Telefonul dvs.
Difuzor
Tasta Trimitere
• Apelează un număr de telefon şi se utilizează
pentru a prelua un apel.
• În modul de aşteptare: Afişează istoricul
apelurilor.

LG-C300 Ghidul utilizatorului
Este posibil ca anumite informaţii din acest manual să difere de telefonul
dvs. în funcţie de software-ul telefonului sau de furnizorul dvs. de servicii.

www.lg.com
Bluetooth QD ID B016671

P/N: MMBB0392912(1.0)

Apelare
Efectuarea unui apel

Când vă abonaţi la o reţea de telefonie celulară, vi se oferă o cartelă SIM pentru conectare, care conţine detaliile abonamentului
dvs., precum codul PIN, alte servicii opţionale disponibile şi alte opţiuni.

1 Asiguraţi-vă că telefonul este pornit.
2 Puteţi utiliza tastatura. Pentru a şterge o cifră apăsaţi
sau săgeată înapoi.
pentru a efectua apelul.
3 Apăsaţi
.
4 Pentru a termina apelul, apăsaţi

Important! › Cartela SIM şi contactele din aceasta pot fi avariate foarte uşor dacă acea cartelă este zgâriată sau îndoită, astfel încât
este bine să fiţi atent când inseraţi, manevraţi sau scoateţi cartela. Păstraţi toate cartelele SIM într-un loc unde copiii
mici nu pot ajunge.
1
2
3

SFAT! Pentru a introduce + atunci când efectuaţi
un apel internaţional, apăsaţi şi ţineţi apăsat 0.

Efectuarea unui apel din Contacte
5
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AVERTISMENT: Nu scoateţi bateria când telefonul este pornit, deoarece acest lucru poate determina avarierea telefonului.

După realizarea unei fotografii
Fotografia realizată se va afişa pe ecran. Numele imaginii
este afişat în partea centrală superioară a ecranului cu cinci
pictograme în partea inferioară.
Album - Vizualizaţi imaginile şi videoclipurile pe care le-aţi
realizat în Album.
Trimitere - Trimiteţi fotografia ca mesaj, e-mail sau prin
Bluetooth.
Nou - Realizaţi imediat altă fotografie.
Setare ca - Utilizaţi imaginea drept fundal, drept imagine
pentru un Contact, sau în Imaginea la pornire sau Imaginea
de oprire.
Şterg. - Ştergeţi fotografia pe care tocmai aţi realizat-o. Vizorul
va apărea din nou.

Camera video
Înregistrarea rapidă a unui videoclip
1 Apăsaţi Meniu şi selectaţi Aparat foto şi alegeţi Cameră
video. Vizorul camerei video va apărea pe ecran.
2 Focalizaţi camera pe imaginea pe care doriţi s-o înregistraţi.

3 Selectaţi pictograma Înreg. de la partea centrală inferioară a
ecranului şi apăsaţi OK pentru a realiza un videoclip. Înreg.
va apărea în partea inferioară a vizorului. Apăsaţi
din
nou pentru a opri înregistrarea.

După înregistrarea videoclipului
O imagine reprezentând videoclipul efectuat va apărea pe
ecran. După înregistrarea unui videoclip, puteţi schimba
opţiunile din meniu după cum urmează:
Album - Vizualizaţi imaginile şi videoclipurile pe care le-aţi
realizat în Album.
Redare - Redaţi fişierul.
Nou - Apăsaţi pentru a efectua imediat o nouă înregistrare
video.
Trimitere - Trimiteţi videoclipul ca mesaj, e-mail sau prin
Bluetooth.
Şterg. - Ştergeţi videoclipul pe care tocmai l-aţi realizat. Vizorul
va apărea din nou.

Muzică
MP3 Player
Telefonul LG-C300 are un player muzical încorporat, pentru a

6 Alegeţi un contact din lista de contacte sau introduceţi
numărul de telefon.
7 Selectaţi Trimitere.
AVERTISMENT: Dacă se adaugă imagine, sunet,
videoclip, diapozitiv nou, subiect, carte de vizită, programare
sau cartea mea de vizită în editorul de mesaje, acestea vor
fi transformate automat în modul MMS şi dvs. veţi fi taxat în
mod corespunzător.

Introducerea textului
Puteţi introduce caractere alfanumerice utilizând tastatura
telefonului. De exemplu, salvarea numelor în contacte,
scrierea unui mesaj, crearea evenimentelor programate din
calendar, toate acestea necesită introducerea de text.
În telefon sunt disponibile următoarele metode de
introducere a textului: modul Abc, şi modul 123.
Notă: Unele câmpuri permit un singur mod de introducere
(de ex., câmpurile pentru numerele de telefon din contacte).

