji,

abyste prodloužili výdrž baterie.

1  Na domovské obrazovce klepněte na klávesu 

Menu  a pak na Systémová nastavení 

> Wi-Fi.

2  Přetažením  doprava funkci zapněte 
a začněte vyhledávat dostupné sítě Wi-Fi.

-  Zobrazí se seznam dostupných sítí Wi-Fi. 
Zabezpečené sítě jsou označeny ikonou 
zámku.

3  K síti se připojíte klepnutím na její název.

-  Je-li síť zabezpečená, zobrazí se výzva 
k zadání hesla nebo jiných pověření. 
(Vyžádejte si podrobnosti od správce sítě.)

4  Na stavovém řádku v horní části obrazovky se 
zobrazí ikona, která udává stav Wi-Fi.

TIP
Pokud nejste v dosahu sítě Wi-Fi 

a používáte připojení k síti, mohou být 

účtovány dodatečné poplatky.
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POZNÁMKA
Toto zařízení podporuje protokoly WEP, 

WPA/WPA2-PSK a 802.1x EAP. (Některé 

metody EAP nejsou podporovány.) Pokud 

poskytovatel služby Wi-Fi nebo správce 

sítě nastaví šifrování pro zabezpečení sítě, 

zadejte ve vyskakovacím okně klíč. Není-li 

šifrování nastaveno, toto překryvné okno 

se neobjeví. Klíč obdržíte od poskytovatele 

služby Wi-Fi nebo správce sítě.

Bluetooth

Pomocí Bluetooth:
1  V sekci Bezdrátová připojení a sítě klepněte 

na Bluetooth a pak přetažením  doprava 
funkci Bluetooth zapněte.

2  Klepněte na Hledat zařízení ve spodní části 
obrazovky.

3  Klepněte na název zařízení, se kterým chcete 
telefon spárovat, a klepnutím na Párovat 
zařízení spárujte a spojte.
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Nastavení

TIP
Informace o režimu párování a hesle (obvykle 

0 0 0 0 – čtyři nuly) najdete v dokumentaci 

k zařízení Bluetooth.

Odeslání dat z telefonu pomocí připojení 

Bluetooth

Data lze odesílat přes připojení Bluetooth 
spuštěním odpovídající aplikace, nikoli z menu 
Bluetooth.

*  Posílání obrázků: Otevřete aplikaci Galerie 
a klepněte na obrázek. Pak klepněte na  > 
Bluetooth. Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth 
zapnutá, a klepněte na Hledat zařízení. Pak na 

seznamu klepněte na zařízení, do kterého chcete 
odeslat data.

*  Posílání kontaktů: Otevřete aplikaci Kontakty. 
Klepněte na kontakt, který chcete sdílet, a pak 
na klávesu Menu  > Sdílet > Bluetooth. 
Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth zapnutá, 
a klepněte na Hledat zařízení. Pak na seznamu 
klepněte na zařízení, do kterého chcete data 
odeslat.

*  Odeslání více vybraných kontaktů: Spusťte 
aplikaci Kontakty. Pokud chcete vybrat více než 
jeden kontakt, klepněte na klávesu Menu  
> Sdílet. Klepněte na kontakty, které chcete 
odeslat, nebo v levém horním rohu obrazovky 
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klepněte na Vybrat vše. Klepněte na Připojit > 
Bluetooth. Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth 
zapnutá, a klepněte na Hledat zařízení. Pak na 
seznamu klepněte na zařízení, do kterého chcete 
odeslat data.

*  Připojení k FTP (tento telefon podporuje 

pouze server FTP): na domovské obrazovce 
klepněte na klávesu Menu  > Systémová 

nastavení > Bluetooth. Zkontrolujte, zda je 
funkce Bluetooth zapnutá. Klepnutím na možnost 
Zviditelnit zařízení telefon zviditelníte pro 
ostatní zařízení. Pak vyhledejte ostatní zařízení. 
Vyhledejte požadovanou službu a připojte se 
k serveru FTP.

TIP
V telefonu je podporována funkce Bluetooth 

verze 3.0, která disponuje certifi kací 

Bluetooth SIG. Je kompatibilní s ostatními 

zařízeními s certifi kací Bluetooth SIG.

-  Pokud tento telefon chcete vyhledat z jiných 
zařízení, na domovské obrazovce klepněte na 
klávesu Menu  > Systémová nastavení > 
Bluetooth. Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth 
zapnutá. Klepnutím na možnost Zviditelnit 
zařízení telefon zviditelníte pro ostatní zařízení. 
Výchozí nastavení viditelnosti je 2 minuty.
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Nastavení
-  Pokud chcete délku viditelnosti změnit, 

klepněte na klávesu Menu  > Vypršení 
času viditelnosti. Vyberte z možností 2 minuty, 
5 minut, 1 hodina nebo Bez konce platnosti.

–  Podporované profily jsou HFP/HSP, A2DP, AVRCP, 
OPP, FTP(Server) a PBAP, HID.

Využití dat
Můžete zkontrolovat aktuální využití dat, zapnout/
vypnout mobilní data nebo nastavit limit mobilních 
dat.

Mobilní data – posunutím tlačítka doprava 
zapnete mobilní data.

Omezit využití mobilních dat – zaškrtnutím 
nastavíte limit mobilních dat.

Hovor
Můžete nakonfigurovat nastavení telefonních 
hovorů, například přesměrování hovorů a další 
speciální funkce poskytované operátorem.
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Další...

Režim V letadle 
Režim V letadle umožňuje rychle vypnout všechna 
bezdrátová připojení.

1  Na obrazovce Bezdrátová připojení a sítě 
klepněte na Více a pak zaškrtnutím políčka 
zapněte režim V letadle (objeví se modrá 
značka zaškrtnutí).

2  Dalším klepnutím režim vypnete.

NEBO

1  Stiskněte a přidržte tlačítko Napájení/

Zamknout  a klepněte na Letadlo.

2  Stiskněte a přidržte tlačítko Napájení/

Zamknout  a klepnutím na možnost Letadlo 
režim vypnete.

Wi-Fi Direct
Zaškrtnutím políčka aktivujete funkci Wi-Fi Direct. 
Nastavte název zařízení Wi-Fi Direct a vyhledávání 
jiných zařízení.

Přenosný hotspot Wi-Fi
Mobilní telefon můžete využít také k tomu, abyste 
poskytli mobilní širokopásmové připojení až 8 
dalším zařízením. Vytvořte hotspot a své připojení 
sdílejte.
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Nastavení
Pokud chcete vytvořit přenosný hotspot, na 
domovské obrazovce klepněte na klávesu Menu 

 > Systémová nastavení. V části Bezdrátová 

připojení a sítě klepněte na Více > Přenosný 

hotspot Wi-Fi. Pak dalším klepnutím na Přenosný 

hotspot Wi-Fi tuto funkci aktivujte. Aktivní funkce 
je zaškrtnutá. Klepněte na Konfigurace hotspotu 
Wi-Fi můžete změnit SSID, typ zabezpečení a 

heslo.

POZNÁMKA
Mobilní hotspoty vyžadují vhodný datový 

tarif. Zařízení připojená k mobilnímu 

hotspotu využívají data z vašeho datového 

tarifu. Tarify nebývají neomezené 

a v případě překročení datového limitu 

mohou být účtovány vysoké poplatky. 

Výkon se může lišit v závislosti na počtu 

připojených zařízení a dalších faktorech. 

Pokud nepoužijete heslo, budou připojení 

přes mobilní hotspot moci využít i ostatní 

uživatelé.
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Tethering dat

Telefon můžete využít k tomu, aby poskytoval 
datové připojení pro počítač. Stačí aktivovat tzv. 
tethering dat a propojit zařízení pomocí kabelu 
USB.

Propojení telefonu a počítače pomocí USB

1  Počítač můžete propojit s telefonem v režimu 
tethering pomocí kabelu USB.

2  Zobrazí se výzva ke zvolení typu připojení USB. 
Potvrďte klepnutím na Tethering pomocí USB.

POZNÁMKA
-  Tethering dat vyžaduje vhodný datový 

tarif. Zařízení připojená prostřednictvím 

funkce tethering využívají data z vašeho 

datového tarifu. Tarify nebývají neomezené 

a v případě překročení datového limitu 

mohou být účtovány vysoké poplatky. 

Výkon se může lišit v závislosti na počtu 

připojených zařízení a dalších faktorech.

–  Při použití funkce Tethering pomocí USB 

nelze na počítači přistupovat na kartu 

microSD v telefonu.
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Nastavení
NFC
Mobilní telefon LG-P760 podporuje technologii 
NFC. Technologie bezdrátového připojení 
NFC (Near Field Communication) umožňuje 
obousměrnou komunikaci mezi elektronickými 
zařízeními. Pracuje ze vzdálenosti několika 
centimetrů. Obsah můžete se štítkem NFC nebo 
jiným zařízením sdílet po jednoduchém dotyku 
vaším zařízením. Pokud se zařízením dotknete 
štítku NFC, zobrazí se v zařízení obsah štítku.

POZNÁMKA
Dávejte pozor, abyste nepoškrábali nebo 

nepoškodili vnitřní část krytu baterie, 

protože to je anténa NFC.

Zapnutí nebo vypnutí aplikace NFC – na 
domovské obrazovce stiskněte oznamovací lištu 
a stáhněte ji dolů prstem. Poté zvolením ikony 
NFC tuto aplikaci zapněte.  

POZNÁMKA
Když je aktivován režim V letadle, je možné 

aplikaci NFC používat.
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Používání aplikace NFC – pokud chcete používat 
aplikaci NFC, zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté, 
a pokud je nastavení NFC vypnuté, zapněte je.

Android Beam
Můžete přenést webovou stránku nebo jiný obsah 
ze své obrazovky do jiného zařízení tak, že zařízení 
přiložíte k sobě (obvykle zadní stranou).

POZNÁMKA
Ujistěte se, že jsou obě zařízení 

odemknutá, podporují technologii Near 

Field Communication (NFC) a u obou jsou 

zapnuty funkce NFC a Android Beam™.

Síť VPN
Zobrazí seznam dříve nakonfigurovaných sítí VPN 
(Virtual Private Network). Umožňuje přidat různé 
typy sítí VPN.

Mobilní sítě 
Umožňuje nastavit datové služby při roamingu, 
režim sítě a operátory, názvy přístupových bodů 
(APN) atd.

POZNÁMKA
Než budete moci používat úložiště pověření, 

je třeba nastavit kód PIN nebo heslo zámku 

obrazovky.



178

Nastavení

ZAŘÍZENÍ

Zvuk
Slouží k nastavení zvuku, výchozímu nastavení 
oznámení a režimu vibrací. Můžete také spravovat 
zvukové a hmatové odezvy.

Zvukové profily – umožňuje nastavit zvukový profil 
na Zvuk, Pouze vibrace nebo Tichý.

Úroveň hlasitosti – upravte nastavení hlasitosti 
telefonu podle svých potřeba prostředí.

VYZVÁNĚCÍ TÓNY A UPOZORNĚNÍ
Vyzvánění telefonu – zvolte vyzváněcí tón pro 
příchozí hovory.

Zvuky upozornění – zvolte vyzváněcí tón pro 
oznámení, například přijetí nové zprávy nebo 
události kalendáře.

Vyzváněcí tón s vibracemi – zaškrtnutí pro 
vibrační zpětnou vazbu pro hovory a oznámení.

Doba nečinnosti – posunutím tlačítka nastavíte 
časy vypnutí všech zvuků s výjimkou budíku 
a médií.
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ODEZVA NA DOTYK A SYSTÉM
Tóny klepnutí na dotykovém číselníku – zvolte, 
zda se při používání číselníku mají ozývat zvuky.

Zvuk klepnutí – zvolte, zda se má při klepnutí 
na tlačítko, ikonu a další položky na obrazovce 
ozvat zvuk.

Zvuky uzamčení obrazovky – vyberte, zda se má 
při uzamčení nebo odemknutí obrazovky ozvat 
zvuk.

Vibrace při dotyku – zvolte, zda má telefon při 
dotyku tlačítek a kláves vibrovat.

Displej
Jas – nastavení jasu obrazovky.

Automatické otočení obrazovky – při otočení 
telefonu automaticky přepne orientaci.

Interval vypnutí obrazovky – nastavte dobu, po 
které se obrazovka automaticky vypne.

Typ písma – vyberte požadovaný typ písma.

Velikost písma – vyberte požadovanou velikost 
písma.

Podsvícení předních tlačítek – klepnutím nastavte 
příslušné možnosti.

Zapnout podsvícení předních tlačítek: 
zaškrtnutím nastavíte, aby byla přední tlačítka 
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(klávesa Menu, klávesa Domů, klávesa Zpět) při 
používání zařízení podsvícená.

Délka podsvícení předních tlačítek: vyberte, 
jak dlouho zůstanou přední tlačítka podsvícená, 
když je obrazovka zapnutá.

Domovská obrazovka
Animace – nastavte, zda chcete, aby telefon 
u všech podporovaných efektů (včetně přechodu 
z jedné obrazovky na druhou) používal animované 
přechody, nebo jej chcete používat bez volitelných 
animovaných přechodů (toto nastavení neřídí 
animace ve všech aplikacích).

Efekt obrazovky – umožňuje zvolit typ efektu, 
který se zobrazí, když se posunete z jedné 
domovské obrazovky na další.

Tapeta – umožňuje nastavit tapetu.

Přerolujte tapetu – zaškrtnutím povolíte, aby se 
tapeta přerolovala spolu s obrazovkou, místo aby 
byla statickým obrázkem.

Obrazovky se převíjejí cyklicky – v případě 
zaškrtnutí se při posunu z poslední obrazovky 
znovu zobrazí první obrazovka.

Výchozí zálohování a obnovení – zvolením 
zálohujete a obnovíte konfigurace aplikací/widgetů 
a téma.

Nastavení
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Zamknutá obrazovka

OBRAZOVKA
Vyberte zámek obrazovky – vyberte požadovanou 
možnost zabezpečení telefonu z voleb níže.

Žádný – bez zámku obrazovky.

Posunutí – obrazovku odemknete přejetím 
prstem po kterékoli části obrazovky.

Odemknutí pomocí tváře – odemkne obrazovku 
pomocí rozpoznání obličeje. Postupujte podle 
pokynů. Budete vyzvání, abyste jako záložní 
možnost zvolili Gesto nebo PIN.

Gesto – otevře několik obrazovek, které vás 
provedou nakreslením bezpečnostního gesta 
odemčení obrazovky. Doporučujeme zadat také 
záložní PIN pro případ, že gesto zapomenete. 
Pak můžete nastavit tapetu na uzamčenou 
obrazovku, zda se mají zobrazit informace 
o vlastníkovi, časovač zámku, vibrace při dotyku 
nebo zda má být gesto viditelné.

PIN – zadejte číselný kód PIN k odemčení 
obrazovky.

Heslo – zadejte heslo k odemčení obrazovky.

Tapeta – zvolte tapetu, která se má zobrazit na 
uzamčené obrazovce.
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Hodiny & Zkratky – přizpůsobte hodiny a zkratky 
na zamčené obrazovce.

Info. o vlastníkovi – zobrazení informací 
o vlastníkovi na zamčené obrazovce.

ČASOVAČ ZÁMKU
Časovač zámku – když je telefon v režimu 
spánku, bude po uplynutí nastavené doby 
uzamčen. Když ale v nabídce Vyberte zámek 
obrazovky zvolíte možnost Žádný, nebude telefon 
uzamčen.

Tl. napájení zamkne zařízení – telefon se 
okamžitě po stisknutí tlačítka Napájení uzamkne 
bez ohledu na nastavení Časovače zámku. Když 

ale v nabídce Vyberte zámek obrazovky zvolíte 
možnost Žádný, nebude telefon uzamčen.

Úložiště

VNITŘNÍ ÚLOŽIŠTĚ
Můžete sledovat využitý a volný prostor 
v systémové paměti.

Celková paměť – uvádí celkový prostor na kartě 
microSD instalované v telefonu. Je rozdělen podle 
typu uložených souborů.

Nastavení
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KARTA SD
Můžete sledovat využitý a volný prostor na kartě 
microSD.

Odpojit kartu SD – klepnutím odpojíte kartu 
microSD, abyste ji mohli ze zařízení bezpečně 
vyjmout.

Smazat kartu SD – trvale smaže vše na kartě 
microSD a připraví ji pro používání v telefonu. 

Spořič (úsporný režim)
Zapnout úsporný režim – vyberte požadovanou 
úroveň úsporného režimu.

Tipy úsporného režimu – klepnutím získáte 
přístup k tipům pro úsporný režim.

Položky úsporného režimu – zvolte vypnutí funkcí 
při nízkém stavu baterie.

Automatická synchronizace – vypnutí 
automatické synchronizace.

Wi-Fi – vypnutí Wi-Fi, pokud se nepoužívá datový 
přenos.

Bluetooth – vypnutí Bluetooth, když není 
připojeno.

Vibrace při dotyku – vypnutí zpětné vazby 
klepnutí.

Jas – umožňuje upravit jas.

Interval vypnutí obrazovky – umožňuje upravit 
interval vypnutí obrazovky.
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Podsvícení předních tlačítek – umožňuje upravit 
podsvícení předních tlačítek.

Info o baterii – zobrazení množství energie 
spotřebované zařízením.

Aplikace
Pomocí nabídky nastavení Aplikace můžete 
zobrazit podrobnosti o aplikacích nainstalovaných 
v telefonu, spravovat jejich data, vynutit jejich 
vypnutí a nastavit, zda chcete povolit instalaci 
aplikací, které získáte z webových stránek 
a e-mailů. Klepnutím na možnosti Stažené, Na 
kartě SD, Spuštěné nebo Všechny karty zobrazíte 
informace o nainstalovaných aplikacích.

OSOBNÍ

Účty a synchronizace
Pomocí nabídky nastavení Účty a synchronizace 
můžete přidat, odebrat a spravovat účet GoogleTM 
a další podporované účty. Pomocí těchto nastavení 
můžete také řídit, jak a zda všechny aplikace 
zasílají, přijímají a synchronizují data podle 
vlastních plánů a zda všechny aplikace mohou 
automaticky synchronizovat uživatelská data. 
GmailTM, Kalendář a další aplikace mohou mít 
také vlastní nastavení, která řídí, jak synchronizují 
data. Podrobnosti najdete v příslušných sekcích. 
Posunutím  doprava aktivujete přidání účtu 

Nastavení
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nebo synchronizaci. Klepnutím na PŘIDAT ÚČET 
přidáte nový účet.

Služby zjištění polohy
Pomocí nabídky Služby zjištění polohy můžete 
nastavit vlastní předvolby pro používání a sdílení 
vaší polohy, když vyhledáváte informace 
a používáte aplikace založené na poloze, jako 
jsou Mapy.

Určování polohy Google – zaškrtnutím nastavíte, 
aby se používaly informace z Wi-Fi a mobilních sítí 
k určení vaší přibližné polohy při vyhledávání na 
Mapách Google a v dalších aplikacích. Když tuto 
volbu zaškrtnete, budete dotázáni, zda souhlasíte 

s anonymním sdílením vaší polohy se službou 
určování polohy Google.

Satelity GPS – zaškrtnutím aktivujete satelitní 
přijímač GPS telefonu k určení vaší polohy 
s přesností na několik metrů („úroveň ulic“). 
Skutečná přesnost GPS závisí na jasném výhledu 
na oblohu a dalších faktorech.

Vyhledávání polohy a Google – služba Google 
využije vaši polohu ke zlepšení výsledků hledání 
a k vylepšení dalších služeb.
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Zabezpečení
Pomocí nastavení Zabezpečení můžete 
konfigurovat, jak pomoci zabezpečit telefon a jeho 
data.

ZÁMEK KARTY SIM
Nastavení zámku karty SIM – otevře obrazovku 
pro nastavení, zda chcete vyžadovat PIN. Pokud je 
PIN nastaveno, umožňuje jeho změnu.

HESLA
Viditelné zadávání hesla – v případě zaškrtnutí se 
při zadávání hesla na krátko zobrazí každý znak, 
abyste viděli, co zadáváte.

SPRÁVA ZAŘÍZENÍ
Správci zařízení – přidání nebo odstranění 
správců zařízení.

Neznámé zdroje – povolení instalace aplikací, 
které nepocházejí z obchodu Play.

ÚLOŽIŠTĚ POVĚŘENÍ
Důvěryhodné přihlašovací údaje – zaškrtnutím 
umožníte aplikacím přístup k šifrovanému 
úložišti zabezpečených certifikátů v telefonu 
a k souvisejícím heslům a dalším přihlašovacím 
údajům. Úložiště pověření lze využít k vytvoření 
některých typů sítí VPN a připojení Wi-Fi. Pokud 
jste pro bezpečné úložiště pověření nenastavili 

Nastavení
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heslo, toto nastavení bude zašedlé.

Instalovat z umístění – stisknutím instalujete 
bezpečný certifikát z karty microSD.

Vymazat pověření – smaže všechny bezpečné 
certifikáty a související přihlašovací údaje a smaže 
heslo bezpečného úložiště (po dotazu, zda to 
chcete provést).

Jazyk a vstup
Zvolte jazyk pro text v telefonu a pro konfiguraci 
klávesnice na obrazovce, včetně slov, která jste 
přidali do slovníku.

Jazyk – vyberte jazyk, který se má v telefonu 
používat.

Osobní slovník – umožňuje zobrazit a upravit 
osobní slovník a přidat do něj slova.

KLÁVESNICE A METODY VSTUPU
Výchozí – zobrazí výchozí typ klávesnice.

Zaškrtněte klávesnici, kterou chcete používat: 
Hlasové zadávání Google nebo Klávesnice LG. 
Pak klepnutím na  konfigurujte nastavení 
klávesnice.
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MLUVENÉ SLOVO
Hlasové vyhledávání – klepnutím konfigurujte 
nastavení hlasového vyhledávání.

Výstup převodu textu na řeč – klepnutím nastavte 
preferovaný modul nebo obecná nastavení pro 
výstup převodu textu na řeč.

MYŠ/TRACKPAD
Rychlost ukazovátka – upravte rychlost 
ukazovátka.

Zálohování a restart

ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVENÍ
Zálohovat moje data – zálohujte data aplikací, 
hesla Wi-Fi a další nastavení na servery Google.

Účet zálohy – zobrazí účty, které jsou aktuálně 
zálohovány.

Automatické obnovení – při opětovné instalaci 
aplikaci obnovte zálohovaná nastavení a data.

OSOBNÍ ÚDAJE
Obnovení továrních dat – vymaže všechna data 
v telefonu.

Nastavení
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SYSTÉM

Datum a čas
Nastavte, jak chcete zobrazovat datum a čas.

Usnadnění
Nastavení funkce Usnadnění použijte ke 
konfiguraci modulů plug-in usnadnění 
instalovaných v telefonu.

POZNÁMKA
Výběr vyžaduje přidání dalších modulů 

plug-in.

Připojení

PŘIPOJENÍ USB
USB Typ připojení – otevře dialogové okno pro 
výběr výchozího režimu připojení při připojení 
telefonu k počítači pomocí USB. Vyberte 
z možností Pouze nabíjení, Synchronizace médií 

(MTP), Tethering pomocí USB, LG software nebo 

Fotoaparát (PTP).

Zeptat se na připojení – v případě zaškrtnutí 
vás telefon vyzve, abyste vybrali, pomocí kterého 
režimu připojení USB se má k počítači připojit.

Nápověda – klepnutím získáte informace 
o různých typech připojení USB.
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Možnosti vývojáře
Ladění USB– zaškrtnutím nastavíte režim ladění, 
když je připojeno USB.

ID zařízení pro vývojáře – zobrazí ID zařízení pro 
vývojáře.

Nevypínat obrazovku– v případě aktivace se 
obrazovka při nabíjení nikdy nepřepne do režimu 
spánku.

Povolit simulované polohy – zaškrtnutím povolíte 
simulované polohy.

Kontrola HDCP

Záložní heslo plochy – umožňuje nastavit záložní 
heslo plochy.

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ
Povolen omezený režim – v případě zaškrtnutí 
bude obrazovka blikat, když aplikace poběží 
dlouhou dobu na hlavním vláknu.

Umístění ukazovátka – zaškrtnutím zobrazíte na 
obrazovce dotyková data.

Zobrazit spojení – zaškrtnutím zobrazíte vizuální 
zpětnou vazbu při dotyku obrazovky.

Zobrazit aktualizace obrazovky – umožňuje 
blikání částí obrazovky při jejich aktualizaci.

Zobrazit využití CPU – zaškrtnutím zobrazíte 
překryvnou vrstvu obrazovky s aktuálním využitím 
CPU.

Nastavení
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Vykreslování pomocí GPU – zaškrtnutím použijete 
v aplikacích 2D hardwarovou akceleraci.

Měřítko animace okna – zvolte pro nastavení 
velikosti animace okna.

Měřítko animace přeměny – zvolte pro nastavení 
měřítka animace přeměny.

APLIKACE
Neukládat aktivity – v případě zaškrtnutí bude 
každá aktivita ukončena, jakmile ji uživatel opustí.

Omezení procesů na pozadí – nastavte 
preferované omezení procesů na pozadí.

Zobrazit všechna ANR – v případě zaškrtnutí se 
zobrazí dialog Aplikace neodpovídá pro aplikace 
na pozadí.

Info o telefonu
Umožňuje zobrazit právní informace, zkontrolovat 
stav telefonu a verze softwaru a provést 
aktualizaci softwaru.
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Aktualizace softwaru telefonu
Tato funkce vám umožňuje pohodlně 
aktualizovat firmware telefonu na nejnovější 
verzi z internetu, aniž by bylo nutné navštívit 
servisní středisko. 
Další informace o používání této funkce najdete 
na webu:
http://www.lg.com
Aktualizace firmwaru mobilního telefonu 
vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou 
dobu trvání procesu aktualizace. Než budete 
pokračovat, prostudujte si všechny pokyny 
a poznámky v jednotlivých krocích. Odstraněním 
datového kabelu USB nebo baterie během 

aktualizace můžete mobilní telefon vážně 
poškodit.

Aktualizace softwaru mobilního 
telefonu LG vzduchem (OTA)
Tato funkce umožňuje pohodlnou aktualizaci 
firmwaru v telefonu na novější verzi vzduchem 
(OTA) bez nutnosti připojení datového kabelu 
USB. Tato funkce je k dispozici pouze pokud 
společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru, 
která je dostupná pro vaše zařízení.  
Nejprve můžete zkontrolovat verzi softwaru 
v telefonu:

Aktualizace softwaru
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Klepněte na klávesu Menu  > Systémová 

nastavení > Info o telefonu. Verzi softwaru 
můžete zkontrolovat na konci seznamu.

Aktualizaci softwaru telefonu provedete tak, že 
klepnete na klávesu Menu  > Systémová 

nastavení > Info o telefonu > Aktualizace 

softwaru > Zkontrolovat dostupnost 

aktualizace.

POZNÁMKA
Společnost LG si vyhrazuje právo vytvořit 

aktualizace fi rmwaru dostupné pouze 

pro vybrané modely na základě vlastního 

rozhodnutí a nezaručuje dostupnost 

novější verze fi rmwaru pro všechny modely 

telefonů.
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POZNÁMKA

Během procesu aktualizace softwaru 

telefonu může dojít ke ztrátě vašich 

osobních dat z interní paměti telefonu, 

včetně informací o vašem účtu Google 

a jakýchkoli dalších účtech, dat a nastavení 

systému a aplikací, jakýchkoli stažených 

aplikací a licence DRM. Společnost LG vám 

proto doporučuje, abyste před aktualizací 

softwaru telefonu zálohovali svá osobní 

data. Společnost LG nepřebírá odpovědnost 

za jakoukoli ztrátu osobních dat.

Aktualizace softwaru
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Autorská práva a ochranné známky
DivX Mobile  
INFORMACE O DIVX VIDEO: DivX® je digitální 
formát videa vytvořený společností DivX, LLC, 
dceřinou firmou společnosti Rovi Corporation. 
Toto je oficiálně certifikované zařízení DivX 
Certified®, které přehrává video DivX. Další 
informace a softwarové nástroje pro převod 
souborů do formátu videa DivX naleznete na 
stránkách divx.com.

INFORMACE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: 
Toto certifikované zařízení DivX Certified® 
musí být pro přehrávání filmů DivX Video-on-
Demand (VOD) zaregistrováno. Chcete-li získat 
registrační kód, vyhledejte část DivX VOD 

v menu Nastavení v zařízení. Přejděte na adresu 
vod.divx. com, kde najdete další informace 
o dokončení registrace. 

Certifikované zařízení DivX Certified®pro 

přehrávání videa ve formátu DivX® až do 

rozlišení HD 720p, včetně prémiového obsahu.

Loga DivX®, DivX Certified® a související 
loga jsou ochranné známky společnosti Rovi 
Corporation nebo jejích dceřiných společností 
a jsou používána na základě licence.
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S telefonem LG-P760 lze používat následující příslušenství. (Níže popsané položky mohou být 

volitelné.)

Cestovní adaptér Datový kabel

Slouží k připojení 
telefonu LG-P760 
k počítači.

Uživatelská příručka

Další informace o telefonu 
LG-P760.

Stereofonní náhlavní 

souprava

Baterie

Příslušenství

POZNÁMKA:

-  Vždy používejte originální příslušenství LG. Jinak 
může dojít ke zrušení záruky.

-  Příslušenství se v různých regionech může lišit.



197

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

Zpráva Možné příčiny Možné způsoby řešení

Chyba SIM
V telefonu není karta 
SIM, nebo je vložena 
nesprávně.

Zkontrolujte, zda jste správně vložili kartu SIM.

Žádné síťové 
připojení/Ztráta 
sítě

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

Operátor použil nové 
služby.

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

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

Kódy se 
neshodují

K provedení změny 
bezpečnostního 
kódu bude nutné 
potvrdit nový kód jeho 
opakovaným zadáním.

Zadané kódy se 
neshodují.

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

Nelze nastavit 
aplikace.

Poskytovatel služeb 
funkci nepodporuje 
nebo je vyžadována 
registrace.

Obraťte se na poskytovatele služeb.

Řešení problémů
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Zpráva Možné příčiny Možné způsoby řešení

Volání není 
dostupné

Chyba vytáčení 

Byla vložena nová karta 
SIM. 

Byl dosažen limit 
předplaceného volání.

Nová síť není ověřena.

Zkontrolujte nová omezení.

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

Telefon nelze 
zapnout

Klávesa Zap./Vyp. byla 
stisknuta příliš krátce.

Baterie není nabitá. 

Kontakty baterie jsou 
znečištěné.

Stiskněte klávesu Zapnuto/Vypnuto alespoň na dobu 
dvou sekund.

Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor nabíjení na displeji.

