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Част от съдържанието на
това ръководство може да се
различава от вашия телефон
в зависимост от софтуера на
телефона и от доставчика на
услуги.
Телефонът не се препоръчва
за слепи хора или инвалиди,
защото има тактилен екран.
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Поздравления за покупката на
усъвършенствания и компактен мобилен
телефон GM750 от LG, разработен за работа с
най-новата цифрова технология за мобилни
комуникации.

Изхвърляне на вашия стар уред
1 Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци,
това означава, че продуктът отговаря на европейска директива
2002/96/EC.
2 Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат
изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за
това от правителството и местните власти съоръжения.
3 Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за
предотвратяване на възможни негативни последици за околната
среда и човешкото здраве.
4 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред
се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на
отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
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Указания за безопасна и ефикасна употреба
Моля, прочетете тези прости
указания. Неспазването на тези
указания може да бъде опасно
или неправомерно.

Излагане на
радиочестотна енергия
Информация за излагане на
радиочестотна енергия и
Специфичен коефициент на
поемане (SAR)
Този мобилен телефон GM750
е създаден да отговаря на
приложимите изисквания за
безопасност при излагане на
радиовълни. Това изискване се
основава на научни указания,
които включват диапазони на
безопасност, за да се гарантира
безопасността на всички лица,
независимо от тяхната възраст и
здравно състояние.

• Излагането на стандартни

•Н

мобилни устройства се
измерва с единица, наречена
Специфичен коефициент на
поемане или SAR. Тестовете за
SAR са извършени с използване
на стандартен метод, при
което устройството работи с
най-високата сертифицирана
мощност при всички
използвани честотни ленти .
• Въпреки че може да има
различия в нивата на SAR
при различните модели
LG телефони, те всички са
разработени да отговарят
на съответните указания за
излагане на радиочестотна
енергия.
• Пределът на SAR, препоръчван
от Комисията по защита от
нейонизираща радиация
(ICNIRP), е 2 W/kg средно на
десет (10) грама тъкан.
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• Най-високата стойност на SAR за Грижа за продукта и
този модел телефон, тествана от поддръжка
DASY4 за използване в близост
до ухото, е 1,16 W/kg (10g), и при
носене на тялото е 1,12 W/kg
(10g).
• SAR стойността за жители в
страни/ региони, които са
възприели предела за SAR,
препоръчан от Институти на
електрическите и електронни
инженери (IEEE) е 1,6 W/kg
средно на 1 грам тъкан.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Използвайте само батерии,
зарядни устройства и
аксесоари одобрени
за използване с този
определен модел телефон.
Използването на всякакви
други типове аксесоари може
да девалидира всякакви
споразумения или гаранцията
, която е в сила за телефона, и
може да е опасно.

• Не разглобявайте този апарат.
Предайте го на квалифициран
технически персонал, когато е
необходима поправка.
• Дръжте далеч от електрически
уреди като телевизори,
радиоприемници и персонални
компютри.
9

Указания за безопасна и ефикасна употреба
• Апаратът трябва да се държи

• Използвайте суха кърпа за

далеч от източници на топлина,
като радиатори и фурни.
• Не го изпускайте.
• Не излагайте апарата на
механични вибрации или удар.
• Изключвайте телефона във
всяка зона, в която това
се изисква от специални
разпоредби. Например, не
използвайте телефона си
в болници, тъй като може
да засегне чувствително
медицинско оборудване.
• Не пипайте телефона с мокри
ръце, докато се зарежда. Това
може да доведе до токов удар
или до сериозна повреда на
вашия телефон.
• Н е зареждайте апарата близо
до запалими материали, тъй
като апаратът може да се загрее
и да предизвика опасност от
пожар.

почистване на външността
на апарата (не използвайте
разтворители като бензин,
разредител или спирт).
• Не зареждайте телефона,
когато е поставен върху мека
повърхност.
• Телефонът трябва да се зарежда
в добре проветрявано място.
• Не излагайте апарата на
прекомерен дим или прах.
• Не дръжте телефона в близост
до кредитни карти или
транспортни билети - това може
да повлияе на информацията в
магнитните ленти.
• Не натискайте екрана с остри
предмети, защото това може да
повреди телефона.
• Не излагайте телефона на влага
или течности.

10
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• Използвайте аксесоарите,
например слушалка,
внимателно. Не пипайте
антената, когато не се налага.