Modificarea setărilor unui mesaj text
Apăsaţi Meniu, selectaţi Mesage, apoi alegeţi Setări şi Mesaj
text. Puteţi modifica:
Centru SMS - Introduceţi detaliile pentru centrul de mesaje.
Raport de livrare - Alegeţi să primiţi confirmarea că mesajul
dvs. a fost livrat.
Perioadă de valabilitate - Alegeţi cât timp vor rămâne
mesajele stocate în centrul de mesaje.
Tipuri de mesaje - Convertiţi textul dvs. în Voce, Fax, X.400
sau E-mail.
Codificarea caracterelor - Alegeţi modul de codificare a
caracterelor. Acest lucru influenţează dimensiunea mesajului şi,
ca urmare, costul acestuia.
Trimitere text lung ca - Alegeţi dacă doriţi să trimiteţi mesajul
ca SMS multiplu sau MMS, atunci când introduceţi un text mai
lung de 2 pagini în câmpul pentru mesaje.

Modificarea setărilor unui mesaj multimedia
Apăsaţi Meniu, selectaţi Mesage, apoi alegeţi Setări şi Mesaj
multimedia. Puteţi modifica:

Tastele laterale
•
•

SFAT: Asiguraţi-vă că
telefonul este pornit,
este inserat un card de
memorie extern şi în
modul de inactivitate
înainte de a conecta
cablul USB pentru Stocare
în masă.

Tastă de navigare
În modul de aşteptare:
Scurt: Player Mp3
Scurt: Camera foto
Scurt: Bara de instrumente când a
fost setată. (Meniu>Setări>Afişaj>Ec
ran de start>Afişare elemente)
• În meniu: Pentru derulare sus-jos.

Tastă de confirmare/Tastă OK
Permite selectarea opţiunilor de meniu şi
confirmarea acţiunilor.

Instalarea cartelei SIM

4

Tasta de terminare
• Comutare deschis/închis (ţineţi apăsat)
• Permite încheierea sau respingerea unui apel.

Conector pentru cablu
încărcător/USB

•

În modul de aşteptare: Controlează volumul soneriei.
În timpul unui apel: Reglarea volumului difuzorului
În timpul redării fişierelor MP3: Reglarea volumului audio

Capacul bateriei
Obiectivul camerei

Căşti
Suport
cartelă SIM

Pachetul de
acumulatori

•

Instalarea cartelei SIM şi a acumulatorului

1 Scoateţi carcasa spate.
2 Scoateţi bateria.
3 Introduceţi cartela SIM.
4 Introduceţi setul de baterii.
5 Ataşaţi carcasa spate.
6 Încărcaţi bateria.
› Dacă telefonul nu va porni, sau dacă
afişare îngheaţă sau nu
răspunde, urmaţi instrucţiunile
pentru instalarea bateriei din nou.

LCD principal

Tastele alfanumerice
• În modul de aşteptare: Introduceţi numere
pentru a apela. Menţineţi apăsată
- Apeluri internaţionale
- Conectare Centru de mesagerie vocală
la
- Apelări rapide
- Menţineţi apăsată această tastă pentru
accesare mod Silenţios
• În modul de editare: Introduceţi numere şi
caractere

Casarea aparatelor dvs. 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.

Ilustraţii

Taste rapide (tastă rapidă stânga/tastă rapidă
dreapta)
• Aceste taste îndeplinesc funcţiile indicate în
partea de jos a afişajului.

Este uşor să apelaţi orice persoană al cărei număr se află în
Agendă telefonică.
1 Apăsaţi Meniu pentru a deschide meniul principal. Selectaţi
Agendă telefonică.
2 Utilizând tastatura, introduceţi prima literă a numelui
persoanei pe care doriţi să o apelaţi şi derulaţi la Agendă
telefonică.
pentru a efectua apelul.
3 Apăsaţi

putea reda toate melodiile dvs. preferate.
Notă:

• Înainte de a utiliza un player audio, va trebui să transferaţi
fişierul cu muzică pe telefon.

• Player-ul audio acceptă următoarele tipuri de codecuri:
MP3, WMA, AAC. Playerul audio nu acceptă în mod necesar
toate caracteristicile şi variaţiile formatelor de fişiere.

Pentru a accesa playerul muzical, apăsaţi Meniu şi selectaţi
Muzică şi selectaţi player MP3. De aici puteţi accesa:
Redate recent - Vizualizaţi toate melodiile pe care le-aţi
ascultat recent.
Toate melodiile - Conţine toate cântecele stocate pe telefonul
dvs.
Listele mele de redare - Conţine toate listele de redare pe
care le-aţi creat.
Artişti - Vă permite să vizualizaţi toate melodiile sortate după
artist.
Albume - Vă permite să vizualizaţi toate melodiile sortate
după album.