Vyčistěte kontakty baterie.
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Řešení problémů

Zpráva Možné příčiny Možné způsoby řešení

Chyba nabíjení

Baterie není nabitá.

Okolní teplota je příliš 
vysoká nebo nízká.

Problém s kontakty

Žádné napětí

Vadná nabíječka

Špatná nabíječka

Vadná baterie

Nabijte baterii.

Ujistěte se, zda se telefon nabíjí při normální teplotě.

Zkontrolujte nabíječku a připojení k telefonu. 
Zkontrolujte kontakty baterie a v případě potřeby je 
očistěte.

Zapojte nabíječku do jiné elektrické zásuvky.

Pokud se nabíječka nezahřívá, vyměňte ji.

Používejte pouze originální příslušenství LG. 

Vyměňte baterii.
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Zpráva Možné příčiny Možné způsoby řešení

Nepovolené číslo
Je zapnuta funkce 
Pevná volba čísla.

Přejděte do menu Nastavení a funkci vypněte.

Nelze přijmout 
nebo odeslat 
zprávu SMS 
a obrázek

Paměť je plná. Smažte některé zprávy z telefonu.

Nelze otevírat 
soubory

Nepodporovaný formát 
souboru

Zkontrolujte, které formáty souborů jsou podporovány.

Karta SD 
nefunguje

Je podporován systém 
souborů FAT 16, 
FAT 32.

Zkontrolujte systém souborů karty SD pomocí čtečky 
karet nebo naformátujte kartu SD v telefonu.
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Řešení problémů

Zpráva Možné příčiny Možné způsoby řešení

Displej se při 
přijímání hovoru 
nezapne.

Problém se snímačem 
blízkosti

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

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

Zavěšení nebo 
zamrznutí

Dočasný problém se 
softwarem

Vyjměte baterii, vložte ji zpět a zapněte telefon.

Zkuste aktualizovat software pomocí webových 
stránek.
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Zpráva Možné příčiny Možné způsoby řešení

Telefon se zamkl 
a nefunguje.

Telefon se restartoval

1. Vypněte přístroj.

2. Sejměte kryt baterie.

3. Nainstalujte baterii.

4. Zavřete kryt.

5. Znovu zapněte telefon.





LG-P760 Návod na používanie
Tento návod vám pomôže zoznámiť sa s vaším telefónom.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.lg.com.

• Niektoré časti tohto návodu sa nemusia vzťahovať na váš telefón. Závisí to 
od softvéru telefónu a vášho poskytovateľa služieb.

• Tento telefón nie je vhodný pre zrakovo postihnutých, pretože je vybavený 
klávesnicou na dotykovej obrazovke.

• Autorské práva ©2012 LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené. LG 
a logo LG sú registrované obchodné značky spoločnosti LG Group a jej 
príslušných spoločností. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom 
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Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodržiavanie 
tohto návodu môže byť nebezpečné alebo 
protizákonné. 

Vystavenie účinkom 
rádiofrekvenčnej energie
Vystavenie účinkom rádiových vĺn a špecifická 
rýchlosť pohltenia (SAR). Tento model mobilného 
telefónu LG-P760 bol navrhnutý tak, aby spĺňal 
platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa 
vystavenia účinkom rádiových vĺn. Tieto požiadavky 
sú založené na vedeckých záveroch, ktoré zahŕňajú 
bezpečnostné limity garantujúce 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 o vystavení účinkom 
rádiových vĺn.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie
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• Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou 
na ochranu pred neionizujúcim žiarením 
(ICNIRP) je 2 W/kg, pričom ide o priemernú 
hodnotu na desať gramov tkaniva.

• Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu 
na základe testovania DASY4 je 0,395 W/
kg (10 g) pre použitie pri uchu a 0,494 W/kg 
(10 g) pri nosení na tele.

• Toto zariadenie spĺňa smernice pre vystavenie 
RF pri používaní v normálnej polohe pri uchu 
alebo pri umiestnení najmenej 1,5 cm od tela. 
Ak používate prenosný obal, klip na opasok 
alebo držiak na obsluhu telefónu umiestneného 
na tele, tieto nesmú obsahovať kov a mali by 

umožňovať umiestnenie výrobku najmenej 
1,5 cm od tela. Na to, aby zariadenie mohlo 
zabezpečiť prenos dátových súborov alebo 
správ, musí mať kvalitné pripojenie k sieti. V 
niektorých prípadoch sa môže stať, že prenos 
dátových súborov alebo správ bude pozdržaný, 
až kým takéto pripojenie nebude dostupné. 
Zaistite, aby boli vyššie uvedené pokyny na 
dodržiavanie vzdialenosti zariadenia splnené, až 
kým nebude prenos ukončený.
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Pokyny na bezpečné a účinné používanie

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.

• Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia 
spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo 
dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod 
podmienkou, že spĺňajú rovnakú funkciu ako 
vymieňané diely.

• Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od 
elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo 
osobné počítače.
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• Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, 
ako radiátory alebo sporáky.

• Zabráňte pádu telefónu na zem.

• Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám 
ani nárazom.

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

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

• Telefón nenabíjajte blízko horľavých materiálov, 
pretože sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká 
riziko požiaru.

• Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú 
tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad 
benzén, riedidlo alebo alkohol).

• Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na 
textilnom zariadení bytu.

• Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.

• Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani 
prachu.
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Pokyny na bezpečné a účinné používanie
• Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných 

kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže 
pôsobiť na informácie na magnetických pásoch.

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

• Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.

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

• Nepoužívajte, nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte 
odstrániť alebo opraviť rozbité, vyštrbené 
alebo prasknuté sklo. Záruka sa nevzťahuje na 
poškodenie skla displeja vinou hrubého alebo 
nevhodného používania.

• Váš telefón je elektronické zariadenie, ktoré 
počas bežnej prevádzky vytvára teplo. Príliš 
dlho trvajúci, priamy kontakt s pokožkou 
bez primeraného vetrania môže spôsobiť 
miernu bolesť alebo popálenie. Preto buďte 
opatrní pri zaobchádzaní s telefónom počas a 
bezprostredne po použití.
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Efektívna prevádzka telefónu
Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny môžu byť náchylné na 
rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.

• Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti 
lekárskych prístrojov bez toho, aby ste si 
vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do 
blízkosti kardiostimulátorov, napr. do náprsného 
vrecka.

• 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.

• Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete 
volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné 
podmienky.



14

Pokyny na bezpečné a účinné používanie
• Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť 

niektoré elektronické systémy v motorovom 
vozidle, ako napríklad stereo súpravu či 
bezpečnostný systém.

• Keď je vozidlo vybavené airbagom, 
neobmedzujte ho nainštalovaným 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.

Kardiostimulátor
Aby sa predišlo možnému rušeniu 
kardiostimulátora, minimálna vzdialenosť medzi 
mobilným telefónom a kardiostimulátorom 
odporúčaná výrobcami kardiostimulátorov je 15 
cm. Používajte preto telefón pri uchu na opačnej 
strane, než na ktorej sa nachádza kardiostimulátor, 
a nenoste telefón v náprsnom vrecku. Ďalšie 
informácie týkajúce sa použitia bezdrôtového 
prístroja s kardiostimulátorom získate od svojho 
ošetrujúceho lekára.
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Ochrana pred poškodením 
sluchu

Aby ste zabránili poškodeniu sluchu, 
nepočúvajte dlhodobo hudbu pri vysokej 
hlasitosti.

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

• Keď používate slúchadlá a nepočujete ľudí okolo 
vás rozprávať sa, prípadne ak osoba sediaca 
vedľa vás počuje, čo počúvate, znížte hlasitosť.

POZNÁMKA: Nadmerná hlasitosť a akustický 
tlak zo slúchadiel a slúchadlových súprav 
môžu spôsobiť stratu sluchu.

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

Výbušné prostredie
Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú 
nálože. 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 lietadle
Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie 
zariadení v lietadle.

• Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný 
telefón vypnite.

• Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.

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

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 je až niekoľko stoviek 
nabíjacích cyklov.

• Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, 
aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
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• Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu 
slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v 
prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.

• Batériu nenechávajte na horúcich ani studených 
miestach, pretože by sa tým mohol zhoršiť jej 
výkon.

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

• Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu. 
Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich 
spolu s domovým odpadom.

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

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

• Skutočná životnosť batérie bude závisieť od 
konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu 
používania, batérie a okolitých podmienok.

• Zabezpečte, aby sa do kontaktu s batériou 
nedostali žiadne predmety s ostrou hranou, ako 
napr. zvieracie zuby alebo nechty. Mohlo by to 
spôsobiť požiar.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie
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VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť LG Electronics týmto 
vyhlasuje, že zariadenie LG-P760 spĺňa 
základné požiadavky a iné relevantné 
ustanovenia smernice 1999/5/EC. Kópiu 
Vyhlásenia o zhode nájdete na stránke 
http://www.lg.com/global/support/
cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp 

Teploty okolia

Max.:  +50 °C (vybíjanie), +45 °C (nabíjanie)

Min.: -10°C

Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala 
snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti 
a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi 
spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa 
uvedenými v tomto návode. Tieto prípadné 
rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré 
mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, 
vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné 
stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené 

http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp.
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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.

Upozornenie: Softvér typu Open Source 
(s otvoreným kódom)

Ak chcete získať príslušný zdrojový kód podľa licencií 
GPL, LGPL, MPL a iných licencií typu „open source“, 
prejdite na lokalitu http://opensource.lge.com/ 

Všetky uvedené licenčné podmienky, vyhlásenia 
a upozornenia sú dostupné na prevzatie spolu so 
zdrojovým kódom.

V súvislosti so správnym používaním produktu 
kontaktujte pobočku:

LG Electronics Inc. EU Representative, 

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands 

Pokyny na bezpečné a účinné používanie
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Likvidácia starého prístroja 

1  Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutej 
smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný 
produkt vyhovuje Európskej smernici č. 2002/96/EC.

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

3  Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete 
predchádzať potenciálnym negatívnym následkom 
pre životné prostredie a ľudské zdravie. 

4  Podrobnejšie informácie o likvidácii starých 
zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na 
likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento 
produkt zakúpili.  

Likvidácia použitých batérií/akumulátorov 
1  Keď sa na batériách/akumulátoroch nachádza 

symbol prečiarknutej smetnej nádoby, znamená 
to, že sa na ne vzťahujú ustanovenia európskej 
smernice 2006/66/EC.

2  Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi 
chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo 
olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % 
ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.

3  Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať 
oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom 
zberných stredísk ustanovených na tento účel 
príslušnými štátnymi alebo miestnymi orgánmi.

4  Správnou likvidáciou starých batérií/akumulátorov 
pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom 
na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.  

5  Podrobnejšie informácie o likvidácií starých batérií/
akumulátorov získate na mestskom úrade, v 
spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo 
u predajcu, kde ste daný produkt zakúpili.

Predpokladaná doba životnosti batérie je 6 mesiacov. 
Postupné znižovanie kapacity batérie je prejavom jej 
prirodzeného opotrebovania a nemožno to považovať za 
vadu v zmysle Občianskeho zákonníka.



22

Skôr ako začnete telefón 
používať, prečítajte si tento 
návod!
Skôr ako telefón prinesiete do servisného 
strediska alebo zavoláte zástupcovi servisného 
strediska, overte si, či niektorý z problémov 
s vaším telefónom nie je opísaný v tejto časti 
návodu na používanie.

1. Pamäť telefónu
Ak potrebujete uvoľniť pamäť, budete musieť 
spravovať aplikácie a odstrániť časť údajov, ako 
napríklad aplikácie alebo správy.

Správa aplikácií 

1  Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo 

Ponuka  a potom na položku Nastavenia 

aplikácie.

2  Keď sa zobrazí zoznam aplikácií, rolujte na 
aplikáciu, ktorú chcete zakázať, a ťuknite 
na ňu.

3  Ťuknite na položku Odinštalovať a potom 
na tlačidlo OK, čím potvrdíte, že príslušnú 
aplikáciu chcete odinštalovať.

Zoznámte sa so svojím telefónom
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2.  Optimalizácia životnosti 
batérie

Životnosť batérie medzi jednotlivými nabitiami 
môžete predĺžiť tým, že vypnete funkcie, ktoré 
nepotrebujete mať neustále spustené v pozadí. 
Rovnako môžete monitorovať, ako aplikácie a 
systémové zdroje spotrebúvajú energiu batérie. 

Predĺženie životnosti batérie

-  Vypnite rádiovú komunikáciu, ktorú nevyužívate, 
napr. Wi-Fi, Bluetooth alebo GPS. 

-  Znížte jas obrazovky a nastavte kratší časový 
limit na vypnutie obrazovky.

-  Vypnite automatickú synchronizáciu služieb 
Gmail™, Kalendár, Kontakty a iných aplikácií.

-  Niektoré prevzaté aplikácie môžu znižovať výdrž 
batérie.

-  Pri používaní prevzatých aplikácií sledujte úroveň 
nabitia batérie.

Kontrola úrovne nabitia batérie

1  Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo 

Ponuka  a potom na položky Nastavenia 

systému > Informácie o telefóne > Batéria.

2  Stav batérie (nabíja alebo nenabíja sa) a 
jej úroveň sa zobrazujú v hornej ponuke 
obrazovky.
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Zoznámte sa so svojím telefónom
Monitorovanie a kontrola procesov, ktoré 

používajú batériu

1  Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo 

Ponuka  a potom na položky Nastavenia 

systému > Úsporný režim > Používanie batérie.

2  V spodnej časti obrazovky sa zobrazuje čas 
používania batérie. Zobrazuje sa buď čas od 
posledného pripojenia k zdroju napájania, 
alebo, ak je telefón pripojený k zdroju 
napájania, ako dlho telefón naposledy fungoval 
na batériu. Obrazovka zobrazuje aj zoznam 
aplikácií alebo služieb používajúcich energiu 
batérie, v poradí od tých s najväčšou spotrebou 
až po tie s najmenšou spotrebou.

3.  Inštalácia operačného 
systému typu Open Source (s 
otvoreným zdrojovým kódom)

Ak do telefónu nainštalujete operačný systém typu 
Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a 
nepoužijete operačný systém dodaný výrobcom, 
môže dôjsť k poruche telefónu.
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Varovanie

• Ak nainštalujete a použijete iný operačný 
systém než ten, ktorý dodal výrobca, záruka 
na váš telefón stráca platnosť. 

• V záujme ochrany vášho telefónu a 
osobných údajov preberajte aplikácie iba 
z dôveryhodných zdrojov, ako je napríklad 
lokalita Play Store. Ak niektoré aplikácie nie 
sú vo vašom telefóne správne nainštalované, 
telefón nemusí fungovať správne alebo 
môže nastať vážna chyba. Tieto aplikácie, 
ako aj všetky ich údaje a nastavenia, bude 
potrebné z telefónu odinštalovať.

4.  Používanie skĺznutia prstom 
(pretiahnuť), odomknutia 
podľa tváre, vzoru, kódu PIN 
alebo hesla

Telefón zabezpečte nastavením funkcie 
odomknutia podľa tváre, odomykacieho vzoru, 
kódu PIN alebo hesla. Ak chcete nastaviť zámku 
obrazovky, postupujte nasledovne.

Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo Ponuka

, potom na položky > Nastavenia systému > 
Zablokovať obrazovku > Vybrať zámku obrazovky 
a vyberte spomedzi položiek Žiadne, Pretiahnuť, 
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Zoznámte sa so svojím telefónom
Odomknúť tvár, Vzor, PIN alebo Heslo.

POZNÁMKA
Ak by vám funkcia Odomknúť tvár spôsobovala 

problémy, obrazovku môžete odomknúť aj 

pomocou vzoru odomknutia a/alebo kódu PIN.

Varovanie

Keď používate vzor na odomknutie, kód PIN 

alebo heslo, dodržiavajte príslušné zásady. Je 

veľmi dôležité, aby ste si zapamätali informácie 

na odomknutie obrazovky, ktoré ste nastavili. 

Na zadanie informácií na odomknutie obrazovky 

máte povolených 5 pokusov. Ak vyčerpáte 

všetkých 5 príležitostí, o odomknutie telefónu sa 

budete môcť opakovane pokúsiť až o 30 sekúnd.
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Keď si nemôžete spomenúť na svoj vzor na 

odomknutie, kód PIN alebo heslo: 

Ak sa prihlásite do konta Google a 5-krát 
nesprávne zadáte vzor na odomknutie, klepnite na 
položku Zabudli ste vzor? Potom sa na odomknutie 
telefónu budete musieť prihlásiť do svojho konta 
Google a vytvoriť nový vzor odomknutia.

Ak ste nastavili záložný kód PIN, obrazovku môžete 
odomknúť zadaním tohto kódu.

Ak ste si v telefóne nevytvorili konto Google, 
prípadne ste zabudli svoj kód PIN alebo heslo, 
bude potrebné vykonať tvrdý reset. Prípadne 
môžete telefón odomknúť pomocou záložného 
kódu PIN.

5.  Použitie funkcie Obnovenie 
pôvodného nastavenia 
(Obnovenie nastavení z 
výroby)  

Ak potrebujete obnoviť telefón do pôvodného 
stavu, inicializujte telefón pomocou tvrdého 

resetu.

1  Vypnite telefón. 

2  Stlačte a súčasne podržte nasledujúce tlačidlá 
(dlhšie ako 10 sekúnd): tlačidlo Zapnúť/
Uzamknúť + tlačidlo zvýšenia hlasitosti + 
tlačidlo zníženia hlasitosti.
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Zoznámte sa so svojím telefónom
3  Telefón sa zapne a okamžite spustí obnovu 

pôvodných nastavení z výroby.

Varovanie
Ak vykonáte obnovenie pôvodného nastavenia, 

všetky aplikácie a údaje používateľa sa 

odstránia. Pred vykonaním obnovenia 

pôvodného nastavenia nezabudnite zálohovať 

všetky dôležité údaje.

6. Použitie Núdzového režimu 
Slúži na obnovu telefónu pri výskyte poruchy.

1  Vypnite telefón a reštartujte ho. Keď uvidíte 
bootovaciu animáciu, stlačte a podržte tlačidlo 

zníženia hlasitosti . Zobrazí sa vám hlavná 
obrazovka so slovami „Núdzový režim“ v ľavom 
spodnom rohu.

2  Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo 

Ponuka  a potom na položku Nastavenia 

aplikácie.

3  Ťuknite na jednu z kariet v hornej časti 
obrazovky a vyberte aplikáciu, ktorú chcete 
odinštalovať.

4  Ťuknite na položku Odinštalovať a potom 
ťuknutím na položku OK potvrďte výber.

5  Po odinštalovaní aplikácie vypnite a reštartujte 
telefón.
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7. Použitie karty microSD
Obrázky, hudobné súbory a videosúbory môžete 
ukladať do externej pamäte. Kým tieto súbory 
začnete ukladať do externej pamäte, musíte vložiť 
kartu microSD. Ak nie je vložená pamäťová karta 
microSD, tieto položky nebudete môcť uložiť do 
externej pamäte. 

Varovanie
Pred vybratím kartu microSD vždy bezpečnej 

odpojte. V opačnom prípade sa môže poškodiť 

karta microSD aj telefón a môže dôjsť k 

poškodeniu údajov uložených na danej 

karte microSD. Ak chcete bezpečne odobrať 

pamäťovú kartu microSD, na základnej 

obrazovke ťuknite na tlačidlo Ponuka 

, potom na položky Nastavenia systému 

> Úložný priestor > Odpojiť kartu SD > OK.
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Zoznámte sa so svojím telefónom

8.  Pripojenie telefónu k počítaču 
cez USB

1  Na pripojenie telefónu k portu USB vášho 
počítača použite kábel USB dodávaný s 
telefónom. Zobrazí sa vám oznámenie o 
tom, že rozhranie USB je pripojené a uvidíte 
kontextové hlásenie režimu pripojenia USB.

2  Ťuknutím na položku Synchronizácia médií 

(MTP) potvrdíte, že chcete prenášať súbory 
medzi kartou microSD v telefóne a počítačom.

Keď sa telefón pripojí ako úložné zariadenie USB, 
objaví sa oznámenie. Karta microSD je k počítaču 
pripojená ako úložná jednotka. Teraz môžete 
kopírovať súbory z karty a na kartu microSD.

9.  Otváranie aplikácií a prepínanie 
medzi jednotlivými aplikáciami

Systém Android umožňuje jednoduché 
prepínanie medzi viacerými úlohami, pretože 
dovoľuje súčasné spustenie viacerých aplikácií. 
Pred otvorením aplikácie nie je potrebné 
predchádzajúcu aplikáciu zatvoriť. Používajte a 
prepínajte medzi viacerými otvorenými aplikáciami. 
Operačný systém Android spravuje všetky 
aplikácie, zastavuje a spúšťa ich podľa potreby, 
čím zaisťuje, že nečinné aplikácie zbytočne 
nespotrebúvajú zdroje telefónu.
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Zastavenie aplikácií:

1  Dotknite sa položiek tlačidlo Aplikácie  > 
Nastavenia > Aplikácie > karta 
Spustené.

2  Prejdite na požadovanú aplikáciu a stlačením 
možnosti Zastaviť ukončíte jej používanie.

TIP 

Ak sa chcete vrátiť k nedávno používanej aplikácii, 

stlačte a podržte tlačidlo Domov .

Na obrazovke sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré 

ste používali ako posledné.

10.  Inštalácia softvéru do 
počítača (LG PC Suite)

PC aplikácia „LG PC Suite“ predstavuje program, 
ktorý vám umožňuje pripojiť zariadenie k PC 
prostredníctvom kábla USB a rozhrania Wi-Fi. 
Po pripojení môžete využívať funkcie svojho 
zariadenia v počítači.

Počítačová aplikácia „LG PC Suite“ umožňuje...

• Spravovať a prehrávať svoj mediálny obsah 
(hudbu, filmy, obrázky) vo vašom PC.

• Odosielať multimediálny obsah do vášho 
zariadenia.



32

Zoznámte sa so svojím telefónom
• Synchronizovať údaje (rozvrhy, kontakty, záložky) 

medzi vaším zariadením a PC.

• Zálohovať aplikácie vo vašom zariadení.

• Aktualizovať softvér vo vašom zariadení.

• Zálohovať a obnoviť vaše zariadenie.

• Prehrávať multimediálny obsah z iného 
zariadenia v počítači.

POZNÁMKA 

Ak sa chcete dozvedieť, ako sa používa 

počítačová aplikácia „LG PC Suite“, môžete 

použiť ponuku pomocníka tejto aplikácie.

Inštalácia počítačovej aplikácie „LG PC Suite“

Počítačovú aplikáciu „LG PC Suite“ je možné 
prevziať z webovej lokality spoločnosti LG.

1  Prejdite na lokalitu www.lg.com a vyberte 
želanú krajinu.

2  Prejdite na položku Podpora > MOBILNÁ 

PODPORA > Mobilné telefóny LG > vyberte 
model (LG-P760) alebo prejdite na položku 
Podpora > Podpora pre mobilné telefóny > 
vyberte model (LG-P760).

3  Kliknite na položku Synchronizácia s PC 
pod položkou PRÍRUČKY A NA PREVZATIE a 
kliknutím na položku PREVZIAŤ prevezmite 
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počítačový softvér „LG PC Suite“ alebo kliknite 
na položku Synchronizácia s PC pod položkou 
Na sťahovanie a kliknutím na položku Prevziať 

aplikáciu WINDOW PC Sync prevezmite softvér 
„LG PC Suite“.

Systémové požiadavky pre počítačovú aplikáciu 

„LG PC Suite“

• Operačný systém: Windows XP 32-bitový 
(Service pack 2), Windows Vista 32-bitový/64-
bitový, Windows 7 32-bitový/64-bitový

• CPU: 1 GHz alebo rýchlejší procesor

• Pamäť: 512 MB alebo viac pamäte RAM

• Grafická karta: rozlíšenie 1024 x 768, 32-bitová 
alebo vyššia farebná hĺbka

• HDD: 100 MB alebo viac voľného miesta 
na pevnom disku (V závislosti od množstva 
ukladaných údajov môže byť potrebné 
zabezpečiť viac voľného miesta.)

• Požadovaný softvér: integrované ovládače LG.

POZNÁMKA 

Integrovaný ovládač USB od spoločnosti 

LG

Integrovaný ovládač USB od spoločnosti LG 

je nevyhnutný na pripojenie zariadenia LG k 

počítaču. Jeho inštalácia prebehne automaticky 

v rámci inštalácie PC softvéru „LG PC Suite“.
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11.  Pri použití dátového 
pripojenia odomknite 
obrazovku

Ak sa počas používania dátového pripojenia 
určitý čas nedotknete displeja, displej stmavne. 
Obrazovku LCD znova zapnete stlačením tlačidla 
Zapnúť/Uzamknúť .

12.  Držte telefón rovno vo zvislej 
polohe

Držte mobilný telefón rovno nahor 

ako bežný telefón.
Pri prijímaní/uskutočňovaní hovorov alebo 
odosielaní/prijímaní údajov sa snažte nedržať 
dolnú časť telefónu, kde je umiestnená anténa. 
Môže to ovplyvniť kvalitu hovoru.

Zoznámte sa so svojím telefónom
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13.  Keď zamrzne obrazovka

Ak telefón nereaguje na zadania 
používateľa alebo ak zamrzne 
obrazovka:
Vyberte batériu, opäť ju vložte a telefón zapnite.

ALEBO

Stlačte a na 10 sekúnd podržte tlačidlo Zapnúť/

Uzamknúť . Ak telefón stále nefunguje, obráťte 

sa na servisné stredisko.

14.  Nepripájajte telefón počas 
zapínania/vypínania 
počítača. 

Keď vypínate alebo zapínate počítač, nezabudnite 
od neho odpojiť telefón, pretože v opačnom 
prípade to môže vyvolať poruchu počítača.
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Ak chcete telefón zapnúť, stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo Vypnúť/Uzamknúť.
Ak chcete telefón vypnúť, stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť, potom ťuknite na 
položku Vypnúť a potvrďte tlačidlom OK.

Pohľad spredu 

Váš telefón

Tlačidlo Späť 
-  Slúži na návrat na predchádzajúcu obrazovku.
-  Slúži na zavretie kontextových ponúk a dialógových 

okien.

Tlačidlo Domov 
-  Slúži na návrat na základnú obrazovku z ľubovoľnej 

obrazovky.

Slúchadlo

Tlačidlo Ponuka 
-  Zobrazí dostupné možnosti pre aktuálnu 

obrazovku.

Tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť 
-  Slúži na zapnutie/vypnutie telefónu (stlačením 

a podržaním tlačidla).
-  Slúži na zapnutie a vypnutie obrazovky a jej 

uzamknutie.

Snímače blízkosti
-  Snímajú priblíženie k iným objektom, ako 

napr. k hlave počas hovoru, aby nedošlo k 
neúmyselnej aktivácii neželaných funkcií.

Objektív predného fotoaparátu
-  Slúži na nasnímanie autoportrétu alebo na účely 

video-konverzácií v podporovaných aplikáciách.

Rýchle tlačidlá
- Tlačidlo Telefón 
- Tlačidlo Kontakty 

- Tlačidlo Správy 
- Tlačidlo Aplikácie 
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POZNÁMKA: Snímač blízkosti
Pri prijímaní alebo uskutočňovaní hovoru snímač 

blízkosti automaticky vypne podsvietenie a 

uzamkne obrazovku, keď je telefón pri uchu. 

Táto funkcia predlžuje životnosť batérie 

a zabraňuje náhodnej aktivácii dotykovej 

obrazovky počas telefonovania.

Varovanie 

Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón alebo 

sedenie na telefóne môže poškodiť funkčnosť 

displeja LCD a dotykovej obrazovky telefónu. 

Snímač blízkosti displeja LCD nezakrývajte 

ochrannou fóliou. Mohlo by dôjsť k poruche 

snímača.
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TIPY 

-  Pri otvorení aplikácie môžete kedykoľvek 

ťuknutím na tlačidlo Ponuka  zobraziť 

dostupné možnosti.

-  Ak sa pri používaní telefónu vyskytujú chyby 

alebo ho nie je možné zapnúť, vyberte batériu, 

vložte ju späť a po 5 sekundách telefón znovu 

zapnite.

Tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť 

Tlačidlá hlasitosti
-  Umožňuje vám nastaviť hlasitosť zvonenia a 

médií, prípadne hlasitosť počas hovoru. 
-  Ak chcete telefón prepnúť do tichého režimu, 

stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti.

TIP

Ak chcete použiť funkciu rýchlej poznámky 

QuickMemo, stlačte a jednu sekundu podržte tlačidlá 

na zvýšenie a zníženie hlasitosti (viď str. 56).

Váš telefón
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Pohľad zozadu

Mikrofón (hlavný)

Mikrofón (pomocný)

Port na pripojenie nabíjačky/príslušenstva

3,5 mm konektor na 

pripojenie slúchadiel

Zásuvka na pamäťovú 
kartu microSD

Objektív 
fotoaparátu

Blesk

Zásuvka na kartu 
SIM

Batéria

Externý reproduktor

-  Umožňuje vám počúvať 
zvuky v telefóne (napr. 
zvonenia a hudbu).

Zadný kryt

Výrez na prst

Interná 
anténa
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Začíname
Inštalácia USIM karty a batérie
Skôr ako začnete telefón používať, musíte ho 
nastaviť. Vloženie karty USIM a batérie: 

1  Telefón pevne uchopte do ruky. Druhou rukou 
oddeľte zadný kryt s použitím výrezu na prst na 
spodnej časti a kryt zložte.

 

Uvoľňovacia 
západka
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2  Kartu USIM zasuňte do zásuvky pre kartu 
USIM. Uistite sa, že časť so zlatými kontaktmi 
smeruje nadol.

3  Batériu vložte na miesto. Zarovnajte pritom 
zlaté kontakty telefónu a batérie a batériu 

 jemne zatlačte, aby zapadla do príslušnej 
polohy .
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Začíname
4  Zarovnajte kryt batérie v priestore na batériu 

 a tlačte ho nadol, až kým s cvaknutím 
nezapadne na miesto .

 

Nabíjanie telefónu
Telefón sa napája z nabíjateľnej lítium-iónovej 
batérie. Na nabíjanie batérie slúži sieťová 
nabíjačka, ktorá sa dodáva spolu s telefónom. 
Ohľadom schválených typov batérií a nabíjačiek sa 
informujte u svojho predajcu produktov LG. 
Pred prvým použitím telefónu sa uistite, že batéria 
je úplne nabitá. 
Vybitá batéria sa úplne nabije za 4 hodiny.
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Nabíjacia koncovka USB

Kábel USB

POZNÁMKA 
Pred pripojením sieťovej nabíjačky skontrolujte, 

či je v telefóne vložená batéria. Ak batéria nie 

je vložená a pripojíte sieťovú nabíjačku, telefón 

nebude riadne fungovať z dôvodu dlhého 

napájacieho cyklu. Taktiež, v prípade vybratia 

batéria počas pripojenia sieťovej nabíjačky môže 

dôjsť k poškodeniu zariadenia. Pred vybratím 

batérie odpojte sieťovú nabíjačku.
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Začíname

Varovanie!

