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GT405 Ghidul utilizatorului

Felicitări pentru achiziţionarea
telefonului modern şi compact GT405
de la LG, creat să funcţioneze cu cele
mai noi tehnologii digitale pentru
comunicaţii mobile.

Casarea aparatelor vechi
1 Când simbolul unui coş de gunoi marcat cu o cruce
este ataşat unui produs, înseamnă că produsul respectă
Directiva Europeană 2002/96/CE.
2 Toate echipamentele electrice şi electronice nu trebuie
aruncate utilizând fluxul deşeurilor menajere, ci depozitate
la puncte de colectare, instituite de către autorităţile locale
sau guvernamentale.
3 Depozitarea corectă a aparatelor dvs. învechite va ajuta
la prevenirea consecinţelor negative asupra mediului
înconjurător şi a sănătăţii populaţiei.
4 Pentru informaţii suplimentare privind depozitarea
aparatelor dvs. învechite, vă rugăm să contactaţi biroul
primăriei, serviciul de depozitare a deşeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
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Instrucţiuni pentru utilizarea sigură
şi eficientă
Citiţi aceste instrucţiuni
de utilizare. Nerespectarea
acestor instrucţiuni de
utilizare poate fi periculoasă
sau ilegală.

Expunerea la
radiofrecvenţe
Informaţii privind expunerea
la radiofrecvenţe şi debitul
de absorbţie specifică (SAR).
Acest telefon mobil, modelul
GT405, a fost proiectat astfel
încât să respecte cerinţele
de siguranţă aplicabile
referitoare la expunerea la
unde radio. Aceste cerinţe
au la bază instrucţiuni
ştiinţifice, care includ marje
de siguranţă, menite să
garanteze siguranţa tuturor
persoanelor, indiferent
de vârsta şi de starea de
sănătate a acestora.
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• Instrucţiunile privind
expunerea la undele
radio utilizează o unitate
de măsură cunoscută
sub numele de Rată de
absorbţie specifică sau
SAR. Testele SAR sunt
efectuate utilizând metode
standardizate, cu telefonul
transmiţând la cel mai
ridicat nivel de putere, în
toate benzile de frecvenţă
utilizate.
• Deşi pot exista diferenţe
între nivelurile SAR ale
diferitelor modele de
telefoane LG, vă asigurăm
că toate modelele sunt
concepute pentru a
respecta toate instrucţiunile
privitoare la expunerea la
unde radio.
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• Limita SAR recomandată
de Comisia Internaţională
pentru Protecţia împotriva
Radiaţiilor Neionizate
(ICNIRP) este de 2 W/Kg
estimat în medie pe zece
(10) grame de ţesut.
• Cea mai ridicată valoare
SAR pentru acest model de
telefon la testarea de către
DASY4 pentru utilizarea la
ureche este de 0.936 W/kg
(10g) şi pentru purtarea
pe corp este de 0.626 W/
Kg(10g).
• Informaţiile datelor SAR
pentru rezidenţii ţărilor/
regiunilor care au adoptat
limita SAR recomandată de
către Institutul de Inginerie
Electrică şi Electronică(IEEE),
sunt de 1.6 W/Kg, calculată
în medie la un (1) gram de
ţesut.

Îngrijirea şi întreţinerea
produsului
AVERTISMENT
Pentru acest model
specific de telefon,
folosiţi doar baterii,
încărcătoare şi accesorii
autorizate. Utilizarea
altor tipuri poate anula
certifi catul de ga ran ţie
al tele fo nului şi poate fi
pe riculoasă.
• Nu dezasamblaţi această
unitate. Dacă sunt necesare
reparaţii, duceţi aparatul
la o unitate de service
calificat.
Reparaţiile în garanţie,
la alegerea LG, pot
include piese sau plăci de
schimb care sunt noi sau
recondiţionate, cu condiţia
ca acestea să aibă aceeaşi
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Instrucţiuni pentru utilizarea sigură
şi eficientă
funcţionalitate ca piesele
timp ce telefonul se încarcă.
care sunt înlocuite.
Poate cauza un şoc electric
care ar putea afecta serios
• Nu ţineţi telefonul în
telefonul.
apropierea echipamentelor
• Nu încărcaţi telefonul
electrice, cum ar fi
televizorul, radioul sau
lângă materiale inflamabile
computerul.
deoarece telefonul se poate
defecta.
• Aparatul nu trebuie ţinut
• Folosiţi o lavetă uscată
lângă surse de căldură,
cum ar fi radiatoarele sau
pentru a curăţa exteriorul
echipamentele de gătit.
aparatului. (Nu utilizaţi
solvenţi cum ar fi benzen,
• Nu scăpaţi aparatul din
diluant sau alcool).
mână.
• Nu încărcaţi telefonul
• Nu supuneţi aparatul
când se află pe un material
la vibraţii mecanice sau
moale.
şocuri.
•
Telefonul trebuie încărcat
• Închideţi telefonul in orice
într-un spaţiu bine ventilat.
zonă unde există reguli
• Nu supuneţi aparatul la
speciale. De exemplu, nu
folosiţi telefonul în spitale
fum excesiv sau la praf.
deoarece poate afecta
• Nu ţineţi telefonul în
echipamentele medicale
apropierea cardurilor de
din zonă.
credit sau a cartelelor
• Nu manevraţi telefonul
magnetice de transport,
deoarece acesta poate
dacă aveţi mâinile ude, în
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afecta informaţiile stocate
pe benzile magnetice ale
acestora.
• Nu atingeţi ecranul cu un
obiect ascuţit deoarece
acesta poate deteriora
telefonul.
• Nu expuneţi telefonul la
lichide şi umezeală.
• Accesoriile precum căştile
trebuie utilizate cu grijă. Nu
atingeţi antena inutil.

Evitaţi să aşezaţi telefonul
peste stimulatoarele
cardiace, de exemplu în
buzunarul de la piept.
• Anumite aparate auditive
pot fi afectate de
funcţionarea telefoanelor
mobile.
• Interferenţe minore
pot afecta funcţionarea
televizoarelor, radiourilor,
computerelor etc.

Utilizarea eficientă a
telefonului

Siguranţa la volan

Dispozitivele electronice
Toate telefoanele mobile pot
genera interferenţe, ceea ce
poate afecta funcţionarea
altor aparate.
• Nu utilizaţi telefonul
mobil în apropierea
echipamentelor medicale,
fără a solicita permisiunea.

Consultaţi legislaţia şi
reglementările pentru
utilizarea telefonului mobil
la volan.
• Nu utilizaţi un telefon care
trebuie ţinut în mână atunci
când conduceţi.
• Acordaţi şofatului atenţie
maximă.
• Utilizaţi un set hands-free,
dacă este disponibil.
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Instrucţiuni pentru utilizarea sigură
şi eficientă
• Ieşiţi de pe şosea şi parcaţi
înainte de a apela sau
a răspunde la un apel
telefonic, în cazul în care
circumstanţele necesită
acest lucru.
• Energia frecvenţelor radio
poate afecta anumite
sisteme electronice din
vehiculul dvs. motorizat,
cum ar fi sistemul audio
sau echipamentele de
siguranţă.
• Dacă vehiculul este echipat
cu airbaguri, nu blocaţi,
cu aparate instalate sau cu
aparate wireless portabile,
locul în care acestea sunt
amplasate. Acesta poate
determina nefuncţionarea
airbagului sau poate
provoca vătămări grave
datorită performanţelor
reduse.

• Dacă vă place să ascultaţi
muzică pe stradă, asiguraţivă că volumul este reglat
la un nivel care să vă
permită să auziţi ceea ce
se întâmplă în jur. Acest
lucru este neapărat necesar
atunci când traversaţi
strada.

Evitarea afectării
auzului
Auzul vă poate fi afectat dacă
vă expuneţi perioade lungi
de timp la sunete puternice.
De aceea, vă recomandăm
să nu porniţi şi să nu opriţi
telefonul în apropierea
urechii. De asemenea, vă
recomandăm să setaţi
volumul muzicii ascultate şi
pe cel al apelurilor la un nivel
rezonabil.
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Componente din sticlă
Unele componente ale
dispozitivului dvs. mobil sunt
din sticlă. Această sticlă se
poate sparge dacă scăpaţi
dispozitivul mobil pe o
suprafaţă dură sau dacă este
supus unui impact serios.
Dacă sticla se sparge, nu o
atingeţi şi nu încercaţi să o
mişcaţi din loc. Nu utilizaţi
dispozitivul mobil înainte ca
sticla să fie înlocuită de un
furnizor de servicii autorizat.

Zone cu explozii
controlate
Nu utilizaţi telefonul în
timpul detonării materialelor
explozive. Respectaţi
restricţiile şi eventualele
reglementări sau reguli care
se aplică în astfel de locuri.

Medii cu potenţial
explozibil
• Nu utilizaţi telefonul în
punctele de alimentare cu
combustibili.
• Nu utilizaţi telefonul în
apropierea combustibililor
sau a altor substanţe
chimice.
• Nu transportaţi şi nu
depozitaţi gaz, lichide
inflamabile sau explozibili
în compartimentul
vehiculului unde se
află telefonul mobil şi
accesoriile acestuia.

În aeronave
Dispozitivele fără fir pot
provoca interferenţe în
aeronave.
• Închideţi telefonul mobil
înainte de îmbarcarea într-o
aeronavă.
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Instrucţiuni pentru utilizarea sigură
şi eficientă
• Nu utilizaţi telefonul la sol
fără a avea permisiunea
echipajului.