Ефикасна операция на
телефона
Електронни устройства
Всички мобилни телефони могат
да получат смущение, което да
повлияе на работата им.
• Не използвайте телефона в
близост до медицински апарати,
без да поискате разрешение.
Избягвайте да поставяте
телефона над пейсмейкъри,
например в джоба на ризата.
• Някои слухови апарати могат
да се влияят от мобилните
телефони.

• Малки смущения могат да
повлияят на работата на
телевизори, радиоапарати,
компютри и др.

Безопасност на пътя
Проверете законите и
разпоредбите за използване на
мобилни телефони в областите,
където шофирате.
• Не използвайте телефони,
които се държат в ръка, при
шофиране.
• Концентрирайте се напълно в
шофирането.
• Използвайте комплект за
свободни ръце, ако е наличен.
• Отбийте от пътя и паркирайте,
преди да извършите или
отговорите на повикване, ако
условията на шофиране го
изискват.
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Указания за безопасна и ефикасна употреба
• Радиочестотната енергия
може да повлияе на някои
електронни системи във
вашето превозно средство, като
стереоуредби и съоръжения за
безопасност.
• Когато автомобилът ви
е снабден с въздушна
възглавница, не блокирайте
пътя й с монтирани или
портативни безжични уреди.
Това може да предизвика
неправилно действие на
въздушната възглавница или да
доведе до сериозно нараняване
поради неправилното й
действие.
• Ако слушате музика независимо
дали навън или вътре,
проверете дали силата на звука
е на приемливо ниво, така че да
чувате какво става около вас.
Това е особено важно когато сте
близо до път.

Внимавайте да не
повредите слуха си

П
вз

Може да повредите слуха си,
ако сте изложени на силен
звук за дълъг период от време.
Следователно, препоръчително е
да не включвате или изключвате
апарата в близост до ухото си.
Освен това, препоръчително е
да настроите силата на звука
за музиката и повикванията на
приемливо ниво.

•Н

Взривоопасна среда
Не използвайте телефона
в райони, където протичат
взривни работи. Съблюдавайте
ограниченията и спазвайте всички
правила и разпоредби.
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Потенциално
взривоопасна атмосфера
• Не използвайте телефона в
бензиностанции.
• Не го използвайте в близост до
гориво или химикали.
• Не транспортирайте и не
съхранявайте запалим
газ, течност, експлозиви
в отделението на вашия
автомобил, което съдържа
мобилния телефон и
аксесоарите.

В самолет
Безжичните устройства могат да
причинят смущения в самолета.
• Изключете мобилния телефон,
преди да се качите на самолета.
• Не го използвайте и на земята
без разрешение на персонала.

Деца
Пазете телефона на безопасно
място, далече от достъп на
малки деца. В него има малки
части, които, ако бъдат откачени,
могат да доведат до опасност от
задушаване.

Спешни повиквания
Възможно е спешните повиквания
да не са достъпни във всички
мобилни мрежи. Затова никога
не разчитайте единствено на
телефона за спешни повиквания.
Проверете при местния доставчик
на услуги.
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Указания за безопасна и ефикасна употреба
Информация за
използване и грижи за
батерията
• Не е необходимо напълно да
разреждате батерията преди
зареждане. За разлика от други
системи батерии, няма ефект
на паметта, който да повлияе
отрицателно върху работата
на батерията. Въпреки това Ви
приканваме да зареждате и
разреждате батерията си докрай
с цел оптимизиране на работата
й.
• Използвайте само батерии
и зарядни устройства LG.
Зарядните устройства LG са
разработени да максимизират
живота на батерията.
• Не разглобявайте и не
свързвайте на късо батерията.
• Пазете металните контакти на
батерията чисти.

• Сменете батерията, когато

•И

вече не работи с нужното
качество. Батерията може да се
презарежда стотици пъти, преди
да е необходима смяна.
• Заредете батерията, ако не е
използвана дълго време, за да
максимизирате качеството на
работа.
• Не излагайте зарядното
устройство на пряка слънчева
светлина или висока влажност,
като например в баня.
• Не оставяйте батерията на
студени или горещи места, това
може да влоши качеството на
работата й.
• Ако батерията бъде заменена с
такава от неправилен тип, има
опасност от пръсване.
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• Изхвърляйте използваните
батерии в съответствие с
инструкциите на производителя.
Рециклирайте, когато е
възможно. Не изхвърляйте с
битовите отпадъци.
• Ако трябва да смените
батерията, занесете я в найблизкия оторизиран сервиз
на LG Electronics или дилър за
помощ.
• Винаги изваждайте зарядното
устройство от стенния контакт,
след като телефонът се зареди
напълно, за да спестите
нежелана консумация от
зарядното.
• Действителният живот на
батерията зависи от мрежовата
конфигурация, настройките
на продукта, схемите на
използване, батерията и
условията на средата.
15