Ak dotyková obrazovka nefunguje počas 

nabíjania telefónu, môže to byť spôsobené 

nestálym prívodom elektrickej energie. V tomto 

prípade odpojte kábel USB od zariadenia alebo 

odpojte napájací adaptér USB od sieťovej 

zásuvky.

1  Pripojte káble, sieťový adaptér a kábel USB.

2  Kábel USB pripojte (podľa znázornenia nižšie) 
k portu na nabíjačku/príslušenstvo na telefóne. 
Uistite sa, že symbol USB na nabíjacom kábli 
je otočený nahor.

POZNÁMKA 
Batéria sa musí na začiatku plne nabiť, aby sa 

predĺžila jej životnosť.
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POZNÁMKA 
Vás telefón je vybavený internou anténou (viď. 

str. 39). Dbajte na to, aby ste nepoškrabali ani 

nepoškodili zadnú časť, pretože hrozí riziko 

zníženia výkonu.

Keď nabíjate telefón s úplne vybitou batériou, 

indikátor klávesnice nakrátko zabliká, čím 

signalizuje, že nabíjanie prebieha v režime 

určenom na predchádzanie poškodeniu batérie. 

Po dosiahnutí dostatočného minimálneho nabitia 

sa blikanie preruší a spustí sa bežné nabíjanie.

Vloženie karty microSD
Ak chcete používať fotoaparát a ďalšie 
multimediálne funkcie, vložte kartu microSD™. Na 
kartu microSD sa dá ukladať multimediálny obsah. 

POZNÁMKA 
Toto zariadenie podporuje pamäťové karty 

microSD s veľkosťou až 32 GB.
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Začíname
1  Pred vložením alebo vybratím karty microSD 

vypnite telefón. Zložte zadný kryt.

 

Uvoľňovacia 
západka

2  Potom vložte do zásuvky kartu microSD. Uistite 
sa, či oblasť so zlatými kontaktmi smeruje 
nahor.
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Vybratie karty microSD
Ak chcete z telefónu bezpečne vybrať kartu 
microSD, najskôr ju musíte odpojiť.

1  Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo 

Ponuka , potom na položky Nastavenia 

systému > Úložný priestor > Odpojiť kartu 

SD > OK.

2  Zložte kryt batérie a vyberte batériu, potom 
opatrne vytiahnite kartu microSD zo slotu.

Varovanie
Pred vybratím kartu microSD vždy bezpečnej 

odpojte. V opačnom prípade sa môže poškodiť 

karta microSD aj telefón a môže dôjsť k 

poškodeniu údajov uložených na danej karte 

microSD.
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Začíname

Formátovanie karty microSD

Varovanie
Všetky súbory uložené na karte micro SD sa pri 

naformátovaní karty odstránia.

1  Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo 

Ponuka  a potom na položky Nastavenia 

systému > Úložný priestor.

2  Ťuknite na položku Vymazať kartu SD a 
tlačidlo Vymazať kartu SD.

3  Ak ste nastavili vzor odomknutia, načrtnite ho 
a ťuknite na položku Vymazať všetko. Karta 
sa následne naformátuje a bude pripravená 

na používanie.

POZNÁMKA
Ak je na karte micro SD nejaký obsah, štruktúra 

priečinkov sa môže po formátovaní zmeniť, 

pretože všetky súbory sa odstránia.
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Prepínanie medzi aplikáciami a 
ich ukončovanie
S operačným systémom Android sú operácie typu 
multi-tasking veľmi jednoduché, pretože otvorené 
aplikácie ostávajú spustené aj po otvorení iných 
aplikácií. Pred otvorením aplikácie nie je potrebné 
zatvoriť predchádzajúcu aplikáciu. Používajte a 
prepínajte medzi viacerými otvorenými aplikáciami. 
Operačný systém Android spravuje všetky 
aplikácie; zastavuje a spúšťa ich podľa potreby, 
čím zaisťuje, že nečinné aplikácie zbytočne 
nespotrebúvajú energiu batérie.

Prepínanie medzi aplikáciami
-  Dotykom stlačte a podržte tlačidlo Domov . 

Zobrazí sa zoznam naposledy používaných aplikácií. 
Potom ťuknite na aplikáciu, na ktorú chcete prejsť.

Ukončenie používania aplikácie

1  Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo 

Ponuka  a potom na položky Nastavenia 

aplikácie > Spustené.

2  Ťuknite na požadovanú aplikáciu a ťuknutím na 
možnosť Zastaviť ukončite jej používanie.
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Tipy pre dotykovú obrazovku
Dotykom prsta môžete pristupovať k 
dostupným aplikáciám, uskutočňovať výbery 
v ponuke pristupovať k údajom uloženým v 
telefóne. Nasledujúce pojmy sa používajú na 
charakterizovanie jednotlivých dostupných činností 
na dotykovej obrazovke: 

Ťuknutie - jedno ťuknutie prstom slúži na zvolenie 
položiek, prepojení, zástupcov a písmen na 
klávesnici na obrazovke.

Dotyk a podržanie - dotknite sa a podržte 
položku na obrazovke dotykom a nezdvihnutím 
prsta až do uskutočnenia príslušnej operácie. 
Ak chcete napríklad otvoriť dostupné možnosti 

kontaktu, dotknite sa a podržte kontakt pod 
položkou kontakty, kým sa nezobrazí kontextová 
ponuka.

Potiahnutie - dotknite sa položky, chvíľu ju 
podržte bez zdvihnutia prsta a posúvajte prst po 
obrazovke, kým nedosiahnete miesto určenia. 
Ťahaním položiek na základnej obrazovke ich 
môžete premiestňovať.

Rýchle skĺznutie alebo posúvanie - ak chcete 
vykonať rýchle skĺznutie alebo posunutie, 
vykonajte rýchly pohyb prstom po povrchu 
obrazovky bez pozastavenia po prvom dotyku (aby 
namiesto toho nedošlo k potiahnutiu položky). 
Posúvaním prsta po obrazovke nahor alebo nadol 

Východisková obrazovka
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môžete napríklad rolovať v zozname alebo rýchlym 
sklzom prsta zľava doprava (a opačne) prechádzať 
medzi jednotlivými základnými obrazovkami.

Dvojité ťuknutie - dvojitým ťuknutím priblížte 
zobrazenie webovej stránky alebo mapy. Ak chcete 
napríklad prispôsobiť príslušnú časť webovej 
stránky na šírku obrazovky, rýchlo na ňu dvakrát 
kliknite. Dvojitým ťuknutím môžete tiež priblížiť 
a oddialiť pohľad pri fotografovaní (pomocou 
fotoaparátu) a používaní máp.

Priblíženie stisnutím prstov - Pomocou 
ukazováka a palca môžete pohybom stisnutia 
alebo roztiahnutia prstov priblížiť alebo oddialiť 
zobrazenie vo webovom prehľadávači, na 

mape alebo pri prehliadaní obrázkov. Dvojitým 
ťuknutím môžete tiež priblížiť a oddialiť pohľad pri 
fotografovaní (pomocou fotoaparátu).
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Východisková obrazovka

 

Potiahnutie dnu (oddialenie)

Potlačenie (priblíženie)

Otáčanie obrazovky - V mnohých aplikáciách 
a ponukách sa orientácia obrazovky mení podľa 
fyzickej orientácie samotného zariadenia.

    Otočte
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POZNÁMKA

•  Ak chcete vybrať položku, ťuknite na stred 

ikony.

•  Nemusíte stláčať príliš silno – dotyková 

obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku 

vybrala aj pri jemnom a presnom stlačení 

dotykom.

•  Na požadovanú možnosť ťuknite končekom 

prsta. Dávajte pozor, aby ste neťukali na iné 

tlačidlá alebo ikony okolo.

Snímače blízkosti
Pri prijímaní alebo uskutočňovaní hovoru tento 
snímač automaticky vypne podsvietenie a uzamkne 
dotykovú klávesnicu pri priblížení telefónu k uchu. 
To predlžuje životnosť batérie a zabraňuje náhodnej 
aktivácii dotykovej klávesnice počas hovorov.

Uzamknutie telefónu
Keď telefón LG-P760 nepoužívate, uzamknite ho 
stlačením tlačidla Zapnúť/Uzamknúť . Pomáha 
to predchádzať náhodným stlačeniam a šetrí to 
batériu.

Takisto v prípade, že telefón chvíľu nepoužívate, 
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Východisková obrazovka
základná alebo iná používaná obrazovka sa 
automaticky uzamkne 2 minútach nečinnosti, 
aby sa šetrila energia batérie a nemohlo dôjsť k 
vytočeniu čísla, kým máte telefón vo vrecku.

Telefón znova prebudíte stlačením tlačidla 
Zapnúť/Uzamknúť . Zobrazí sa uzamknutá 
obrazovka. Posuňte prst nahor po obrazovke 
uzamknutia. Otvorí sa posledná obrazovka, s 
ktorou ste pracovali.

POZNÁMKA

•  Automatický časový limit uzamknutia 

obrazovky sa dá nakonfi gurovať manuálne pod 

položkou Nastavenia.

•  Ak sú nejaké programy spustené v čase, 

keď uzamknete telefón, tieto programy môžu 

zostať spustené aj v režime uzamknutia. 

Pred vstupom do režimu uzamknutia vám 

odporúčame ukončiť všetky programy, aby ste 

zabránili zbytočným poplatkom (napr. telefónny 

hovor, prístup na web a prenos údajov).
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Nastavenie skĺznutia prstom 
(pretiahnuť), odomknutia podľa 
tváre, vzoru, kódu PIN alebo 
hesla na odomknutie telefónu
Môžete sa skĺznuť prstom po obrazovke bez 
zadávania údajov, využiť rozpoznávanie tvárí, 
načrtnúť vlastný vzor odomknutia alebo zadať kód 
PIN alebo heslo. Zvýšite tým bezpečnosť telefónu. 
Ak chcete nastaviť skĺznutie prstom, odomknutie 
podľa tváre, kód PIN alebo heslo, na základnej 
obrazovke ťuknite na tlačidlo Ponuka  > 
Nastavenia systému > Zablokovať obrazovku 

> Vyberte zámku obrazovky. Potom vyberte 

spomedzi možností Pretiahnuť, Odomknúť tvár, 

Vzor, PIN alebo Heslo a zadajte požadované 
informácie.

Upozornenie
Na zadanie informácií na odomknutie obrazovky 

máte povolených 5 pokusov. Ak vyčerpáte 

všetkých 5 príležitostí, o odomknutie telefónu 

sa budete môcť opakovane pokúsiť až o 30 

sekúnd.
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Východisková obrazovka

Rýchle prepnutie na tichý režim
Ak chcete telefón rýchlo prepnúť na tichý režim, 
stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti, kým 
sa obrazovke nezobrazí položka . 

QuickMemo
Funkciu Rýchla poznámka QuickMemo použite 
na praktické a efektívne vytváranie poznámok 
počas hovoru, a to pomocou uloženého obrázka 
alebo na aktuálnej obrazovke telefónu.
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1  Ak chcete použiť funkciu rýchlej poznámky 

QuickMemo, stlačte a jednu sekundu podržte 

tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti (viď str. 

38).

 

2  Zvoľte požadovanú možnosť menu z možností Typ 

pera, Farba, Guma a vytvorte poznámku.
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Východisková obrazovka
3  Dotknutím sa položky  uložte poznámku s 

aktuálnou obrazovkou.

POZNÁMKA 
Počas používania funkcie rýchlej poznámky 

QuickMemo používajte konček prsta. 

Nepoužívajte nechty.

Používanie možností funkcie rýchlej 

poznámky QuickMemo
Počas používania funkcie rýchlej poznámky 
QuickMemo môžete jednoducho používať 
možnosti rýchlej poznámky QuickMemo.

 –  Vyberte, či chcete použiť obrazovku pozadia.

 – Vrátiť späť alebo Znova.

 – Vyberte typ pera a farbu.

 –  Vymažte vytvorenú poznámku.

 –  Pošlite alebo zdieľajte aktuálnu rýchlu 
poznámku QuickMemo s ostatnými.

 –  Uložte poznámku s aktuálnou obrazovkou.

Prezeranie uloženej funkcie rýchlej 

poznámky QuickMemo
Prejdite na položku Galéria a vyberte album 
rýchlej poznámky QuickMemo. (Viď. str. 122)
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QuickTranslator
Okamžitý preklad offline alebo online medzi 
rôznymi jazykmi. Na spustenie prekladu stačí 
nasmerovať fotoaparát. Môžete si zakúpiť prídavné 
slovníky na offline preklad z predajne Google 
Play Store.

  Zdrojový jazyk

   Cieľový jazyk

   Blesk

  Preklad každého slova

  Preklad vety

   Zobraziť slovo uložené 
v telefóne

POZNÁMKA 
Môže dôjsť k odlišnej miere rozpoznávania v 

závislosti od veľkosti, typu písma, farby, jasu a 

uhla písmen, ktoré je potrebné preložiť.

Domov 
Jednoduchým potiahnutím prsta doľava alebo 
doprava prehliadate jednotlivé panely. 
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Východisková obrazovka
Každý panel si môžete upraviť podľa svojich 
predstáv pomocou priečinkov a mini-aplikácií (tzv. 
widgetov), ktoré sú skratkami k vašim obľúbeným 
aplikáciám.

POZNÁMKA

Na základnej obrazovke môžete zobraziť rýchle 

tlačidlá v spodnej časti obrazovky. Rýchle tlačidlá 

poskytujú jednoduchý prístup jedným ťuknutím k 

najpoužívanejším funkciám.

Prispôsobenie základnej 
obrazovky
Základnú obrazovku si môžete upraviť podľa 
vlastných predstáv pridaním prvkov rýchleho 
prístupu, zástupcov, miniaplikácií alebo priečinkov, 
prípadne zmenou tapety.

• Aplikácie: pridajte zástupcov aplikácií na 
základnú obrazovku.

• Na prevzatie: pridajte zástupcov prevzatých 
aplikácií na základnú obrazovku.

• Widgety: pridajte dynamicky aktualizované 
miniaplikácie na základnú obrazovku, aby ste 
si zabezpečili rýchly prístup k aplikáciám bez 
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otvorenia kompletnej aplikácie.

• Tapety: zmeňte tapetu základnej obrazovky.

Ak chcete na základnú obrazovku pridať 

zástupcov aplikácií alebo widgetov:

1  Rolovaním prstom medzi základnými obrazovkami 

zľava doprava alebo opačne vyberte miesto (panely 

základnej obrazovky), kam chcete pridať položku.

2  Ťuknite na položku  (v pravej hornej časti 

obrazovky) a kliknite na niektorú položku. Alebo 

sa dotknite a podržte prázdnu časť základnej 

obrazovky.  

3  Ťuknite na typ položky, ktorú chcete pridať na 

obrazovku: Aplikácie, Na sťahovanie, Widgety 

alebo Tapety.

4  Ťuknite na dostupné aplikácie, prevzaté súbory 

alebo miniaplikáciu.

5  Na základnej obrazovke sa zobrazí nová ikona. 

Ak ju chcete umiestniť na iný panel, dotknite sa 

jej, podržte ju a premiestnite ju na želané miesto 

na požadovanom paneli. Potom zdvihnite prst z 

obrazovky.



62

Východisková obrazovka

TIP

Ak chcete pridať prednahratú aplikáciu alebo 

aplikáciu, ktorú ste prevzali z lokality Play Store, 

jednoducho sa dotknite a podržte želanú ikonu 

na obrazovke aplikácií a ikona sa pridá na 

základnú obrazovku.

POZNÁMKA

Ak na príslušnom paneli základnej obrazovky

nie je dostatok miesta, pred pridaním ďalšej

položky, musíte inú položku vymazať alebo 

odobrať. V tomto prípade máte možnosť prepnúť 

na iný panel základnej obrazovky.

Ak chcete odstrániť aplikáciu zo základnej 
obrazovky, kliknite a podržte ikonu zástupcu, 
ktorého chcete odstrániť, a potiahnite ho na ikonu 
Odstrániť v hornej časti obrazovky.
Prednahraté aplikácie sa nedajú vymazať. 
(Z obrazovky sa dajú odstrániť len ich ikony).

Prispôsobenie ikon aplikácií na 
základnej obrazovke
Ikona každej aplikácie sa dá prispôsobiť.
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1  Ikona úpravy  sa zobrazí, keď zložíte prst po 

dotyku a krátkom podržaní ikony aplikácie. 

 

2  Ťuknite znova na aplikáciu a vyberte požadovaný 

obrázok ikony. Alebo ťuknite na ikonu Vytvoriť 

fotografiu a nasnímajte novú fotografiu alebo 

vyberte obrázok z galérie.
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Návrat do nedávno používanej 
aplikácie
1  Dotykom stlačte a podržte tlačidlo Domov 

. Na obrazovke sa zobrazia ikony aplikácií, ktoré ste 

v poslednej dobe používali.

2  Ťuknutím na ikonu otvorte príslušnú aplikáciu 

alebo ťuknutím na tlačidlo Späť  sa vráťte k 

aktuálnej aplikácii.

Panel upozornení
Ikony upozornení na stavovej lište upozorňujú na 
prichádzajúce nové správy, udalosti kalendára, 
budíky, ako aj prebiehajúce udalosti, napr. počas 
prebiehajúceho hovoru. Zoznam posledných 
upozornení môžete zobraziť a upravovať. 
Panel upozornení sa nachádza vo vrchnej časti 
obrazovky. 
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1  Kartu Upozornenia zobrazte dotykom stavovej lišty, 

potom potiahnutím karty k spodnej časti obrazovky 

otvorte panel upozornení.

2  Dotykom oblasti upozornení spustite asociovanú 

aplikáciu.

 

Ak chcete otvoriť panel upozornení, dotknite 
sa a podržte stavovú lištu a stiahnite ju prstom 
nadol. Na tomto mieste môžete kontrolovať a 
rýchlo zapínať a vypínať režim zvuku, funkciu 
QuickMemo, Wi-Fi, Bluetooth a všetky ďalšie 
možnosti, ktoré pridáte.
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Zobrazenie stavového riadku
V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne ikony 
signalizujúce informácie o telefóne, ako napr. 
intenzita signálu, nové správy, kapacita batérie, 
ako aj informácie o aktivácii funkcie Bluetooth 
alebo o dátových pripojeniach.

Nasleduje tabuľka vysvetľujúca význam ikon, ktoré 
možno vidieť v stavovom riadku.

[Stavový riadok]

 

Ikona Popis

Nie je vložená karta SIM

Ikona Popis

Nie je dostupný žiadny signál siete

Režim V lietadle je zapnutý

Aktívne pripojenie k sieti Wi-Fi

Pripojené slúchadlá s káblom

Prebieha hovor

Pozdržanie hovoru

Hlasitý odposluch je zapnutý

Mikrofón telefónu je stlmený

Východisková obrazovka
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Ikona Popis

Zmeškaný hovor

Rozhranie Bluetooth je zapnuté

Aktívne pripojenie k zariadeniu 
Bluetooth

Nastavený budík

Dostupná nová hlasová pošta

Stlmené zvonenie

Vibračný režim je zapnutý

Ikona Popis

Batéria je úplne nabitá

Batéria sa nabíja

Telefón je pripojený k počítaču cez 
kábel USB

Preberajú sa údaje

Nahrávajú sa údaje

GPS je zapnuté

Prijímajú sa údaje o lokalite z GPS
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Ikona Popis

Aplikácia On-Screen Phone pripojená

Nezobrazili sa 3 ďalšie upozornenia

Synchronizujú sa údaje

Preberanie dokončené

Dostupný nový e-mail

Dostupný nový Gmail

Dostupná nová správa Google Talk

Ikona Popis

Nová textová/multimediálna správa

Prehráva sa skladba

Nadchádzajúca udalosť

Funkcia Tethering USB je aktívna.

Prenosné prístupové miesto hotspot 
Wi-Fi je aktívne.

Prijímanie a odosielanie údajov

SmartShare zapnuté

Východisková obrazovka
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Ikona Popis

Prehráva sa hudba cez rozhranie 
SmartShare

Klávesnica na displeji
Pomocou klávesnice na obrazovke môžete 
zadávať text. Klávesnica sa na obrazovke zobrazí 
automaticky, keď potrebujete zadať text. Ak chcete 
klávesnicu zobraziť ručne, ťuknite na textové pole, 
do ktorého chcete zadávať text.

Existujú dva druhy klávesnice, ktoré môžete 
použiť: zadávanie textu hlasom Google a 
klávesnica LG.

Výber klávesnice:

1  Ťuknite na tlačidlo Ponuka  > Nastavenia 

systému > Jazyk a vstup > Predvolené (pod 

položkou KLÁVESNICA A METÓDY VSTUPU).

2  Vyberte predvolenú klávesnicu spomedzi možností 

Zadávanie textu hlasom Google a Klávesnica LG.
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Klávesnica LG - QWERTY - zadávanie písmen

      

 Tlačidlo Shift - ťuknite raz, aby bolo 
nasledujúce napísané písmeno veľké. Klepnite 
dvakrát, aby boli veľké všetky písmená. 

 Tlačidlo čísel a symbolov/nastavení - 
ťuknutím zmeníte režim zadávania znakov 
na zadávanie čísel a symbolov. Ak chcete 
konfigurovať nastavenia klávesnice LG, dotknite 
sa a podržte.

 Tlačidlo Vymazať - ťuknutím vymažete znaky 
naľavo od kurzora. 

 Tlačidlo Ďalej - ťuknutím posuniete kurzor na 
ďalšie pole.

 Tlačidlo Hlas na text - po ťuknutí môžete 
zadávať text hlasom.

Východisková obrazovka
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Klávesnica LG - QWERTY 

- zadávanie čísel a symbolov

        

  Tlačidlo - ťuknite, ak chcete použiť 
ďalšie symboly. Klávesnica zobrazí symboly v 
príslušnom poradí.

 Tlačidlo písmená/nastavenia - ťuknutím 
prepnite na zadávanie písmen. Ak chcete 
konfigurovať nastavenia klávesnice LG, dotknite 
sa a podržte.

 Tlačidlo Medzerník - ťuknutím zadáte 
medzeru.

 Tlačidlo Vymazať - ťuknutím vymažete znaky 
naľavo od kurzora.

 Tlačidlo Ďalej - ťuknutím posuniete kurzor na 
ďalšie pole.
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 Tlačidlo Hlas na text - po ťuknutí môžete 
zadávať text hlasom.

Klávesnica LG – klávesnica telefónu

Ak chcete na klávesnici LG prepnúť na klávesnicu 
telefónu, dotknite sa položky  a podržte 
ju. Ťuknite na položku Vstupný jazyk a typ 

> dotknite sa položky  pre nastavenia a 
potom ťuknite na položku Klávesnica telefónu. 
Klávesnica telefónu vám umožňuje zadávať 
písmená ťukaním na tlačidlo označené príslušnými 
písmenami, podobne ako v prípade bežného 
telefónu s 12 tlačidlami. Na zadanie príslušného 
písmena alebo čísla môže byť potrebné tlačidlo 
stlačiť až štyrikrát.

 Tlačidlo Symbol - ťuknutím prepnite na 
zadávanie symbolov.

 Tlačidlo Číslo - ťuknutím prepnite na 
zadávanie čísel.

Východisková obrazovka
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 Tlačidlo Shift - ťuknite raz, aby bolo 
nasledujúce napísané písmeno veľké. Klepnite 
dvakrát, aby boli veľké všetky písmená. 

 Tlačidlo Vymazať - ťuknutím vymažete znaky 
naľavo od kurzora.

 Tlačidlo T9 – ťuknutím zapnete alebo vypnete 
režim zadávania T9.

 Tlačidlo Hlas na text/Nastavenia - po 
ťuknutí môžete zadávať text hlasom. Ak chcete 
konfigurovať nastavenia klávesnice LG, dotknite 
sa a podržte.

 Tlačidlo Ďalej - ťuknutím posuniete kurzor na 
ďalšie pole.

  Tlačidlo Medzerník - ťuknutím zadáte 
medzeru.

Zadávanie textu
  Tlačidlo Shift - ťuknite raz, aby bolo 
nasledujúce zadané písmeno veľké. Farebný 
krúžok na tlačidle vás informuje, či je 
zapnutý režim veľkých písmen  alebo či 
je zapnutý len pre jeden znak .

  Tlačidlo Číslo a Symboly/Nastavenia 

- ťuknutím prepnete na režim 123 pre 
zadávanie čísel a symbolov. Ak chcete 
konfigurovať nastavenia klávesnice LG, 
dotknite sa a podržte. 



74

  Tlačidlo Enter - pridá ďalší riadok pri 
zadávaní textu.

  Tlačidlo Vymazať - vymaže zadaný text.

Ak chcete vložiť medzeru, ťuknite na položku 
.

Režim 123
Tento režim umožňuje rýchlejšie zadávať čísla do 
textových správ (napr. telefónne číslo). Ťukajte na 
tlačidlá zodpovedajúce požadovaným čísliciam, 
potom sa manuálne prepnite späť do príslušného 
režimu zadávania textu ťuknutím na tlačidlo .

Zadávanie písmen s diakritikou
Klávesnica na obrazovke vám umožňuje zadávať 
špeciálne znaky (napr. „á“).

Na klávesnici telefónu (klávesnica LG)
Opakovane ťukajte na tlačidlo, ktoré zodpovedá 
príslušnému znaku, až kým sa nezobrazí 
požadovaný špeciálny znak.

Na klávesnici Qwerty
Ak chcete zadať znak diakritiky, stlačte a podržte 
požadované tlačidlo (napr. stlačte tlačidlo „a“).

Keď sa zobrazí znak s diakritikou, posuňte sa naň 
prstom a zadajte ho zdvihnutím prstu.

Východisková obrazovka
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Nastavenie konta Google
Pri prvom otvorení aplikácie Google vo vašom 
telefóne sa budete musieť prihlásiť do svojho 
existujúceho e-mailového konta Google. Ak ešte 
nemáte konto Google, zobrazí sa výzva na jeho 
vytvorenie. 

Vytvorenie konta Google
1  Na základnej obrazovke stlačte tlačidlo 

Aplikácie .

2  Ťuknutím na položky Gmail > Ďalej spustite 
sprievodcu nastavením služby Gmail™.

3  Ťuknutím na textové pole otvorte klávesnicu a 
zadajte svoje meno a ťuknite na položku Ďalej.

4  Zadajte svoje používateľské meno a ťuknite 
na položku Ďalej. Telefón bude komunikovať 
so servermi Google a overí dostupnosť mena 
používateľa.

5  Zadajte a znova zopakujte svoje heslo. 
Následne postupujte podľa pokynov a zadajte 
požadované a doplnkové informácie o konte. 
Počkajte, kým server vytvorí vaše konto.
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Nastavenie konta Google

Prihlásenie sa na konto Google
1  Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo, potom 

ťuknite na položku Prihlásiť (ak k službe 
Gmail pristupujete prvýkrát, pred týmto krokom 
ťuknite na položku Existujúce).

2  Zadajte svoje používateľské meno a heslo a 
ťuknite na položku Prihlásiť.

3  Po prihlásení môžete na telefóne používať 
službu Gmail™ a využívať výhody služieb od 
spoločnosti Google. 

4  Po vytvorení a nastavení konta Google telefón 
vykoná automatickú synchronizáciu s vaším 
kontom Google na webovej stránke (v závislosti 
od nastavení synchronizácie).

Telefón pri prihlásení synchronizuje údaje so 
službami Google, ako je GmailTM, Kontakty, 
Kalendár Google a fotoalbumy PicasaTM. Vo 
svojom telefóne môžete taktiež používať Google 
MapyTM, preberať aplikácie z lokality Play Store™, 
zálohovať svoje nastavenia na servery Google a 
využívať ďalšie výhody služieb Google. 
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DÔLEŽITÉ

• Niektoré aplikácie, ako je napríklad kalendár, 
fungujú len s prvým pridaným kontom Google. 
Ak plánujete používať s vaším telefónom viac 
ako jedno konto Google, nezabudnite sa najprv 
prihlásiť ku kontu, ktoré chcete používať s 
príslušnými aplikáciami. Keď sa prihlásite, 
vaše kontakty, správy z konta Gmail, podujatia 
z kalendára a iné informácie z týchto aplikácií 
a služieb na webe sa synchronizujú s vaším 
telefónom. Ak sa počas inštalácie neprihlásite 
ku kontu Google, pri prvom spustení aplikácie 
vyžadujúcej konto (napr. Gmail alebo Play 

Store™) budete vyzvaní k prihláseniu alebo 
vytvoreniu nového konta Google.

• Ak máte podnikové konto od vašej spoločnosti 
alebo inej organizácie, vaše IT oddelenie 
vám môže poskytnúť špeciálne pokyny na 
prihlasovanie sa ku kontu.
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Wi-Fi
Ak chcete v telefóne používať pripojenie Wi-Fi, 
musíte sa pripojiť k bezdrôtovému prístupovému 
bodu alebo prístupovému bodu „hotspot“. Niektoré 
prístupové body sú otvorené a môžete sa k nim 
jednoducho pripojiť. Iné sú skryté alebo využívajú 
iné zabezpečovacie prvky, takže na pripojenie k 
týmto prístupovým bodom musíte telefón správne 
nastaviť.

Zapnutie pripojenia Wi-Fi
Na základnej obrazovke sa dotknite a podržte 
stavový riadok, potiahnite ho prstom nadol a 
otvorením a ťuknutím na položku  zapnite 
funkciu Wi-Fi. 

ALEBO

Ťuknite na tlačidlo Ponuka  a potom na 
položku Nastavenia systému > Wi-Fi .

Pripojenie k sieti Wi-Fi
1  Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo 

Ponuka  a potom na položku Nastavenia 

systému > Wi-Fi.

Pripojenie k sieťam a zariadeniam
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2  Ťuknutím na položku Wi-Fi zapnete túto 
funkciu. Telefón začne vyhľadávať dostupné 
siete Wi-Fi.

-  Zobrazí sa zoznam dostupných sietí Wi-Fi. 
Zabezpečené siete sú označené ikonou zámky.

3  K sieti sa pripojíte ťuknutím na jej názov.

-  Ak je sieť zabezpečená, zobrazí sa výzva 
na zadanie hesla alebo iných poverení. 
(Podrobnosti vám poskytne váš správca siete). 

4  Stavový riadok v hornej časti obrazovky zobrazí 
ikonu, ktorá indikuje stav rozhrania Wi-Fi. 

TIP

Ak nie ste v dosahu siete Wi-Fi a využívate 

sieťové pripojenie, môžu sa vám účtovať 

ďalšie poplatky za túto službu. Podrobnosti a 

obmedzenia nájdete v zmluve o vašom paušále.