Informaţii despre
baterie şi întreţinerea
acesteia

Copiii

• Bateria nu trebuie să se
descarce complet înainte
de reîncărcare. Spre
deosebire de alte baterii, nu
există un efect de memorie
care ar putea compromite
performanţa bateriei.
• Folosiţi doar baterii
şi încărcătoare LG.
Încărcătoarele LG sunt
create pentru a maximiza
durata bateriei.
• Nu dezasamblaţi şi nu
scurtcircuitaţi bateria.
• Păstraţi curate contactele
metalice ale bateriei.
• Înlocuiţi bateria atunci când
nu mai este performantă.
Bateria poate fi reîncărcată
de nenumărate ori înainte
de a necesita înlocuirea.

Păstraţi telefonul la loc
sigur, astfel încât să nu fie la
îndemâna copiilor. Aparatul
conţine componente de
mici dimensiuni care pot
fi detaşate şi înghiţite,
putând cauza accidente prin
sufocare.

Apeluri de urgenţă
Este posibil ca apelurile de
urgenţă să nu fie disponibile
pentru toate reţelele de
telefonie mobilă. De aceea,
nu trebuie să depindeţi
niciodată numai de telefon
pentru efectuarea apelurilor
de urgenţă. Consultaţi
operatorul.
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• Reîncărcaţi bateria dacă nu
a fost utilizată de mult timp,
pentru a maximiza durata
de folosire.
• Nu expuneţi încărcătorul
bateriei direct razelor solare
sau nu-l utilizaţi în condiţii
de umiditate ridicată,
precum în baie.
• Nu lăsaţi bateria în locuri
fierbinţi sau reci, deoarece
acest lucru poate reduce
performanţele acesteia.
• Dacă bateria este înlocuită
cu un tip de baterie
incorect, există risc de
explozie.
• Colectaţi bateriile uzate
conform indicaţiilor
producătorului. Reciclaţile, dacă este posibil. Nu le
colectaţi ca gunoi menajer.

• Dacă trebuie să înlocuiţi
bateria, mergeţi la cel mai
apropiat punct de service
sau dealer LG Electronics
autorizat pentru asistenţă.
• Deconectaţi întotdeauna
încărcătorul din priză
după ce telefonul este
încărcat complet pentru a
economisi consumul inutil
de energie.
• Durata efectivă de
funcţionare a bateriei
depinde de configuraţia
reţelei, setările produsului,
modul de utilizare, baterie
şi condiţiile de mediu.
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Telefonul dvs.

Tasta Terminare/Pornire
Încheie sau respinge
apelurile.
Porneşte/Opreşte
telefonul.
Apăsaţi o dată pentru a
reveni la ecranul de start.
Tasta pentru operaţii
multiple
Tasta Apelare
Apelează un număr
de telefon şi răspunde
apelurilor primite.

AVERTISMENT: Dacă aşezaţi un obiect greu pe
telefon sau dacă vă aşezaţi pe acesta în timp ce-l aveţi în
buzunar, puteţi deteriora ecranul LCD şi funcţionalitatea
ecranului tactil.
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Soclul cardului
de memorie
Micro SD

Încărcător, cablu,
conector handsfree
SFAT! Pentru a
conecta cablul USB,
aşteptaţi până când
telefonul a pornit şi
a fost înregistrat în
reţea.
Tastele laterale
• Când ecranul este
inactiv: reglare volum
Ton de apel / reglarea
volumului tastelor.
• În timpul unui apel:
reglarea volumului
difuzorului.
• La redarea unei
melodii: controlează
volumul continuu.
Tasta Blocare/
Deblocare
Butonul Captură
15

Vedere în interior

Capacul
bateriei

Baterie

Obiectivul
camerei
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Soclul cardului
USIM

Instalarea cardului USIM şi a bateriei
1 Îndepărtarea capacului
bateriei
Apăsaţi şi ţineţi apăsat
butonul de eliberare al
bateriei de la capătul
telefonului şi ridicaţi
capacul bateriei.

2 Scoaterea bateriei
Prindeţi de capătul
superior al bateriei şi
extrageţi bateria din
compartiment.

AVERTISMENT: Nu
utilizaţi unghiile pentru a
scoate bateria.
AVERTISMENT:
Nu scoateţi bateria
când telefonul este
pornit, deoarece acest
lucru poate conduce la
deteriorarea telefonului.
3 Instalarea cardului USIM
Glisaţi cardul USIM în
suportul său. Aveţi grijă
ca zona de contact aurie
a cartelei să fie aşezată cu
faţa în jos. Pentru a scoate
cardul USIM, trageţi-l uşor
în direcţia opusă.
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Instalarea cardului USIM şi a bateriei

4 Instalarea bateriei
Introduceţi mai întâi
partea de sus a bateriei
în marginea de sus a
compartimentului bateriei.
Asiguraţi-vă că bornele
bateriei se aliniază cu
bornele de pe telefon.
Apăsaţi capătul bateriei
până când se fixează.

5 Încărcarea telefonului
Glisaţi înapoi capacul
mufei încărcătorului de pe
partea laterală a telefonului
GT405. Introduceţi
încărcătorul şi conectaţi-l la
o priză electrică. Telefonul
GT405 trebuie încărcat
până când pe ecran apare
mesajul „Baterie încărcată”.
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Cardul de memorie
Instalarea cardului de
memorie
Puteţi mări spaţiul de
memorie disponibil pentru
telefonul dvs. utilizând un
card de memorie.
NOTĂ: Cardul de memorie
este un accesoriu opţional.
1 Deschideţi capacul
cardului de memorie.
2 Inseraţi cardul de memorie
în slotul din partea de sus
şi împingeţi până când se
fixează printr-un clic. Aveţi
grijă ca zona de contact
aurie să fie aşezată cu faţa
în jos.

Formatarea cardului de
memorie
Cardul dvs. de memorie
poate fi deja formatat. În
cazul în care cardul de
memorie nu este formatat,
atunci trebuie să-l formataţi,
înainte de a putea începe să-l
utilizaţi.
1 Din ecranul de start,
apoi atingeţi
selectaţi
Setări şi alegeţi Setări
telefon.
2 Atingeţi Manager
memorie, apoi alegeţi
Memorie externă.
3 Atingeţi Format, apoi
confirmaţi alegerea.
4 Introduceţi parola, dacă
aţi setat o parolă şi cardul
va fi formatat şi pregătit
pentru utilizare.

3 Închideţi capacul cardului
de memorie.
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Cardul de memorie
SFAT! Pentru a
modifica destinaţia
de stocare implicită,
deschideţi Manager
memorie din meniul
Setări telefon şi selectaţi
Setări locaţie de stocare
primară.
NOTĂ: În cazul în care aveţi
deja fişiere pe cardul de
memorie, acestea vor fi în
mod automat stocate în
directorul corespunzător, de
exemplu înregistrările video
vor fi stocate în directorul
Videoclipurile mele.

Transferul contactelor
Pentru a transfera contactele
de pe cardul USIM în telefon:
1 Din fila Comunicare,
şi selectaţi
selectaţi
.
apoi atingeţi
2 Selectaţi Locaţie stocare
şi selectaţi Copiere în
telefon sau Mutare în
telefon.
3 Alegeţi numele unul câte
unul şi atingeţi Copiere
sau Selectaţi tot.
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Ecranul de start
Din acest ecran puteţi accesa
opţiuni, efectua un apel,
vizualiza starea telefonului şi
multe altele.

Sfaturi de utilizare a
ecranului tactil
Ecranul de start este, de
asemenea, locul de unde
vă puteţi obişnui să utilizaţi
ecranul tactil.
Pentru a selecta un element,
atingeţi centrul pictogramei.
• Nu apăsaţi prea tare;
ecranul tactil este destul
de sensibil pentru a
selecta la o atingere
uşoară, fermă.
• Utilizaţi vârful degetului
pentru a atinge opţiunea
dorită. Aveţi grijă să nu
atingeţi alte taste.

• Atunci când lumina
ecranului s-a stins, fie
apăsaţi tasta Pornire, fie
menţineţi apăsată tasta
Deblocare de pe ecranul
tactil pentru a reveni la
ecranul de start.
• Atunci când telefonul
GT405 nu este utilizat,
revine implicit la ecranul
de blocare.
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Ecranul de start
Tastele rapide
Tastele rapide din ecranul de start asigură accesul facil, printro singură apăsare, la funcţiile utilizate frecvent.
Atingeţi pentru a
afişa tastatura tactilă
de apelare pentru
efectuarea unui apel
telefonic. Introduceţi
numărul ca şi cum
aţi folosi o tastatură
normală şi atingeţi
Apel sau apăsaţi tasta
.

Atingeţi pentru
a accesa meniul
cu opţiuni pentru
Mesagerie. De aici
puteţi crea un SMS
nou.
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Atingeţi pentru a
deschide contactele.
Pentru a căuta
numărul pe care
doriţi să-l apelaţi,
introduceţi numele
contactului, utilizând
tastatura sensibilă.
De asemenea, puteţi
crea noi contacte şi le
puteţi edita pe cele
existente.
Atingeţi, pentru a
deschide complet
meniul superior, care
se împarte în patru
sub-meniuri. Atingeţi
filele verticale pentru
a vedea opţiuni
suplimentare.