Mod de preluare - Alegeţi să descărcaţi mesajele multimedia
automat sau manual, în funcţie de locaţia dvs., dacă sunteţi
acasă sau utilizaţi roaming.
Raport de livrare - Alegeţi să solicitaţi sau să permiteţi un
raport de librare.
Răspuns de citire - Alegeţi să solicitaţi sau să permiteţi o
confirmare de citire.
Prioritate - Stabiliţi nivelul de prioritate al mesajelor
multimedia.
Perioadă de valabilitate - Alegeţi cât timp va rămâne mesajul
salvat în centrul de mesaje.
Durata planşei - Alegeţi cât timp vor fi afişate planşele.
Mod creare - Vă permite selectarea tipului de conţinut acceptat
de MMS.
Ora livrării - Configurează ora livrării mesajului către destinatar.
Centrul de mesaje multimedia va livra mesajul după ora de
livrare.
Centru MMS - Vă permite configurarea informaţiilor de reţea,
precum centrul de mesaje multimedia şi profilul Internet,
necesare pentru trimiterea unui mesaj multimedia.

Acceptarea şi respingerea unui apel

Modificarea setărilor apelului

Când sună telefonul, apăsaţi Acceptare sau apăsaţi
pentru a răspunde.
În timp ce sună, selectaţi Silenţios pentru a reduce la minim
volumul soneriei. Această opţiune este utilă dacă aţi uitat să
schimbaţi profilul în silenţios pe durata unei întâlniri.
Apăsaţi
sau selectaţi Respingere pentru a respinge un
apel primit.

Apăsaţi Meniu şi selectaţi Setări Apel. De aici puteţi modifica
setările pentru:
Redirecţionare apeluri - Alegeţi dacă doriţi să redirecţionaţi
apelurile primite.
Restricţionare apeluri - Selectaţi apelurile pe care doriţi să le
restricţionaţi.
Apel în aşteptare - Alegeţi dacă doriţi să fiţi înştiinţat(ă) atunci
când aveţi un apel în aşteptare.
Nume cu apelare fixă - Alegeţi o listă de numere care pot fi
apelate de la telefonul dvs.
Mesaje de refuzare
Setări pentru respingerea apelurilor - Selectaţi Oprit sau
Pornit şi alegeţi să respingeţi toate apelurile primite de la
anumite grupuri, contacte sau numere neînregistrate (care nu
se află în lista contactelor) sau cele fără ID apelant.
Trimitere nr. propriu - Alegeţi dacă doriţi ca numărul dvs. să
fie afişat când apelaţi pe cineva. (Depinde de furnizorul dvs.
de reţea.)

Notă: Într-un apel în care difuzorul este activat, pictograma
difuzorului este afişată cu o cruciuliţă roşie, atunci când
difuzorul este dezactivat, pictograma difuzorului este afişată
fără cruciuliţa roşie.

Apelarea rapidă
Puteţi desemna un număr de apelare rapidă unui contact
utilizat frecvent.

Vizualizarea jurnalelor de apeluri
De la orice jurnal de apeluri, selectaţi Opţiuni şi apoi Ştergere
pentru a şterge elementele selectate.

Genuri - Vă permite să vizualizaţi toate melodiile sortate
după gen.
Amestecare toate melodiile - Vă permite să redaţi toate
cântecele în mod aleatoriu.

Notă: Dacă sunteţi într-o zonă cu semnal radio slab, este
posibil să aveţi probleme cu recepţia posturilor de radio.
Pentru a asculta posturile radio trebuie să conectaţi căştile.
Conectaţi mufa căştilor.

Reapelare automată - Vă permite setarea funcţiei de reapelare
automată în cazul în care încercarea de efectuare a unui apel
eşuează.
Bip Minut - Stabileşte dacă se va auzi un ton la fiecare minut
în timpul unui apel.
Mod de răspuns Bluetooth - Alegeţi cum să răspundeţi la un
apel atunci când utilizaţi o cască Bluetooth. Selectaţi Mâini
libere sau Telefon.
Salvaţi număr nou - Selectând această opţiune veţi salva
numerele care nu sunt deja în Contactele dvs., după terminarea
apelului.
Cost apeluri - Vizualizaţi costurile ultimului apel sau a tuturor
apelurilor. Acest serviciu depinde de reţea; anumiţi operatori
nu pot oferi acest serviciu.