TIP

Ak chcete predĺžiť výdrž batérie, pripojenie Wi-Fi 

v čase nepoužívania vypnite.
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Pripojenie k sieťam a zariadeniam

POZNÁMKA

Toto zariadenie podporuje protokoly WEP, 

WPA/WPA2- PSK, WPA PSK, WPA2 Only 

PSK a 802.1x EAP. (Niektoré metódy EAP 

sa nepodporujú.) Ak váš poskytovateľ 

služby Wi-Fi alebo sieťový administrátor 

nastaví kódovanie pre zabezpečenie siete, 

do kontextového okna vpíšte kľúč. Ak 

kódovanie nie je nastavené, toto kontextové 

okno sa nezobrazí. Kľúč môžete získať od 

poskytovateľa služby Wi-Fi alebo sieťového 

administrátora.

Bluetooth®

Použitie rozhrania Bluetooth

1  Ak chcete zapnúť rozhranie Bluetooth, na 
základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo 

Ponuka  a potom na položku Nastavenia 

systému > Bluetooth.

2  Ťuknite na ikonu Bluetooth > Vyhľadanie 

zariadení.

3  Ťuknite na názov zariadenia, s ktorým sa 
chcete spárovať a pripojte sa.
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TIP

V dokumentácii zariadenia Bluetooth nájdete 

informácie o režime párovania a prístupovom 

kóde (zvyčajne 0 0 0 0 - štyri nuly).

Ako posielať dáta z telefónu cez Bluetooth

Dáta môžete poslať cez Bluetooth spustením 
príslušnej aplikácie, nie z ponuky Bluetooth.

*  Odosielanie obrázkov: spustite aplikáciu 
Galéria a ťuknite na niektorý obrázok. Potom 
ťuknite na ikonu zdieľania v hornej časti  > 
Bluetooth. Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth 
zapnuté, a ťuknite na možnosť Vyhľadanie 

zariadení. Potom ťuknite na zariadenie, do 

ktorého chcete dáta zaslať.

*  Exportovanie kontaktov: Spustite aplikáciu 
Kontakty. Ťuknite na kontakt, ktorý chcete 
zdieľať, potom na tlačidlo Ponuka  a 
následne na položky Zdieľať > Bluetooth. 
Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth zapnuté, 
a ťuknite na možnosť Vyhľadanie zariadení. 
Potom ťuknite na zariadenie, do ktorého chcete 
dáta zaslať.

*  Odosielanie viacerých kontaktov: spustite 
aplikáciu Kontakty. Ak chcete vybrať viac ako 
jeden kontakt, ťuknite na tlačidlo Ponuka  
a potom ťuknite na položku Zdieľať. Ťuknite 
na kontakty, ktoré chcete odoslať alebo ťuknite 
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Pripojenie k sieťam a zariadeniam
na tlačidlo Vybrať všetko, Priložiť. Potom 
ťuknite na položku Bluetooth. Skontrolujte, či 
je rozhranie Bluetooth zapnuté, a ťuknite na 
možnosť Vyhľadanie zariadení. Potom ťuknite 
na zariadenie, do ktorého chcete dáta zaslať.

*  Pripojenie k FTP (Len v prípade, ak telefón 

podporuje server FTP): Na základnej obrazovke 
ťuknite na tlačidlo Ponuka  a potom na 
položky Nastavenia systému > Bluetooth. 
Uistite sa, že rozhranie Bluetooth je zapnuté. 
Ťuknutím zviditeľnite telefón. Potom vyhľadajte 
ďalšie zariadenie. Vyhľadajte službu, ktorú 
chcete a pripojte sa k serveru FTP.

TIP

Váš telefón je vybavený rozhraním Bluetooth je 

3.0, ktoré je certifi kované spoločnosťou Bluetooth 

SIG. Je kompatibilná s ostatnými zariadeniami 

certifi kovanými spoločnosťou Bluetooth SIG.

-  Ak chcete vyhľadať tento telefón z iných 

zariadení, na základnej obrazovke ťuknite na 

tlačidlo Ponuka  a potom na položky 

Nastavenia systému > Bluetooth. Uistite sa, že 

rozhranie Bluetooth je zapnuté. Potom telefón na 

120 sekúnd zviditeľnite pre ostatné zariadenia.

-  Podporované profi ly sú HFP/HSP, A2DP, AVRCP, 

OPP, FTP(Server), HID a PBAP.
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Dátový tethering
Aktiváciou dátového tetheringu a pripojením 
telefónu k počítaču pomocou kábla USB môžete 
tento telefón použiť na zabezpečenie dátového 
pripojenia pre počítač.

Ak chcete využiť funkciu dátového tetheringu 

medzi telefónom a počítačom pomocou kábla USB

1  Telefón pripojte k počítaču pomocou kábla USB. 

2  Uvidíte kontextovú ponuku režimu pripojenia 
USB. Ťuknite na možnosť Tethering USB, 
potvrďte ťuknutím na tlačidlo OK a potom 
ťuknite na položku Tethering USB.

3  Zobrazí sa modrá značka začiarknutia, ktorá 
signalizuje, že funkcia je aktivovaná. 

POZNÁMKA

-  Dátový tethering vyžaduje príslušný dátový paušál. 

Zariadenia pripojené funkciou Tethering spotrebúvajú 

predplatené dáta z vášho dátového paušálu. Paušály 

nie sú neobmedzené a v prípade prekročenia 

povoleného objemu dát sa môžu účtovať vysoké 

dodatočné poplatky. Výkon sa môže líšiť v závislosti od 

počtu pripojených zariadení a ďalších faktorov. 

-  Pri používaní funkcie Tethering USB nemôžete cez 

počítač pristupovať ku karte microSD v telefóne.

-  Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo Ponuka 

 a potom na položky Nastavenia systému > 

Viac > Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi. 

Označením zapnite funkciu.
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Pripojenie k sieťam a zariadeniam

Mobilné prístupové body
Svoj telefón môžete použiť aj na zabezpečenie 
mobilného širokopásmového pripojenia až pre 8 
ďalších zariadení. Vytvorte hotspot a zdieľajte svoje 
pripojenie.

Ak chcete vytvoriť prenosný prístupový bod, 
ťuknite na tlačidlo Ponuka  > Nastavenia 

systému > Prenosné prístupové miesto 

hotspot Wi-Fi > Konfigurovať prístupové 

miesto hotspot Wi-Fi. Pri prvom použití nastavte 
heslo.

POZNÁMKA

Výkon sa môže líšiť v závislosti od počtu 

pripojených zariadení a ďalších faktorov. Ak 

nepoužijete heslo, neautorizované zariadenia 

budú môcť využívať váš mobilný prístupový bod.

Wi-Fi Direct 
Naučte sa používať funkciu WLAN Direct na 
prepojenie dvoch zariadení prostredníctvom siete 
WLAN bez nutnosti použiť prístupový bod. 



85

Pripojenie zariadenia k inému zariadeniu 

WLAN

1  Nastavenia systému > Viac > Wi-Fi Direct. 

2  Stlačte tlačidlo Hľadať.

3  Vyberte zariadenie a potom zvoľte položku 
Pripojiť. Keď vlastník druhého zariadenia 
akceptuje pripojenie, prebehne párovanie.

4  Ak chcete deaktivovať funkciu WLAN, vyberte 
možnosť Odpojiť Wi-Fi Direct.

FileShare
Fileshare je aplikácia na zdieľanie súborov, ktorá 
poskytuje automatické pripojenie na báze funkcie 
Wi-Fi Direct. Vyberte si typy obsahu, ktorý chcete 
zdieľať. Vyberte si z možností Obrázky, Videá, 
Hudba a Dokument.

Odosielanie údajov

1  Tlačidlo Aplikácie  > FileShare .

2  Vyberte jednu z kategórií obrázkov, videí, 
hudobných súborov alebo dokumentov, podľa 
toho, čo budete odosielať.
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3  Odoslanie súborov dokončite ťuknutím na 
tlačidlo , čím zvolené súbory odošlete do 
načítaných zariadení.

Ak chcete využiť ďalšie funkcie, použite tlačidlo 

Ponuka .

Príjem údajov

Po zobrazení výzvy vyberte položku OK na 
potvrdenie toho, že si prajete prijímať údaje. 

Pripojenie k sieťam a zariadeniam
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Hovory
Uskutočnenie hovoru
1  Ťuknutím na položku  otvoríte klávesnicu 

s tlačidlami.

2   Pomocou klávesnice zadajte číslo. Ak chcete 
číslicu odstrániť, ťuknite na ikonu Vymazať .

3  Ťuknutím na ikonu Hovor  uskutočnite hovor.

4  Hovor ukončíte ťuknutím na ikonu Ukončiť .

TIP

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

Volanie kontaktom
1  Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo 

Aplikácie  a potom ťuknutím na položku 
Kontakty  otvorte svoje kontakty.

2  Prejdite zoznam kontaktov alebo ťuknite na 
rámček Vyhľadávanie kontaktov a zadajte 
prvé písmeno (písmená) kontaktu, ktorému 
chcete volať.

3  V zobrazenom zozname ťuknite na kontakt, 
ktorému chcete zavolať.

4  Na obrazovke Informácie o kontakte ťuknite na 
telefónne číslo, ktoré chcete vytočiť.
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Prijatie a odmietnutie hovoru
Keď je obrazovka uzamknutá

Keď telefón zvoní, skĺznite sa prstom po ikone 
Prijať  v ľubovoľnom smere, čím prijmete 
prichádzajúci hovor.

Skĺznutím sa prstom po ikone Odmietnuť  
v ľubovoľnom smere odmietnete prichádzajúci 
hovor. Ak chcete volajúcemu zaslať správu, 
skĺznite sa prstom po ikone Rýchla správa  v 
ľubovoľnom smere. Ak je volajúci neznámy, ikona 
Rýchla správa sa nezobrazí.

Keď je obrazovka odomknutá

Keď telefón vyzváňa, ťuknite na ikonu Prijať  . 
Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, ťuknite 
na ikonu Odmietnuť  .

Ak chcete volajúcemu zaslať správu, ťuknite na 
ikonu Rýchla správa  v ľubovoľnom smere. 
Ak je volajúci neznámy, tlačidlo Rýchla správa sa 
nezobrazí.

Nastavenie hlasitosti hovoru
Ak chcete počas hovoru upraviť hlasitosť 
prichádzajúceho hovoru, použite tlačidlá zvýšenia 
a zníženia hlasitosti na ľavej strane telefónu. 

Hovory
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Uskutočnenie druhého hovoru
1  Počas prvého hovoru ťuknite na tlačidlo 

Ponuka  a zvoľte možnosť Pridať hovor.

2  Vytočte číslo alebo prehľadajte vaše kontakty.

3  Ťuknutím na ikonu Hovor  spojte hovor.

4  Na obrazovke hovoru budú zobrazené obidva 
hovory. Prvý hovor sa podrží na linke.

5  Ťukaním na položky hovorov na obrazovke 
môžete prepínať medzi aktívnymi hovormi, 
prípadne ťuknutím na položku Zlúčiť  
môžete zlúčiť hovory.

6  Aktívny hovor ukončite ťuknutím na ikonu 

Koniec.  Ak nie je žiadny aktívny hovor, 
ukončí sa tým podržaný hovor.

Ukončenie hovoru
Ťuknutím na tlačidlo  ukončite hovor.

POZNÁMKA

Ak chcete znovu vytočiť posledné čísla, 

dotknite sa položky  na konci hovoru 

alebo vyhľadajte číslo v záznamoch, dotknite 

sa príslušnej položky a potom položky Hovor.

Ak opustíte obrazovku aktuálneho hovoru a 
vrátite sa na základnú obrazovku, modrá ikona na 
stavovom riadku vás bude upozorňovať na to, že 
máte stále aktívny hovor.
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Hovory

  

Informácie o upozornení na hovor

Ukončenie hovoru zo stavového 
riadku
1  Kartu Upozornenia zobrazte ťuknutím na 

stavový riadok. Potom potiahnutím karty 
k spodnej časti obrazovky otvorte panel 
upozornení .

2  Ak chcete ukončiť momentálne aktívny hovor, 
ťuknite na položku Koniec .
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Zobrazenie protokolov hovorov
Na základnej obrazovke ťuknite na ikonu Hovor 

 a kartu Záznam hovorov . 

Zobrazte kompletný zoznam všetkých vytočených, 
prijatých a zmeškaných hlasových hovorov.

TIP

Ťuknutím na ľubovoľnú jednu položku zoznamu 

hovorov zobrazíte dátum, čas a dobu trvania 

daného hovoru.

TIP

Ťuknite na tlačidlo Ponuka , potom 

ťuknutím na položku Zmazať všetko vymažte 

všetky zaznamenané položky.

Nastavenia hovoru
Môžete nakonfigurovať nastavenia telefónneho 
hovoru, ako napr. presmerovanie hovoru, alebo 
ako iné špeciálne funkcie ponúkané vaším 
poskytovateľom. 

1  Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo 

Ponuka  a položku Nastavenia systému. 

2  Ťuknite na položku Nastavenia hovorov.

3  Nastavte ľubovoľnú z nasledujúcich možností:
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Kontakty
Do telefónu môžete pridať kontakty a 
zosynchronizovať ich s kontaktmi vo vašom konte 
Google alebo v iných kontách, ktoré podporujú 
synchronizáciu kontaktov.

Vyhľadávanie kontaktu
1  Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo 

Aplikácie  a potom ťuknutím na položku 
Kontakty  otvorte svoje kontakty. 

2  Ťuknite na tlačidlo Vyhľadávanie kontaktov a 
pomocou klávesnice zadajte meno kontaktu.

Pridanie nového kontaktu
1  Ťuknite na tlačidlo Telefón  a zadajte číslo 

nového kontaktu. Ťuknite na tlačidlo Ponuka

, potom na položku Pridať do kontaktov a 
potom na položku Vytvoriť nový kontakt. 

2  Ak chcete k novému kontaktu pridať obrázok, 
ťuknite na ikonu . Vyberte z možností 
Fotografovať alebo Zvoliť z galérie. Potom 
vyhľadajte obrázok a označte ho.

3  Ťuknutím na položku Telefón
Telefón  zadajte 

špecifickejšie informácie o názve.

4  Zadajte údaje svojho kontaktu.

5  Ťuknutím na položku Uložiť uložte položku kontaktu.
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Obľúbené kontakty
Často volané kontakty môžete zaradiť medzi 
obľúbené.

Pridanie kontaktu k obľúbeným kontaktom

1  Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo 
Aplikácie  a potom ťuknutím na položku 
Kontakty  otvorte svoje kontakty.

2  Ťuknite na požadovaný kontakt a zobrazte jeho 
podrobnosti.

3  Ťuknutím stlačte hviezdu napravo od mena 
kontaktu. Hviezda sa zmení na zlatú a kontakt 
sa pridá do vašich obľúbených kontaktov.

Odstránenie kontaktu zo zoznamu obľúbených 

kontaktov

1  Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo 
Aplikácie  a potom ťuknutím na položku 
Kontakty  otvorte svoje kontakty.

2  Ťuknite na kartu Skupiny a potom na položku 
Obľúbené.

3  Ťuknite na požadovaný kontakt a zobrazte jeho 
podrobnosti.

4  Ťuknite na zlatú hviezdu napravo od mena 
kontaktu. Hviezda sa zmení na sivú a kontakt 
sa odstráni z vašich obľúbených kontaktov.
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Správy/E-mail
Správy
Tento telefón kombinuje správy SMS a MMS do 
jednej intuitívnej a ľahko použiteľnej ponuky.

Schránka štruktúrovaných správ 
Správy (SMS a MMS) vymenené s druhou stranou 
môžete zobraziť v chronologickom poradí, takže si 
budete môcť prezrieť prehľad svojich konverzácií.

Odoslanie správy
1  Ťuknite na ikonu  na základnej obrazovke, 

potom ťuknutím na ikonu  vpravo hore 
vytvorte novú správu.

2  Zadajte meno kontaktu alebo telefónne číslo 
do poľa Komu. Pri zadávaní mena kontaktu 
sa budú zobrazovať kontakty zhodujúce sa 
so zadávaným kontaktom. Môžete ťuknúť na 
ponúkaného príjemcu. Pridať môžete aj viac 
kontaktov.

3  Ťuknutím na textové pole začnite zadávať svoju 
správu.
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4  Ťuknutím na tlačidlo Ponuka  otvorte 
ponuku s možnosťami. Vyberte si spomedzi 
možností Zahodiť, Pridať predmet, Vložiť 

emotikon a Všetky správy.

5  Ťuknutím na tlačidlo Odoslať odošlite svoju 
správu.

6  Otvorí sa obrazovka správy s vašou správou za 
menom/číslom prijímateľa. Na obrazovke sa 
objavia odpovede. Pri zobrazovaní a posielaní 
doplnkových správ sa vytvára vlákno správy.

Varovanie
Limit 160 znakov sa môže v jednotlivých 

krajinách líšiť v závislosti od kódovania SMS a 

jazyka používaného v správe.

Varovanie
Ak pridáte k správe SMS obrázok, video alebo 

zvukový súbor, automaticky sa zmení na správu 

MMS, ktorá sa zaúčtuje na ťarchu vášho paušálu.

POZNÁMKA

Keď počas hovoru dostanete SMS právu, budete 

na to upozornení zvukovou signalizáciou.
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Správy/E-mail
Používanie emotikon
Oživte svoje správy pomocou emotikon.

Pri písaní novej správy ťuknite na tlačidlo 
Ponuka  a potom na položku Vložiť 
emotikon.

Zmena nastavení správ
Nastavenia správ telefónu sú preddefinované, 
takže môžete správy odosielať okamžite. Tieto 
nastavenia možno zmeniť podľa vašich preferencií.

►  Na základnej obrazovke ťuknite na položky 
Správy   > tlačidlo Ponuka  > 
Nastavenia. 

E-mail
Aplikáciu E-mail môžete použiť na čítanie 
e-mailov od iných poskytovateľov ako je Gmail. 
Aplikácia E-mail podporuje nasledujúce typy kont: 
POP3, IMAP a Microsoft Exchange ActiveSync® 
(pre podnikových používateľov).

Otvorenie aplikácie E-mail
►  Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo 

Aplikácie  > E-mail .

Pri prvom otvorení aplikácie E-mail sa otvorí 
sprievodca nastavením, ktorý vám pomôže pridať 
e-mailové konto. 
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E-mailové konto Microsoft 

Exchange 
E-mailová adresa – zadajte e-mailovú adresu 
účtu.

Meno používateľa – zadajte meno používateľa 
účtu.

Heslo – zadajte heslo účtu.

Doména – zadajte doménu účtu (voliteľné).

Adresa servera – zadajte adresu servera.

Použiť SSL  – vyberte, či chcete pre server 
Microsoft Exchange použiť protokol SSL alebo nie.

Iné e-mailové konto (POP3, IMAP) 
E-mailová adresa – zadajte e-mailovú adresu 
účtu.

Heslo – zadajte heslo účtu.

Meno používateľa – zadajte meno používateľa 
účtu.

Nastavenia servera prichádzajúcej pošty
POP3/IMAP4 – vyberte typ protokolu, buď POP3 
alebo IMAP4.

Server prich. pošty – zadajte adresu servera 
prichádzajúcej pošty.

Typ zabezpečenia – TLS/SSL/Vyp.
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Správy/E-mail
Číslo portu – za normálnych okolností sa zobrazí 
predvolené číslo konta.

Rozšírené nastavenia servera 
(odchádzajúca pošta)
Server odch. pošty – zadajte adresu servera 
odchádzajúcej pošty.

Typ zabezpečenia SMTP – TLS/SSL/Vyp.

Číslo portu SMTP – za normálnych okolností sa 
zobrazí predvolené číslo konta.

Ťuknutím na tlačidlo Ďalej sa pripojte na server. 
Zobrazí sa stránka Nastavenie dokončené. 
Musíte zadať „meno“ pre zobrazenie konta a Moje 
meno. Potom ťuknite na položku Hotovo. 

Konto sa teraz zobrazí v zozname kont vo vašom 
priečinku E-mail.

Obrazovka kont
Na obrazovke Kontá je zobrazená Kombinovaná 

schránka a zoznam všetkých e-mailových kont.

►  Ťuknite na tlačidlo Aplikácie  > E-mail 

. Zobrazí sa zoznam kont.

TIP

Ak chcete vytvoriť zástupcu pre schránku 

prijatých správ príslušného konta: V zozname 

kontaktov sa dotknite niektorého e-mailového 

konta, podržte ho, a ťuknite na položku Pridať 

na základnú obrazovku.
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Ťuknutím na konto môžete zobraziť jeho 
Schránku prijatých správ. Predvolené konto, z 
ktorého odosielate e-mail, je začiarknuté.

Otvorenie kombinovanej schránky.
Ak ste nakonfigurovali aplikáciu E-mail tak, aby 
sa odosielali a prijímali e-maily z viac ako jedného 
konta, v kombinovanej schránke môžete zobraziť 
všetky prijaté správy na všetkých kontách.

►  Ťuknite na položky E-mail > Kombinovaná 

schránka (na obrazovke Kontá). 

Správy v kombinovanej schránke sú na ľavej 
strane farebne označené podľa konta tými 
istými farbami, aké sú použité pre vaše kontá na 
obrazovke Kontá.

Keď do schránky prijatých správ dôjde nový 
e-mail, zaznie zvuk a vibračné upozornenie. Pre 
odstránenie oznámenia naň klepnite.

Vytvorenie a odoslanie e-mailu 
1  V aplikácii E-mail ťuknite na položku Vytvoriť.

2  Zadajte adresu zamýšľaného príjemcu správy. 
Počas zadávania textu sa bude z kontaktov 
zobrazovať ponuka zhodných adries. 

3  Ťuknutím na pole Kópia/skrytá kópia môžete 
pridať kópiu alebo skrytú kópiu aj k iným 
kontaktom/e-mailovým adresám.

4  Vložte text správy.
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Správy/E-mail
5  Ťuknutím na položku Priložiť môžete pripojiť 

súbor, ktorý chcete odoslať s vašou správou.

6  Ťuknite na položku Odoslať.

Ak chcete pokračovať vo vytváraní správy, 
dotykom stlačte príslušnú správu v priečinku 
Koncepty. Správa sa uloží ako koncept aj 
vtedy, ak dotykom stlačíte tlačidlo Späť pred jej 
odoslaním.

Ak nie ste pripojení k sieti, napríklad ak pracujete 
v režime Lietadlo, odosielané správy sa ukladajú 
do priečinka Schránka správ na odoslanie, 
kým sa nepripojíte k sieti. Ak Schránka správ na 

odoslanie obsahuje nejaké neodoslané správy, 
zobrazí sa na obrazovke Kontá.

POZNÁMKA

Správy odoslané prostredníctvom konta 

Exchange nebudú uložené v telefóne; budú 

uložené na samotnom serveri Exchange. Ak 

chcete vidieť svoje odoslané správy v priečinku 

Odoslané (alebo s označením Odoslané), 

môže byť potrebné otvoriť priečinok/označenie 

Odoslané a z ponuky možností vybrať možnosť 

Obnoviť.
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Práca s priečinkami kont 
Každé konto obsahuje priečinky Schránka 

prijatých správ, Schránka odoslaných správ, 
Odoslané, Koncepty, Kôš a Nevyžiadané. 
V závislosti od funkcií podporovaných vaším 
poskytovateľom konta môžete mať k dispozícii 
ďalšie priečinky.

Pridávanie a úprava e-mailových 

kont 
Pridanie e-mailového konta.

1  Ťuknite na tlačidlo Aplikácie  > E-mail 

.

2  Vyberte položku Microsoft Exchange alebo 
Iné.

Ak už je e-mailový účet nastavený, sprievodca sa 
nespustí automaticky.

V tomto prípade ťuknite na tlačidlo Ponuka  
> Pridať konto.

Zmena nastavení konta

1  Otvorte obrazovku Kontá.

2  Ťuknite na tlačidlo Ponuka  > 
Nastavenia.
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Správy/E-mail
Odstránenie e-mailového konta.
1  Otvorte obrazovku Kontá.

2  Dotykom stlačte a podržte konto, ktoré chcete 
odstrániť.

3  Ťuknite na položku Odstrániť konto v ponuke, 
ktorá sa otvorí, a potom v dialógovom okne 
výber potvrďte ťuknutím na možnosť OK.
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Sociálna sieť
Prostredníctvom svojho telefónu môžete využívať 
služby sociálnych sietí a spravovať svoj vlastný 
mikroblog on-line. Môžete aktualizovať váš 
aktuálny stav, odovzdávať fotografie a prezerať si 
aktualizácie vašich priateľov v reálnom čase. 

Do telefónu môžete pridať vaše konto služieb 
Facebook a Twitter. Ak nemáte žiadne konto, 
môžete navštíviť ich webové stránky a vytvoriť 
si ho. 

POZNÁMKA

Za využívanie služieb on-line vám môžu byť 

účtované dodatočné poplatky. O poplatkoch 

za prenos údajov sa informujte u svojho 

poskytovateľa sieťových služieb. 

Pridanie konta do telefónu
1  Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo 

Ponuka  > Nastavenia systému > Konto 

a synchronizácia.

2  Ťuknite na položku PRIDAŤ KONTO.

3  Ťuknite na ľubovoľnú sociálnu sieť, ktorú 
chcete používať.

4  Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo pre 
dané konto sociálnej siete a ťuknite na položku 
Prihlásiť sa.
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Pridanie miniaplikácie sociálnej 
siete na základnú obrazovku
Ak na základnú obrazovku pridáte miniaplikáciu 
sociálnej siete, miniaplikácia bude zobrazovať stav, 
keď telefón prijíma aktualizácie zo siete. 
Ťuknutím na príslušnú miniaplikáciu môžete 
zároveň priamo spustiť aplikáciu danej sociálnej 
komunity.

1  Dotknite sa prstom a podržte ho na prázdnej 
ploche na základnej obrazovke.

POZNÁMKA

Ak na konkrétnom paneli základnej obrazovky 
nie je voľné miesto, nebudete naň môcť pridať 
žiadnu miniaplikáciu; pred pridaním novej 
položky musíte vymazať niektorú z aktuálnych 
položiek. V tomto prípade máte možnosť 
prepnúť na iný panel základnej obrazovky.

2  Ťuknite na kartu Widgety a rolujte doprava, 
kým sa nezobrazí položka Social+.

3  Ťuknutím na Social+ pridajte túto miniaplikáciu 
na panel základnej obrazovky.

Sociálna sieť
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Zobrazovanie a aktualizácia 
vášho stavu 
1  Prejdite na panel základnej obrazovky, kde sa 

nachádza miniaplikácia Social+. Môžete vidieť 
aktuálny stav nastavených aplikácií sociálnych 
sietí.

2  Môžete si zvoliť všetky aplikácie sociálnych 
sietí, ktoré chcete prehliadať. Ťuknite na 
šípku (napríklad  v ľavom hornom rohu 
miniaplikácie) a ťuknite na aplikáciu sociálnej 
siete, ktorú chcete zobraziť. 

3  Ťuknutím na pole „Čo robíte?“(čo máte na 
mysli?) aktualizujte svoj status komentármi alebo 

nahratými obrázkami.

-  Označte aplikácie sociálnych sietí, ktoré 
chcete aktualizovať. Všetky sa aktualizujú 
súčasne.

4  Po zadaní komentárov s prílohou (ak je k 
dispozícii) ťuknite na položku Zverejniť.

TIP

Informácie o priateľoch môžete používať 

len v rámci lokality sociálnej siete alebo 

synchronizovať všetky údaje do kontaktov.
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Sociálna sieť

Synchronizácia kont v telefóne
Informácie z kont sociálnych sietí môžete 
synchronizovať s vašimi kontaktmi a ďalšími 
funkciami vo vašom telefóne (v relevantných 
prípadoch). 

1  Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo 

Ponuka  > Nastavenia systému > Kontá 

a synchronizácia. Vyberte konto, ktoré chcete 
synchronizovať, a zadajte nevyhnutné údaje.

2  Synchronizáciu zapnite označením políčka 
Aktualizovať údaje.

3  Ťuknite na konto, ktoré sa má synchronizovať.

4  Označte možnosti synchronizácie, ako napr. 
Synchronizovať kontakty.
„ “ signalizuje, že synchronizácia bola 
povolená.

Odstránenie kont z telefónu
1  Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo 

Ponuka  > Nastavenia systému > Kontá 

a synchronizácia.

2  Ťuknite na kontá, ktoré chcete vymazať, potom 
ťuknite na položku Odstrániť konto (dvakrát).
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Fotoaparát
Ak chcete otvoriť aplikáciu Fotoaparát, ťuknite na tlačidlo Aplikácie  > Fotoaparát .

Zoznámte sa s hľadáčikom
            Spínač Fotoaparát - umožňuje vám prepínať medzi 

predným a zadným fotoaparátom.

    Spúšť po slove syr – keď budete pripravení na 
vytvorenie fotografie, povedzte slovo syr.

    Jas – slúži na definovanie a ovládanie množstva slnečného 

svetla na objektíve. Posúvajte indikátor jasu pozdĺž lišty 
smerom k symbolu „-“ pre nižší jas obrázka alebo 
smerom k symbolu „+“ pre vyšší jas obrázka.

   Režim záberu – vyberte si spomedzi možností 
Normálne, Panoráma alebo Nepretržitý záber.
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             Nastavenia – ťuknutím na túto ikonu otvoríte ponuku 
nastavení. Pozrite si časť Používanie rozšírených 

nastavení na strane 110.

    Režim videa – dotykom tejto ikony v smere nadol 
prejdete do režimu videa.

    Nahrať – umožní vám nasnímať fotografiu.

   Galéria – umožní vám dostať sa k uloženým fotografiám 
a videám z režimu fotoaparátu. Stačí ťuknúť a galéria sa 
zobrazí na obrazovke.

Fotoaparát
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Fotografovanie 
1  Otvorte aplikáciu Fotoaparát.

2  Držte telefón a nasmerujte objektív smerom k 
objektu, ktorý chcete fotografovať.

3  Dotknite sa obrazovky a na obrazovke 
hľadáčika sa zobrazí rámček zaostrenia.

4  Keď sa farba rámčeka zaostrenia zmení na 
zelenú, fotoaparát predmet zaostril.

5  Kliknutím na položku  nasnímajte obrázok.

POZNÁMKA

Vzhľadom na vlastnosti fotoaparátu môže 

pri snímaní záberov v interiéri dôjsť k vzniku 

odtieňov. (Tieto odtiene sú v podstate nepatrné 

rozdiely farieb zobrazených v strede a po 

okrajoch obrázka.)

Po nasnímaní fotografie
Nasnímaná fotografia sa objaví na obrazovke, ak 
je položka Automatická kontrola nastavená na 
možnosť Zap.