Bara de stare
Bara de stare foloseşte
diverse pictograme, pentru
a vă indica aspecte precum
intensitatea semnalului,
mesajele nou primite şi
durata bateriei, precum şi
dacă tehnologiile Bluetooth
sau GPRS sunt active.
Mai jos puteţi găsi un tabel
care explică semnificaţia
pictogramelor care ar putea
apărea în bara de stare.
Pictogramă Descriere
Operaţii multiple
Nivelul semnalului
de reţea (numărul
barelor poate varia)
Semnal de reţea lipsă
Nivelul de încărcare a
bateriei
Baterie descărcată
Mesaj text nou

Pictogramă Descriere
Mesaj vocal nou
Memorie mesaje plină
Trimiterea mesajului
a eşuat
Este setată o alarmă
Profilul General este
activat
Profilul Exterior este
activat
Profilul Silenţios este
activat
Profilul Căşti este
activat
Apelurile sunt
redirecţionate
EDGE în uz
Roaming
Modul Aeronavă este
activat
Tehnologia Bluetooth
este activată
Redare BGM
Pauză BGM
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Ecranul de start
Schimbarea stării din
bara de stare

Utilizarea funcţiei
Operaţii multiple

Atingeţi pictograma stării
curente care reprezintă
setarea curentă din bara
de stare, pentru a deschide
Sumar stare. Aceasta va
afişa starea pentru Oră,
Reţea, ID SVC, Baterie,
Memorie telefon, Memorie
externă, Profil, MP3 şi starea
Bluetooth. Puteţi seta tipul
profilului, puteţi reda/trece
în pauză redarea MP3 şi
puteţi activa sau dezactiva
Bluetooth.

Apăsaţi tasta de operaţii
multiple pentru a deschide
meniul Operaţii multiple.
Aici puteţi vizualiza toate
aplicaţiile pe care le utilizaţi
şi le puteţi accesa printr-o
singură atingere.
Din fiecare aplicaţie, apăsaţi
tasta Operaţii multiple şi
selectaţi Ecran de start
pentru a reveni la ecranul de
start fără a ieşi din aplicaţie
sau a închide aplicaţia.
Când aveţi o aplicaţie care
rulează în fundal (ex. un joc
sau radio FM), va apărea
în bara de stare.
Când apăsaţi această tastă
din ecranul de start, este
afişat un meniu de scurtături
către unele funcţii utilizate
frecvent.
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Apeluri
Efectuarea unui apel
1 Atingeţi
pentru a
deschide tastatura.
2 Introduceţi numărul
utilizând minitastatura.
Pentru a şterge o cifră
apăsaţi tasta Ştergere.
3 Atingeţi tasta
pentru
a efectua apelul.
4 Pentru a încheia apelul
.
apăsaţi tasta

Efectuarea unui apel din
Contacte
1 În ecranul de start atingeţi
pentru a deschide
Contacte.
2 Atingeţi Nume şi
introduceţi primele
câteva litere ale numelui
contactului pe care doriţi
să-l apelaţi.

3 Din lista filtrată, atingeţi
contactul pe care doriţi
să-l apelaţi şi selectaţi
numărul care trebuie
utilizat dacă aţi salvat mai
multe numere.
4 Atingeţi Apel.

Acceptarea şi
respingerea unui apel
Când sună telefonul, apăsaţi
pentru a răspunde.
tasta
pentru a
Apăsaţi
dezactiva soneria. Această
opţiune este utilă dacă aţi
uitat să schimbaţi profilul
în Silenţios pe durata unei
întâlniri.
pentru a
Apăsaţi tasta
refuza un apel primit.
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Apeluri
Apelarea rapidă
Puteţi atribui un număr de
apelare rapidă unui contact
utilizat frecvent.
1 În ecranul de start atingeţi
pentru a deschide
Contacte.
2 Atingeţi
şi alegeţi
Apelări rapide.
3 Serviciul de mesagerie
vocală este deja setat în
poziţia 1 de apelare rapidă.
Atingeţi orice alt număr
pentru a atribui apelare
rapidă pentru un contact.
4 Se va deschide lista
de contacte. Selectaţi
contactul căruia doriţi
să-i atribuiţi acel număr
atingând o dată numărul
de telefon respectiv.
Pentru a apela un număr
cu apelare rapidă, atingeţi
din ecranul de start,
apoi apăsaţi şi ţineţi apăsat

numărul desemnat până
când contactul apare pe
ecran. Apelul se va efectua
în mod automat, nu este
necesar să mai apăsaţi pe
Apel .

Vizualizarea jurnalelor
de apeluri
Atingeţi
şi selectaţi
Comunicare şi atingeţi
Jurnale de apeluri.
Puteţi alege să vedeţi:
Toate apelurile – Vizualizaţi
o listă completă a apelurilor
efectuate, primite şi
nepreluate.
Numere formate – Afişează
lista numerelor apelate.
Apeluri recepţionate –
Afişează lista numerelor de la
care aţi fost apelat(ă).
Apeluri nepreluate –
Vizualizaţi o listă a tuturor
apelurilor nepreluate.
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Redirecţionarea
apelurilor
1 Atingeţi
, selectaţi
Setări şi alegeţi Setări
apel.
2 Atingeţi Redirecţionarea
apelurilor şi alegeţi
Apeluri vocale.
3 Alegeţi dacă doriţi să
redirecţionaţi toate
apelurile, dacă linia este
ocupată, dacă nu puteţi
răspunde sau nu puteţi fi
contactat.
4 Introduceţi numărul către
care doriţi să realizaţi
redirecţionarea.
5 Atingeţi Solicitare pentru
a activa.
NOTĂ: Taxele pentru
apelurile redirecţionate sunt
suportate de dvs. Vă rugăm
să contactaţi operatorul
pentru detalii.

Utilizarea funcţiei
de restricţionare a
apelurilor
1 Atingeţi
, selectaţi
Setări şi alegeţi Setări
apel.
2 Atingeţi Restricţionare
apeluri.
3 Selectaţi una sau toate
cele cinci opţiuni:
Toate apelurile efectuate
Apeluri internaţionale
efectuate
Apeluri internaţionale
efectuate, cu excepţia
celor către ţara de
reşedinţă
Toate apelurile
recepţionate
Apeluri primite în
străinătate
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Apeluri
4 Introduceţi parola pentru
restricţionarea apelurilor.
Vă rugăm să verificaţi
disponibilitatea acestui
serviciu la operatorul de
reţea.
SFAT! Selectaţi
Număr cu apelare fixă
pentru a deschide şi
redacta o listă de numere
care să poată fi apelate
de pe telefon. Aveţi
nevoie de codul PIN 2 de
la operatorul de reţea.
Doar numerele stabilite
în lista de apelare fixă pot
fi apelate de pe telefonul
dvs.
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Contacte
Căutarea unui contact
Există două modalităţi de a
căuta un contact:
Din ecranul de start
1 În ecranul de start atingeţi
pentru a deschide
Contacte. Atingeţi Nume şi
introduceţi de la tastatură
numele contactului.
2 Atingeţi Apel sau tasta
pentru a efectua
apelul.
Din meniul principal
1 Atingeţi
, selectaţi
Comunicare.
2 Atingeţi Contacte şi
Căutare.
SFAT! Tastatura alfabetică
este afişată imediat ce aţi
atins Nume.

Adăugarea unui contact
nou
1 Din ecranul de start
apoi selectaţi
atingeţi
Creare contact nou.
2 Introduceţi numele
şi prenumele noului
contact. Nu trebuie să le
introduceţi pe amândouă,
dar trebuie să introduceţi
măcar unul dintre ele.
3 Introduceţi până la cinci
numere şi desemnaţi
pentru fiecare tip. Alegeţi
dintre Mobil, Acasă,
Birou, Pager, Fax, VT şi
General.
4 Adăugaţi o adresă de
e-mail.
5 Alocaţi contactul la unul
sau mai multe grupuri.
Alegeţi dintre Fără grup,
Familie, Prieteni, Colegi,
Şcoală sau VIP.
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Contacte
6 De asemenea, puteţi
adăuga un Ton de apel,
Ziua de naştere, Pagina
de start, Adresa de acasă,
Numele companiei,
Titlul postului, Adresa
companieişi un
Memento.
7 Atingeţi Salvare pentru a
salva contactul.

Notă: Dacă ştergeţi un grup,
contactele atribuite acelui
grup nu se vor pierde. Ele vor
rămâne în Contacte.

Crearea unui grup
1 Din ecranul de start,
şi selectaţi
atingeţi
fila Comunicare. Atingeţi
Contacte şi selectaţi
Grupuri.
.
2 Atingeţi
3 Selectaţi Creare grup nou.
4 Introduceţi un nume
pentru noul dvs. grup.
5 Atingeţi Salvare.
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SFAT! Puteţi edita un grup
existent evidenţiindu-l şi
.
atingând

Mesagerie
Mesagerie
Telefonul GT405 combină
SMS (mesaje text), MMS
(mesaje multimedia) şi e-mail
într-un singur meniu intuitiv
şi uşor de utilizat.
Există două modalităţi
de a ajunge la centrul de
mesagerie.
1 În ecranul de start, atingeţi
sau atingeţi
, apoi
selectaţi Comunicare şi
alegeţi Mesaje.

Trimiterea unui mesaj
1 Atingeţi
apoi Creaţi
nou pentru a deschide un
mesaj gol.
2 De aici puteţi selecta
Mesaj pentru a trimite un
SMS sau MMS.
3 Atingeţi Inserare pentru
a adăuga o imagine, o
înregistrare video, un
sunet, o planşă nou, un

subiect sau mai multe
(Carte de vizită, Calendar,
Memento, Obiective sau
Cartea mea de vizită).
4 Atingeţi Destinatar
pentru a introduce
numărul destinatarului sau
atingeţi pictograma de
căutare pentru a deschide
contactele. Puteţi adăuga
mai multe contacte. Când
aţi terminat, atingeţi
Trimitere.
AVERTISMENT: Dacă
adăugaţi o imagine, o
înregistrare video sau un
sunet la un SMS (mesaj
text), acesta va fi în mod
automat preschimbat în
MMS (mesaj multimedia)
şi veţi fi taxat în
consecinţă.
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Mesagerie
Introducerea textului
Există cinci moduri de
introducere a textului:
Minitastatură, Tastatură,
Scriere de mână-Ecran,
Scriere de mână-Casetă,
Casetă dublă-scris de mână.
Atingeţi ecranul o dată şi va fi
afişată tastatura.
Atingeţi pentru a activa
introducerea predictivă a
textului T9.
Puteţi modifica limbile
de scriere.
Atingeţi pentru a
comuta între tastaturile
pentru numere, simboluri
şi text.