Camera
Fotografierea rapidă
1 Apăsaţi Meniu şi selectaţi Aparat foto şi Cameră.
2 Când camera a focalizat pe subiectul dvs., selectaţi
pictograma Captură de la partea centrală inferioară a
ecranului şi apăsaţi OK pentru a realiza o fotografie.

Mesagerie

E-Mail

Navigator

Telefonul LG-C300 conţine funcţiile pentru SMS (Short
Message Service - Serviciul de mesaje scurte), MMS
(Multimedia Message Service - Serviciul de mesagerie
multimedia) precum şi mesajele serviciului de reţea. Este
suficient să apăsaţi Meniu şi să selectaţi Mesage.

Trimiterea unui e-mail utilizând un cont nou

Accesarea web

Trimiterea unui mesaj

Pentru a trimite/primi un e-mail, trebuie să configuraţi contul
de e-mail (a se vedea mai sus).
1 Apăsaţi Meniu, selectaţi E-mail şi alegeţi contul pe care
doriţi să-l utilizaţi.
2 Alegeţi Adresă de e-mail nouă şi se va deschide o nouă
fereastră de e-mail.
3 Scrieţi un subiect, apoi apăsaţi OK.
4 Introduceţi mesajul utilizând tastatura.

Puteţi lansa navigatorul WAP şi accesa pagina de start a
profilului activat în setările paginii Web. Puteţi, de asemenea,
introduce manual o adresă URL şi puteţi accesa pagina WAP
asociată acesteia.
1 Apăsaţi Meniu şi selectaţi Navigator.
2 Pentru a accesa direct pagina de start a navigatorului,
selectaţi Acasă. Alternativ, selectaţi Introduceţi adresa şi
introduceţi URL-ul dorit, urmat de Conectare.

1 Apăsaţi Meniu, selectaţi Mesage şi alegeţi Scriere mesaj.
2 Se va deschide un editor de mesaje nou. Editorul de mesaje
combină mesajele SMS şi MMS într-un mod intuitiv şi uşor
de comutat între modul. Setarea implicită a editorului de
mesaje este modul SMS.
3 Introduceţi mesajul utilizând tastatura. Pentru informaţii
suplimentare despre modul de introducere a textului
consultaţi secţiunea Introducerea textului din coloana din
partea dreaptă.
4 Selectaţi Opţiuni şi alegeţi Inserare pentru a adăuga
Imagine, Video, Sunet, Şablon, Emoticon, Nume şi număr,
Planşă nouă, Subiect sau Mai multe (Cartea de vizită/
Organizator/Note/De rezolvat/Cartea mea de vizită).
5 Alegeţi Trimitere la.

Radio FM
Ascultarea posturilor radio
1 Apăsaţi Meniu, selectaţi Muzică şi alegeţi radio FM.
2 Selectaţi numărul de canal al postului pe care doriţi să-l
ascultaţi.

Agendă telefonică
Căutarea unui contact
1 Apăsaţi Meniu şi selectaţi Agendă telefonică.
2 Utilizând tastatura, introduceţi prima literă a numelui
contactului pe care doriţi să-l apelaţi.
3 Pentru a naviga printre contacte şi numerele acestora,
utilizaţi tastele de navigare.

Adăugarea unui contact nou
1 Apăsaţi Meniu şi selectaţi Agendă telefonică.
2 Apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Contact nou.
3 Alegeţi dacă doriţi să salvaţi datele contactului nou pe
Telefon sau pe cartela SIM.
4 Introduceţi în câmpurile furnizate toate informaţiile pe care le
deţineţi şi selectaţi Finaliz.

Mai multe
Setarea alarmei
La sfârşit, puteţi seta intervalul de amânare la 5, 10, 20, 30
minute, 1 oră sau oprit.

NOTĂ: La conectarea la aceste servicii şi descărcarea
conţinutului veţi fi taxat suplimentar. Verificaţi tarifele cu
furnizorul dvs. de reţea.

Adăugarea unui eveniment în calendar

Trimiterea unei înregistrări vocale

Selectaţi data la care doriţi să adăugaţi evenimentul. Puteţi
selecta o dată derulând până la aceasta cu ajutorul tastelor
de navigare sau selectând Opţiuni şi Accesaţi data pentru
a introduce data.

După ce aţi terminat de înregistrat, selectaţi Opţiuni.

Adăugarea unui element la lista cu obiective
Puteţi edita un element, selectându-l, apăsând Opţiuni şi
Editare. Confirmaţi modificările selectând Finalizat.

Utilizarea calculatorului
1 Apăsaţi Meniu şi selectaţi Mai multe, apoi alegeţi
Calculator.
2 Apăsaţi tastele numerice pentru a introduce numere.