Запознаване с вашия нов телефон
Слушалка
Сензор за близост
Вътрешна камера
Клавиш за край
• Отхвърля повикване.
• Натиснете веднъж, за да
се върнете към начален
екран.
Джойстик/Оптична мишка
Клавиш за повикване
Набира телефонен номер и
отговаря на повиквания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поставянето на тежък предмет на телефона или
сядане върху телефона, докато той е в джоба ви, може да повреди LCD
екрана и неговата тактилна функция. Не покривайте предпазния филм
на сензора за близост на LCD екрана, тъй като това може да причини
неизправност на сензора.
16
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Конектор за Зарядно
устройство, за кабел за
данни (USB кабел), за
устройство “Свободни ръце”
СЪВЕТ: Преди да
свържете USB кабела,
изчакайте, докато
телефонът се включи и
се регистрира в мрежата.

Клавиш за захранване/
заключване
• Натиснете
продължително (3 сек.) за
включване/изключване.
• Натиснете кратко за
изключване на екрана.
Слот за карта с
памет Micro SD

Клавиши за сила на звука
Многофункционален
• Когато екранът е в
клавиш
свободен режим: сила на
• Отиване в менюто за
звука на тон за бутон и на
много задачи.
звънене.
Бутон на камера
• По време на повикване:
• Отиване директно в
сила на звука на
преглед на камера с
слушалката.
натискане на клавиша
• При възпроизвеждане
за камера от начален
назапис: управлява силата
екран.
на звука.
Време за рестартиране
Времето за студен рестарт на GM750 е около 150 секунди. Имайте в предвид
времето за първоначално рестартиране (студен рестарт). Студеният рестарт
се извършва при първоначално включване на устройството след закупуване.
Тогава за инициализиране на файловата система са необходими около 150
секунди. След това времето за рестартиране се намалява до 50 секунди.
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Изглед в отворено положение

И
1

Капак на
батерията

Батерия

Обектив на
външната
камера

Гнездо на
USIM картата

18
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Инсталиране на USIM картата и батерията
1 Свалете капака на батерията
Плъзнете капака на батерията
към долната част на телефона
и обратно.

2 Извадете батерията
Хванете долния ръб на
батерията и я извадете
внимателно от отделението за
батерията.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
изваждайте батерията при
включен телефон, това може
да повреди телефона.
3 Инсталиране на USIM картата
Поставете USIM картата в
държача за USIM карта. Уверете
се, че областта със златните
контакти на картата сочи
надолу. Натиснете USIM картата
в гнездото.

19

Инсталиране на USIM картата и батерията
4 Поставяне на батерията
Поставете първо горната част
на батерията в горния край
на отделението за батерия.
Уверете се, че контактите
на батерията са изравнени
с изводите на телефона.
Натиснете надолу долната част
на батерията, докато щракне на
мястото.

изключването на устройството,
светодиодът на телефона
светва в червено.
Когато телефонът се зареди
напълно, светодиодът светва
в зелено.
Когато батерията е напълно
разредена, не може да
включите телефона. Отнема
приблизително 5-10 минути за
достигане на заряд, необходим
за рестартиране.
При зареждане с USB връзка
това отнема 20 минути повече.
Ако натиснете и задържите
бутона за включване за около 1
секунди в режим на зареждане,
5 Зареждане на телефона
телефонът се включва.
Свалете капачето на
Ако поставите външно зарядно
контакта на захранващото
устройство, ще се появи
устройство на вашия GM750.
анимация на зареждане и LCD
Свържете захранващото
фоновото осветление ще е
устройство и го включете в
черно.
мрежовото захранване. Когато
Ако натиснете и задържите OK
презареждате телефона си след
при изключено LCD фоново
20
LG GM750 | Ръководство за потребителя

о,

а
м

е.