Pentru a introduce un spaţiu,
.
atingeţi

Predictiv T9
În modul T9 veţi vedea
.
Modul T9 foloseşte un
dicţionar incorporat pentru
a recunoaşte cuvintele
pe care le scrieţi pe baza
secvenţei de taste pe care
le atingeţi. Atingeţi tasta
numerică asociată cu litera
pe care doriţi să o introduceţi
şi dicţionarul va anticipa
cuvântul pe care doriţi să îl
utilizaţi.
De exemplu, apăsaţi 8, 3, 5,
3, 7, 4, 6, 6, 3 pentru a scrie
„telefon”.

pentru a derula
Utilizaţi
diferitele tipuri de tastatură
pentru fiecare mod de
introducere a textului (de
exemplu: majuscule sau
minuscule).
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Abc manual
În Abc mode trebuie să
atingeţi tasta în mod repetat
pentru a introduce o literă.
De exemplu, pentru a scrie
“salut” atingeţi 7 de patru ori,
2 o dată, 5 de trei ori, 8 de
două ori, apoi 8 o dată.

Trimiterea unui e-mail
utilizând un cont nou
1 Atingeţi Email în meniul
Comunicare pentru a
deschide un nou e-mail
gol.
2 Puteţi introduce adresa
destinatarului şi să
scrieţi mesajul. Puteţi
de asemenea să ataşaţi
imagini, clipuri video,
sunete sau alte tipuri de
fişiere.
3 Atingeţi Trimitere şi
e-mail-ul va fi trimis.

Modificarea setărilor
pentru e-mail
În funcţie de propriile
dumneavoastră preferinţe,
vă puteţi modifica setările de
e-mail.
SFAT! Pentru a derula o
listă de contacte, atingeţi
ultimul element vizibil şi
trageţi degetul în partea
de sus a ecranului. Lista
se va deplasa în sus, astfel
încât vor fi vizibile mai
multe elemente.
1 Atingeţi
în ecranul de
start şi alegeţi E-mail şi
Setări mesaj.
2 Puteţi adapta setările:
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Mesagerie
Foldere de mesaje
Veţi recunoaşte structura de
foldere utilizată de telefonul
GT405, care nu necesită prea
multe explicaţii.
Creare nou - Deschideţi un
mesaj gol nou.
Primite - Toate mesajele
primite sunt stocate în
“primite”. De aici puteţi
vedea, şterge şi altele, pentru
detalii.
Schiţe – Dacă nu aveţi timp
să terminaţi de scris un
mesaj, puteţi salva aici ce aţi
scris până în acel moment.
De trimis - Este un folder
de stocare temporară a
mesajelor până când acestea
sunt trimise.
Mesaje trimise - Mesajele
trimise sunt stocate în acest
director.

Folderele mele - Creaţi
foldere pentru a stoca
mesajele.
Şabloane - Utilizaţi o listă de
şabloane cu mesaje text şi
multimedia utilizate frecvent.
Emoticoane - Adăugaţi şi
inseraţi emoticoane pentru
mesajele dvs.
Setări - Schimbaţi setările
pentru mesajele text şi
multimedia.
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Camera
Fotografierea rapidă
1 Apăsaţi tasta
de pe
partea dreaptă a telefonului.
2 Ţinând telefonul în poziţie
orizontală, direcţionaţi
obiectivul către subiectul
pe care doriţi să-l
fotografiaţi.
3 Apăsaţi uşor butonul
de captură, o casetă de
focalizare va apărea în
centrul ecranului vizorului.
4 Poziţionaţi telefonul astfel
încât să vedeţi subiectul
fotografiei în caseta de
focalizare.
5 Când caseta de focalizare
devine verde, camera a
focalizat subiectul.
6 Apăsaţi complet butonul
de captură.

patru pictograme în partea
dreaptă.
Atingeţi pentru a trimite
fotografia ca Mesaj, E-mail
sau Bluetooth.
Atingeţi pentru a utiliza
imaginea ca fundal.
Atingeţi pentru a edita
numele fotografiei selectate.
Atingeţi pentru a edita
imaginea utilizând diferite
instrumente.
Atingeţi pentru a reveni la
meniul anterior.
Atingeţi pentru a şterge
imaginea.

După ce aţi realizat
fotografia

Atingeţi pentru a realiza
imediat o altă fotografie.
Fotografia dvs. curentă va fi
salvată.

Fotografia realizată se va afişa
pe ecran. Numele imaginii
este afişat împreună cu

Atingeţi pentru a vizualiza
o galerie cu fotografiile
salvate.
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Camera
Vizorul
Zoom
Macro - Porniţi pentru a fotografia
de aproape.
Dimensiune
Înapoi - Atingeţi pentru a reveni la
ecranul de start.
Modul Cameră
1. Modul Cameră este selectat.
2. Atingeţi pentru a realiza
fotografia
3. Trageţi în jos pentru a comuta la
camera video
Video - Atingeţi pentru a comuta la
camera video.
Galerie

SFAT! Puteţi închide toate
opţiunile de scurtătură, pentru
ca ecranul vizorului să fie mai
liber. Este suficient să atingeţi
o dată centrul vizorului. Pentru
a reafişa opţiunile atingeţi din
nou ecranul.

Setări - Atingeţi această pictogramă
pentru a deschide meniul de
setări. Consultaţi Utilizarea setărilor
avansate.
Luminozitate - Consultaţi Ajustarea
luminozităţii.
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Camera video
Înregistrarea rapidă a
unui videoclip
1 Apăsaţi şi ţineţi apăsată
tasta pentru cameră
de pe partea dreaptă a
telefonului.
2 Ca alternativă, atingeţi
din vizor în modul Cameră
pentru a comuta la modul
Video.
3 Vizorul camerei video va
apărea pe ecran.
4 Ţinând telefonul în poziţie
orizontală, direcţionaţi
obiectivul către subiectul
videoclipului.
5 Apăsaţi o dată butonul de
captură pentru a începe
înregistrarea.
6 În partea de sus a vizorului
va apărea Înreg., iar în
partea inferioară este afişat
un cronometru care arată
durata înregistrării video.

7 Pentru a pune pe pauză
înregistrarea video,
atingeţi şi reluaţi
selectând .
8 Atingeţi pe ecran
sau apăsaţi încă o dată
butonul de captură pentru
a opri înregistrarea.
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Camera video
După filmarea unui
videoclip

Atingeţi pentru a edita
numele fotografiei selectate.

O imagine statică
reprezentând videoclipul
va apărea pe ecran.
Numele videoclipului va fi
afişat în partea inferioară
a ecranului, împreună cu
patru pictograme în partea
dreaptă.

Atingeţi pentru a reveni la
meniul anterior.

Atingeţi pentru a reda
videoclipul.
Atingeţi pentru a trimite
fotografia ca Mesaj, E-mail
sau Bluetooth. Consultaţi
Trimiterea unui mesaj
şi Trimiterea şi primirea
fişierelor utilizând tehnologia
Bluetooth.
NOTĂ: Pot surveni costuri
suplimentare la descărcarea
mesajelor MMS în roaming.

Atingeţi pentru a şterge
videoclipul pe care tocmai
l-aţi realizat şi confirmaţi
atingând Da. Vizorul va
apărea din nou.
Atingeţi pentru a efectua
imediat o nouă înregistrare
video. Înregistrarea video
curentă va fi salvată.
Atingeţi pentru a vizualiza
galeria cu videoclipuri şi
imagini salvate.

Atingeţi pentru a utiliza
imaginea ca fundal.
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Fotografiile şi video clipurile
Vizualizarea
fotografiilor şi
videoclipurilor

Utilizarea funcţiei Zoom
pentru vizualizarea unei
fotografii

1 Atingeţi de pe ecranul
de previzualizare al
camerei.
2 Pe ecran va apărea galeria.
3 Atingeţi videoclipul sau
fotografia pentru a le
deschide complet.

La vizualizarea fotografiilor,
puteţi mări sau micşora
imaginea.

SFAT! Deplasaţi către
stânga sau către dreapta
pentru a vizualiza alte
fotografii.
SFAT! Pentru a
şterge o fotografie sau
o înregistrare video,
deschideţi înregistrarea şi
selectaţi . Apăsaţi Da
pentru a confirma.

Reglarea volumului
pentru vizionarea unui
videoclip
Pentru a regla volumul unui
videoclip în timpul redării
acestuia, atingeţi bara de
volum din partea de jos a
ecranului după apăsarea
pe simbolul difuzorului. Ca
alternativă, utilizaţi tastele de
volum din partea laterală a
telefonului.
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Fotografiile şi video clipurile
Setarea unei fotografii
ca fundal
1 Atingeţi fotografia pe care
doriţi să o setaţi ca fundal,
pentru a o deschide.
2 Atingeţi ecranul pentru
a deschide meniul cu
opţiuni.
3 Atingeţi meniul din
ecranul de start.
4 Puteţi mări sau micşora
imaginea şi muta
secţiunea decupată
utilizând o miniatură
aflată în partea de jos a
ecranului.