Zdieľať    Ťuknite, ak chcete obrázok nazdieľať 
rôznymi prostriedkami, ako je 
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Fotoaparát
Bluetooth, E-mail, Gmail, Google+, 

Poznámka, Správy, Picasa, Social+ 

alebo ľubovoľná iná prevzatá aplikácia, 
ktorá sa podporuje.

POZNÁMKA

Pri odosielaní správ MMS v roamingu sa môžu 

účtovať dodatočné poplatky.

Nastaviť ako    Stlačením použijete obrázok ako 
Fotografie kontaktu,Tapeta základ. 

obrazovky alebo Tapeta uzamknutej 

obrazovky.

   Ťuknutím zmažete obrázok.

   Ťuknutím okamžite nasnímate ďalšiu 
fotografiu. Aktuálna fotografia sa uloží.

   Ťuknutím na toto tlačidlo zobrazíte galériu 
uložených fotografií. 

Používanie rozšírených nastavení
Ťuknutím na položku  v hľadáčiku otvorte 
pokročilé možnosti.

Posúvaním v zozname môžete zmeniť nastavenia 
fotoaparátu. Po vybraní možnosti ťuknite na 
tlačidlo Späť .

Blesk – vypnutý/zapnutý/automaticky.

Zaostrenie – ťuknutím vyberte režim zaostrenia.
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• Automaticky – umožňuje fotoaparátu 
automaticky zaostrovať. (Fotoaparát kontinuálne 
zaostruje na objekty na fotografií)

• Sledovanie tváre: fotoaparát automaticky 
rozpoznáva a zaostruje na ľudské tváre. 

Veľkosť obrázka – ťuknutím nastavíte 
veľkosť snímaného obrázka (v pixeloch). 
Vyberte počet pixelov z nasledujúcich 
možností: 5M(2592X1944), 3M(2048X1536), 

W3M(2592X1458), 1M(1280x960), 

W1M(1280X720).

Režim scény – stanoví nastavenia farieb a 
nasvietenia vhodné pre aktuálne prostredie.

• Normálne: automaticky nastaví podľa okolitého 
prostredia.

• Portrét: vhodné na snímanie ľudí.

• Na šírku: vhodné na snímanie prírodných 
scenérií, ako sú stromy, kvety a obloha.

• Západ slnka: vhodné na snímanie západu 
slnka.

ISO - regulujte citlivosť fotoaparátu na svetlo. 
Vyberte si spomedzi možností Auto, 400, 200 
a 100.

Vyváženie bielej – vyváženie bielej zaisťuje, že 
biela farba bude na obrázku realistická. Na to, aby 
fotoaparát vedel správne nastaviť vyváženie bielej, 
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Fotoaparát
môže byť potrebné určiť svetelné podmienky. 
Vyberte spomedzi možností Automaticky, 
Žiarovka, Slnečno, Žiarivkové svetlo a 

Zamračené.

Farebný efekt – vyberte farebný odtieň pre novú 
fotografiu.

Samospúšť - samospúšť umožňuje nastaviť 
oneskorenie po stlačení tlačidla spúšte. Vyberte 
možnosť Vypnuté, 3 s, 5 s alebo 10 s. Ideálna 
možnosť, keď aj vy chcete byť na fotografii.

Označenie GPS polohy – aktivujte, ak chcete 
využívať lokalizačné služby vášho telefónu. Odfoťte 
miesto, kde sa práve nachádzate, a obrázky 
označte informáciami o tomto mieste. Ak načítate 

označené obrázky na blog, ktorý podporuje Zábery 
so súradnicami (tzv. geotagging), obrázky uvidíte 
zobrazené na mape.

POZNÁMKA

Táto funkcia je dostupná len v prípade,

keď je funkcia GPS aktívna.

POZNÁMKA

Táto funkcia využíva bezdrôtové siete. Musíte 

označiť políčko Používať bezdrôtové siete. 

Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo 

Ponuka  > Nastavenia systému >  

Služby zistenie polohy. Označte lokalizačnú 

službu Google . 
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Zvuk uzávierky – vyberte si jeden spomedzi 
štyroch zvukov uzávierky.

Automatická kontrola – Ak zapnete funkciu 
Automatická kontrola, automaticky sa zobrazí 
práve nasnímaná fotografia.

Úložný priestor – Vyberte si spomedzi možností 
Karta SD, Interná pamäť.

Obnoviť – obnovenie všetkých predvolených 
nastavení fotoaparátu.

Nápoveda k foto – dotykom stlačte, keď chcete 
vedieť, ako niektorá funkcia pracuje. Následne sa 
zobrazí krátky návod.

POZNÁMKA

•  Keď vypnete fotoaparát, niektoré nastavenia 

sa zmenia späť na predvolené hodnoty. 

Pred snímaním ďalšej fotografi e skontrolujte 

nastavenia fotoaparátu.

•  Menu nastavení sa nachádza nad obrazovkou 

hľadáčika, takže pri zmene prvkov farby 

alebo kvality obrázka uvidíte zmeny obrázka 

v náhľade za menu nastavení. 



114

Fotoaparát

Prezeranie uložených fotografií
K uloženým fotografiám sa dostanete cez režim 
fotoaparátu. Len ťuknite na tlačidlo galérie  a 
zobrazí sa vaša galéria.

TIP

Rýchlym pohybom vľavo alebo vpravo zobrazíte 

ďalšie fotografi e alebo videá.

Ťuknutím na fotografiu zobrazte ďalšie ponuky s 
možnosťami.

 –  ťuknutím zobrazte zoznam inteligentného 
zdieľania vašich fotografií (Pripojenie k 
iným zariadeniam a zobrazenie fotografií).

 – ťuknutím nasnímajte novú fotografiu.

 – ťuknutím nazdieľajte fotografiu 
prostredníctvom rôznych metód, ako sú 
Bluetooth alebo Správy.

 – ťuknutím vymažete fotografiu.

Tlačidlo Ponuka  – ťuknutím sprístupníte 
položky Nastaviť obrázok ako, Presunúť, 
Premenovať, Otočiť doľava, Otočiť doprava, 
Orezať, Upraviť, Prezentácia alebo Podrobnosti.
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Nastavenie fotografie ako tapety
1  Ťuknite na fotografiu, ktorú chcete nastaviť ako 

tapetu, a otvorte ju.

2  Ťuknutím na obrazovku otvoríte ponuku s 
možnosťami.

3  Ťuknite na tlačidlo Ponuka  > Nastaviť 

obrázok ako > Tapeta základ. obrazovky.

4  Vytvorte požadovaný výrez obrázka a ťuknite 
na položku OK.
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Zoznámte sa s hľadáčikom
            Spínač Fotoaparát - umožňuje vám prepínať medzi 

predným a zadným fotoaparátom.

     Priblíženie – priblíženie alebo oddialenie. 

   Jas – slúži na definovanie a regulovanie množstva 
slnečného svetla v objektíve. Posúvajte indikátor jasu 
pozdĺž lišty smerom k symbolu „-“ pre nižší jas videa 
alebo smerom k symbolu „+“ pre vyšší jas videa.

   Živý efekt – živý efekt poskytuje rôzne vizuálne efekty 
pri snímaní videa.

Videokamera
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             Nastavenia – ťuknutím na túto ikonu otvoríte ponuku 
nastavení. Pozrite si časť Používanie rozšírených 

nastavení na strane 119.

    Režim Fotoaparát – dotykom tejto ikony nahor prejdete 
do režimu fotoaparátu.

   Spustiť nahrávanie – umožňuje vám spustiť 
nahrávanie.

   Galéria – umožní vám dostať sa k uloženým fotografiám 
a videám z režimu videokamery. Stačí ťuknúť a galéria 
sa zobrazí na obrazovke.
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Videokamera

Nahratie videa
1  Na úvodnej obrazovke ťuknite na položku 

Fotoaparát a ťuknutím na tlačidlo Režim 

fotoaparátu prepnite na režim videa. Ikona 
snímania sa zmení na . 

2  Na obrazovke sa objaví hľadáčik videokamery.

3  Držte telefón vo vodorovnej polohe a 
nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý 
nahrávate.

4  Ťuknutím na ikonu Nahrať  spustite 
nahrávanie.

5  V ľavom hornom rohu obrazovky sa zobrazí 
časovač uvádzajúci dĺžku videa.

TIP

 Ťuknutím nasnímajte obrázok počas 

záznamu videa.

6  Ťuknutím na ikonu Zastaviť  na obrazovke 
zastavte nahrávanie.

Po nasnímaní videa
Obrázok reprezentujúci video sa objaví na 
obrazovke, ak je položka Automatická kontrola 
nastavená na možnosť Zap.

Prehrať    Ťuknutím na toto tlačidlo prehráte video. 

Zdieľať    Ťuknite, ak chcete obrázok nazdieľať 
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rôznymi prostriedkami, ako je 
Bluetooth, E-mail, Gmail, Google+, 

Správy, YouTube alebo ľubovoľná iná 
prevzatá aplikácia, ktorá sa podporuje.

POZNÁMKA 

Pri preberaní správ MMS v roamingu sa môžu 

účtovať dodatočné poplatky.

   Ťuknutím odstránite práve nahraté video. 
Ťuknutím na položku OK potvrdíte výber. 
Opäť sa objaví hľadáčik.

   Ťuknutím začnite snímať hneď ďalšie video. 
Aktuálne video sa uloží.

   Ťuknutím na toto tlačidlo zobrazíte galériu 
uložených videí.

Používanie rozšírených nastavení
Ťuknutím na položku  v hľadáčiku otvorte 
pokročilé možnosti. 
Rolovaním v zozname môžete upraviť nastavenia 
videokamery. Po výbere možnosti ťuknite na 
tlačidlo Späť .

Blesk – umožňuje zapnúť blesk pri zázname videa 
v tmavom prostredí.

Veľkosť videa – ťuknutím nastavíte veľkosť 
nahrávaného videa (v pixeloch). Vyberte veľkosť 
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Videokamera
videa z možností Full HD (1920x1080), HD 
(1280x720), TV (720x480), VGA (640x480), MMS 
(QVGA-320x240) a MMS (QCIF-176x144).

Vyváženie bielej – vyváženie bielej zaisťuje, že 
biela farba bude na videách realistická. Na to, aby 
fotoaparát vedel správne nastaviť vyváženie bielej, 
môže byť potrebné určiť svetelné podmienky. 
Vyberte spomedzi možností Automaticky, 
Žiarovka, Slnečno, Žiarivkové svetlo a 
Zamračené.

Farebný efekt – vyberte farebný odtieň, ktorý sa 
má použiť pre nové video.

Označenie GPS polohy – aktivujte, ak chcete 
využívať lokalizačné služby vášho telefónu. 

Snímajte videá, nech sa nachádzate kdekoľvek, a 
označujte ich informáciami o polohe nasnímania. 
Ak načítate označené videá na blog, ktorý 
podporuje označenie polohou, videá uvidíte 
zobrazené na mape.

Zvukový záznam – vyberte možnosť Vypnúť, ak 
chcete nahrať video bez zvuku.

Automatická kontrola – ak zapnete funkciu 
Automatická kontrola, ťuknite na položku Prehrať  
v ľavom hornom rohu obrazovky, ak chcete 
sledovať nasnímané video.

Úložný priestor – vyberte si spomedzi možností 
Karta SD, Interná pamäť.
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Obnoviť – obnovenie všetkých predvolených 
nastavení videokamery.

Nápoveda k videu – dotykom stlačte, keď chcete 
vedieť, ako niektorá funkcia pracuje. Následne sa 
zobrazí krátky návod.

Prehrávanie uložených videí
1  V hľadáčiku ťuknite na položku .

2  Na obrazovke sa zobrazí Galéria.

3  Ťuknutím video automaticky prehráte.

Nastavenie hlasitosti pri 
sledovaní videa
Ak chcete nastaviť hlasitosť počas prehrávania 
videa, stlačte tlačidlá hlasitosti na ľavej strane 
telefónu.
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Multimédiá
Multimediálne súbory môžete uložiť na pamäťovú 
kartu microSD, aby ste mali jednoduchý prístup ku 
všetkým súborom s obrázkami a videami.

Galéria
Ťuknite na tlačidlo Aplikácie  > Galéria . 

Režim zobrazenia
Keď otvoríte galériu, vaše fotografie sa prezentujú 
v zobrazení priečinkov. Keď otvoríte priečinok, vaše 
fotografie uvidíte v zobrazení mriežky. Keď ťuknete 
na fotografiu v zobrazení mriežky, zobrazí sa na 
celú obrazovku.

Zobrazenie kalendára
V zobrazení priečinkov ťuknutím na položku  

Albumy  zobrazíte albumy, miesta, časovú 

pečiatku. 

Možnosti ponuky galérie
Nasnímajte fotografiu a ťuknutím na tlačidlo 

Ponuka  zobrazte nasledujúce dostupné 
možnosti: Nastaviť obrázok ako, Presunúť, 
Premenovať, Otočiť doľava, Otočiť doprava, 
Výrez, Upraviť, Prezentácia, Podrobnosti.
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Odoslanie fotografie
1  Ak chcete odoslať fotografiu, dotknite sa 

požadovanej fotografie.

2  Ťuknite na položku  a vyberte spomedzi 
dostupných aplikácií.

3  Po zvolení možnosti E-mail, Gmail alebo 
Správy sa fotka pripojí k správe, ktorú potom 
môžete zadať a bežným spôsobom odoslať. 

TIP

Ak máte v telefóne nastavené konto lokality 

sociálnej siete, svoju fotografi u môžete zdieľať v 

rámci komunity sociálnej siete.

Odosielanie videa
1  Ak chcete odoslať video, dotykom stlačte a 

podržte požadované video.

2  Ťuknite na položku Zdieľať a vyberte spomedzi 
dostupných aplikácií.

3  Po zvolení možnosti E-mail, Gmail alebo 
Správy sa video pripojí k správe, ktorú potom 
môžete zadať a bežným spôsobom odoslať.

Používanie obrázka
Vyberte obrázky, ktoré chcete použiť ako tapetu 
alebo na identifikáciu volajúcich osôb.

1  Dotknite sa fotografie a potom ťuknite na 
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Multimédiá
tlačidlo Ponuka  > Nastaviť obrázok ako.

2  Vyberte spomedzi možností Fotografie 

kontaktu, Tapeta zákl. obrazovky a Tapeta 

uzamknutej obrazovky.

Zobrazenie prezentácie
Ak chcete fotografie zobraziť formou prezentácie, 
otvorte aplikáciu Galéria a ťuknite na niektorú 
fotografiu. Keď sa fotografia zobrazí, ťuknutím na 
obrazovku zobrazte ponuku. Ťuknutím na tlačidlo 

Ponuka  > Prezentácia spustite prezentáciu 
všetkých vašich fotografií.

Zobrazenie podrobností o 
fotografii
Môžete si pozrieť podrobné informácie o fotografii, 
ako napríklad názov, dátum, čas, veľkosť a typ.

Pri zobrazení fotografie ťuknite na tlačidlo Ponuka 

 > Podrobnosti.

Prenos súborov pomocou 
synchronizácie médií USB (MTP)
Prenos súborov pomocou zariadenia USB:

1  Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla 
USB.
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2  Zobrazí sa kontextové okno režimu pripojenia 
USB. (Na základnej obrazovke ťuknite na 
tlačidlo Ponuka  a potom na položky 
Nastavenia systému > Pripojenie > USB Typ 

pripojenia > Synchronizácia médií (MTP).

3  Potvrďte ťuknutím na položku Synchronizácia 

médií.

4  V počítači môžete zobraziť obsah telefónu a 
preniesť súbory.

POZNÁMKA

Ak nechcete zobraziť kontextové hlásenie 

režimu pripojenia USB, zrušte označenie políčka 

Nepýtať sa znova v kontextovom okne výberu 

režimu pripojenia USB alebo vypnite možnosť 

Požiadať o pripojenie. (tlačidlo Ponuka  

a ťuknite na položku Nastavenia systému 

> Nastavenia pripojenia > Požiadať o 

pripojenie).
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Multimédiá

Prehrávač hudby
Vo vašom telefóne sa nachádza prehrávač hudby, 
ktorý vám umožní prehrávať všetky obľúbené 
skladby. Ak chcete prejsť na hudobný prehrávač 
zo základnej obrazovky, ťuknite na tlačidlo 

Aplikácie  a potom na položku Prehrávač 

hudby.

Ako uložiť hudobné/video súbory 
do telefónu

Telefón pripojte k PC pomocou 

kábla USB.
Zobrazí sa vám oznámenie o tom, že rozhranie 
USB je pripojené. Uvidíte kontextové hlásenie 
režimu pripojenia USB. Potvrďte ťuknutím na 
položku Synchronizácia médií (MTP). Potom 
otvorte priečinok, ktorý chcete prehliadať z 
počítača.
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Ukladanie hudobných alebo 

video-súborov z počítača do 

vymeniteľného úložného priestoru 

telefónu.
-  Hudobné alebo video súbory môžete z počítača 

do vymeniteľného úložného priestoru telefónu 
kopírovať alebo presúvať pomocou čítačky kariet.

-  Ak existuje k video súboru titulkový súbor (súbor 
.srt s tým istým názvom ako video súbor), 
umiestnite ich do toho istého priečinka, aby sa 
pri prehrávaní video súboru.

-  Pri preberaní hudobných alebo video súborov 
musia byť zabezpečené autorské práva. 
Upozorňujeme vás, že poškodený súbor alebo 
súbor s nesprávnou príponou môže poškodiť 
telefón.

Ako v telefóne prehrávať video 
súbory

Prehrávanie video súborov
V galérii vyhľadajte súbor, ktorý chcete prehrať, a 
ťuknutím naň ho prehrajte.
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Multimédiá

Prehrávanie hudobnej skladby
1  Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo 

Aplikácie  a potom na položku Prehrávač 

hudby.

2  Ťuknite na kartu Skladby.

3  Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.

4  Ťuknutím na položku  pozastavíte skladbu.

5  Ťuknutím na položku  preskočíte na ďalšiu 
skladbu.

6  Ťuknutím na položku  sa vrátite späť 
na začiatok skladby. Dvojitým ťuknutím na 
položku  sa vrátite na predchádzajúcu 
skladbu.

Ak chcete upraviť hlasitosť počas počúvania 
hudby, stlačte tlačidlá na zvýšenie a zníženie 
hlasitosti umiestnené na ľavej strane telefónu.

Ak chcete zobraziť možnosti pre skladbu, dotknite 
sa a podržte akúkoľvek skladbu v zozname. 
Uvidíte nasledujúce možnosti: Prehrať, Pridať 

do zoznamu skladieb, Použiť ako zvonenie, 
Odstrániť, Zdieľať, Hľadať a Detaily.

Práca so zoznamami skladieb
Zoznamy skladieb môžete použiť na roztriedenie 
hudobných súborov do skupín, ktoré môžete 
následne prehrať v nastavenom alebo náhodnom 
poradí.
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Vytvorenie zoznamu skladieb
1  Pri zobrazení knižnice ťuknite na ľubovoľnú 

skladbu a podržte ju.

2  Ťuknite na položku Pridať do zoznamu 

skladieb.

3  Ťuknite na položku Nový zoznam skladieb.

4  Zadajte názov pre zoznam skladieb a potom 
ťuknite na položku Uložiť. Nový zoznam 
skladieb sa pridá do knižnice Zoznamy 

skladieb.

Skladbu prehrávanú na obrazovke prehrávania 
môžete pridať aj ako prvú skladbu do zoznamu 
skladieb, a to stlačením tlačidla Ponuka , 

následným ťuknutím na položku Pridať do zoznamu 

skladieb alebo na položku Uložiť ako zoznam 

skladieb, čím uložíte všetky skladby do albumu, 
ktorý prehrávate ako zoznam skladieb.

Odstránenie skladby zo zoznamu 
skladieb
1  Otvorte zoznam skladieb.

2  Dotknite sa a podržte skladbu, ktorú chcete 
odstrániť, potom ťuknite na položku Odstrániť 

zo zoznamu skladieb alebo pri prehliadaní 
aktuálne prehrávaného zoznamu skladieb 
ťuknite na tlačidlo Ponuka , potom na 
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Multimédiá
Odstrániť zo zoznamu skladieb, čím odstránite 
všetky skladby z aktuálneho zoznamu skladieb.

Premenovanie alebo vymazanie 
zoznamu skladieb
1  Otvorte knižnicu Zoznam skladieb.

2  Dotykom a podržaním zoznamu skladieb 
zobrazte ponuku, potom ťuknite na položku 
Vymazať alebo Premenovať.

POZNÁMKA 

Autorské práva vzťahujúce sa na hudobné 

súbory môžu byť chránené medzinárodnými 

zmluvami a národnými zákonmi o autorských 

právach. V dôsledku toho môže byť 

na reprodukciu alebo kopírovanie hudby 

potrebné získať povolenie alebo licenciu. 

V niektorých krajinách národné zákony 

zakazujú súkromné kopírovanie materiálu 

chráneného autorským právom. Pred prevzatím 

alebo skopírovaním súboru si overte národnú 

legislatívu príslušnej krajiny týkajúcu sa 

používania tohto druhu materiálov.
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Použitie funkcie SmartShare
Funkcia SmartShare používa na zdieľanie 
digitálneho obsahu prostredníctvom bezdrôtovej 
siete technológiu DLNA (Digital Living Network 
Alliance). Pre podporu tejto funkcie musia mať 
obe zariadenia certifikát DLNA.

Zapnutie funkcie SmartShare a povolenie 

zdieľania obsahu

1  Dotknite sa tlačidla Aplikácie  > 
SmartShare .

2  Dotknite sa tlačidla Ponuka  > Nastavenia.

3  Dotykom vyberte možnosť Viditeľné, čím 
povolíte, aby iné zariadenia mohli vyhľadať 

vaše zariadenie.

-  Dotykom stlačte položku Vždy prijať 

požiadavku, ak chcete automaticky prijímať 
požiadavky na zdieľanie od iných zariadení.

-  Dotykom stlačte položku Prijať súbory, ak 
chcete iným zariadeniam povoliť odovzdávanie 
mediálnych súborov do svojho telefónu.

4  V časti Môj zdieľaný obsah dotykom označte 
typy obsahu, ktoré chcete zdieľať. Vyberte si z 
možností Obrázky, Videá a Hudba.

5  Funkcia SmartShare je teraz aktivovaná a 
pripravená na zdieľanie obsahu.
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Multimédiá
Ovládanie vašich zobrazovacích zariadení

Prostredníctvom svojho zobrazovacieho zariadenia 
(napr. PC) prehrajte mediálny obsah zo vzdialenej 
knižnice s obsahom (napr. v počítači).

POZNÁMKA 

Uistite sa, že protokol DLNA je na vašich 

zariadeniach (napr. TV a počítač) správne 

nakonfi gurovaný.

1  Dotknite sa tlačidla Aplikácie  > 
SmartShare .

2  Dotykom stlačte tlačidlo Do  a vyberte 
zariadenie v zozname zobrazovacích zariadení.

3  Dotykom stlačte tlačidlo Od  a vyberte 
zariadenie so vzdialenou knižnicou s obsahom.

4  Môžete prehliadať knižnicu s obsahom.

5  Dotykom stlačte a podržte miniatúru obsahu 
a rýchlym pohybom prsta ju posuňte nahor 
alebo dotykom stlačte tlačidlo Ponuka  
> Prehrať.

Zdieľanie obsahu z telefónu cez zobrazovacie 

zariadenie (napr. TV) 

POZNÁMKA 

Uistite sa, že zobrazovacie zariadenie je správne 

nakonfi gurované.
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1  Počas prezerania fotografií alebo videí 
pomocou aplikácie Galéria sa dotknite karty 

/ /  v oblasti názvu.

2  Vyberte zariadenie zo zoznamu zobrazovacích 
zariadení, čím spustíte prehrávanie súborov.

POZNÁMKA 

Uplatnením podobného postupu môžete na 

zdieľanie obsahu použiť aj Prehrávač videa.

 : Je potrebné byť pripojený k sieti. 

 : Vyberte zariadenie v sieti.

 :  Obsah sa práve zdieľa prostredníctvom 

funkcie SmartShare.

UPOZORNENIE 

Skontrolujte, či je vaše zariadenie pripojené k 

domácej sieti, keď používate pripojenie Wi-Fi pre 

túto aplikáciu.

Niektoré zariadenia s aktivovanou funkciou 

DLNA (napr. TV) podporujú iba funkciu DMP a v 

zozname zobrazovacích zariadení sa nezobrazia. 

Vaše zariadenie možno nedokáže prehrať 

niektoré druhy obsahu.
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Multimédiá
Preberanie obsahu zo vzdialenej knižnice obsahu

1  Dotknite sa tlačidla Aplikácie  > 
SmartShare .

2  Dotykom stlačte tlačidlo Od  a vyberte 
zariadenie so vzdialenou knižnicou s obsahom.

3  Môžete prehliadať knižnicu s obsahom.

4  Dotykom a podržaním stlačte požadovanú 
miniatúru obsahu a potom stlačte tlačidlo 
Prevziať.

POZNÁMKA 

Niektoré typy obsahu nie sú podporované.

Odovzdanie obsahu zo vzdialenej knižnice 

obsahu

POZNÁMKA 

Uistite sa, že karta microSD je správne pripojená 

a že položka Prijať súbory je označená v 

ponuke Nastavenia.

1  Dotknite sa tlačidla Aplikácie  > 
SmartShare .

2  Dotykom stlačte tlačidlo Od  a vyberte 
položku Môj telefón.

3  Môžete prehliadať lokálnu knižnicu s obsahom.
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4  Dotykom a podržaním stlačte požadovanú 
miniatúru obsahu a potom stlačte tlačidlo 
Odovzdať.

5  Vyberte zariadenie vzdialenej knižnice s 
obsahom, do ktorého chcete obsah odoslať.

UPOZORNENIE 

Niektoré zariadenia s aktivovanou funkciou 

DLNA nepodporujú funkciu odosielania DMS a 

súbory sa neodošlú. Niektoré typy obsahu nie sú 

podporované.
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Aplikácie Google
Informácie o aplikáciách Google
Vo vašom telefóne sú nahraté aplikácie Google 
vrátane mobilných verzií aplikácií Gmail, Google 
Talk, Google Kalendár a Google Mapy.

1  Ak chcete nastaviť konto Google, ťuknite na 
ľubovoľnú aplikáciu Google, zadajte svoje 
používateľské meno a heslo a prihláste sa.

2  Po prihlásení sa vaše kontakty, e-mail 
a kalendár konta Google automaticky 
zosynchronizujú s telefónom.

Aplikácia Google Mapy

Otvorenie aplikácie Google Mapy a 

zobrazenie vašej polohy
1  Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo 

Aplikácie  a potom na položku Mapy. 

2  Ťuknite na ikonu Moja poloha  na mape.

Mapa sa vycentruje na modrú bodku, ktorá 
indikuje vašu polohu. Modrý kruh okolo bodky 
označuje, že vaša momentálna poloha je v oblasti 
kruhu.
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Získanie adresy a ďalších informácií 

o polohe
► Dotknite sa polohy na mape a podržte ju. 

Nad polohou sa zobrazí balónik s adresou a 
miniatúrou zobrazenia ulíc (ak je k dispozícii).

► Ťuknutím na balónik sprístupnite ďalšie 
možnosti.

Ak chcete zobraziť vrstvy mapy, 

satelitného pohľadu alebo dopravy
► Na mape ťuknite na ikonu Vrstvy  a vyberte 

príslušnú možnosť. Môžete vyberať spomedzi 
položiek Doprava, Satelit, Terén, Latitude atď.

Vyhľadávanie lokalít a miest
Lokalitu môžete vyhľadať a zobraziť na mape. 
Taktiež môžete vyhľadať miesta na mape, ktorú 
prehliadate.

Vyhľadanie lokality
1  Pri pohľade na mapu ťuknite na položku  

v spodnej časti obrazovky. Taktiež sa môžete 
dotknúť tlačidla Ponuka  a podržať ho.

2  Do poľa vyhľadávania zadajte miesto, ktoré 
hľadáte. Zadať môžete adresu, mesto alebo 
typ prevádzky či usadlosti. Napríklad: „divadlo 
v Bratislave“.
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Aplikácie Google
3  Ťuknite na ikonu Hľadať .

Značky s písmenami označujú vyhľadané 
zhody na mape.

POZNÁMKA
Informácie o polohe môžu byť nepresné, ak sú 

funkcie GPS a Wi-Fi vypnuté. Ubezpečte sa, že 

funkcie GPS a Wi-Fi sú zapnuté.

Navigačné pokyny

Ak chcete získať navigačné pokyny
1  Pri zobrazení mapy ťuknite na položku .

2  Do horného textového poľa zadajte 
východiskový bod a do spodného textového 
poľa cieľový bod.
Ak chcete smer navigácie otočiť, ťuknite na 
tlačidlo Ponuka  a potom na položku 
Zameniť začiatok a koniec.

3  Podľa používaného dopravného prostriedku 
ťuknite na ikonu auta, verejnej dopravy, bicykla 
alebo pešej chôdze.
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4  Ťuknite na položku Získanie smerov. 
Navigačné pokyny k cieľu sa zobrazia v 
zozname.

Zobrazenie podrobných 

navigačných pokynov vo forme 

zoznamu
Každú odbočku na trase môže zobraziť v podobe 
zoznamu slovných navigačných pokynov.

Pri prehliadaní zoznamu navigačných pokynov 
môžete ťuknutím na ikonu Navigácia  
zobraziť podrobné navigačné pokyny v 
navigačnom zobrazení.

Vyhľadanie lokalít na trase
Na vašej trase môžete vyhľadávať prevádzky, 
zaujímavé miesta a ďalšie body. Keď vyhľadávate 
počas navigácie, výsledky budú zahŕňať miesta 
na vašej trase, teda nie miesta v blízkosti vašej 
aktuálnej polohy.

► Dotknite sa a podržte tlačidlo Ponuka  a 
vyhľadajte zaujímavé miesta.
Výsledky sa zobrazia v podobe značiek na vašej 
trase; prvý výsledok bude označený štítkom. Ak 
chcete zobraziť viac informácií o značke, ťuknite 
na príslušný štítok.

►  Keď skončíte, ťuknutím na ikonu Navigácia 
 sa vráťte na navigačné zobrazenie.
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Aplikácie Google

Vyčistenie mapy
Z mapy odstráni všetky informácie, ako sú trasy a 
výsledky vyhľadávania.

Ak chcete vyčistiť mapu

Pri pohľade na mapu ťuknite na tlačidlo Ponuka 

 a potom na položku Vyčistiť mapu.