1
е,

осветление, LCD фоновото
осветление се включва обратно
и се показва анимацията.
Ако батерията е почти
изтощена, на екрана ще се
покаже изображение за това,
което уведомява потребителя
да зареди.
ЗАБЕЛЕЖКА: Батерията трябва
да е напълно заредена, за да се
подобри живота на батерията.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
свързвайте зарядното
устройство към телефона без
батерията. Преди зареждане
трябва да проверите дали е
поставена батерията.

о

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: По време
на зареждане не изваждайте
батерията или USIM картата.

K

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако
батерията бъде заменена с
такава от неправилен тип,
има опасност от пръсване.
Изхвърляйте използваните

батерии в съответствие
с инструкциите на
производителя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Изключете зарядното
устройство от захранващата
мрежа и от телефона по време
на гръмотевични бури, за да се
избегне опасността токов удар
или пожар.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете
се, че остри предмети, като
например зъби или нокти на
животни, не влизат в контакт
с батерията. Това може да
причини риск от пожар.
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Карта с памет

Н

Инсталиране на карта с памет
Можете да разширите наличната
памет на телефона с карта с
памет MicroSD.
БЕЛЕЖКА: Картата с памет е
аксесоар по избор.
Плъзнете картата с памет в слота
в горната част, докато щракне
на място. Уверете се, че областта
със златните контакти сочи на
надолу.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Плъзнете картата с памет
правилно в слота, в противен
случай картата може да се
повреди.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
поставяйте и изваждайте
карта с памет, когато
телефонът е включен, тъй
като това може да повреди
картата.
22
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Нулиране на устройството
Понякога може да се наложи
да нулирате устройството си.
Нормалното (или софтуерно)
нулиране на вашето устройство
изчиства паметта от всички
активни програми и ги затваря.
Това може да е полезно, когато
устройството работи по-бавно от
обикновено или когато дадена
програма не се изпълнява, както
трябва. След инсталирането на
някои програми също може да се
наложи софтуерно нулиране.
Ако по време на изпълнение на
програми се извърши софтуерно
нулиране, незаписаните неща ще
се изгубят.
Можете също да извършите
хардуерно нулиране (известно
още като пълно нулиране).
Хардуерно нулиране трябва
да се извършва само ако
нормалното нулиране не
може да разреши проблема
в системата. След хардуерно

нулиране устройството се
връща към настройките по
подразбиране, т. е. към начина,
по който е било при закупуване
и първо включване. Всички
инсталирани от вас програми,
всички въведени данни и
персонализирани настройки на
устройството ще се загубят.

Извършване на софтуерно
нулиране
Открийте клавиша за софтуерно
нулиране.

Клавиш за
софтуерно
нулиране
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Нулиране на устройството
Използвайте перото, за да
натиснете клавиша за нулиране
и го задръжте. Устройството
ви може да се рестартира
автоматично и да покаже
Началния екран.

Извършване на хардуерно
нулиране
Хардуерно нулиране трябва
да се използва само след като
са изчерпани всички други
възможности за отстраняване на
неизправности. След хардуерно
нулиране устройството се връща
към настройките по подразбиране,
т. е. към начина, по който е
било при закупуване и първо
включване. Всички инсталирани
от вас програми, всички въведени
данни и персонализирани
настройки на устройството ще се
загубят.
1 Включете устройството.
2 Докоснете Старт >
24

Настройки > раздел Система
>Изчистване на памет.
3 Въведете двукратно 1234 като
парола.
4 Натиснете Enter.
5 Изберете дали да изтриете
Вътрешната памет или
Външната памет (SD картата).
6 Можете да смените паролата,
като натиснете Смяна на
паролата.
Друг начин е с последователност
от твърди клавиши
1 ИЗКЛЮЧЕТЕ устройството.
2 Натиснете и задръжте в
последователност следните
твърди клавиши.
+ +
Дръжте клавишите натиснати,
докато LCD екранът се включи.
3 Екранът за подравняване
ще се появи при включване,
ако сте успешно завършили
рестартирането.
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Използване на сензорния екран
Съвети за сензорния
екран

Калибриране на
устройството

Началният екран е също и
чудесно място да се запознаете с
тактилния екран.
За да изберете елемент,
внимателно натиснете иконата в
центъра.
• Няма нужда да се натиска
твърде силно, тактилният
екран е достатъчно
чувствителен да регистрира
леките докосвания.
• Използвайте върха на пръста,
за да докоснете опцията, която
искате. Внимавайте да не
докоснете други клавиши.