40 LG GT405 | Ghidul utilizatorului

Multimedia
Puteţi să stocaţi mai multe
fişiere multimedia în
memoria telefonului dvs.,
astfel încât să puteţi accesa
uşor toate fotografiile,
clipurile video şi jocurile
dvs. De asemenea, puteţi
salva fişierele pe un card de
memorie. Avantajul utilizării
unui card de memorie este
că puteţi elibera spaţiul din
memoria telefonului.
Pentru a accesa meniul
,
Multimedia, atingeţi
apoi Divertisment.
Atingeţi Fişierele mele
pentru a deschide o listă
cu directoarele în care sunt
stocate toate fişierele dvs.
multimedia.

Imagini
Imaginile mele conţine o
listă de fotografii, inclusiv
imaginile implicite preîncărcate pe telefonul dvs.,

imaginile descărcate şi
imaginile realizate cu ajutorul
camerei foto a telefonului.

Trimiterea unei
fotografii
1 Atingeţi
, apoi
Divertisment.
2 Atingeţi Fişierele mele,
apoi Imaginile mele.
3 Selectaţi fotografia pe
care doriţi să o trimiteţi şi
atingeţi Trimitere. Selectaţi
dintre Mesaj, E-mail sau
Bluetooth.
4 Dacă alegeţi Mesaj sau
E-mail, fotografia va fi
ataşată la mesaj, iar dvs.
puteţi scrie şi expedia
mesajul în mod normal.
Dacă selectaţi Bluetooth,
vi se va sugera să activaţi
funcţia Bluetooth, iar
telefonul dvs. va căuta
un dispozitiv căruia să îi
expediaţi fotografia.
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Multimedia
Apel primit - Setaţi o
imagine care să fie afişată
în timpul primirii apelurilor.
Apel efectuat - Setaţi o
imagine pentru a apărea în
timpul expedierii apelurilor.
Pornire - Setaţi o imagine
care să apară în momentul
în care porniţi telefonul.
Oprire - Setaţi o imagine
care să apară în momentul
în care opriţi telefonul.

Utilizarea unei imagini
Puteţi alege să utilizaţi
imaginile ca imagini de
fundal şi economizatoare
de ecran sau chiar pentru a
identifica persoana apelantă.
1 Atingeţi
, apoi
Divertisment.
2 Atingeţi Fişierele mele,
apoi Imaginile mele.
3 Selectaţi o imagine şi
.
atingeţi
4 Atingeţi Utilizaţi ca şi
alegeţi dintre:
Tema ecranului principal
- Setaţi o imagine de
fundal pentru ecranul de
start.
Imagine contacte - Alocaţi
o imagine pentru o
anumită persoană din lista
de contacte, astfel încât, în
momentul în care aceasta
vă apelează, să apară
fotografia respectivă.

Marcarea imaginilor
O fotografie cu lumină
scăzută poate fi prelucrată
fără a reduce calitatea
fotografiei.
1 Atingeţi
, apoi
Divertisment.
2 Atingeţi Fişierele mele,
apoi Imaginile mele.
3 Selectaţi o imagine şi
, apoi atingeţi
atingeţi
Smart Light.
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4 Lumina va fi schimbată
automat şi veţi avea
opţiunea de a salva noua
imagine.

Mutarea sau copierea
unei imagini
Puteţi muta sau copia o
imagine între memoria
telefonului şi cardul de
memorie. Puteţi efectua
această operaţiune pentru a
elibera spaţiu pe una dintre
bancurile de memorie sau
pentru a salva imaginile.
1 Atingeţi
, apoi
Divertisment.
2 Atingeţi Fişierele mele,
apoi Imaginile mele.
, apoi selectaţi
3 Atingeţi
Mutare sau Copiere.
4 Selectaţi o imagine.
5 Selectaţi Mutare sau
Copiere.

Sunete
Directorul Sunetele mele
conţine secţiunile Sunete
descărcate, Sunete implicite
şi Înregistrări vocale. Din
acest folder puteţi administra,
expedia sau seta anumite
sunete ca tonuri de apel.

Utilizarea unui sunet
1 Atingeţi
, apoi
Divertisment.
2 Atingeţi Fişierele mele,
apoi Sunetele mele.
3 Selectaţi Sunete implicite
sau Înregistrări vocale.
4 Selectaţi un sunet şi va
începe redarea acestuia.
şi selectaţi
5 Atingeţi
Utilizare ca.
6 Alegeţi dintre Ton pt. apel
vocal, Ton mesaj, Pornire
sau Oprire.
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Multimedia
Videoclipuri
Directorul Videoclipurile
mele prezintă lista cu
înregistrările video descărcate
şi înregistrările video pe care
le-aţi realizat cu telefonul.
Vizionarea unui videoclip
1 Atingeţi
, apoi
Divertisment.
2 Atingeţi Fişierele mele,
apoi Videoclipurile mele.
3 Selectaţi un videoclip
pentru a fi redat.

Trimiterea unui
videoclip
1 Selectaţi o înregistrare
.
video şi atingeţi
2 Atingeţi Trimitere şi
alegeţi dintre Mesaj,
E-mail, Bluetooth.
3 Dacă alegeţi Mesaj sau
E-mail, videoclipul va fi
ataşat la mesaj iar dvs.
puteţi scrie şi trimite

mesajul în mod normal.
Dacă alegeţi Bluetooth,
vi se va solicita să activaţi
funcţia Bluetooth, iar
telefonul dvs. va căuta
un dispozitiv căruia să îi
expediaţi fotografia.

Jocuri şi aplicaţii
Puteţi descărca jocuri şi
aplicaţii noi pe telefonul
dumneavoastră, pentru a vă
distra atunci când aveţi timp
liber.

Lansarea unui joc
1 Atingeţi
, apoi
Divertisment.
2 Atingeţi Jocuri.
3 Alegeţi şi atingeţi jocul
care va fi lansat.
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2 Utilizaţi computerul
pentru a trimite fişierul
Din Documente în Fiş
prin Bluetooth.
mele, puteţi vizualiza toate
3 După expedierea fişierului,
documentele dvs. De aici
trebuie să acceptaţi
puteţi vizualiza fişiere Excel,
primirea acestuia pe
PowerPoint, Word, Text şi PDF.
telefon atingând Da.
Transferul unui fişier în 4 Fişierul trebuie să
telefon
apară într-unul dintre
directoarele Documente
Bluetooth este probabil
sau Altele.
cel mai simplu mod de a
transfera un fişier de pe
Altele
calculator pe telefonul
Folderul Altele este utilizat
dvs. De asemenea, puteţi
pentru a stoca fişierele care
să utilizaţi LG PC Suite
nu conţin fotografii, sunete,
cu ajutorul cablului de
înregistrări video, jocuri sau
sincronizare.
aplicaţii.
Pentru transferuri folosind
tehnologia Bluetooth:
Crearea unui film
1 Asiguraţi-vă că telefonul
1 Atingeţi
,
şi computerul dvs. au
Divertisment apoi
tehnologia Bluetooth
Cameră.
activată şi se află în raza de
2 Atingeţi Editor filme.
recunoaştere.
3 Atingeţi
pentru a
adăuga o imagine. Atingeţi

Documente
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4

5

6

7

8

imaginile pe care doriţi să
le includeţi, apoi selectaţi
Inserare.
Atingeţi fila pentru stil din
partea superioară pentru a
selecta un stil al filmului.
Atingeţi fila pentru
sunet din partea de
jos a ecranului pentru
a schimba sunetul, de
exemplu un fişier mp3.
Atingeţi butonul Redare
pentru a vizualiza ceea ce
aţi creat.
, apoi Ordine
Atingeţi
redare pentru a modifica
ordinea.
, apoi Salvare
Atingeţi
locaţie pentru a selecta
locaţia de salvare a filmului
şi atingeţi Durată pentru a
alege între Utilizat pentru
salvare şi Utilizat pentru
trimitere.

9 Pentru a salva filmul,
apăsaţi pe Redare şi apoi
atingeţi pictograma de
salvare din colţul din
partea stângă.

Orange Music
Telefonul dvs. LG GT405
dispune de un player muzical
încorporat, pentru a reda
toate melodiile dvs. preferate.
Pentru a accesa playerul
, apoi
muzical, atingeţi
Divertisment şi apoi Orange
Music. De aici puteţi accesa
mai multe directoare:

Transferarea muzicii în
telefon
Cel mai simplu mod de a
transfera melodii pe telefonul
dvs. este utilizând tehnologia
Bluetooth sau cablul de
sincronizare.
De asemenea, puteţi
utiliza LG PC Suite. Pentru
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transferuri folosind
tehnologia Bluetooth:
1 Asiguraţi-vă că ambele
dispozitive au tehnologia
Bluetooth activată şi se
află în raza de acţiune.
2 Selectaţi fişierul cu muzică
de pe celălalt dispozitiv şi
alegeţi să-l expediaţi folosind
tehnologia Bluetooth.
3 După expedierea fişierului,
trebuie să acceptaţi
primirea acestuia pe
telefon atingând Da.
4 Fişierul trebuie să apară
în Orange Music > Toate
melodiile.

Redarea unei melodii
1 Atingeţi
, apoi
Divertisment.
2 Atingeţi Orange Music,
apoi Toate melodiile.
3 Selectaţi melodia pe care
doriţi s-o redaţi şi atingeţi
Redare.

4 Atingeţi
pentru a
întrerupe melodia.
5 Atingeţi
pentru a trece
la următoarea melodie.
6
Atingeţi pentru
a trece la melodia
anterioară.
7 Atingeţi
pentru a
reveni la meniul Orange
Music.