Utilizarea cronometrului

1 Apăsaţi Meniu şi selectaţi Mai multe, apoi alegeţi
Cronometru.
Puteţi bloca memento-ul. Apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Blocare 2 Selectaţi Start pentru a porni cronometrul.
Transformarea unei unităţi de măsură
pentru ca memento-ul privat să vă protejeze intimitatea.
1 Apăsaţi Meniu şi selectaţi Mai multe, apoi alegeţi
Selector dată
Convertor unităţi.
Instrumentul de căutare a datei este o funcţie uşor de utilizat
2 Alegeţi dacă doriţi să convertiţi Valută, Suprafaţă,
care vă ajută să calculaţi data după trecerea unui anumit
Lungime, Greutate, Temperatură, Volum sau Viteză.
număr de zile.

Adăugarea unui memento

Reportofon
Utilizaţi opţiunea Reportofon pentru a înregistra
mementouri vocale sau alte sunete.

Adăugarea unui oraş la ora pe glob
1 Apăsaţi Meniu şi selectaţi Mai multe, apoi alegeţi Ora
pe glob.
2 Pentru a afla ora dintr-un anumit oraş, apăsaţi Opţiuni şi
selectaţi Oraş nou.

Modificarea datei şi a orei

Setări

1 Apăsaţi Meniu şi selectaţi Setări.
2 Selectaţi Dispozitiv şi alegeţi Data şi ora şi alegeţi din lista
1 Apăsaţi Meniu şi selectaţi Setări.
de mai jos:
2 Selectaţi Profiluri şi alegeţi profilul pe care doriţi să-l editaţi.
Setarea datei şi a orei - Selectaţi pornire Actualizare automată,
3 Selectaţi Opţiuni şi alegeţi Personalizare.
iar telefonul va actualiza automat data şi ora.
4 De aici puteţi schimba toate tonurile, opţiunile de volum
Formatul datei - Puteţi introduce data curentă. Puteţi seta
şi de alertă.
formatul datei (ZZ/LL/AAAA, LL/ZZ/AAAA, AAAA/LL.ZZ).
Utilizarea modului Aeronavă
Separator dată - Puteţi introduce data curentă. Puteţi seta
Pentru a activa modul Avion, apăsaţi Meniu şi apoi selectaţi separatorul date (ZZ/LL/AAAA, ZZ.LL.AAAA, ZZ-LL-AAAA).
Setări şi Profiluri. Selectaţi Mod Avion pentru a activa.
Formatul orei - Puteţi seta formatul orei 12 ore sau 24 de ore.
Modul Avion nu vă permite să efectuaţi apeluri, să vă
Modificarea setărilor de siguranţă
conectaţi la Internet sau să expediaţi mesaje.
Modificaţi setările de securitate pentru a proteja telefonul
Modificarea setărilor dispozitivului
LG-C300 şi informaţiile importante salvate în acesta.
1 Apăsaţi Meniu şi selectaţi Setări.
1 Apăsaţi Meniu şi selectaţi Setări şi alegeţi Dispozitiv.
2 Selectaţi setările Dispozitiv şi alegeţi din lista de mai jos.
2 Selectaţi Securitate şi alegeţi din lista de mai jos:
Mod economic - Alegeţi să activaţi sau să dezactivaţi setările
Solicitaţi cod PIN - Alegeţi un cod PIN, care să fie solicitat la
implicite de economisire a energiei.
pornirea telefonului.
Limba - Modificaţi limba afişajului telefonului LG-C300.
Blocare dispozitiv - Alegeţi un cod de securitate pentru a vă
Autoblocare taste - Alegeţi perioada de timp după care tastele bloca telefonul Niciodată, La pornirea dispozitivului, Când
vor fi blocate automat.
este schimbat cardul SIM sau Imediat.

Modificarea profilurilor

Împerecherea cu un alt dispozitiv Bluetooth
Prin împerecherea telefonului dvs. LG-C300 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 Bluetooth Setări, selectând
Vizibilitatea dispozitivului, apoi Vizibil.
2 Din Bluetooth, alegeţi Activare Bluetooth şi selectaţi
Căutare dispozitiv nou.
3 Telefonul LG-C300 va căuta dispozitive. După încheierea
căutării, pe ecran va apărea Adăugaţi şi Reîmprospătare.
4 Alegeţi dispozitivul cu care doriţi să realizaţi asocierea,
selectaţi Adăugare şi introduceţi parola, apoi alegeţi OK.
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 Bluetooth activat şi Vizibil.
2 Urmaţi instrucţiunile care v-au fost furnizate împreună cu
căştile, pentru a trece căştile în modul de împerechere şi

împerecheaţi dispozitivele.
3 Cu telefonul LG-C300 vă puteţi conecta automat la o cască
Bluetooth pentru a trece automat în profilul căşti.