Калибрирането на екрана
на устройството става чрез
натискане на центъра на
кръстче с перото, докато то се
движи по екрана. Този процес
гарантира, че когато натиснете
екрана с перото си, се активира
натиснатият елемент.
Ако устройството не отговаря
точно на натисканията на екрана,
следвайте тези стъпки, за да го
калибрирате отново.
1 Натиснете Старт > Настройки
> раздел Система > Екран.
2 В раздела Подравняване
докоснете Подравняване
на екрана и следвайте
инструкциите на екрана.
3 След като завърши
калибрирането се появява
екрана за подравняване.
Щракнете върху OK в горния
десен ъгъл.
25

• Когато осветлението на
екрана е изключено, натиснете
клавиша за включване/
заключване отдясно.
• Когато вашият GM750 не се
използва, той ще се върне към
заключен екран.

Използване на сензорния екран
Управление на сензорния
екран
Контролите на сензорния
екран на GM750 се променят
динамично в зависимост от
задачата, която извършват.
Отваряне на приложения
За да отворите приложение,
просто натиснете неговата икона.

Превъртане
Плъзгайте от едната страна до
другата за превъртане.
На някои екрани като уеб
страници може да превъртате
нагоре и надолу.

26
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Използване на джойстика
Изберете функцията за
джойстик.
1 Докоснете Старт > Настройки
> раздел Система >Оптичен
джойстик.
2 Изберете Режим мишка
ако искате да използвате
джойстика като тракпад за
управление на курсора на
мишката на екрана. Щракнете
върху OK в горния десен ъгъл.

БЕЛЕЖКА: 4-посочната работа с
клавишите зависи от скоростта
на движение на пръстите.

Как да използвате
Джойстика
1 Поставете пръста си на
сензора на джойстика и
местете плавно. Курсорът
на мишката на екрана ще се
мести с движението на пръста
ви. Не е нужно да натискате
джойстика, когато местите
курсора на мишката.
2 Поставете курсора на мишката
на иконата, която искате
да изпълните и натиснете
(щракнете) джойстика.
Приложението, които
изберете, ще се стартира.
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Вашият начален екран
Оттук имате достъп до всички опции на менюто, може да извършите
повикване и да видите състоянието на телефона - както и много други
неща.

Изберете начален екран
1 Докоснете Старт > Настройки > Лични > Начален екран.
2 Изберете оформление за началния екран на вашето устройство.
Ако изберете LG Smart Home, ще имате 5-измерен начален екран.
Ако изберете Windows Mobile по подразбиране, може да имате
днешния екран на Windows Mobile.

Персонализиране на екрана LG Smart Home
1 Екран LG Smart
Home
2 Начален екран на
миниприложение
6 Пропуснати
повиквания
7 Съобщения
8 Имейл

3 Начален екран на
мултимедия
4 Начален екран
на Предпочитани
контакти
5 Начален екран на
бързи клавиши
9 График
10 Лесни настройки

Осведомете се за вашия GM750
- Потребителският интерфейс се основава на пет типа начален екран.
За превключване между началните екрани просто плъзнете бързо
28 по дисплея отляво надясно или отдясно наляво.
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Начален екран на
миниприложение
Началният екран на
миниприложение може
да покаже любимите ви
миниприложения. Ако
натиснете и задържите
икона, ще отидете в
менюто за редактиране,
където ще се покажат
всички налични
миниприолжения,
които все още не са
на екрана в лента
отдолу на екрана. За
да преминете през тях,
превъртете лентата с
миниприложения.

.

Начален екран на контакти
Началният екран на
контакти може да
покаже любимите
ви контакти в изглед
на списък или
превъртане.

Начален екран на
мултимедия
Началният екран
с мултимедия
показва любимите
ви снимки отдясно
на екрана и
любимата музика
отляво.

Начален екран на бързи
клавиши
В началния екран
на бързи клавиши
може да видите
иконите на
любимите бързи
клавиши.