Crearea unei liste de
redare
Puteţi crea o listă de redare
selectând mai multe
melodii din directorul Toate
melodiile.
1 Atingeţi
, apoi
Divertisment.
2 Atingeţi Orange Music,
apoi Listă de redare.
3 Atingeţi Listă de redare
nouă, introduceţi numele
listei de redare şi atingeţi
Salvare.
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4 Va fi afişat folderul Toate
melodiile. Atingeţi toate
melodiile pe care doriţi
să le includeţi în lista de
redare; lângă numele
melodiilor va fi afişată o
bifă.
5 Apăsaţi Finalizat.
Pentru a reda o listă de
redare, selectaţi-o şi atingeţi
Redare.
NOTĂ: Pentru a adăuga o a
două listă de redare, atingeţi
, apoi Listă de redare
nouă.

NOTĂ: Pentru a asculta
posturile radio trebuie să
conectaţi căştile. Conectaţi
mufa căştilor (aceeaşi mufă în
care introduceţi încărcătorul).

Ascultarea posturilor
radio
1 Atingeţi
, apoi
Divertisment.
2 Atingeţi Radio FM, apoi
atingeţi numărul de canal
pentru postul pe care
doriţi să îl ascultaţi.

Utilizarea aparatului
radio
Telefonul LG GT405 are o
funcţie radio FM, pentru
a putea asculta posturile
preferate atunci când sunteţi
în deplasare.
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Sincronizare PC
Puteţi sincroniza PC-ul cu
telefonul pentru a vă asigura
că toate detaliile şi datele
importante se potrivesc. De
asemenea, puteţi efectua şi
copii de siguranţă a fişierelor,
pentru a avea garanţia că nu
pierdeţi datele.

Instalarea în computer
a programului LG PC
Suite
1 Din ecranul de start
şi selectaţi
apăsaţi
Conectivitate din fila
SETĂRI.
2 Selectaţi Mod conexiune
USB şi atingeţi PC Suite.
3 Conectaţi telefonul la PC
prin cablul USB şi aşteptaţi
un timp. Va fi afişat
mesajul pentru ghidul de
instalare.

4 Urmaţi instrucţiunile de
pe ecran pentru a finaliza
instalarea LG PC Suite.
5 După terminarea
instalării, pe desktop-ul
calculatorului va apărea
pictograma LG PC Suite.

Conectarea telefonului
şi a computerului
1 Conectaţi cablul USB între
telefon şi calculator.
2 Faceţi dublu clic pe
pictograma LG PC Suite
de pe spațiul de lucru.
3 Faceţi clic pe Expert de
conectare şi apoi pe USB.
4 Faceţi clic pe Următor,
apoi din nou Următor,
apoi Finalizare. Telefonul
şi PC-ul sunt acum
conectate.
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Sincronizare PC
Efectuarea copiilor de
siguranţă şi restaurarea
informaţiilor din telefon

Vizualizarea pe
computer a fişierelor
din telefon

1 Conectaţi telefonul la
calculator, aşa cum a fost
prezentat mai sus.
2 Faceţi clic pe pictograma
Copie de siguranţă
şi selectaţi Copie
de siguranţă sau
Restaurare.
3 Alegeţi să efectuaţi copii
de siguranţă pentru
Conţinuturi şi/sau
Agendă telefonică/
Agendă/De făcut/
Memento. Selectaţi
locaţia la care doriţi
să efectuaţi copiile de
siguranţă sau cea de la
care doriţi să restauraţi
informaţiile. Faceţi clic
pe OK.
4 Astfel, veţi efectua copii
de siguranţă.

1 Conectaţi telefonul la
calculator, aşa cum a fost
prezentat mai sus.
2 Faceţi clic pe pictograma
Administrare fişiere.
3 Toate documentele,
fişierele flash, imaginile,
sunetele şi videoclipurile
pe care le-aţi salvat pe
telefon vor fi afişate pe
ecran în folderul Telefon
LG.
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SFAT! Vizualizarea
conţinutului telefonului
pe computerul dvs.
vă ajută să aranjaţi
fişierele, să vă organizaţi
documentele şi să
eliminaţi informaţiile de
care nu mai aveţi nevoie.

Sincronizarea
contactelor
1 Conectaţi telefonul la
calculator.
2 Faceţi clic pe pictograma
Administrare contacte.
3 Calculatorul va importa
şi afişa toate contactele
salvate pe cardul USIM şi
pe telefon.
4 Faceţi clic pe Fişier şi
selectaţi Salvare. Acum
puteţi selecta locaţia
la care doriţi să salvaţi
contactele.
NOTĂ: Pentru a realiza
copii de siguranţă ale
contactelor salvate pe
cardul USIM, faceţi clic
pe folderul Cartelă SIM
din partea stângă a
ecranului calculatorului.
Faceţi clic dreapta pe unul
dintre contacte şi alegeţi
Selectaţi tot, apoi Copiere

sau Mutare în memoria
telefonului.
Faceţi clic dreapta pe
contacte şi selectaţi
Copiaţi în Contacte. Acum
faceţi clic pe directorul
Telefon din partea stângă
a ecranului şi vor fi afişate
toate numerele.

Sincronizarea mesajelor
1 Conectaţi telefonul la
calculator.
2 Faceţi clic pe pictograma
Mesaje.
3 Toate mesajele de pe
calculator şi din telefon
vor fi afişate în folderele de
pe ecran.
4 Utilizaţi bara cu
instrumente de pe ecran
pentru a edita şi a aranja
din nou mesajele.
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Sincronizare PC
Utilizarea telefonului ca
dispozitiv de stocare în
masă
Telefonul dvs. poate fi utilizat
ca dispozitiv de stocare
în masă numai dacă are
introdus un card de memorie.
1 Deconectaţi telefonul de la
calculator.
2 Din ecranul de start
, apoi atingeţi
selectaţi
Setări .
3 Selectaţi Conectivitate,
apoi modul Conexiune
USB.
4 Atingeţi Stocare în masă.
5 Conectaţi telefonul la
calculator. Pe telefon se va
afişa: Conectare Stocare
în masă…, urmat de
Conectat mod Stocare în
masă. Nu deconectaţi în
timpul transferului.

6 Se va deschide automat
un folder pentru discul
amovibil, sau două, dacă
în telefon este introdus un
card de memorie, în care
sunt afişate toate folderele
de pe telefon sau cardul
de memorie.
NOTĂ: Pentru a începe
stocarea în masă, telefonul
trebuie să fie deconectat
de la calculator.
NOTĂ: Prin stocarea în
masă efectuaţi copii de
siguranţă numai pentru
cardul de memorie,
nu şi pentru memoria
telefonului. Pentru a
transfera conţinutul
memoriei telefonului (de
exemplu, lista de contacte),
va trebui să vă sincronizaţi
utilizând PC Sync.
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Web
Orange World
Orange World vă oferă o
lume a jocurilor rapidă şi plină
de culoare, muzică, ştiri, sport,
divertisment şi multe altele,
direct pe telefonul mobil.
Oriunde aţi fi şi în orice aţi fi.

Accesarea web
1 Din ecranul de start
apoi atingeţi
selectaţi
Utilitare şi alegeţi Orange
World.
2 Pentru a accesa direct
pagina de start a
navigatorului, selectaţi
Acasă. Alternativ, selectaţi
Introduceţi adresa şi
introduceţi URL-ul dorit,
urmat de Conectare.
NOTĂ: Când vă conectaţi
la acest serviciu şi când
descărcaţi conţinut, sunteţi
taxat suplimentar. Verificaţi
aceste tarife la operatorul de
reţea.

Adăugarea şi accesarea
Favoritelor
Pentru a accesa uşor şi rapid
site-urile web preferate, le
puteţi adăuga ca favorite şi
puteţi salva paginile web.
1 Din ecranul de start
, apoi atingeţi
selectaţi
Utilitare şi alegeţi Orange
World.
2 Selectaţi Favorite. Pe
ecran va apărea o listă a
favoritelor.
3 Pentru a adăuga o pagină
favorită nouă, selectaţi
şi atingeţi Adăugare
favorit. Introduceţi un
nume pentru semnul de
carte, urmat de URL.
4 Atingeţi Salvare. Semnul
de carte va apărea în lista
de semne de carte.
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Web
5 Pentru a accesa favoritul
atingeţi-l şi apoi atingeţi
conectare. Acum veţi
fi conectat la adresa
semnului de carte.

Utilizarea cititorului RSS
RSS (Really Simple
Syndication) este o familie
de formate de Web,
utilizate pentru publicarea
conţinutului cu actualizare
frecventă, precum intrările de
pe bloguri, titlurile ştirilor sau
podcasturile. Un document
RSS, care este denumit
feed, feed Web sau canal,
conţine fie un rezumat al
conţinutului de pe un site
Web asociat, fie textul în
întregime. RSS le permite
oamenilor să urmărească
site-urile Web preferate întrun mod automat, mai uşor
decât verificarea manuală a
acestora.

Utilizatorul se abonează la
un feed introducând legătura
la feed în cititor sau făcând
clic pe pictograma RSS dintrun navigator care iniţiază
procesul de abonare. Cititorul
verifică regulat feed-urile la
care este abonat utilizatorul
în căutarea de conţinut nou,
descărcând toate actualizările
pe care le găseşte.

Salvarea unei pagini
1 Accesaţi o pagină Web
conform indicaţiilor de
mai sus.
2 Atingeţi
şi selectaţi
Salvaţi această pagină.
3 Scrieţi un nume pentru
pagina web, astfel încât să
o puteţi recunoaşte uşor.
4 Atingeţi Salvare.
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SFAT! Acest meniu vă
permite, de asemenea,
să editaţi denumirile
paginilor salvate,
să protejaţi sau să
dezactivaţi funcţia de
protecţie a mementourilor de ecran şi să
ştergeţi paginile salvate.