Trimiterea şi primirea fişierelor utilizând tehnologia
Bluetooth
Pentru a activa Bluetooth:
1 Apăsaţi Meniu şi selectaţi Setări. Selectaţi Conectivitate,
apoi Bluetooth.
2 Selectaţi Activare Bluetooth.
3 Selectaţi Dezactivare Bluetooth pentru a opri Bluetooth-ul.
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.
2 Selectaţi Opţiuni şi alegeţi Trimitere, apoi Bluetooth.
3 Selectaţi Da pentru a activa Bluetooth, dacă nu este deja
activat.
4 Telefonul dvs. LG-C300 va căuta automat alte dispozitive
Bluetooth activate în raza sa.

Blocare aplicaţie - Puteţi bloca conţinuturile pe care doriţi să le
ascundeţi. (Blocare aplicaţie, Mesagerie, E-mail etc.)
Schimbare coduri - Modificaţi codul PIN (Acest element de
meniu va apărea dacă solicitarea de cod PIN este setată la
Pornit), codul PIN2, Codul de securitate.
Notă: Cod de securitate
Codul de securitate vă protejează telefonul împotriva
accesului neautorizat. Codul de siguranţă prestabilit este
setat la ‘0000’. Acest cod este necesar pentru ştergerea
tuturor intrărilor din telefon şi activarea meniului Resetare
setări. Codul de securitate este, de asemenea, necesar pentru
activarea sau dezactivarea funcţiei de blocare a telefonului,
pentru a împiedica utilizarea neautorizată a acestuia. The
security code default setting can be modified from the
Security > Change codes.

Pentru a recepţiona un fişier:
1 Pentru a recepţiona fişiere, Bluetooth trebuie să fie
Bluetooth activat şi Vizibil.
2 Va apărea un mesaj prin care vi se solicită să acceptaţi
fişierul de la expeditor. Selectaţi Da pentru a recepţiona
fişierul.
SFAT! Consultaţi bara de evoluţie pentru a vă
asigura că fişierul este expediat.
SFAT! Bluetooth® şi siglele acestuia sunt proprietatea
Bluetooth SIG, Inc. şi LG Electronics dispune de licenţă pentru
utilizarea acestor mărci. Alte mărci comerciale şi nume
comerciale aparţin proprietarilor de drept.

Sincronizarea telefonului cu PC-ul

conduceţi.
• Acordaţi şofatului atenţie maximă.
• Utilizaţi un set hands-free, dacă este disponibil.
• 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, asiguraţi-vă 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.

www.lg.com
Bluetooth QD ID B016671

NOTĂ
• Utilizaţi întotdeauna accesorii LG originale.
• Încălcarea acestei prevederi poate anula garanţia.
• Este posibil ca accesoriile să fie diferite în diferite regiuni.
Consultaţi compania sau agentul local de telefonie pentru
alte informaţii.

Date tehnice
Temperatura ambiantă de funcţionare
•
•

Max.: +55°C (la descărcare) +45°C (la încărcare)
Min.: -10°C

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.

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.
Sunetul sau presiunea excesiv(ă) de la căşti poate
cauza pierderea auzului.

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.
Dispozitivele fără fir pot provoca interferenţe în aeronave.
• Închideţi telefonul mobil înainte de îmbarcarea într-o

Earpiece

P/N: MMBB0392912(1.0)

Vizualizarea pe computer a fişierelor din telefon

În aeronave

Getting to Know Your Phone

Casarea aparatelor dvs. 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.

1 Conectaţi cablul USB între telefon şi calculator.
2 Selectaţi PC suite din meniul pop-up al telefonului.
3 Faceţi clic pe pictograma Copie de siguranţă şi selectaţi
Copie de siguranţă sau Restaurare.
4 Selectaţi informaţiile pentru care doriţi să realizaţi copii
de siguranţă sau informaţiile pe care doriţi să le restauraţi.
Selectaţi locaţia la care doriţi să efectuaţi copiile de
siguranţă sau cea de la care doriţi să restauraţi informaţiile.
Faceţi clic pe OK.
5 Astfel, veţi efectua copii de siguranţă.

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneţi perioade lungi
de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să

Sunt disponibile diferite accesorii pentru telefonul dvs. mobil.
Acestea sunt prezentate mai jos.
Baterie
Încărcător

LG-C300 Ghidul utilizatorului

Efectuarea copiilor de siguranţă şi restaurarea
informaţiilor din telefon

Evitarea afectării auzului

Accesorii

Este posibil ca anumite informaţii din acest manual să difere de telefonul
dvs. în funcţie de software-ul telefonului sau de furnizorul dvs. de servicii.