Latitude
Vyhľadávanie vašich priateľov so službou 

Google LatitudeTM

Služba Google Latitude vám a vašim priateľom 
umožňuje zobrazovať aktuálnu polohu a navigovať 
k miestu, kde sa nachádzajú priatelia. Vaša poloha 

sa nezdieľa automaticky. Je k dispozícii len na 
pozvánku.

Ak chcete zobrazovať polohu, musíte sa stať 
členom komunity Latitude a následne zaslať 
priateľom pozvánku alebo naopak pozvánku prijať.

Ako sa stať členom komunity Latitude

► Pri pohľade na mapu ťuknite na položku  a 
potom na možnosť Pripojiť sa k Latitude.

Pri prvom pripojení k službe Latitude sa vám 
zobrazí výzva k vyjadreniu súhlasu s politikou 
ochrany osobných údajov spoločnosti Google. 
Keď sa pripojíte k službe Latitude, možnosť 
Pripojiť sa k Latitude sa zmení na Latitude.
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Spustenie aplikácie Latitude

Keď sa pripojíte k službe Latitude, môžete spustiť 
príslušnú aplikáciu a vyhľadávať v nej svojich 
priateľov a zobrazovať ich novinky.

► Pri pohľade na mapu ťuknite na položku  a 
potom na možnosť Pripojiť sa k Latitude.

Pozvanie priateľov k zdieľaniu lokalít

Keď sa pripojíte k službe Latitude, môžete začať 
zdieľať svoju polohu s priateľmi. Vašu polohu 
môžu vidieť len priatelia, ktorým ste to svojím 
pozvaním výslovne umožnili.

1  Spustite aplikáciu Latitude a ťuknite na 
položku .

2  V otvorenej ponuke ťuknite na položku Vybrať 

z kontaktov alebo Pridať prostredníctvom 

e-mailovej adresy. 

3  Ťuknite na položku Pridať priateľov v spodnej 
časti obrazovky. Ak už vaši priatelia využívajú 
službu Latitude, dostanú od vás e-mailovú 
požiadavku a oznámenie v rámci služby 
Latitude. Ak zatiaľ nie sú členmi komunity 
Latitude, dostanú e-mail, ktorý ich pozýva k 
registrácii v rámci služby Latitude so svojím 
kontom Google.
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Lokálne
Lokálne vyhľadávanie

V aplikácii Google Mapy ťuknite na ikonu Lokálne 
, čím dáte pokyn k vyhľadaniu rôznych 

prevádzok, ako sú čerpacie stanice, kaviarne, bary, 
reštaurácie atď.

Keď vyberiete kategóriu, zobrazí sa vám zoznam 
najbližších zhôd vrátane vzdialenosti, svetovej 
strany, popisu a dokonca recenzií od používateľov. 
Prispôsobiť môžete vlastné kategórie vyhľadávania 
miest a ikonu Lokálne dokonca pridať na základnú 
obrazovku.

Tip

Pri zobrazení mapy ťuknutím na tlačidlo 

Ponuka  zobrazíte nasledujúce možnosti: 

Vyčistiť mapu, Hľadať, Navigačné pokyny, 

Vrstvy, Nastavenia a Pomoc.

Play Store™
Play Store™ vám umožňuje prehľadávať 
a preberať tisíce zábavných a užitočných 
aplikácií a hier. Môžete si pozrieť komentáre 
iných používateľov, ktoré sa týkajú aplikácie, 
prípadne môžete uverejniť vlastné komentáre. 
Ak nainštalujete aplikácie a hry z lokality Play 

Aplikácie Google
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Store™, v ponuke telefónu sa zobrazia pod 
prednahratými aplikáciami, pričom vyhľadať ich 
môžete rolovaním prsta nadol. Prevzaté aplikácie 
môžete z lokality Play Store prevziať ťuknutím na 
tlačidlo Ponuka  > Moje aplikácie.

Prevzatie aplikácií a hier

1  Na domovskej stránke Play Store ťuknite na 
kategóriu v blízkosti horného okraja obrazovky.

2  Rolovaním zobrazte podkategórie a ťuknutím 
zobrazte tú z nich, ktorú chcete prehliadať.

3  Ťuknutím na aplikáciu zobrazíte obrazovku s 
podrobnosťami o nej, prípadne uskutočnite 
ďalšie triedenie podľa podkategórie ťuknutím 

na položku Najlepšie platené, Najlepšie 
bezplatné, Najpredávanejšie, Najlepšie nové 
platené, Najlepšie nové bezplatné, Trendové.

4  Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať. 
Zobrazia sa popisy a ceny aplikácie.

5  U platených aplikácií ťuknite na tlačidlo ceny v 
pravom hornom rohu obrazovky. U bezplatných 
aplikácií ťuknite na tlačidlo ZADARMO. 
Aplikácie sa následne prevezmú a nainštalujú.
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POZNÁMKA

Ak chcete zakúpiť platenú aplikáciu, najskôr 

musíte v rámci služby Google Checkout™ 

nakonfi gurovať formu platby. Máte možnosť buď 

použiť kreditnú kartu alebo sumy účtovať na 

ťarchu faktúry operátora.

POZNÁMKA

Ak chcete ukončiť hru alebo aplikáciu, použite 

tlačidlo Domov alebo Späť, čím sa vrátite na 

základnú obrazovku. Prípadne zvoľte možnosť 

Ponuka (alebo Možnosti) v príslušnej hre alebo 

aplikácií a zvoľte možnosť Skončiť. (Možnosť 

Skončiť sa môže odlišovať v závislosti od 

konkrétnej hry/aplikácie). Ak ukončíte aplikácie, 

ktoré zostávajú spustené v pozadí (po návrate 

späť na základnú obrazovku), prispievate tým 

k úspore energie batérie a zníženiu neželaných 

prenosov dát.

Aplikácie Google
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Gmail™
Služba Gmail™ sa dá nakonfigurovať pri prvom 
nastavení telefónu. V závislosti od nastavení 
synchronizácie sa aplikácia Gmail™ v telefóne 
automaticky zosynchronizuje s kontom Gmail™ 
na webe. Zoznam prijatých správ je predvoleným 
náhľadom služby Gmail™.

Ťuknite na tlačidlo Ponuka , potom ťuknutím 
na položku  odošlite alebo prijmite nový e-mail 
a synchronizujte e-mail s kontom Gmail™ na 
webe. Ťuknutím na tlačidlo Ponuka  zobrazíte 
nasledujúce možnosti: Nastavenia označenia, 

Nastavenia, Pomoc a Odoslať spätnú väzbu. 

Vytvoriť  - umožňuje vám vytvoriť novú správu.

Hľadať  - umožňuje vám vyhľadávať v rámci 
vášho konta.

Označenia  - umožňuje vám prehliadať 
označenia v rámci vášho konta.

Obnoviť  - umožňuje vám obnoviť konto s 
cieľom zobraziť nové aktivity.

Talk™
Google Talk je program spoločnosti Google na 
okamžité odosielanie správ. Umožňuje vám 
komunikovať s inými ľuďmi, ktorí tiež využívajú 
aplikáciu Google Talk. 
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Dostupné sú nasledujúce možnosti.

Pridať priateľa  – odošlite pozvánku na 
rozhovor.

Hľadať  – vyhľadá kontakty na konverzáciu 
alebo prípadné záznamy z konverzácií, ktoré 
obsahujú zadané slová.

Ťuknutím na tlačidlo Ponuka  zobrazíte 
nasledujúce možnosti:

Možnosti zobrazenia – umožňuje vám zmeniť 
spôsob zobrazenia vašich kontaktov.

Odhlásiť – odhlásenie z konverzácie.

Nastavenia – umožňuje nakonfigurovať 
nastavenia.

Pomoc – umožňuje vám prehliadať témy 
pomocníka aplikácie Talk.

Odoslať spätnú väzbu – umožňuje vám 
odoslať spätnú väzbu ohľadom aplikácie Talk do 
spoločnosti Google.

Zmena nastavení aplikácie Google 

Talk
Aplikáciu Google Talk môžete nakonfigurovať na 
odosielanie upozornenia na každú prijatú správu 
v konverzácii a tiež na aktiváciu zvonenia alebo 
vibrácie telefónu.

Aplikáciu Google Talk môžete nakonfigurovať aj 

Aplikácie Google
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na automatické prihlásenie po zapnutí telefónu 
a môžete nastaviť, či sa vedľa vášho mena v 
zoznamoch priateľov ostatných používateľov 
zobrazí indikátor mobilu.

Ak chcete nakonfigurovať 

upozornenia pre nové správy v 

rámci aplikácie Google Talk
1  V zozname priateľov ťuknite na tlačidlo 

Ponuka , potom ťuknite na položku 
Nastavenia.

2  Ťuknite na požadované konto. Ak ťuknete 
na položku Upozornenia na pozvánky, po 

príchode novej správy v rámci konverzácie 
dostanete upozornenie zobrazené v stavovom 
riadku.

3  Ťuknite na položky Upozornenia IM a 
Upozornenia video konverzácie, ak chcete 
po prijatí nových konverzácií dostávať 
upozornenia na stavovej lište.

4  Ak si chcete vybrať zvonenie, ktoré vás 
upozorní na novú konverzáciu, ťuknite na 
položku Zvonenie upozornenia a Zvonenie 

video konverzácie.
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5  Ak si chcete vybrať nastavenie vibrovania 
po prijatí upozornenia na novú konverzáciu, 
ťuknite na položku Vibrovať pod položkami 
Upozornenia konverzácie a Hlasová a video 
konverzácia.

Zobrazenie alebo skrytie indikátora 

mobilu pre priateľov
1  V zozname priateľov ťuknite na tlačidlo 

Ponuka , potom ťuknite na položku 
Nastavenia.

2  Označte alebo zrušte označenie políčka 
Indikátor mobilu. Ak je políčko Indikátor 
mobilu označené, vaši priatelia budú vidieť 

náčrtok AndroidTM vedľa vášho mena v 
zozname priateľov, pokiaľ ste k aplikácii Google 
Talk prihlásení z mobilného telefónu.

Nastavenie aplikácie Google Talk na 

zmenu statusu
1  V zozname priateľov ťuknite na tlačidlo 

Ponuka , potom ťuknite na položku 

Nastavenia.

2  Označte alebo zrušte označenie políčka 
Neprítomný, keď sa obrazovka vypne.

Keď je políčko Neprítomný, keď sa obrazovka 

vypne označené, váš status sa po vypnutí 
obrazovky automaticky zmení na Neprítomný.

Aplikácie Google
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Nastavenie budíka
1  Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo 

Aplikácie  a ťuknite na položku Budík/

hodiny .

2  Ak chcete pridať nový budík, ťuknite na 
položku  vľavo dole a nastavte čas budíka.

3  Nastavte požadované možnosti a ťuknite na 
položku Uložiť. 

4  Ťuknutím na tlačidlo Ponuka  môžete 
vymazať všetky budíky alebo upraviť ich 
nastavenia.

Používanie kalkulačky
1  Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo 

Aplikácie  a ťuknite na položku 
Kalkulačka .

2  Ťukaním na číselné tlačidlá zadávajte čísla.

3  Pri jednoduchých výpočtoch ťuknite na 
požadovanú funkciu (+, –, x, alebo ÷) a 
potom =.

4  Pri zložitejších výpočtoch ťuknite na tlačidlo 

Ponuka , dotykom stlačte panel 

Rozšírené a vyberte niektorú položku.

Pomôcky
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Pridávanie udalostí do kalendára

POZNÁMKA

Ak chcete používať aplikáciu Kalendár, musíte si 

vytvoriť konto Google.

1  Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo 

Aplikácie  a potom na položku Kalendár 

.

2  Ak chcete zobraziť udalosť, ťuknite na 
dátum. Udalosti nastávajúce v príslušný deň 
sa zobrazia pod kalendárom v zobrazení 
mesiacov. Ťuknutím na udalosť zobrazíte 
podrobnosti o nej. Ak chcete pridať udalosť, 

ťuknite na položku  v pravom hornom rohu 
kalendára.

3  Ťuknite na pole Telefón  a zadajte názov 
udalosti. Skontrolujte dátum a zadajte čas 
začiatku a konca udalosti. 

4  Ťuknite na pole Poloha  a zadajte miesto 
konania.

5  Ak chcete k udalosti pridať poznámku, ťuknite 
na pole Popis a zadajte podrobnosti.

6  Ak chcete budík opakovať, nastavte 
Opakovanie a Pripomenutia (v prípade 
potreby).

Pomôcky
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7  Ťuknutím na položku Uložiť udalosť uložíte do 
kalendára. Farebný štvorec označí v kalendári 
všetky dni s uloženými udalosťami. Ak ho 
nastavíte, budík zazvoní na začiatku udalosti.

Zmena náhľadu na kalendár
1  Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo 

Aplikácie  a ťuknite na položku Kalendár 

. 

2  V ľavom hornom rohu kalendára ťuknite 
na položku , ktorá uvádza deň, týždeň, 
agendu alebo mesiac.

Prevzaté položky
Sprostredkúva rýchly prístup ku kartám 
obsahujúcim zoznam vašich najnovších súborov 
prevzatých z internetu alebo iných zdrojov.

1  Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo 

Aplikácie  Na sťahovanie .

2  Dotknite sa dostupnej karty kategórie súborov 
(súbory prevzaté z internetu alebo iných 
zdrojov) a potom vyberte požadovaný súbor. 
Aplikácia Polaris Office dokáže tiež otvoriť 
dokumenty v kompatibilnom formáte.
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Správca súborov
Umožňuje vám z jednej aplikácie spravovať zvuky, 
obrázky, videá, súbory prijaté cez Bluetooth, 
súbory systému Android, ako aj údaje z iných 
pamäťových kariet. Táto aplikácia vám umožňuje 
otvoriť asociované typy súborov (ak sú prítomné v 
telefóne), napríklad MP4.

• Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo 

Aplikácie Správca súborov .

FM rádio
Telefón LG-P760 má zabudovanú funkciu rádia 
FM, takže si svoje obľúbené stanice môžete 
naladiť a počúvať kdekoľvek. 

POZNÁMKA 

Ak chcete počúvať rádio, je potrebné použiť 

slúchadlovú súpravu. Zasuňte ich do konektora 

pre slúchadlovú súpravu.
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LG Tag+

Čo je LG Tag+
LG Tag+ umožňuje jednoduché uloženie a 
načítanie značky NFC (Near Field Communication), 
ktorú je možné prispôsobiť, aby sa hodila do 
určitých prostredí.

Používanie zapisovania Tag+
1  Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo 

Aplikácie   LG Tag+ .

2  Vyberte želaný režim (V mojom aute/
Kancelária/Knižnica) a ťuknite na položku 
Zapísať na značku NFC.

3  Zadnou stranou svojho zariadenia sa dotknite 
značky, následne sa spustí aplikácia a je 
možné zmeniť nastavenia.

Používanie načítania Tag+
Pri dotknutí sa nastavenej značky sa okamžite 
aktivuje daný režim.

Novinky
Naučte sa zobraziť najnovšie správy a iné položky 
aktualít.

1  Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo 

Aplikácie   Správy .
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Pomôcky
2  Rolujte doľava smerom k téme správ v hornej 

časti obrazovky.

3  Zvolením článku ho otvorte.

TIP!

Ak chcete pridať témy správ, stlačte tlačidlo 

Ponuka   Nastavenia  Témy.

Polaris Office
S aplikáciou Polaris Office môžete prehliadať, 
vytvárať a upravovať súbory dokumentov priamo 
vo vašom zariadení. Nahraté súbory môžu 

pochádzať z kariet microSD v zariadení, prípadne 
z prevzatých e-mailových príloh. Aplikácia Polaris 
Office podporuje nasledujúce formáty súborov: txt, 
doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

1  Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo 

Aplikácie  > Polaris Office .

2  Zaregistrujte svoje meno a e-mailovú adresu 
na stránke Registrácia používateľa. Ak chcete 
proces registrácie preskočiť, ťuknite na 
položku Zrušiť.

3  Ťuknite na položku Moje súbory, ak sa chcete 
dostať k priečinkom a dokumentom na karte 
microSD.
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4  Ťuknutím na tlačidlo Ponuka  > Nový 

súbor otvoríte nový dokument.

5  Ťuknutím zvoľte typ dokumentu.

6  Zadajte obsah dokumentu pomocou nástrojov 
v spodnej časti obrazovky a klávesnice na 
obrazovke.

7  Keď dokončíte prácu na dokumente, uložte ho 
ťuknutím na tlačidlo Ponuka  > Uložiť 
> Uložiť (alebo Uložiť ako, ak chcete zadať 
názov nového dokumentu).

8  Skončite ťuknutím na tlačidlo Späť .

Prehliadanie a úprava dokumentu v 

zariadení
1  Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo 

Aplikácie  > Polaris Office .

2  Ťuknite na položku Moje súbory, ak sa chcete 
dostať k priečinkom a dokumentom na karte 
microSD.

3  Presuňte sa do priečinka, ktorý obsahuje súbor, 
ktorý chcete otvoriť (pokiaľ sa nenachádza v 
koreňovom adresári). 

4  Ťuknite na dokument, ktorý chcete zobraziť 
alebo upraviť.
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POZNÁMKA

Otvoriť môžete aj prílohu obsiahnutú v e-maili, a 

to ťuknutím na prílohu v správe.

5  Dokument sa vám otvorí na prehliadanie. Ak 
ho chcete upraviť, ťuknite na tlačidlo Ponuka 

 , potom zvoľte položku Režim úprav.

► Ak sa chcete pohybovať medzi stránkami alebo 
sa posúvať v dokumente, rolujte v príslušnom 
smere.

►  Ak chcete zmeniť úroveň priblíženia, ťuknite 
na tlačidlo Ponuka  > Zobraziť > 

Priblíženie, potom ťuknutím na želanú úroveň 
priblíženia alebo jednoduchým priblížením 
prstov k sebe nastavte požadovanú úroveň 
priblíženia.

►   Nástrojová lišta v spodnej časti obrazovky slúži 
na editovanie dokumentu (súbory aplikácií 
Word, Excel alebo PowerPoint). 

►  Ťuknite na tlačidlo Ponuka , ak chcete 
zobraziť ďalšie položky ponuky, ako sú Uložiť, 

Režim čítania, Zobraziť, Vložiť, Formátovať, 

nástrojová lišta Prispôsobiť, Jas a 

Nastavenia.

Pomôcky
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6  Keď dokončíte editovanie, ťuknite na položku 
Uložiť. Potom skončite ťuknutím na tlačidlo 

Späť .

Nástroje pre dokumenty Polaris 

Office
Aplikácia Polaris Office obsahuje nástrojovú 
lištu, ktorá sa zobrazí automaticky po vytvorení 
dokumentu. 

1  Ak chcete zobraziť nástrojovú lištu v 
existujúcom dokumente, ťuknite na tlačidlo 

Ponuka  a potom vyberte Režim úprav.

2  Ťuknite na ikonu nástrojovej lišty a v 
kontextovom balóniku sa vám zobrazia 

príslušné možnosti ponuky, ktoré môžete 
ťukaním využívať. 

3  Ak chcete kontextový balónik s možnosťami 
skryť, znovu ťuknite na ikonu nástrojovej 
lišty. Šípka vľavo a vpravo na nástrojovej lište 
signalizuje, že horizontálnym rolovaním môžete 
zobraziť ďalšie ikony. Nástroje na nástrojovej 
lište sa líšia v závislosti od typu dokumentu.

Správa dokumentov on-line
1  Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo 

Aplikácie  > Polaris Office .

2  Ťuknutím na položku Pridať konto > Box.net 
sprístupnite svoje on-line konto.
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3  Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo na 
prístup k svojmu kontu a potom ťuknite na 
položku Pridať.

4  Podľa potreby prehliadajte a spravujte svoje 
dokumenty na serveri.

LG SmartWorld
LG SmartWorld ponúka sortiment atraktívneho 
obsahu - hry, aplikácie, tapety a zvonenia - čím 
dáva používateľom telefónov LG príležitosť 
vychutnať si bohatšie zážitky „mobilného života“.

Ako sa v telefóne dá dostať k 

funkcii LG SmartWorld
1  Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo 

Aplikácie  > LG SmartWorld .

2  Ťuknite na položku Prihlásiť a zadajte ID/
heslo pre LG SmartWorld. Ak ste sa ešte 
nezaregistrovali, ťuknite na položku Registrovať 
a staňte sa členom LG SmartWorld.

3  Prevezmite požadovaný obsah.

Pomôcky
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POZNÁMKA: Čo robiť v prípade, že sa 

nezobrazuje ikona  ?

1  Pomocou mobilného webového 
prehliadača prejdite na LG SmartWorld 
(www.lgworld.com) a zvoľte krajinu.

2  Prevezmite aplikáciu LG SmartWorld.

3  Spustite a nainštalujte prevzatý súbor.

4  Aplikáciu LG SmartWorld otvorte ťuknutím 
na ikonu   .

Návod na používanie aplikácie LG 

SmartWorld
• Zúčastňujte sa každomesačných akcií LG 

SmartWorld.

 – Vyhľadávajte obsah.

 –  Obsah hľadajte podľa kategórie (napr. 
hry, vzdelávanie, zábava atď.).

 –  Zoznam prevzatého/aktualizovaného 
obsahu.

• Vyskúšajte jednoduché tlačidlá ponuky a rýchlo 
vyhľadávajte želaný obsah.

Aplikácie pre vás - obsah odporúčaný na 
základe predchádzajúcich výberov.
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Nastavenia - nastavte profil a zobrazenie.

Prihlásiť – nastavte vaše ID a heslo.

• Vyskúšajte aj iné užitočné funkcie. (obrazovka 
podrobností obsahu)

POZNÁMKA

LG SmartWorld možno nebude k dispozícii u 

všetkých operátorov alebo vo všetkých krajinách.

Manažér úloh
Správca aplikácií umožňuje spravovať aplikácie 
pomocou správcu úloh.

1  Ťuknutím na kartu Spustené môžete zobraziť 
momentálne spustené aplikácie. Aplikácie s 
vysokými nárokmi na zdroje budú mať červený 
popis. Ťuknutím na ikonu zastaviť môžete 
ukončiť aplikácie.

2  Ťuknutím na kartu Nainštalované môžete 
zobraziť nainštalované aplikácie. 

3  Ťuknutím na kartu Úložný priestor môžete 
zobraziť kapacitu systémovej pamäte a karty 
SD.

Pomôcky
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4  Na úvodnú obrazovku môžete umiestniť 
miniaplikáciu správcu úloh.

Prehrávač videa
Vstavaná aplikácia Prehrávač videa prehráva videá 
priamo z karty SD. Táto aplikácia dokáže prehrávať 
videá vo formáte DivX.

1  Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo 

Aplikácie   Prehrávač videa . 
V zozname videí sa zobrazí roztriedený zoznam 
videí na karte SD.

2  Ťuknutím na súbor videa spustíte prehrávanie.

Hlasový záznamník
Na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných 
audio súborov použite hlasový záznamník.

Nahrávanie zvuku alebo hlasu
1  Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo 

Aplikácie  a potom na položku Hlasový 

záznamník.

2  Ťuknutím na tlačidlo  spustite 
nahrávanie.

3  Ťuknutím na tlačidlo  pozastavte 
nahrávanie.
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4  Ťuknutím na tlačidlo  pozastavte 

nahrávanie.

POZNÁMKA 

Ťuknutím na položku  prejdite na svoje 

hlasové záznamy. Môžete počúvať uložené 

nahrávky.

Odosielanie hlasových nahrávok
1  Po ukončení nahrávania môžete zvukový klip 

odoslať ťuknutím na tlačidlo Zdieľať .

2  Vyberte si z možností Bluetooth, E-mail, 

Gmail, Poznámka a Správy.Keď vyberiete 
položku  E-mail, Gmail alebo Správy, hlasová 

nahrávka sa pripojí k správe, ktorú píšete, a 
potom sa odošle bežným spôsobom.

YouTube
YouTube je on-line webová stránka zameraná 
na verejnú komunikáciu, ktorá používateľom 
umožňuje nahrať svoje videá a sprístupniť ich 
širokej verejnosti. Používatelia môžu zdieľať videá 
a prehliadať ich vo formáte MPEG-4.

1  Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo 

Aplikácie   YouTube .

2  Ak súhlasíte so zmluvnými podmienkami, 
ťuknite na položku Prijať; v opačnom prípade 
ťuknite na položku Skončiť.
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3  Keď sa načíta obrazovka, môžete začať 
vyhľadávať a prehliadať zverejnené videá.

4  Ak máte záujem o výstup vo vysokej kvalite, 
stlačte položky   Nastavenia  
Všeobecné nastavenia  Vysoká kvalita 

na mobile.
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Webové stránky
Prehliadač (Internet)
Prehliadač ponúka dynamický a pestrý svet 
hier, hudby, spravodajstva, športu, zábavy a 
ešte omnoho viac, priamo vo vašom mobilnom 
telefóne. 

POZNÁMKA

S pripájaním k týmto službám a preberaním 

obsahu sú spojené dodatočné poplatky. O 

poplatkoch za prenos údajov sa informujte u 

vášho poskytovateľa sieťových služieb.

< Nástrojová lišta >

Lišta s ikonami na obrazovke zjednodušuje 
obsluhu prehliadača.

Prehliadač, ktorý vám umožňuje prehliadať 
webové stránky podobne ako na počítači.

  Späť – návrat na predchádzajúcu webovú 
stránku.

   Dopredu – používa sa v kombinácii s tlačidlom 
Späť. Umožňuje vám pohybovať sa dozadu 
a dopredu medzi webovými stránkami bez 
otvorenia niekoľkých okien.

  Priblíženie – slúži na priblíženie alebo 
oddialenie. Ak chcete použiť túto funkciu, 
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dotknite sa ikony priblíženia a podržte ju; 
potom približujte sklopením telefónu nahor a 
odďaľujte sklopením telefónu nadol.

   Nová karta – otvorí novú kartu.

    Záložky - umožňuje vám prehliadať, pridávať, 
upravovať a vymazávať záložky.

Používanie možností
Ťuknutím na tlačidlo Ponuka  zobrazíte 
nasledujúce možnosti:

Obnoviť - umožňuje vám opakovane načítať 
aktuálnu webovú stránku.

Uložiť medzi záložky - umožňuje vám uložiť 
aktuálnu webovú stránku medzi záložky.

Prejsť na domovskú stránku – umožní vám otvoriť 
domovskú stránku.

Zdieľať stránku - umožňuje vám odoslať webovú 
adresu (URL) webovej stránky iným používateľom.

Hľadať na stránke: umožňuje vyhľadať text na 
webovej stránke.

Vyžiadať stránky pre počítače – umožňuje vám 
zmeniť aktuálnu mobilnú stránku na stránku pre 
stolové počítače.

Uložiť na čítanie v režime off-line - umožňuje 
vám uložiť aktuálnu stránku na čítanie v režime 
off-line.
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Webové stránky
Jas - umožňuje vám nastaviť jas.

Nastavenia - otvorí nastavenia prehliadača.

Skončiť - umožňuje vám opustiť prehliadač.

TIP

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu webovú 

stránku, stlačte tlačidlo Späť .
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On-Screen Phone
LG softvér
Aplikácia On-Screen Phone vám umožňuje 
zobraziť obrazovku mobilného telefónu na 
obrazovke počítača prostredníctvom pripojenia 
USB alebo Wi-Fi. Zároveň môžete z počítača 
ovládať mobilný telefón pomocou myši alebo 
klávesnice.

Ikony aplikácie On-Screen Phone 

3.0
   Slúži na spustenie aplikácie LG Home 

Panorama alebo zmenu preferencií aplikácie 
On-Screen Phone.

   Pripája mobilný telefón k počítaču alebo ho 
od počítača odpája.

   Slúži na minimalizáciu okna aplikácie 
On-Screen Phone.

   Slúži na maximalizáciu okna aplikácie 
On-Screen Phone.

   Slúži na ukončenie aplikácie On-Screen 
Phone.

Funkcie aplikácie On-Screen Phone
-  Prenos a ovládanie v reálnom čase: zobrazenie 

a ovládanie mobilného telefónu počas jeho 
pripojenia k počítaču.
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On-Screen Phone
-  Ovládanie myšou: umožňuje vám ovládať 

mobilný telefón pomocou myši klikaním a 
presúvaním po obrazovke počítača.

-  Zadávanie textu pomocou klávesnice: umožňuje 
vám vytvoriť textovú správu alebo poznámku 
pomocou klávesnice počítača.

-  Prenos súborov (z mobilného telefónu do 

počítača): odosielanie súborov z mobilného 
telefónu (napr. z aplikácií Galéria, Prehrávač 
videa, Hudba a Polaris Office) do počítača. 
Jednoducho pravým tlačidlom kliknite na súbor 
a ťahaním ho odošlite do svojho PC.

-  Prenos súborov (z počítača do mobilného 

telefónu): odosielanie súborov z počítača do 
mobilného telefónu. Jednoducho vyberte súbory, 
ktoré si želáte preniesť, a pomocou myši ich 
presuňte do okna aplikácie On-Screen Phone. 
Odoslané súbory sa ukladajú v priečinku OSP.

-  LG Home Panorama: zobrazuje všetky 
pracovné priestory prostredia LG Home. Môžete 
jednoducho usporiadať ikony a miniaplikácie a 
spustiť aplikácie dvojitým kliknutím na odkaz.
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POZNÁMKA 

Nastavte LG Home ako predvolené prostredie pri 

spustení. Niektoré miniaplikácie nemusia riadne 

fungovať v prostredí LG Home Panorama.

-  Upozornenia na udalosti v reálnom čase: 
prostredníctvom zobrazovania kontextových 
okien vás informuje o všetkých prichádzajúcich 
hovoroch alebo textových/multimediálnych 
správach, ako aj o budíkoch a udalostiach.

Návod na inštaláciu aplikácie 

On-Screen Phone do počítača
Navštívte stránku LG.com (http://www.lg.com). 
Vyhľadajte rámček vyhľadávania v pravom hornom 
rohu obrazovky a zadajte číslo modelu. V zozname 
PODPORA vyberte svoj model. Rolujte nadol, 
vyberte kartu OSP a kliknite na položku PREVZIAŤ. 
Po zobrazení výzvy zvoľte položku Spustiť pre 
inštaláciu aplikácie On-Screen Phone do počítača.
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On-Screen Phone
Návod na pripojenie mobilného 

telefónu k počítaču
Aplikácia On-Screen Phone 3.0 poskytuje 
pripojenie USB a Wi-Fi. Postupujte podľa pokynov 
Sprievodcu pripojením programu OSP.

POZNÁMKA

Uistite sa, že je začiarknuté políčko On-Screen 

Phone pod položkami Nastavenia systému 

> Pripojenie > On-Screen Phone > On-

Screen Phone. Upozorňujeme, že batéria sa 

môže vybíjať rýchlejšie, kvôli pripojeniu aplikácie 

On-Screen Phone prostredníctvom Wi-Fi.