Accesarea unei pagini
salvate
1 Din ecranul de start
apoi atingeţi
selectaţi
Utilitare şi alegeţi Orange
World.
2 Selectaţi Pagini salvate.
3 Selectaţi pagina pe care
doriţi să o vizualizaţi, iar
aceasta se va deschide.

Vizualizarea istoricului
navigatorului
1 Din ecranul de start
apoi atingeţi
selectaţi
Utilitare şi alegeţi Orange
World. Selectaţi Istoric.
2 Vor fi afişate paginile Web
accesate de curând. Pentru
a accesa una dintre aceste
pagini, selectaţi elementul
dorit.

Modificarea setărilor
navigatorului web
1 Din ecranul de start
apoi atingeţi
selectaţi
Utilitare şi alegeţi Orange
World. Selectaţi Setări.
2 Puteţi alege să editaţi
Profiluri, Setări pentru
Aspect, Cache, Cookie-uri,
Securitate sau Resetare.
3 Atingând pictograma
de comutare puteţi seta
aceste elemente în modul
pornit sau oprit.
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Setări
În acest director puteţi
adapta setările pentru a
personaliza telefonul dvs.
GT405.

Modificarea setărilor de
ecran
1 Atingeţi
, apoi alegeţi
Setări.
2 Atingeţi Setări afişaj şi
apoi alegeţi dintre:
Fundal - Alegeţi tema
pentru ecranul de start.
Apelare - Ajustaţi
dimensiunea şi culoarea
numărului.
Font - Reglaţi dimensiunea
fontului.
Lumină de fundal Alegeţi cât timp rămâne
activă lumina de fundal.
Luminozitate - Reglaţi
luminozitatea ecranului.

Temă - Modificaţi rapid
întregul aspect al ecranului
dvs.
Mesaj de întâmpinare Alegeţi între modul pornit
sau oprit şi completaţi
mesajul de întâmpinare.
Alegeţi o imagine pentru
Apeluri primite, Apeluri
efectuate, Pornire şi Oprire.
3 Atingeţi Salvare pentru a
salva setările.

Personalizarea
profilurilor
Utilizând meniul de setări,
puteţi să personalizaţi fiecare
setare a profilului.
şi apoi alegeţi
1 Apăsaţi
Setări.
2 Atingeţi Profiluri şi alegeţi
profilul pe care doriţi să-l
editaţi.
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3 Apoi puteţi modifica toate
opţiunile pentru sunete
şi alarme disponibile
din listă, inclusiv setările
pentru Ton pentru apel
vocal şi Volum, Alertă
mesaj şi altele.

Modificarea setărilor
telefonului
Bucuraţi-vă de libertatea de a
adapta modul de funcţionare
a telefonului GT405 la
preferinţele dumneavoastră.
SFAT! Pentru a derula o
listă de contacte, atingeţi
ultimul element vizibil şi
trageţi degetul în partea
de sus a ecranului. Lista
se va deplasa în sus,
astfel încât vor fi vizibile
mai multe elemente.
1 Atingeţi
Setări.

, apoi alegeţi

2 Atingeţi Setări telefon
şi apoi alegeţi una dintre
setările prezentate în lista
de mai jos.
Data & ora - Reglaţi
setările privind data şi
ora sau alegeţi modul de
actualizare automată a
orei în momentul în care
călătoriţi sau la trecerea la
ora de vară.
Mod economic - Alegeţi să
activaţi sau să dezactivaţi
setările implicite de
economisire a energiei
- Pornit sau Oprit.
Limbi - Modificaţi limba
pentru afişajul telefonului
GT405.
Autoblocare taste Blocaţi automat tastatura
în ecranul de start.
Securitate - Reglaţi setările
de securitate, inclusiv
codurile PIN şi blocarea
telefonului.
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Manager memorie Consultaţi Utilizarea
managerului de memorie.
Resetare - Resetaţi toate
setările la setările din
fabrică.
Informaţii - Vizualizaţi
informaţiile tehnice pentru
telefonul GT405.

Modificarea setărilor
tactile
Atingeţi
, apoi Setări.
Alegeţi Setări tactile. Pentru
a reseta tastatura şi a o face
mai uşor de utilizat, selectaţi
Calibrare tastatură tactilă
şi atingeţi semnele sub
formă de cruce. Dacă sunteţi
mulţumit de setări, salvaţi-le.
Selectaţi Efect Touchscreen
pentru a reseta opţiunile Tip,
Ton şi Vibraţie.

Modificarea setărilor de
conectivitate
Setările de conectivitate
au fost deja setate de
către operatorul de reţea,
astfel încât să puteţi utiliza
telefonul încă de la început.
Dacă doriţi să schimbaţi
aceste setări, utilizaţi acest
meniu.
, apoi Setări.
Atingeţi
Atingeţi Conectivitate.
Setările reţelei - Telefonul
GT405 se conectează
automat la reţeaua
dumneavoastră preferată.
Pentru a schimba aceste
setări, utilizaţi această
opţiune.
Profil Internet - Setaţi
profilurile pentru conectarea
la Internet.
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Punct de acces - Operatorul
de reţea a salvat deja aceste
informaţii. Puteţi adăuga
puncte noi de acces utilizând
acest meniu.
Mod Conexiune USB Sincronizaţi telefonul GT405
utilizând software-ul LG PC
Suite pentru a copia fişiere
din telefonul dvs.
Serviciu de sincronizare
- Funcţia de sincronizare
server sincronizează datele
din telefon şi datele de pe un
server, cum ar fi informaţiile
de adresă ale contactului,
elemente programate,
activităţile de efectuat şi
elementele de tip memento
prin intermediul unei reţele
radio.
Setări streaming Operatorul de reţea a salvat
deja aceste informaţii. Le
puteţi edita dacă doriţi să
faceţi modificări.

Setări Java - Permite setarea
Profilurilor.

Utilizarea managerului
de memorie
Telefonul GT405 are trei
memorii disponibile:
memoria telefonului, cardul
USIM şi un card extern de
memorie (cardul de memorie
poate fi achiziţionat separat).
Puteţi utiliza managerul de
memorie pentru a stabili câtă
memorie este utilizată pe
fiecare dintre acestea şi cât
spaţiu este disponibil.
, urmat de
Atingeţi
Setări. Selectaţi Setări
telefon, apoi Manager
memorie.
Memorie telefon comună Vizualizaţi memoria
disponibilă pe telefonul
GT405.
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Setări
Memorie telefon rezervată
- Vizualizaţi memoria
disponibilă pe telefonul dvs.
Memorie USIM - Vizualizaţi
memoria disponibilă pe
cardul USIM.
Memorie externă Vizualizaţi memoria
disponibilă pe cardul de
memorie extern.
Setări locaţie de stocare
primară - Alegeţi locaţia în
care preferaţi să fie salvate
elementele dumneavoastră.

Utilizarea Modului
Avion
Activaţi Modul Avion
, apoi Setări.
selectând
Atingeţi Profiluri şi alegeţi
Mod Avion.
Modul Avion nu vă permite
să efectuaţi apeluri, să vă
conectaţi la internet, să
expediaţi mesaje sau să
utilizaţi tehnologia Bluetooth.

Trimiterea şi primirea
fişierelor utilizând
tehnologia Bluetooth
Tehnologia Bluetooth este
o modalitate excelentă de a
expedia şi de a primi fişiere,
întrucât nu necesită utilizarea
de cabluri, iar conectarea este
rapidă şi uşoară.
De asemenea, vă puteţi
conecta la o cască Bluetooth
pentru a efectua şi a
recepţiona apeluri.
Pentru a expedia un fişier:
1 Deschideţi fişierul pe care
doriţi să-l expediaţi. De
obicei acest fişier este
un fişier cu fotografii,
videoclipuri sau muzică.
şi alegeţi
2 Atingeţi
Trimitere.
Alegeţi Bluetooth.
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3 Atingeţi Da pentru a activa
tehnologia Bluetooth.
4 Dacă aţi împerecheat deja
dispozitivul Bluetooth,
telefonul GT405 nu va
mai căuta automat alte
dispozitive Bluetooth.
În caz contrar, telefonul
GT405 va căuta în raza
sa de acoperire alte
dispozitive Bluetooth
activate.
5 Alegeţi dispozitivul căruia
doriţi să îi expediaţi fişierul
şi atingeţi Selectare.
6 Fişierul dvs. va fi expediat.
SFAT! Consultaţi bara
de evoluţie pentru a vă
asigura că fişierul este
expediat.

Pentru a recepţiona un
fişier:
1 Pentru a recepţiona fişiere,
Bluetooth trebuie să fie
Activat şi Vizibil. Pentru
informaţii suplimentare,
consultaţi secţiunea
Modificarea setărilor
Bluetooth de mai jos.
2 Va apărea un mesaj
prin care vi se solicită
să acceptaţi fişierul de
la expeditor. Atingeţi
Da pentru a recepţiona
fişierul.
3 Veţi vedea unde a fost
salvat fişierul şi puteţi
alege Vizualizare sau
Utilizaţi ca fundal. În
mod obişnuit, fişierele
vor fi salvate în directorul
corespunzător din Fişierele
mele.
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Modificarea setărilor
Bluetooth:
1 Atingeţi
şi alegeţi
Setări.
2 Alegeţi Bluetooth apoi
şi alegeţi
atingeţi
Setări.
Modificaţi următoarele
setări:
Vizibilitatea
dispozitivului - Alegeţi
Vizibil, Ascuns sau Vizibil
1 minut.
Nume dispozitiv Introduceţi un nume
pentru telefonul dvs.
GT405.
Servicii acceptate - Afişaţi
toate funcţiile Bluetooth
acceptate de telefonul dvs.
Adresă personală Afişează adresa dvs.
Bluetooth.