şi copii de siguranţă pentru a avea garanţia că nu veţi pierde
aceste date.

Vă puteţi sincroniza telefonul
cu calculatorul pentru a vă asigura că toate
detaliile şi datele importante se potrivesc, dar puteţi efectua

• Nu utilizaţi un telefon care trebuie ţinut în mână atunci când

Ghidul
utilizatorului

Serviciile de reţele sociale (SNS)

Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi
eficientă

acesta poate deteriora telefonul.
• Nu expuneţi telefonul la lichide şi umezeală.
• Accesoriile precum căştile trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeţi
antena inutil.

Consultaţi legislaţia şi reglementările pentru utilizarea
telefonului mobil la volan.

Modificarea setărilor pentru afişaj

5 Alegeţi dispozitivul căruia doriţi să-i expediaţi fişierul şi
atingeţi OK.

• Nu atingeţi ecranul cu un obiect ascuţit deoarece

Siguranţa la volan

Utilizaţi Resetare dispozitiv din Dispozitiv din meniul Setări
pentru a reseta toate setările la valorile din fabrică. Aveţi
nevoie de codul de securitate pentru a activa această funcţie.

Mesaj de întâmpinare - După ce selectaţi Pornit, puteţi scrie
un mesaj de întâmpinare. Mesajul va apărea pe ecran de
fiecare dată când porniţi telefonul.
Alte ecrane - Alegeţi tema ecranului de start sau ecranului de
pornire/oprire.

Resetarea telefonului

Telefonul dvs. LG-C300 are SNS, care vă permite să vă
bucuraţi de reţeaua socială şi să o administraţi.

cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
• Aparatul nu trebuie ţinut lângă surse de căldură, cum ar fi
radiatoarele sau echipamentele de gătit.
• Nu scăpaţi aparatul din mână.
• Nu supuneţi aparatul la vibraţii mecanice sau şocuri.
• Închideţi telefonul in orice zonă unde există reguli speciale.
De exemplu, nu folosiţi telefonul în spitale deoarece poate
afecta echipamentele medicale din zonă.
• Nu manevraţi telefonul dacă aveţi mâinile ude, în timp ce
telefonul se încarcă. Poate cauza un şoc electric care ar putea
afecta serios telefonul.
• Nu încărcaţi telefonul lângă materiale inflamabile deoarece
telefonul se poate defecta.
• Folosiţi o lavetă uscată pentru a curăţa exteriorul aparatului.
(Nu utilizaţi solvenţi cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
• Nu încărcaţi telefonul când se află pe un material moale.
• Telefonul trebuie încărcat într-un spaţiu bine ventilat.
• Nu supuneţi aparatul la fum excesiv sau la praf.
• Nu ţineţi telefonul în apropierea cardurilor de credit sau a
cartelelor magnetice de transport, deoarece acesta poate
afecta informaţiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.

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. 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.

SFAT! Cu cât lumina de fundal va rămâne mai mult activată,
cu atât consumaţi mai multă baterie şi va trebui să vă
reîncărcaţi mai des telefonul.

1 Apăsaţi Meniu şi selectaţi Setări.
2 Selectaţi Afişare şi apoi alegeţi dintre:
Ecran de start - Reglaţi A şi B
Temă meniu - Modificaţi rapid întregul aspect al ecranului
dumneavoastră.
Stilul meniului - Schimbaţi aspectul meniului de la Stil listă
Vizualizarea stării memoriei
sau Stil grilă.
Telefonul LG-C300 are trei memorii disponibile: telefonul,
Caracter - Reglaţi dimensiunea fontului.
cartela SIM şi un card extern de memorie (cardul de memorie
Lumină de fundal - Alegeţi cât timp rămâne activată lumina
poate fi achiziţionat separat).
de fundal. De asemenea, folosiţi tastele de navigare pentru a
Puteţi utiliza managerul de memorie pentru a stabili câtă
ajusta luminozitatea ecranului.

• Nu ţineţi telefonul în apropierea echipamentelor electrice,

Utilizarea eficientă a telefonului

memorie este utilizată pe fiecare dintre acestea şi cât spaţiu
este disponibil.
Apăsaţi Meniu şi selectaţi Setări, selectaţi Dispozitiv şi
alegeţi Informaţii memorie. Apoi veţi vedea stadiul curent al
memoriilor din telefonul LG-C300.