Keď pripojíte mobilný telefón k PC prostredníctvom 
mobilného prístupového bodu a z PC sa pripojíte 
k internetu, v závislosti od používaného dátového 
paušálu sa vám môžu fakturovať ďalšie poplatky.

Prístup k internetu prostredníctvom sietí Wi-Fi 
nemusí riadne fungovať. Závisí to od zaťaženia 
siete. Keď zväčšíte okno aplikácie On-Screen 
Phone, zobrazenie na obrazovke sa môže 
spomaliť.

Kontrola prepojenia telefónu s počítačom

Po prepojení zariadení potiahnite nadol stavový 
riadok nachádzajúci sa v hornej časti základnej 
obrazovky, aby ste zistili stav pripojenia aplikácie 
On-Screen Phone.
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Odpojenie telefónu od počítača

Kliknite na ikonu  v ľavej hornej časti okna 
aplikácie On-Screen Phone. Prípadne potiahnite 
nadol panel oznámení nachádzajúci sa v hornej 
časti základnej obrazovky a vyberte položku 
Aplikácia On-Screen Phone pripojená > Odpojiť 

On-Screen Phone. V dialógovom okne odpojenia 
ťuknite na položku Odpojiť.
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Nastavenia
Aplikácia Nastavenia obsahuje väčšinu nástrojov 
na prispôsobenie a konfiguráciu telefónu. Všetky 
nastavenia v aplikácii Nastavenia sú popísané v 
tejto časti.

Otvorenie aplikácie Nastavenia

-  Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo 

Aplikácie   > Nastavenia .

-  Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo 

Ponuka   > Nastavenia systému.

BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A 
SIETE
Táto ponuka vám umožňuje spravovať pripojenia 
Wi-Fi a Bluetooth, prenosný prístupový bod a 
dátový tethering, režim Lietadlo a pripojenia VPN.

Wi-Fi
Ak chcete v telefóne používať pripojenie Wi-Fi, 
musíte sa pripojiť k bezdrôtovému prístupovému 
bodu alebo prístupovému bodu „hotspot“. Niektoré 
prístupové body sú otvorené a môžete sa k nim 
jednoducho pripojiť. Iné sú skryté alebo využívajú 
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iné zabezpečovacie prvky, takže na pripojenie k 
týmto prístupovým bodom musíte telefón správne 
nastaviť.

Zapnutie pripojenia Wi-Fi
Na základnej obrazovke otvorte panel upozornení 
a ťuknutím na položku  zapnite rozhranie 
Wi-Fi. Modrá ikona signalizuje, že rozhranie Wi-Fi 
je zapnuté.

ALEBO

Ťuknite na tlačidlo Ponuka  a potom na 
položky Nastavenie systému > Wi-Fi . Potom 
položku  potiahnite doprava.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

Za účelom predĺženia výdrže batérie vypnite

pripojenie Wi-Fi, keď ho nepoužívate.

1  Na základnej obrazovke ťuknite na tlačidlo 

Ponuka  a potom na položky Nastavenia 

systému > Wi-Fi.

2  Potiahnutím položky  doprava zapnete 
túto funkciu. Telefón začne vyhľadávať 
dostupné siete Wi-Fi.

-  Zobrazí sa zoznam dostupných sietí Wi-Fi. 
Zabezpečené siete sú označené ikonou zámky.

3  K sieti sa pripojíte ťuknutím na jej názov.
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Nastavenia
-  Ak je sieť zabezpečená, zobrazí sa výzva 

na zadanie hesla alebo iných poverení. 
(Podrobnosti vám poskytne váš správca siete).

4  Stavový riadok v hornej časti obrazovky zobrazí 
ikonu, ktorá indikuje stav rozhrania Wi-Fi.

TIP
Ak nie ste v dosahu siete Wi-Fi a využívate 

sieťové pripojenie. Môžu sa vám účtovať ďalšie 

poplatky za túto službu.

POZNÁMKA
Toto zariadenie podporuje protokoly WEP, WPA/

WPA2-PSK a 802.1x EAP. (Niektoré metódy EAP 

sa nepodporujú.) Ak váš poskytovateľ služby Wi-

Fi alebo sieťový administrátor nastaví kódovanie 

pre zabezpečenie siete, do kontextového okna 

vpíšte kľúč. Ak kódovanie nie je nastavené, toto 

kontextové okno sa nezobrazí. Kľúč môžete 

získať od poskytovateľa služby Wi-Fi alebo 

sieťového administrátora.
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Bluetooth

Použitie rozhrania Bluetooth
1  V časti Bezdrôtové pripojenie a siete ťuknite 

na položku Bluetooth a potom zapnite 
rozhranie Bluetooth potiahnutím položky  
doprava.

2  Ťuknite na položku Vyhľadanie zariadení v 
spodnej časti obrazovky.

3  Ťuknite na názov zariadenia, s ktorým sa 
chcete spárovať a pripojte sa ťuknutím na 
položku Spárovať.

TIP
V dokumentácii zariadenia Bluetooth nájdete 

informácie o režime párovania a prístupovom 

kóde (zvyčajne 0 0 0 0 - štyri nuly).

Ako posielať dáta z telefónu cez Bluetooth

Dáta môžete poslať cez Bluetooth spustením 
príslušnej aplikácie, nie z ponuky Bluetooth.

*  Odosielanie obrázkov: Spustite aplikáciu 
Galéria a ťuknite na niektorý obrázok. Ťuknite 
na položku  > Bluetooth. Skontrolujte, či 
je rozhranie Bluetooth zapnuté, a ťuknite na 
možnosť Vyhľadanie zariadení. Potom ťuknite 
na zariadenie, do ktorého chcete dáta zaslať.
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Nastavenia
*  Odoslanie kontaktov: Spustite aplikáciu Kontakty. 

Ťuknite na kontakt, ktorý chcete zdieľať, a potom 
na tlačidlo Ponuka  > Zdieľať > Bluetooth. 
Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth zapnutá 
a vyberte položku Hľadať zariadenia. Potom 
v zozname ťuknite na zariadenie, do ktorého 
chcete odoslať dáta.

*  Odosielanie viacerých kontaktov: spustite 
aplikáciu Kontakty. Ak chcete vybrať viac ako 
jeden kontakt, ťuknite na tlačidlo Ponuka  
> Zdieľať. Ťuknite na kontakty, ktoré chcete 
odoslať, a potom na položku Vybrať všetko 

v ľavom hornom rohu obrazovky. Ťuknite na 
položky Priložiť > Bluetooth. Skontrolujte, či 

je rozhranie Bluetooth zapnuté, a ťuknite na 
možnosť Vyhľadanie zariadení. Potom ťuknite 
na zariadenie, do ktorého chcete dáta zaslať.

*  Pripojenie k FTP (len v prípade, ak telefón 

podporuje server FTP): Na základnej obrazovke 
ťuknite na tlačidlo Ponuka  > Nastavenia 

systému > Bluetooth. Uistite sa, že rozhranie 
Bluetooth je zapnuté. Ťuknutím na položku 
Urobiť zariadenie viditeľným zviditeľnite 
zariadenie pre ostatné zariadenia Bluetooth. 
Potom vyhľadajte ďalšie zariadenie. Vyhľadajte 
službu, ktorú chcete a pripojte sa k serveru FTP.
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TIP
Podporovaná verzia rozhrania Bluetooth 

je Bluetooth 3.0, ktorá je certifi kovaná 

spoločnosťou Bluetooth SIG. Je kompatibilná 

s ostatnými zariadeniami certifi kovanými 

spoločnosťou Bluetooth SIG.

-  Ak chcete vyhľadať tento telefón z iných 
zariadení, na základnej obrazovke ťuknite na 
tlačidlo Ponuka  > Nastavenia systému > 

Bluetooth. Uistite sa, že rozhranie Bluetooth je 
zapnuté. Ťuknutím na položku Urobiť zariadenie 
viditeľným zviditeľnite zariadenie pre ostatné 
zariadenia Bluetooth. Predvolene je nastavená 2 
minútová viditeľnosť.

-  Ak chcete zmeniť časový interval viditeľnosti, 
ťuknite na tlačidlo Ponuka  > Časový limit 
viditeľnosti. Vyberte spomedzi možností 2 minúty, 
5 minút, 1 hodina alebo Časový limit nikdy.

-  Podporované profily sú HFP/HSP, A2DP, AVRCP, 
OPP, FTP(Server) a PBAP, HID.

Použitie údajov
Môžete overiť aktuálny objem prenesených údajov, 
nastaviť povolenie/zakázanie mobilných dátových 
prenosov alebo nastaviť limit pre mobilné dátové 
prenosy.

Mobilné dáta - posunutím tlačidla doprava 
povolíte mobilné dátové prenosy.
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Nastavenia
Obmedzenie používania mobilných dát - 
začiarkavacie políčko na nastavenie limitu pre 
mobilné dátové prenosy.

Hovor
Môžete nakonfigurovať nastavenia telefónneho 
hovoru, ako napr. presmerovanie hovoru 
alebo iné špeciálne funkcie ponúkané vaším 
poskytovateľom.

Viac...

Režim Lietadlo 
Režim Lietadlo vám umožňuje rýchlo vypnúť 
všetky prostriedky bezdrôtovej komunikácie.

1  Na obrazovke Bezdrôtové pripojenie a 

siete ťuknite na položku Viac a potom 
označením začiarkavacieho políčka aktivujte 
režim Lietadlo. (Zobrazí sa modrá značka 
začiarknutia.)

2  Opakovaným ťuknutím ho vypnite.

ALEBO

1  Stlačte a podržte tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť  
a ťuknite na položku Lietadlo.

2  Stlačte a podržte tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť  
a ťuknutím na položku Lietadlo vypnite režim 
Lietadlo.
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Wi-Fi Direct
Označením príslušného políčka aktivujte funkciu 
Wi-Fi Direct. Nastavte názov zariadenia Wi-Fi 
Direct a vyhľadávanie iných zariadení.

Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi
Svoj telefón môžete použiť aj na zabezpečenie 
mobilného širokopásmového pripojenia až pre 8 
ďalších zariadení. Vytvorte hotspot a zdieľajte svoje 
pripojenie.

Ak chcete vytvoriť prenosné prístupové miesto 
hotspot, na základnej obrazovke ťuknite na položky 
tlačidlo Ponuka  > Nastavenia systému. 
V časti Bezdrôtové pripojenie a siete ťuknite 

na položky Viac > Prenosné prístupové miesto 

hotspot Wi-Fi. Potom opakovaným ťuknutím na 
položku Prenosné prístupové miesto hotspot 

Wi-Fi aktivujte túto funkciu. Značka začiarknutia 
signalizuje, že táto funkcia je aktívna. Ťuknutím na 
položku Konfigurovať prístupové miesto Wi-Fi 
zmeňte SSID, typ zabezpečenia a heslo.
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Nastavenia

POZNÁMKA
Mobilné prístupové body vyžadujú príslušný 

dátový paušál. Zariadenia pripojené k vášmu 

mobilnému prístupovému bodu spotrebúvajú 

údaje z dátového paušálu. Paušály nie sú 

neobmedzené a v prípade prekročenia 

povoleného objemu dát sa môžu účtovať 

vysoké dodatočné poplatky. Výkon sa môže 

líšiť v závislosti od počtu pripojených zariadení 

a ďalších faktorov. Ak nepoužijete heslo, iní 

používatelia budú môcť využívať váš mobilný 

prístupový bod.

Dátový tethering

Aktiváciou dátového tetheringu a pripojením 
telefónu k počítaču pomocou kábla USB môžete 
tento telefón použiť na zabezpečenie dátového 
pripojenia pre počítač.

Ak chcete využiť funkciu dátového tetheringu 

medzi telefónom a počítačom pomocou kábla 

USB

1  Telefón pripojte k počítaču pomocou kábla 
USB.

2  Zobrazí sa výzva k výberu typu pripojenia USB. 
Potvrďte ťuknutím na položku Tethering USB.
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POZNÁMKA
-  Dátový tethering vyžaduje príslušný dátový 

paušál. Zariadenia pripojené funkciou 

Tethering spotrebúvajú predplatené dáta 

z vášho dátového paušálu. Paušály nie 

sú neobmedzené a v prípade prekročenia 

povoleného objemu dát sa môžu účtovať 

vysoké dodatočné poplatky. Výkon sa môže 

líšiť v závislosti od počtu pripojených zariadení 

a ďalších faktorov.

-  Pri používaní funkcie Tethering USB nemôžete 

cez počítač pristupovať ku karte microSD v 

telefóne.

NFC
LG-P760 je mobilný telefón s podporou 
technológie NFC. NFC (Near Field Communication) 
je technológia bezdrôtovej konektivity, ktorá 
umožňuje realizovať obojsmernú komunikáciu 
medzi elektronickými zariadeniami. Funguje na 
vzdialenosť niekoľkých centimetrov. Svoj obsah 
so značkou NFC alebo iným zariadením môžete 
zdieľať jednoduchým dotykom vášho zariadenia. 
Ak sa zariadením dotknete značky NFC, na 
zariadení sa zobrazí obsah značky.
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Nastavenia

POZNÁMKA
Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali ani inak 

nepoškodili vnútro krytu batérie, pretože sa tam 

nachádza anténa NFC.

Zapnutie alebo vypnutie NFC - Na základnej 
obrazovke sa dotknite a posuňte schránku 
oznámení nadol a následne zvolením ikony NFC 
zapnite túto funkciu.

POZNÁMKA
Keď je aktivovaný režim Lietadlo, aplikáciu NFC 

je možné ďalej používať.

Používanie NFC - ak chcete používať funkciu NFC, 
uistite sa, že zariadenie je zapnuté a v prípade, ak 
je nastavenie NFC zakázané, povoľte ho.

Android Beam
Webovú stránku alebo iný obsah môžete zo svojej 
obrazovky poslať do iného zariadenia tak, že 
zariadenia umiestnite vedľa seba (obvykle zadnými 
stranami).

POZNÁMKA
Ubezpečte sa, že obidve zariadenia sú 

odomknuté, podporujú funkciu Near Field 

Communication (NFC) a majú zapnutú funkciu 

NFC a aj Android Beam™.
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VPN
Zobrazí zoznam virtuálnych privátnych sietí (VPN), 
ktoré ste v minulosti nakonfigurovali. Umožňuje 
pridávať rôzne druhy sietí VPN.

Mobilné siete 
Umožňuje nastaviť možnosti pre prenos dát 
v roamingu, režim siete a operátorov, názvy 
prístupových bodov (APN) atď.

POZNÁMKA
Pred použitím pamäte prístupových oprávnení 

musíte nastaviť kód PIN zámky obrazovky alebo 

heslo.

ZARIADENIE

Zvuk
Upravte zvuk, predvolené nastavenia upozornení a 
vibračný režim. Taktiež môžete spravovať zvukovú 
a hmatovú spätnú väzbu.

Zvukové profily – umožňuje vám nastaviť zvukový 
profil na možnosť Zvuk, Iba vibrovanie alebo Tichý.

Hlasitosti - nastavenia hlasitosti telefónu upravte 
podľa vlastných potrieb a prostredia.



184

VYZVÁŇANIE A UPOZORNENIA
Zvonenie telefónu - vyberte zvonenie pre 
prichádzajúce hovory.

Zvuky oznámení - vyberte zvonenie pre 
oznámenia; napr. pri prijatí nových správ alebo 
udalostiach v kalendári.

Tón zvonenia s vibrovaním – začiarkavacie 
políčko pre vibračnú odozvu na hovory a 
upozornenia.

Doba ticha – posúvaním tlačidla nastavte časy, 
kedy sa majú vypnúť všetky zvuky okrem budíka 
a médií.

ODOZVA NA DOTYK A SYSTÉM
Tóny pri dotyku klávesnice - vyberte, či chcete pri 
používaní klávesnice počuť tóny.

Zvuky pri dotyku - vyberte, či chcete počuť zvuk 
pri ťuknutí na tlačidlá, ikony a iné položky na 
obrazovke.

Zvuky uzamknutia obrazovky - vyberte, či 
chcete počuť zvuk pri zablokovaní a odblokovaní 
obrazovky.

Vibrácie pri dotyku – vyberte, či chcete, aby 
telefón vibroval pri dotyku tlačidiel a klávesov.

Nastavenia
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Zobrazenie
Jas – slúži na nastavenie jasu obrazovky.

Automatické otočenie obrazovky – nastavte, 
ak chcete, aby pri otáčaní telefónu obrazovka 
automaticky menila orientáciu.

Časový limit obrazovky – nastavte časové 
oneskorenie pred automatickým vypnutím 
obrazovky.

Typ písma displeja - vyberte požadovaný typ 
písma.

Veľkosť písma - vyberte požadovanú veľkosť 
písma.

Osvetlenie tlačidiel vpredu – ťuknite pre 
nastavenie možností osvetlenia tlačidiel vpredu.

Podsvietenie predných tlačidiel: označte 
toto políčko, ak chcete nastaviť podsvietenie 
predných tlačidiel (tlačidlo Ponuka, tlačidlo 
Domov, tlačidlo Späť) pri používaní zariadenia.

Dĺžka podsvietenia predných tlačidiel: vyberte, 
ako dlho zostanú predné tlačidlá podsvietené pri 
zapnutej obrazovke.

Základná obrazovka
Animácia - nastavte, či máte záujem o animované 
prechody v rámci všetkých podporovaných 
efektov (vrátane navigácie medzi obrazovkami), 
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prípadne či chcete telefón používať bez voliteľných 
animačných efektov (toto nastavenie nemá dosah 
na animácie vo všetkých aplikáciách).

Efekt obrazovky - umožňuje vám zvoliť typ efektu, 
ktorý chcete zobraziť, keď sa skĺznete prstom z 
prostredia jednej základnej obrazovky na druhú.

Tapeta - umožňuje vám nastaviť tapetu.

Rolovať tapetu - začiarkavacie políčko, ktoré 
umožňuje rolovať obrazovku namiesto toho, aby 
bola zobrazená ako statický obrázok.

Rolovať obrazovku dookola - začiarkavacie 
políčko, ktoré pri rolovaní po poslednej obrazovke 
zobrazí opäť prvú obrazovku.

Obnovenie a zálohovanie základnej obrazovky 
- vyberte pre zálohovanie a obnovu konfigurácií 
aplikácií/miniaplikácií a motívu.

Uzamknutá obrazovka

OBRAZOVKA
Vybrať zámku obrazovky - slúži na nastavenie 
vzoru odomknutia na zabezpečenie telefónu.

Žiadna - žiadna zámka obrazovky.

Pretiahnuť - odomknutie vykonať skĺznutím 
prsta po ľubovoľnej časti obrazovky.

Nastavenia
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Odomknúť tvár - odomkne obrazovku 
prostredníctvom rozpoznania tváre. Postupujte 
podľa pokynov. Budete vyzvaní k výberu 
záložného vzoru a/alebo kódu PIN.

Vzor - otvorí niekoľko obrazoviek za sebou, 
ktoré vás usmernia pri vytváraní vzoru na 
uzamknutie obrazovky. Odporúča sa nastaviť aj 
záložný kód PIN pre prípad, ak by ste zabudli 
vzor. Potom môžete nastaviť, či sa na tapete 
na obrazovke odomknutia majú zobrazovať 
informácie o vlastníkovi; časovač uzamknutia, 
vibrovanie pri dotyku a či má byť vzor viditeľný.

PIN - zadajte číselný kód PIN na odomknutie 
obrazovky.

Heslo - zadajte heslo na odomknutie obrazovky.

Tapeta - vyberte motív pre základnú alebo 
uzamknutú obrazovku.

Hodiny a zástupcovia - prispôsobte hodiny a 
skratky na obrazovke uzamknutia.

Informácie o majiteľovi - na uzamknutej 
obrazovke sa zobrazia informácie o majiteľovi.

ČAS ZABLOKOVANIA
Časovač zablokovania - kým je váš telefón v 
režime spánku, po uplynutí nastaveného časového 
intervalu sa zablokuje. Ak je však v ponuke Vybrať 
zámku obrazovky zvolená položka Žiadne, telefón 
sa neodblokuje.
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Hlavný vypínač okamžite blokuje - bez ohľadu 
na nastavenie časovača zablokovania sa telefón 
zablokuje okamžite po stlačení vypínacieho 
tlačidla. Ak je však v ponuke Vybrať zámku 
obrazovky zvolená položka Žiadne, telefón sa 
neodblokuje.

Úložný priestor

INTERNÁ PAMÄŤ
Môžete monitorovať využité a dostupné miesto v 
systémovej pamäti.

Celkové miesto - udáva celkový objem voľného 
miesta na karte microSD vloženej v telefóne. Delí 
sa podľa typu uložených súborov.

KARTA SD
Môžete monitorovať využité a dostupné miesto na 
karte microSD.

Odpojiť kartu SD - ťuknutím na túto položku 
odpojíte kartu microSD od telefónu, aby ste ju 
mohli bezpečne vybrať zo zariadenia.

Vymazať kartu SD - natrvalo vymaže všetko, čo 
máte uložené na karte microSD, a pripraví ju na 
použitie v telefóne. 

Nastavenia
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Šetrič energie (úsporný režim)
Zapnúť šetrič energie - vyberte úroveň, pri ktorej 
chcete zapnúť šetrič energie.

Tipy šetriča energie - dotykom zobrazte tipy pre 
šetrič energie.

POLOŽKY ŠETRIČA NAPÁJANIA - túto položku 
vyberte, ak chcete pri takmer vybitej batérií vypnúť 
určité funkcie.

Automatická synchronizácia - vypnite 
automatickú synchronizáciu.

Wi-Fi - vypnite rozhranie Wi-Fi, ak sa nevyužíva.

Bluetooth - ak nie ste pripojení, vypnite rozhranie 
Bluetooth.

Vibrovať pri dotyku - vypnite dotykovú spätnú 
väzbu.

Jas - nastavte jas.

Časový limit obrazovky - nastavte časový limit pre 
vypnutie obrazovky.

Osvetlenie tlačidiel vpredu - nastavte časový limit 
pre osvetlenie tlačidiel vpredu.

INFORMÁCIE O BATÉRII - zobrazte množstvo 
energie spotrebúvanej zariadením.

Aplikácie
Ponuku Nastavenia aplikácií môžete použiť 
na zobrazenie podrobností o aplikáciách 
nainštalovaných v telefóne, správu ich údajov, 
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vynútenie si ich zastavenia a nastavenie, či 
chcete povoliť inštaláciu aplikácií, ktoré získate z 
webových lokalít alebo e-mailu. Ak chcete zobraziť 
informácie o nainštalovaných aplikáciách, ťuknite 
na položky Prevzaté, Na karte SD, Spustené alebo 
Všetky.

OSOBNÉ

Kontá a synchronizácia
V ponuke Účty a synchronizácia môžete pridávať, 
odstraňovať a spravovať kontá GoogleTM, ako aj 
iné podporované kontá. Tieto nastavenia slúžia 
aj na ovládanie toho, ako a či všetky aplikácie 

odosielajú, prijímajú a synchronizujú údaje podľa 
vlastných harmonogramov a či všetky aplikácie 
môžu automaticky synchronizovať používateľské 
údaje. GmailTM, Kalendár a ďalšie aplikácie tiež 
môžu mať svoje vlastné nastavenia určujúce 
ako synchronizujú údaje; podrobnosti nájdete v 
častiach venovaných týmto aplikáciám. Posunutím 
položky  doprava povolíte pridanie konta 
alebo synchronizáciu. Stlačením položky PRIDAŤ 
KONTO pridajte nové konto.

Nastavenia
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Služby zistenia polohy
Ponuka Služby zistenia polohy slúži na nastavenie 
preferencií pre používanie a zdieľanie vašej 
aktuálnej polohy pri vyhľadávaní informácií a 
využívaní aplikácií využívajúcich údaje o polohe 
(napr. Mapy).

Služba ohľadne pozície Google - začiarkavacie 
políčko pre používanie informácií zo siete Wi-Fi a 
mobilných sietí na určenie vašej približnej polohy, 
ktorá sa využíva pri vyhľadávaní v aplikácii Google 
Mapy alebo iných programoch. Keď označíte túto 
možnosť, zobrazí sa výzva k potvrdeniu súhlasu s 
anonymným zdieľaním vašej polohy s lokalizačnou 
službou Google.

Satelity GPS - začiarkavacie políčko, ktoré 
umožňuje samostatnému satelitnému prijímaču 
GPS vo vašom telefóne stanoviť vašu polohu s 
presnosťou na niekoľko metrov („úroveň ulíc“). 
Reálna presnosť technológie GPS je závislá od 
voľného výhľadu na oblohu a iných faktorov.

Lokalizácia a vyhľadávanie Google – umožnite 
spoločnosti Google použiť vašu polohu na 
zlepšenie výsledkov vyhľadávania a iných služieb.

Zabezpečenie
Nastavenia zabezpečenia slúžia na konfiguráciu 
nastavení na ochranu telefónu a údajov v ňom.
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UZAMKNUTIE KARTY SIM
Nastaviť uzamknutie karty SIM - otvorí obrazovku, 
na ktorej môžete nastaviť, či sa na použitie má 
vyžadovať kód PIN, prípadne vám (v prípade 
nastavenia tejto funkcie) umožňuje zmeniť kód 
PIN.

HESLÁ
Zadávanie hesla je zobrazené - začiarkavacie 
políčko na krátke zobrazenie každého znaku v 
heslách, aby ste pri zadávaní videli vkladané 
znaky.

SPRÁVA ZARIADENÍ
Správcovia zariadení - pridanie alebo odstránenie 
administrátorov zariadenia.

Neznáme zdroje - povolí inštaláciu aplikácií z 
iných zdrojov ako je lokalita Play Store.

ÚLOŽNÝ PRIESTOR NA POVERENIA
Dôveryhodné prístupové oprávnenia - 
začiarkavacie políčko na povolenie prístupu 
aplikácií k šifrovanému úložnému priestoru na 
zabezpečovacie certifikáty, sprievodné heslá a 
iné poverenia. Úložný priestor na poverenia sa 
používa na nadväzovanie niektorých druhov VPN 
a Wi-Fi pripojení. Ak ste ešte nenastavili heslo pre 

Nastavenia
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zabezpečený úložný priestor na poverenia, toto 
nastavenie je neaktívne.

Inštalácia z úložiska - dotykom nainštalujte 
bezpečnostný certifikát z karty microSD.

Vymazať poverenia - po zobrazení výzvy k 
potvrdeniu príslušnej operácie vymaže všetky 
bezpečnostné certifikáty a sprievodné prístupové 
údaje a odstráni heslo samotného zabezpečeného 
úložného priestoru.

Jazyk a vstup
Vyberte jazyk pre text v telefóne a konfiguráciu 
klávesnice na obrazovke vrátane slov pridaných 
do slovníka.

Jazyk - vyberte jazyk, ktorý chcete používať v 
telefóne.

Osobný adresár - umožňuje vám prehliadať, 
upravovať a pridávať slová do osobného slovníka.

KLÁVESNICA A METÓDY VSTUPU
Predvolené - zobrazí predvolený typ klávesnice.

Označte začiarkavacie políčko klávesnice, ktorú 
chcete používať. Na výber sú možnosti Hlasové 
zadávanie textu Google a Klávesnica LG. Ťuknutím 
na položku  nakonfigurujte nastavenia každej 
klávesnice.
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HOVORENÉ SLOVO
Hlasové vyhľadávanie - dotykom nakonfigurujte 
nastavenia hlasového vyhľadávania.

Výstup text-na-reč - dotykom nastavte 
uprednostnený mechanizmus alebo všeobecné 
nastavenia pre výstup text-na-reč.

MYŠ/TRACKPAD
Rýchlosť kurzora - nastavte rýchlosť kurzora.

Zálohovanie a reset

ZÁLOHOVANIE A RESET
Zálohovať moje údaje - zálohujte údaje aplikácií, 
heslá k sieťam Wi-Fi a ďalšie nastavenia na 
servery Google.

Zálohovať konto - zobrazí kontá, ktoré sa 
momentálne zálohujú.

Automaticky obnoviť - keď inštalujete aplikáciu, 
obnovte zálohované nastavenia a údaje.

OSOBNÉ ÚDAJE
Obnovenie nastavení z výroby - vymaže všetky 
údaje v telefóne.

Nastavenia
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SYSTÉM

Dátum a čas
Nastavte svoje preferencie pre zobrazenie dátumu 
a času.

Zjednodušenie ovládania
Nastavenia možnosti Zjednodušenie ovládania 
je možné použiť na nakonfigurovanie doplnkov 
na zjednodušenie ovládania nainštalovaných v 
telefóne.

POZNÁMKA
Aby ho bolo možné vybrať, sú potrebné ďalšie 

doplnky.

Pripojenie

PRIPOJENIE USB
USB Typ pripojenia - otvorí dialógové okno, v 
ktorom môžete zvoliť predvolený režim pripojenia 
pri pripojení telefónu k PC prostredníctvom 
rozhrania USB. Na výber sú možnosti Len 

nabíjanie, Synchronizácia médií (MTP), Tethering 

USB, LG softvér a Fotoaparát (PTP).
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Nastavenia
Požiadať o pripojenie - začiarkavacie políčko, 
pri ktorého označení sa vás telefón spýta, 
prostredníctvom ktorého režimu pripojenia USB sa 
má pripojiť k PC.

Pomoc - dotykom získate informácie o 
jednotlivých typoch pripojenia USB.

Možnosti pre vývojára
Ladenie USB - začiarkavacie políčko na 
nastavenie režimu ladenia, keď je pripojené 
zariadenie USB.

ID vývojového zariadenia - zobrazí ID vývojového 
zariadenia.

Zostať aktívny- pri aktivácii sa obrazovka počas 
nabíjania nikdy neprepne do režimu spánku.

Povoliť simulované lokality - začiarkavacie políčko 
na povolenie simulovaných lokalít.

Kontrola HDCP

Heslo zálohy pracovnej plochy - umožňuje vám 
nastaviť heslo zálohy pracovnej plochy.

POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE
Striktný režim zapnutý - začiarkavacie políčko 
aktivácie blikania obrazovky, keď aplikácia pracuje 
dlhý čas v hlavnom vlákne.

Poloha kurzora - začiarkavacie políčko na 
zobrazenie údajov o dotyku na obrazovke.
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Zobraziť dotyky - začiarkavacie políčko na 
zobrazenie vizuálnej spätnej väzby pri dotyku 
obrazovky.

Zobraziť aktualizácie obrazovky - začiarkavacie 
políčko na aktiváciu blikania oblastí na obrazovke 
po aktualizácii.

Zobraziť využitie CPU - začiarkavacie políčko na 
zobrazenie vrstvy s aktuálnym využitím CPU.

Vnútiť vykresľovanie GPU - začiarkavacie políčko 
na používanie 2D hardvérovej akcelerácie na 
zvýšenie grafického výkonu.