Împerecherea cu un alt
dispozitiv Bluetooth
Prin împerecherea telefonului
dvs. GT405 cu un alt
dispozitiv, puteţi configura
o conexiune securizată prin
parolă. Astfel, împerecherea
va fi mai sigură.
1 Verificaţi dacă Bluetooth
este pornit şi vizibil.
Puteţi modifica vizibilitatea
din meniul Setări.
2 Atingeţi Căutare.
3 Telefonul dvs. GT405
va căuta dispozitive.
După finalizarea căutării,
pe ecran va apărea
Reîmprospătare.
4 Alegeţi dispozitivul cu care
doriţi să-l împerecheaţi şi
introduceţi parola, apoi
atingeţi OK.
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5 Telefonul se va asocia cu
celălalt dispozitiv, pe care
trebuie să introduceţi
aceeaşi parolă.
6 Aţi realizat astfel
conexiunea securizată
prin parolă, utilizând
tehnologia Bluetooth.

Utilizarea căştilor
Bluetooth
1 Verificaţi dacă Bluetooth
este pornit şi vizibil.
2 Urmaţi instrucţiunile
care v-au fost furnizate
împreună cu căştile,
pentru a trece căştile
în modul de asociere şi
asociaţi dispozitivele.
3 Atingeţi Solicitare
confirmare sau Se
permite fără autorizare
şi atingeţi Da pentru
conectare imediată. GT405
va trece automat la profilul
Căşti.
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Accesorii
Aceste accesorii au fost furnizate împreună cu telefonul
GT405.
Încărcător

Căşti stereo

Baterie

Ghidul
utilizatorului
Informaţii
suplimentare
despre
telefonul dvs.
GT405.

GT405 Ghidul utilizatorului

NOTĂ:
• Utilizaţi întotdeauna accesorii LG originale.
• Încălcarea acestor dispoziţii duce la anularea garanţiei.
• Accesoriile pot fi diferite în diverse zone; pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să verificaţi aceste informaţii la
furnizorul local sau la reprezentantul nostru de servicii.
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Serviciul de reţea Date tehnice
Telefonul mobil descris
în prezentul manual este
aprobat pentru a fi utilizat
în reţelele GSM 850, E-GSM
900, DCS 1800, PCS 1900 şi
WCDMA.
Unele funcţii incluse în
prezentul manual sunt
denumite servicii de reţea.
Acestea reprezintă servicii
speciale pe care le stabiliţi
cu furnizorul de servicii
mobile. Înainte de a beneficia
de oricare dintre aceste
servicii ale reţelei, trebuie să
vă abonaţi la acestea prin
operatorul dumneavoastră şi
să primiţi instrucţiuni privind
modul de utilizare a acestor
servicii.

Informaţii generale
Nume produs: GT405
Sistem: GSM 850 / E-GSM
900 / DCS 1800 / PCS
1900 / WCDMA
Temperatura ambiantă de
funcţionare
Max.: + 50°C (descărcare),
+ 45°C (încărcare)
Min.: - 10°C (descărcare),
0°C (încărcare)
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Depana re
Acest capitol enumără unele probleme pe care le puteţi
întâlni în timpul utilizării telefonului. Unele probleme
necesită contactarea telefonică a furnizorului de servicii,
dar majoritatea problemelor pe care le întâlniţi sunt uşor de
remediat chiar de către dumneavoastră.
Măsuri de remediere
posibile

Mesaj

Cauze posibile

Eroare SIM

Nu există card SIM în telefon
Asiguraţi-vă că SIM-ul este
sau acesta este introdus
introdus corect.
incorect.

Nu există
conexiune la
reţea

Nivel scăzut al semnalului
În afara reţelei GSM

Codurile nu
corespund

Când doriţi să schimbaţi
codul de securitate trebuie
să confirmaţi noul cod
Contactaţi furnizorul de servicii.
introducându-l din nou.
Cele două coduri pe care leaţi introdus nu se potrivesc.

Deplasaţi-vă într-o zona mai
înaltă, la o fereastră sau într-un
spaţiu deschis. Verificaţi harta
de acoperire de la furnizorul
serviciului.

Neacceptată de Furnizorul
Funcţia nu
de servicii sau este necesară Contactaţi furnizorul de servicii.
poate fi setată
înregistrarea
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Depana re
Mesaj

Cauze posibile

Măsuri de remediere
posibile

Nu sunt
disponibile
apeluri

Eroare de apelare
S-a ajuns la limita valorii
încărcate pe noul SIM
introdus

Reţeaua nouă nu este
autorizată. Verificaţi dacă
există restricţii noi. Contactaţi
furnizorul de servicii sau
resetaţi limita cu PIN 2.

Apăsare prea scurtă a tastei
Pornit/Oprit
Telefonul nu
Baterie descărcată
poate fi pornit
Contactele bateriei sunt
murdare

Încărcaţi bateria.
Asiguraţi-vă că
temperatura ambiantă este
Temperatură în afara
corespunzătoare, aşteptaţi un
intervalului
timp şi apoi încărcaţi din nou.
Verificaţi sursa de alimentare şi
Probleme de contact
conexiunea la telefon. Verificaţi
contactele bateriei, curăţaţi-le
dacă este necesar.
Fără tensiune la priză
Introduceţi într-o altă priză sau
verificaţi tensiunea.
Încărcător defect
Dacă încărcătorul nu se
încălzeşte, înlocuiţi-l.
Încărcător necorespunzător
Utilizaţi doar accesorii LG
originale.
Baterie defectă
Înlocuiţi bateria.
Baterie complet goală

Eroare de
încărcare

Apăsaţi tasta Pornit/Oprit cel
puţin două secunde.
Încărcaţi bateria. Verificaţi
indicatorul de încărcare de
pe ecran.
Curăţaţi contactele.
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Mesaj

Cauze posibile

Telefonul
Semnalul este prea slab
pierde reţeaua
Numărul nu
este permis

Măsuri de remediere
posibile
Reconectarea la alt furnizor de
servicii este automată.

Este activată funcţia Număr
Verificaţi setările.
cu apelare fixă.
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HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE
Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and
fold as illustrated below.

How to cut

How to fold

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

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

Parts of the phone

5

4

GT405
QUICK REFERENCE GUIDE

6
7
1
8

2

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE
For more details, please refer to the User Guide.

3

1. End/Power key
2. Multitasking key
3. Call key
4. Micro SD memory card
socket

5. Charger, Cable,
Handsfree connector
6. Side keys
7. Lock/Unlock key
8. Capture button

Your standby screen

MP3 player

The touch reactive LCD gives an interactive and
ultra convenient experience. You’ll be more than
pleased!
From the standby screen, you can access menu
options, make a quick call and as well as many
other things.

Your LG GT405 has a built-in MP3 player so you
can play all your favourite music.
► All tracks: Contains all of the songs you have
on your phone.
► Playlists: Contains any playlists you have
created as well as On the go, Recent songs and
Favourite songs.
► Artists/Albums/Genres: Browse through
your music collection by artist, album or genre.
► Shuffle tracks: Play your tracks in a random
order.

The main menu
1. Touch
in the standby screen to open a
Top menu.
2. You can access further menus: Communicate,
Entertainment, Utilities and Settings.
3. Just touch the icon that you want to open.

Playing a song
1. Select the song you want to play and touch
Play.
2. Touch
3. Touch
4. Touch
5. Touch

to pause the song.
to skip to the next song.
to skip to the previous song.
to return to the Music menu.

Camera
Using the camera module built in your phone,
you can take pictures or record videos.
Additionally, you can send photos to other people
and select photos as wallpaper.
Tip: When using the camera, power consumption
increases.
If
icon appears on the wallpaper, indicating
low battery, recharge the battery before use.

• To take a picture
1. On the standby screen hold the camera key
down on the right side of the handset. The
camera’s viewfinder will appear on screen.
2. Holding the phone horizontally, point the lens
towards the subject of the photo.
3. Press the camera key on the right side of the
handset all of the way down to take a photo.

Video camera
1. Press and hold the camera key on the right
side of the phone.
2. Alternatively, touch in the view finder in
camera mode to switch to video mode.
3. The video camera’s viewfinder will appear on
screen.
4. Holding the phone horizontally, point the lens
towards the subject of the video.
5. Press the capture button once to start
recording.
6. Rec will appear at the top of the viewfinder
and a timer at the bottom showing the length
of your video.
and resume by
7. To pause the video touch
.
selecting
on the screen or press the capture
8. Touch
button a second time to stop recording.

FM radio

► Reset: If you choose Reset then select Yes,

You can search radio stations and enjoy listening
to the radio.

► Listen via speaker: Select this to listen to

Tip: To improve the radio reception, extend the
headset cord which functions as the FM radio
antenna.

1. Choose FM radio then select the channel
number of the station you would like to listen
to.
2. After selecting radio channels, you can listen
to other channel by selecting ◄►.
3. You can access the following option menus
by touching Options.
► Auto scan: If you choose Auto scan then
select Yes, each time a station is found, your
GT405 will ask if you want to save it. Select
Yes if you want to store the channel and No
if you don’t. Any stations you choose to save
will automatically be allocated to a channel
number in your phone.

current channel will be reset.
the radio through the built-in speaker. To turn
off the speaker, select Listen via headset.

Voice recorder
Use your voice recorder to record voice memos
or other sounds.

Recording your voice memo
1. Choose Voice recorder.
2. Select
to begin recording.
3. Select

to pause the recording.

4. Choose to end the recording.
5. Select ► to listen to the recording.
Note: You can listen to all of the voice recordings
you have saved by selecting Options and Go to
my sounds.