Send key
• Dials a phone number and answers a call.
• In standby mode: Shows the history of calls.
Alpha numeric keys
• In standby mode: Input numbers to
dial Hold down
- International calls
- Connect voice mail centre
to
- Speed dials
- Hold the key dow n to go Silent mode
• In editing mode: Enter numbers &
characters
Confirm key / OK key
• Selects menu options and confirms actions.

NOTĂ: Pot fi percepute costuri suplimentare când vă
conectaţi şi utilizaţi serviciile online. Verificaţi aceste tarife
la operatorul de reţea.

Actualizare Software telefon
Programul de actualizare al software-ului telefonului
mobil LG de pe Internet

End key
• Switch on/off (hold down)
• End or reject a call.
Navigation key
• In standby mode:
Briefly: Mp3 player
Briefly: Camera
Briefly:
Toolbar when it was set.
(Menu > Settings > Display >
Homescreen > Display Items)
• In menu: Scroll up & down.

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. Apăsaţi Meniu şi selectaţi Setări apoi alegeţi
Conectivitate.

Modificarea setărilor Bluetooth

Pentru informaţii suplimentare referitoare la utilizarea acestei Apăsaţi Meniu şi selectaţi Setări şi alegeţi Conectivitate.

Expunerea la radiofrecvenţe
Informaţii privind expunerea la radiofrecvenţe şi
debitul de absorbţie specifică (SAR).
Acest telefon mobil, modelul LG-C300, 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.
• 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

aeronavă.
• Nu utilizaţi telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.

Copiii
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.

Informaţii despre baterie şi întreţinerea acesteia
• 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.

Camera
Soft keys (Left soft key / Right soft key)
• These keys perform the function Indicated in
the bottom of the display.
Main LCD

funcţii, vizitaţi http://update.lgmobile.com sau http://www.
lg.com/common/index.jsp selectaţi ţara Suport.
Această caracteristică vă permite să realizaţi comod
actualizarea firmware a telefonului cu cea mai nouă versiune
de pe Internet, fără a fi necesar să vizitaţi un centru de
service.
Deoarece programul de actualizare firmware a telefonului
mobil necesită întreaga atenţie a utilizatorului pe durata
procesului de actualizare, asiguraţi-vă că aţi urmărit toate
instrucţiunile şi notele care apar pentru fiecare pas, înainte
de a continua. Reţineţi că deconectarea cablului de date
USB sau a bateriei în timpul procesului de upgrade poate
produce avarierea gravă a telefonului dvs. mobil.

Taking a quick photo
1 Press Menu and select Camera and Camera.
2 When the camera has focused on your subject, select the
Capture icon on the bottom-center of the screen and press
OK to take a photo.

toate instrucţiunile privitoare la expunerea la unde
radio.
• Limita SAR recomandată de Comisia Internaţională pentru

Protecţia împotriva Radiaţiilor Neionizante (ICNIRP) este de 2
W/Kg calculată ca valoare medie pe 10 g de ţesut.
• Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model de telefon
la testarea de către DASY4 pentru utilizarea la ureche este de
0,986 W/Kg (10 g) şi pentru purtarea pe corp este de 0,670
W/Kg (10 g).
• Informaţiile privind datele SAR pentru rezidenţii ţărilor/
regiunilor care au adoptat limita SAR recomandată de
Institutul de Inginerie Electrică şi Electronică (IEEE), care este
de 1,6 W/Kg, calculată în medie pe 1 g de ţesut.

Îngrijirea şi întreţinerea produsului
AVERTISMENT: Utilizaţi numai baterii, încărcătoare
şi accesorii aprobate pentru utilizarea cu acest model de
telefon. 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.

• Înlocuiţi bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria

poate fi reîncărcată de nenumărate ori înainte de a necesita
înlocuirea.
• 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.
Reciclaţi-le, 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.

NOTE:
• Before using music player, you will need to transfer music
file onto your phone.
• Music player supports codec types as follows: MP3, WMA,
AAC. Music player does not necessarily support all features
and variations of file formats.

Video Camera

FM Radio

Shooting a quick video

Listening to the Radio

1 Press Menu and select Camera and choose Video Camera.
The video camera’s viewfinder will appear on screen.
2 Focus the camera on what to record.
3 Select the Rec. icon on the bottom-center of the screen and
press OK to take a video. Rec will appear at the bottom of the
viewfinder. Press
again to stop recording.

1 Press Menu and select Media, then choose FM radio.
2 Select the channel number of the station you would like to
listen to.

Music
MP3 Player
Your LG-C300 has a built-in music player so you can play all
your favourite music.

NOTE: If you are in an area with bad radio reception, you may
have difficulty listening to the radio.
It is recommended that you insert headphones into the
hands-free connector when listening to the radio to ensure
good radio reception.