Mierka animácie okna - vyberte, ak chcete 
nastaviť mierku animácie okna.

Mierka animácie prechodu - vyberte, ak chcete 
nastaviť mierku animácie prechodu.

APLIKÁCIE
Neponechávať aktivity - začiarkavacie políčko na 
ukončenie každej aktivity, keď ju používateľ opustí.

Limit spracovania na pozadí - nastavte 
uprednostnený limit pre spracovanie v pozadí.

Zobraziť všetky ANR - začiarkavacie políčko 
na zobrazenie dialógového okna Aplikácia 
neodpovedá pre aplikácie v pozadí.
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Informácie o telefóne
Preštudujte si právne informácie, skontrolujte stav 
telefónu a verziu softvéru a vykonajte aktualizáciu 
softvéru.

Nastavenia
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Aktualizácia softvéru telefónu
Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať 
firmvér v telefóne na najnovšiu verziu z internetu 
bez toho, aby bolo potrebné navštíviť servisné 
stredisko. 
Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete 
na stránke:
http://www.lg.com
Keďže program na aktualizáciu firmvéru v 
mobilnom telefóne vyžaduje maximálnu pozornosť 
používateľa počas celého trvania procesu 
aktualizácie, skôr ako budete postupovať ďalej, 
vždy si prečítajte všetky pokyny a poznámky v 
každom kroku. Pozor – pri odpojení dátového 

kábla USB alebo batérie počas aktualizácie môže 
dôjsť k vážnemu poškodeniu mobilného telefónu.

Aktualizácia softvéru mobilného 
telefónu LG pomocou služby 
Over-the-Air (OTA)
Pomocou tejto funkcie je možné jednoducho 
aktualizovať firmvér telefónu na novšiu verziu 
pomocou služby OTA bez pripájania dátového 
kábla USB. Táto funkcia je dostupná iba vtedy, 
keď spoločnosť LG vytvorí novšiu verziu firmvéru 
určeného pre vaše zariadenie.  
Najskôr môžete skontrolovať verziu softvéru vášho 
mobilného telefónu:

Aktualizácia softvéru



200

Ťuknite na tlačidlo Ponuka  > Nastavenia 

systému > O telefóne. V spodnej časti zoznamu 
môžete overiť verziu softvéru.

Ak chcete vykonať aktualizáciu softvéru telefónu, 
ťuknite na tlačidlo Ponuka  > Nastavenia 

systému > Informácie o telefóne > Aktualizácia 

softvéru > Skontrolovať dostupnosť aktualizácie.

POZNÁMKA
Spoločnosť LG si vyhradzuje právo vytvárať 

aktualizácie fi rmvéru iba pre vybrané modely 

podľa vlastného uváženia a nezaručuje 

dostupnosť novšej verzie fi rmvéru pre všetky 

modely telefónov.

POZNÁMKA

Vaše osobné údaje - vrátane informácií o 

konte Google a iných kontách, údajov a 

nastavení systému a aplikácií, všetkých 

prevzatých aplikácií a licencie DRM - sa môžu 

pri aktualizácii softvéru telefónu stratiť. Preto 

vám spoločnosť LG pred aktualizáciou softvéru 

telefónu odporúča zálohovať svoje osobné údaje. 

Spoločnosť LG nepreberá zodpovednosť za 

žiadne straty osobných údajov.

Aktualizácia softvéru
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Autorské práva a obchodné značky
DivX Mobile  
INFORMÁCIE O VIDEU DIVX: DivX® je formát 
digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, 
LLC, ktorá je dcérskou spoločnosťou spoločnosti 
Rovi Corporation. Tento telefón je zariadenie s 
oficiálnym certifikátom DivX®, ktoré prehráva 
video vo formáte DivX. Podrobnejšie informácie 
a softvérové nástroje na konvertovanie vašich 
súborov na súbory DivX video nájdete na lokalite 
divx.com.

ČO JE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie 
s certifikátom DivX Certified® musí byť 
zaregistrované, aby mohlo prehrávať zakúpené 
filmy vo formáte DivX Video-on-Demand (VOD). 

Ak chcete získať registračný kód, nájdite časť 
DivX VOD v ponuke nastavení zariadenia. Ďalšie 
informácie o registrácii nájdete na lokalite vod.
divx. com. 

Obsahuje certifikáciu DivX Certified® na 

prehrávanie videa DivX® s rozlíšením až HD 

720p vrátane prémiového obsahu.

DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú 
ochranné známky spoločnosti Rovi Corporation 
alebo jej dcérskych spoločností a používajú sa 
na základe licencie.
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Pre telefón LG-P760 je k dispozícii nasledujúce príslušenstvo. (Nižšie popísané položky môžu byť voliteľné.)

Cestovný adaptér Dátový kábel

Telefón LG-P760 
pripojte k počítaču.

Návod na používanie

Získajte podrobnejšie 
informácie o telefóne 
LG-P760.

Stereofónna 

slúchadlová súprava

Batéria

Príslušenstvo

POZNÁMKA:

-  Vždy používajte originálne príslušenstvo značky LG. 
Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti 
záruky.

-  V rôznych oblastiach sa príslušenstvo môže líšiť.
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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 z nich odstránite ľahko aj sami.

Správa Možné príčiny Možné riešenia

Chyba karty SIM
V telefóne nie je SIM 
karta alebo je nesprávne 
vložená.

Uistite sa, že ste kartu SIM vložili správne.

Žiadne sieťové 
pripojenie/strata 
spojenia so sieťou

Signál je slabý alebo sa 
nachádzate mimo siete 
operátora.

Operátor aplikoval nové 
služby.

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

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

Kódy sa nezhodujú

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

Dva zadané kódy 
nesúhlasia.

Ak kód zabudnete, kontaktujte vášho poskytovateľa 
služieb.

Žiadna aplikácia 
sa nedá nastaviť

Nie je podporovaná 
poskytovateľom služieb 
alebo je potrebná 
registrácia.

Obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Riešenie problémov
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Správa Možné príčiny Možné riešenia

Hovory nie sú k 
dispozícii

Chyba vytáčania 

Vložená nová karta SIM. 

Dosiahnutý predplatený 
limit poplatkov.

Neoverená nová sieť.

Skontrolujte nové obmedzenia.

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

Telefón sa nedá 
zapnúť

Tlačidlo Zap./Vyp. bolo 
stlačené príliš krátko.

Batéria nie je nabitá. 

Kontakty batérie sú 
špinavé.

Stlačte tlačidlo Zap./Vyp. aspoň na dve sekundy.

Nabite batériu. Skontrolujte indikátor nabíjania na 
displeji.

Očistite kontakty batérie.
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Riešenie problémov

Správa Možné príčiny Možné riešenia

Chyba nabíjania

Batéria nie je nabitá.

Vonkajšia teplota je príliš 
vysoká alebo nízka.

Problém s kontaktmi

Žiadne napätie

Chybná nabíjačka

Nesprávna nabíjačka

Chybná batéria

Nabite batériu.

Uistite sa, že sa telefón nabíja pri normálnej teplote.

Skontrolujte nabíjačku a pripojenie k telefónu. 
Skontrolujte kontakty batérie a v prípade potreby ich 
očistite.

Nabíjačku zapojte do inej zásuvky.

Ak sa nabíjačka nezahrieva, vymeňte ju.

Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti LG. 

Vymeňte batériu.

Nepovolené číslo
Je zapnutá funkcia 
Pevné vytáčané číslo.

Skontrolujte ponuku Nastavenia a funkciu vypnite.
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Správa Možné príčiny Možné riešenia

Nie je možné 
prijať/odoslať SMS 
a obrázok

Pamäť je plná Z telefónu vymažte niektoré správy.

Súbory nemožno 
otvoriť

Nepodporovaný formát 
súboru

Skontrolujte formáty súborov, ktoré môžu byť 
podporované.

Karta SD 
nefunguje

Podporuje sa súborový 
systém FAT16, FAT32

Skontrolujte súborový systém karty SD pomocou čítačky 
kariet alebo naformátujte kartu SD pomocou telefónu.

Pri prijímaní 
hovoru sa 
obrazovka 
nezapne.

Problém so snímačom 
blízkosti

Ak používate ochranný film alebo puzdro, skontrolujte, či 
nezakrýva oblasť okolo snímača blízkosti. Uistite sa, že 
je okolie snímača blízkosti čisté.

Žiaden zvuk Vibračný režim
Skontrolujte stav nastavení ponuky zvukov a presvedčte 
sa, či nie je aktívny vibračný alebo tichý režim.



208

Riešenie problémov

Správa Možné príčiny Možné riešenia

Zavesenie alebo 
zamrznutie

Prerušovaný problém so 
softvérom

Vyberte batériu, znova ju vložte a zapnite telefón.

Pokúste sa spustiť službu na aktualizáciu softvéru 
prostredníctvom webovej lokality.

Telefón je 
uzamknutý a 
nefunguje.

Reštartovanie telefónu

1. Vypnite telefón.

2. Odstránenie krytu batérie.

3. Nainštalujte batériu.

4. Zatvorte kryt.

5. Znova zapnite telefón.
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Before you start using the 
phone, please read this!
Please check to see if any problems you have 
encountered with your phone are described 
in this section before taking the phone in for 
service or calling a service representative.

1. Phone Memory
In order to make more memory available, you 
will have to manage your applications and 
delete some data, such as applications or 
messages.

Managing Applications 

1  From the Home screen, tap the Menu 
Key  and tap App settings.

2  When the list of applications appears, 
scroll and tap the application you want 
to disable.

3  Tap Uninstall and then tap OK to confirm 
that you want to uninstall the desired 
application.

2. Optimizing Battery Life
You can extend your battery’s life between 
charges by turning off features that you don’t 
need to run constantly in the background. You 

Getting to know your phone
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can also monitor how applications and system 
resources consume battery power. 

To extend the life of your battery

-  Turn off radio communications that you aren’t 
using, such as Wi-Fi, Bluetooth, or GPS. 

-  Lower screen brightness and set a shorter 
screen timeout.

-  Turn off automatic syncing for Gmail™, 
Calendar, Contacts, and other applications.

-  Some applications you have downloaded may 
cause your battery power to be reduced.

-  While using downloaded applications, check 
the battery charged level.

To view the battery charge level

1  From the Home screen, tap the Menu 
Key  and tap System settings > 
About phone > Battery.

2  The battery status (charging or not 
charging) and level are displayed on the 
top menu of the screen.

To monitor and control what uses the 
battery

1  From the Home screen, tap the Menu 
Key  and tap System settings > 
Power Saver > Battery use.

2  The bottom of the screen displays 
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Getting to know your phone
battery usage time. Either how long 
since last connected to a power source, 
or if connected to a power source, how 
long you were last running on battery 
power. The screen also lists applications 
or services using battery power from 
greatest amount to least.

3.  Installing an Open Source 
Operating System

Installing an open source operating system on 
your phone and not using the operating system 
provided by the manufacturer can cause your 
phone to malfunction.

Warning

• If you install and use an OS other than 
the one provided by the manufacturer, 
your phone is no longer covered by the 
warranty. 

• To protect your phone and personal data, 
download applications only from trusted 
sources, such as Play Store. If some 
applications are not properly installed on 
your phone, your phone may not work 
properly- or serious errors may occur. You 
will need to uninstall those applications and 
all of its data and settings from the phone.



5

4.  Using the Swipe, Face 
Unlock, Pattern, PIN, or 
Password

Set the Face unlock, or an unlock Pattern, PIN, 
or Password to secure your phone. To set the 
screen lock, follow the process below.

From the Home screen, tap the Menu Key 
, tap System settings > Lock screen 

> Select screen lock and select among 
None, Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN or 
Password.

NOTE
In case that you would have trouble with 

Face Unlock, you can unlock the screen 

with the unlock pattern and/or PIN as a 

backup.
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Getting to know your phone

Warning

Take precautions when using an Unlock 

Pattern, PIN, or Password. It is very 

important that you remember the screen 

unlock information you set. You are 

allowed 5 attempts to enter your screen 

unlock information. If you used up all 5 

opportunities, you will have to wait 30 

seconds to attempt unlocking the phone 

again.

When you can’t recall your Unlock 
Pattern, PIN, or Password: 

If you logged into a Google account on the 
phone and failed to use the correct pattern 
5 times, tap Forgot pattern? You will be 
required to sign in with your Google account 
and prompted to create a new unlock pattern.

If you have set a backup PIN, you can unlock 
the screen with keying in the backup PIN.

If you haven’t created a Google account on 
the phone or you forgot your PIN or Password, 
you need to perform a hard reset. Or, you can 
unlock the phone with the Backup pin.
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5.  Using Hard Reset (Factory 
Reset)  

If your phone needs to be restored to its 
original condition, use a Hard Reset to 
initialize your phone.

1  Turn the power off. 

2  Press and hold the following keys at the 
same time for 10 seconds: Power/Lock 
Key + Up Volume Key + Down Volume 
Key.

3  The phone will turn on and perform a 
factory reset immediately.

Warning
If you perform a Hard Reset, all user 

applications and user data will be deleted. 

Please remember to back up any important 

data before performing a Hard Reset.

6. Using Safe Mode 
To recover your phone when malfunctioning.

1  Turn off your phone and reboot. When you 
see the booting animation press and hold 
the Down Volume Key . Your main 
screen will then be displayed with the 
words “Safe mode” in lower left corner.
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Getting to know your phone
2  From the Home screen, tap the Menu 

Key  and tap App settings.

3  Tap one of the available tabs at the top of 
the screen and select the application you 
wish to uninstall.

4  Tap Uninstall and OK to confirm.

5  After uninstalling the application, turn off 
and reboot your phone.

7. Using a microSD Card
Pictures, Music and Video files, can be saved 
to external memory. Before saving these files to 
external memory, you need to insert a microSD 

card. If you have not inserted a microSD card, 
you will not be able to save these items on 
external memory. 

Warning
Do not remove the microSD card without 

unmounting it fi rst. Otherwise, it may 

damage the microSD card as well as 

your phone, and the data stored on the 

microSD card may be corrupted. To remove 

the microSD card safely, from the Home 

screen, tap the Menu Key  and tap 

System settings > Storage > Unmount 

SD card > OK.
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8.  Connecting your phone to a 
computer via USB

1  Use the USB cable that was provided 
with your phone to connect the phone 
to an USB port on your computer. You’ll 
receive a notification that the USB is 
connected and can see USB connection 
mode popup.

2  Tap Media sync (MTP) to confirm that 
you want to transfer files between your 
phone’s microSD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, 
you receive a notification. Your phone’s microSD 

card is installed as a drive on your computer. 
You can now copy files to and from the 
microSD card.

9.  Opening and switching 
applications

Multitasking is easy with Android because you can 
keep more than one application running at the 
same time. There’s no need to quit an application 
before opening another. Use and switch between 
several open applications. Android manages each 
application, stopping and starting them as needed 
to ensure that idle applications don’t consume 
resources unnecessarily.
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To stop applications:

1  Touch Apps Key  > Settings > Apps 
> Running tab.

2  Scroll to the desired application and touch 
Stop to stop it.

TIP 
To return to a recent application, press and 

hold the Home Key .

The screen then displays a list of 

applications you have recently used.

10.  Installing PC Software(LG 
PC Suite)

“LG PC Suite” PC Application is a program that 
helps you connect your device to a PC via an 
USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can 
use the functions of your device from your PC.

With your “LG PC Suite” PC Application, 
You Can...

• Manage and play your media contents 
(music, movie, pictures) on your PC.

• Send multimedia contents to your device.

• Synchronises data (schedules, contacts, 
bookmarks) in your device and PC.
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• Backup the applications in your device.

• Update the software in your device.

• Backup and restore the device.

• Play multimedia content in your PC from 
another device.

NOTE 
You can use the Help menu from the 

application to fi nd out how to use your “LG 

PC Suite” PC application.

Installing “LG PC Suite” PC Application

“LG PC Suite” PC application can be 
downloaded from the LG website.

1  Go to www.lg.com and select a country of 
your choice.

2  Go to Support > MOBILE SUPPORT > 
LG Mobile Phones > Select the Model 
(LG-P760) or Go to Support > Mobile 
Phone Support > Select the Model 
(LG-P760).

3  Click PC Sync from MANUALS & 
DOWNLOAD, and click DOWNLOAD to 
download “LG PC Suite” PC software 
or Click PC Sync from Downloads, and 
click WINDOW PC Sync Download to 
download “LG PC Suite” PC software.
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Getting to know your phone
System Requirements for “LG PC Suite” 
PC software

• OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), 
Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 
32 bit/64 bit

• CPU: 1GHz or higher processor

• Memory: 512MB or higher RAM

• Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit 
color or higher

• HDD: 100 MB or more free hard disk space 
(More free hard disk space may be needed 
depending on the volume of data stored.)

• Required software: LG integrated drivers.

NOTE 
LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to 

connect an LG device and PC and installed 

automatically when you install “LG PC 

Suite” PC software.

11.  Unlock screen when using 
data connection

Your screen will go dark if untouched for a 
period of time when using a data connection. 
To turn on your LCD screen, press the Power/
Lock Key .
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12.  Hold the phone straight up

Please hold the mobile phone 

straight up as a regular phone.
While making/receiving calls or sending/
receiving data, try to avoid holding the lower 
part of the phone where the antenna is located. 
It may affect call quality.

13.  When the screen freezes

If the phone does not respond to 
user input or the screen freezes:
Remove the battery, reinsert it, then turn the 

phone on.

OR

Press and hold the Power/Lock key  for 10 

seconds to turn it off. If it still does not work, 

please contact the service centre.

14.  Do not connect your phone 
when you power on/off 
your PC 

Make sure to disconnect your phone from the 
PC when powering your PC on or off as it might 
result in PC errors.
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To turn on the phone, press and hold the Power/Lock Key for 3 seconds.

To turn off the phone, press the Power/Lock Key for 3 seconds and tap Power off and OK to confirm.

Front view 

Your Phone

Back Key 
-  Returns to the previous screen.
-  Closes pop-up menus and dialog boxes.

Home Key 
-  Returns to the Home screen from any 

screen.

Earpiece

Menu Key 
-  Displays available options for the 

current screen.

Power/Lock Key 
-  Powers your phone on/off by pressing 

and holding the key.
-  Turns your screen on and off and 

locks it.

Proximity Sensors
-  Senses proximity toward other objects, 

such as your head during a call, so 
that you do not accidentally activate 
unwanted features.

Front-Facing Camera Lens
-  Use to take a picture of yourself or to 

video chat on supported applications.

Quick Keys
- Phone Key 
- Contacts Key 

- Messaging Key 
- Applications Key 
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NOTE: Proximity sensor
When receiving and making calls, the 

proximity sensor automatically turns the 

backlight off and locks the touch screen by 

sensing when the phone is near your ear. 

This extends battery life and prevents you 

from unintentionally activating the touch 

screen during calls.

Warning 
Placing a heavy object on the phone or 

sitting on it can damage its LCD and touch 

screen functionalities. Do not cover the 

LCD’s proximity sensor with a protective 

fi lm. This can cause the sensor to 

malfunction.
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TIPS 
-  Tap the Menu Key  whenever you 

open an application to check what options 

are available.

-  If your phone has errors when you use 

it or you cannot turn it on, remove the 

battery, install it again and turn it on after 

5 seconds.

Power/Lock Key 

Volume Keys
-  Allows you to adjust the ringer and media 

volumes, or to adjust the in-call volume 
during a call. 

-  Press and hold the volume down key to 
switch to the silent mode.

TIP
Press and hold the Volume Up and Volume 

Down Keys for one second to use the 

QuickMemo.

Your Phone
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Rear view

Microphone(Main)

Microphone(Sub)

Charger/Accessory Port

3.5mm Headset Jack

microSD Card Slot

Camera 
Lens

Flash

SIM Card Slot

Battery

External speaker

-  Allows you to listen to 
sounds on your phone such 
as ringtones and music.

Back Cover

Fingertip 
cutout

Internal 
Antenna
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Getting Started
Installing the USIM card and 
battery
Before you can start exploring your new phone, 
you’ll need to set it up. To insert the  USIM card 
and battery: 

1  Hold the phone on your hand firmly. With 
the other hand, lift the back cover using the 
fingertip cutout located on the bottom of the 
cover and remove it.

Release Latch
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2  Slide the USIM card into the USIM card slot. 
Make sure the gold contact area on the card 
is facing downwards.

3  Insert the battery into place by aligning the 
gold contacts on the phone and the battery 

 and press the battery down until it clicks 
into place .
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Getting Started
4  Align the battery cover over the battery 

compartment  and press it down until it 
clicks into place .

Charging your phone
A rechargeable Li-ion battery is used to power 
your phone. A wall charger, which is included 
with your phone, is used to charge the battery. 
Ask your local LG dealer for further details 
regarding approved batteries and chargers. 
Before first time use of your phone, make sure 
the battery is fully charged. 
An uncharged battery will fully recharge after 
4 hours.
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Charging Head USB

USB Cable

NOTE 
Make sure the battery is installed before 

connecting the wall charger. If the battery 

is not installed and the wall charger is 

connected, the phone will not operate 

properly due to prolonged power cycling. 

Also, removing the battery with the wall 

charger connected may damage the 

device. Please unplug wall charger before 

removing battery.
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Getting Started

Warning!
If the touch screen does not function while 

the phone’s in the process of charging, this 

may be due to an unstable power supply. 

As a result, disconnect the USB cable 

from the device or unplug the USB power 

adapter from the power outlet.

1  Connect the cables wall adapter and USB 
cable.

2  Plug the USB cable (as shown below) into 
the phone’s Charger/Accessory Port. Make 
sure the USB symbol on the charging cable 
is facing upwards.

NOTE 
The battery must be fully charged initially to 

improve battery lifetime.
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NOTE 
Your phone has an Internal Antenna(See 

on page 17). Be careful not to scratch or 

damage this rear area, as that will cause 

loss of performance.

When charging your phone with a fully 

discharged battery, the keypad LED will 

briefl y fl ash indicating charging is occurring 

in a mode designed to prevent battery 

damage. The blinking will stop and normal 

charging will commence once a suffi cient 

minimum charge has been established.

Inserting a microSD card
Insert a microSD™ card to use the camera and 
other multimedia features. Multimedia contents 
can be saved in the microSD card. 

NOTE 
This device supports up to a 32GB microSD 

card.
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Getting Started
1  Turn the phone off before inserting or 

removing the microSD card. Remove the 
back cover.

Release Latch

2  Then insert the microSD card into the slot. 
Make sure the gold contact area is facing 
upwards.
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Removing the microSD card
To safely remove the microSD card from your 
phone, first you need to unmount it.

1  From the Home screen, tap the Menu Key 
 and tap System settings > Storage > 

Unmount SD card > OK.

2  Remove the battery cover and battery, then 
gently pull the microSD card from the slot.

Warning
Do not remove the microSD card without 

unmounting it fi rst. Otherwise, it may 

damage the microSD card as well as your 

phone, and the data stored on the microSD 

card may be corrupted.



26

Getting Started

Formatting the microSD card

Warning
All fi les stored on your microSD card are 

deleted when you format the card.

1  From the Home screen, tap the Menu Key 
 and tap System settings > Storage.

2  Tap Erase SD card and Erase SD card 
button.

3  If you set an unlock pattern, enter it and tap 
Erase everything. The card will then be 
formatted and ready to use.

NOTE
If there is content on your microSD card, 

the folder structure may be different after 

formatting since all the fi les will have been 

deleted.
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Switching between and exiting 
applications
Multi-tasking is easy with Android because 
open applications keep running even when you 
open another application. There is no need to 
quit an application before opening another. Use 
and switch among several open applications. 
Android manages each application, stopping 
and starting them as needed, to ensure that 
idle applications don’t consume battery power 
unnecessarily.

Switching between applications
-  Touch and hold the Home Key . A list 

of recently used applications will be displayed. 
Then tap the application you want to access.

To stop/exit an application

1  From the Home screen, tap the Menu Key 
 and tap App settings > Running.

2  Tap the desired application and tap Stop 
to exit.
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Touch screen tips
With the touch of your finger, you can access 
available applications, make menu selections, 
and access data saved to your phone. The 
following terms are used for describing 
the different available actions using the 
touchscreen: 

Tap - A single finger tap selects items, 
links, shortcuts and letters on the on-screen 
keyboard.

Touch and hold - Touch and hold an item on 
the screen by touching it and not lifting your 
finger until an action occurs. For example, to 
open a contact’s available options, touch and 

hold the contact in the Contacts list until the 
context menu opens.

Drag - Touch and hold an item for a moment 
and then, without lifting your finger, move your 
finger on the screen until you reach the target 
position. You can drag items on the Home 
screen to reposition them.

Swipe or slide - To swipe or slide, quickly move 
your finger across the surface of the screen, 
without pausing when you first touch it (so you 
don’t drag an item instead). For example, you can 
slide the screen up or down to scroll through a 
list, or browse through the different Home screens 
by swiping from left to right (and vice versa).

Your Home screen
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Double-tap - Double-tap to zoom on a Web 
page or a map. For example, quickly double-tap 
a section of a Web page to adjust that section 
to fit the width of the screen. You can also 
double-tap to zoom in and out when taking a 
picture (using the Camera), and when using 
Maps.

Pinch-to-Zoom - Use your index finger and 
thumb in a pinch or spread motion to zoom 
in or out when using the browser, Maps, or 
browsing pictures. You can also double-tap to 
zoom in and out when taking a picture (using 
the Camera).

Pull in (Zoom Out)

Push (Zoom In)
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Your Home screen
Rotate the screen - From many applications 
and menus, the orientation of the screen 
adjusts to the device’s physical orientation.

Rotate

NOTE
•  To select an item, tap the centre of the 

icon.

•  Do not to press too hard; the touch 

screen is sensitive enough to pick up a 

light, fi rm touch.

•  Use the tip of your fi nger to tap the option 

you want. Be careful not to tap any other 

keys or icons.

Proximity sensors
When receiving and making calls, this sensor 
automatically turns the backlight off and locks 
the touch keypad by sensing when the phone 
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is near your ear. This extends battery life and 
prevents the touch keypad from activating 
unintentionally during calls. 

Lock your phone
When you are not using the LG-P760 press the 
Power/Lock Key  to lock your phone. This 
helps prevent accidental presses and saves 
battery power. 

Also, if you do not use the phone for a while, the 
Home screen or other screen you are viewing, is 
automatically replaced with the lock screen after 
about 2 minutes of inactivity to conserve the 
battery and prevent pocket dialling.

To wake up your phone, press the Power/
Lock Key . The lock screen will appear. Slide 
the lock screen up. The last screen you were 
working on opens.

NOTE
•  The automatic screen timeout can be 

confi gured manually in Settings.

•  If there are any programs running when 

you lock the phone, they may still be 

running in lock mode. It is recommended 

that you exit all programs before entering 

the lock mode to avoid unnecessary 

charges (e.g., phone call, web access 

and data communications).
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Your Home screen

Setting Swipe, Face Unlock, 
Pattern, PIN, Password to 
unlock your phone
You can slide the screen without entering any 
information, utilize facial recognition, draw your 
own unlock Pattern or enter a PIN or Password 
to add more security to your device. To set 
Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN, or Password, 
from the Home screen tap the Menu Key  
> System settings > Lock screen > Select 
screen lock. Then choose from Swipe, Face 
unlock, Pattern, PIN, or Password and enter 
the desired information.

Caution
You are allowed 5 attempts to enter your 

screen unlock information. If you used up 

all 5 opportunities, you will have to wait 30 

seconds to attempt unlocking the phone 

again.

Quick Switch to Silent Mode
To quickly set your phone to silent mode, press 
and hold the Volume Down Key until you see 

 on the screen. 
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QuickMemo 
Use QuickMemo to practically and efficiently 
create memos during a call, with a saved 
picture or on the current phone screen.

1  Push and hold in the Volume Up and Volume 
Down buttons for one second to use the 
QuickMemo.

2  Select the desired menu option from Pen 
type, Color, Eraser, and create a memo.
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Your Home screen

3  Touch  to save the memo with the 
current screen.

NOTE 
Please use a fi ngertip while using the 

QuickMemo. Do not use your fi ngernail.

Using the QuickMemo options
While using the QuickMemo, you can easily use 
the QuickMemo options.

 –  Select if you want to use the background 
screen or not.

 – Undo or Redo.

 – Select the pen type and the colour.

 –  Erase the memo that you created.

 –  Send or share the current QuickMemo 
to/with others.

 –  Save the memo with the current screen.
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Viewing the saved QuickMemo
Goto Gallery and select the QuickMemo album. 

Home 
Simply swipe your finger to the left or right to 
view the different panels. 
You can also customize each panel with folders 
and widgets, which are shortcuts to your 
favourite applications.

NOTE
On the Home screen, you can view quick 

keys at the bottom of the screen. The quick 

keys provide easy, one-tap access to the 

functions you use the most.

Customizing your Home screen
You can customize your Home screen by 
adding quick access elements, such as 
shortcuts, widgets, folders to it, or changing 
the wallpaper. 
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Your Home screen
• Apps: Add shortcuts to applications on the 

Home screen.

• Downloads: Add shortcuts to downloaded 
applications on the Home screen.

• Widgets: Add dynamically updating widgets 
to your Home screen to allow quick access 
to applications without opening the full 
application.

• Wallpapers: Change the Home screen 
wallpaper.
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Camera
To open the Camera application, tap Apps Key  > Camera .

Getting to know the viewfinder
  Camera Switch - Allows you to switch between the 
front-facing and back-facing cameras.

   Cheese shutter – Say Cheese when you get ready to 
take a photo. 

   Brightness – This defines and controls the amount of sunlight 

entering the lens. Slide the brightness indicator along 
the bar, towards “-” for a lower brightness image, or 
towards “+” for a higher brightness image.

  Shot mode – Choose from Normal, Panorama or 
Continuous shot.
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  Settings – Tap this icon to open the settings menu. See 
Using the advanced settings.

   Camera mode – Touch this icon down to switch to video 
mode.

   Capture – Allows you to take a photo.

  Gallery – This enables you to access your saved photos 
and videos within the camera mode. Simply tap and 
your Gallery will appear on the screen.

Camera
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Video Camera
Getting to know the viewfinder

  Camera Switch - Allows you to switch between the front-
facing and back-facing cameras.

    Zoom – Zoom in or zoom out. 

  Brightness – This defines and controls the amount of 
sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator 
along the bar, towards “-” for a lower brightness video, 
or towards “+” for a higher brightness video.

  Live effect – Live effect provides various visual effects 
when taking a video.
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  Settings – Tap this icon to open the settings menu. See 
Using the advanced settings.

   Camera mode – Touch this icon up to switch to camera 
mode.

  Start recording –  Allows you to start recording.

  Gallery – This enables you to access your saved photos 
and videos from within the video camera mode. Simply 
tap and your Gallery will appear on the screen.

Video Camera