.
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Вашият начален екран
Персонализиране на
екрана по подразбиране
на Windows Mobile

3

4
5
6
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Докоснете Старт > Настройки >
Днес > Елементи.
1 Можете да изберете желания
елемент, който искате да се
покаже на екрана Днес.
2 За да промените положението
му, докоснете Преместване
нагоре или Преместване
надолу. Може допълнително
да персонализирате опциите

на дисплея за Календар и
Задачи, като докоснете Опции.
Натиснете Таймаут днес
и изберете броя часове от
падащия списък.
Ако не използвате телефона
си до изтичане на зададения
период от време, екранът се
превключва на екрана Днес.
Докоснете Старт > Настройки
> Днес > Облик.
Можете да изберете желаната
тема за фона.
Ако използвате свое собствено
фоново изображение,
натиснете Използвай тази
картина като фон. Докоснете
Търсене, за да откриете файла,
които искате.
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Екран LG Smart Home
Екранът LG Smart
Home показва
пропуснатите
повиквания,
непрочетените
съобщения, имейл
и предстоящи
събития, задачи и
аларми. Можете да
натиснете даден
раздел на екрана,
за да отворите
съответната
програма.

но

е
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Вашият начален екран
Бързи клавиши
Бързите клавиши на началния екран LG Smart предоставят лесен
достъп с едно докосване до най-използваните функции.
Икона Описание
Докоснете, за да отворите контактите. За да търсите номера,
който искате да повикате: Въведете името на контакта, като
до тъчпада Нов контакт. Можете също да
докоснете
създавате нови контакти и да редактирате съществуващи.
Докоснете за достъп до менюто Съобщения. Оттук можете да
създадете нов SMS или MMS.
Докоснете за достъп до Моят уеб!
Докоснете за достъп до Пазар
Докоснете, за да отворите пълното горно меню, което е
разделено на четири подменюта.
Докоснете, за да покажете тъчпада за набиране, за да
извършите повикване.
Докоснете за достъп до менюто Имейл. Може да проверите
получения имейл и да създадете нов имейл.
Докоснете, за да синхронизирате информацията на телефона и
документите с акаунта на вашия телефон.
Докоснете за стартиране на Windows Live Messenger
Докоснете за директно влизане в меню Музика.
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Преглед на лентата на
състоянието
Лентата на състоянието използва
различни икони за показване
на неща като силата на сигнала,
нови съобщения и живот на
батерията, а също и ви уведомява
дали Bluetooth или GPRS е
активен.
По-долу е дадена таблица, която
обяснява значенията на иконите,
които може да видите в лентата
на състоянието.
Икона Описание
Установена връзка с
Bluetooth устройство за
свободни ръце
Отворен канал към
Bluetooth устройство за
свободни ръце
Отворен
висококачествен
Bluetooth аудио канал

Икона Описание
Показва оставащата
енергия на батерията.
Показва, че батерията е
много изтощена.
Зареждане на батерията.
Включен звук.
Изключен звук.
Звънецът е в режим
вибриране.
Връзката е активна.
Връзката не е активна.
Синхронизирането е
в ход.
Грешка в
синхронизирането
Показва максимална
сила на сигнала.
Няма сигнал.
Означава Bluetooth
услуга
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Вашият начален екран
Икона Описание
Няма телефонна услуга.
Търсене на телефонна
услуга.
Гласовото повикване е
в ход.
Повикванията са
пренасочени.

Икона Описание
USIM не е поставена.
Не може да използвате
мрежовите услуги без
USIM
Показва списък с
работещите приложения
с докосване на този
индикатор

Задържан
Пропуснато или
отхвърлено повикване
Налични GPRS (Обща
пакетна радио услуга)
Налични EDGE
(Подобрени скорости
за данни за глобално
развитие)
Нов имейл или текстово
съобщение
Нова гласова поща
Има още уведомявания.
Натиснете иконата, за да
прегледате всички.
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Използване на функцията
Няколко задачи
Има три начини да отмените
функцията за няколко задачи.
1 Като натиснете страничния
клавиш “Няколко задачи”.
2 Като докоснете иконата за
няколко задачи в лентата на
състоянието.
3 Като докоснете Старт > LG SCLASS> Няколко задачи.
Оттук може да видите всички
приложения, които работят, и да
получите достъп до тях с едно
докосване.
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Използване на бутона Старт
Бутонът Старт, разположен в горния ляв ъгъл на екрана Днес
, показва списък на програмите. То ви позволява да затворите
даден екран и да превключите от една програма на друга. Може да
стартирате програма, като я изберете от менюто.

Програми
Следват някои от иконите на програмите, които вече са инсталирани
на вашия компютър.
Икона Описание
LG S-CLASS За използване на LG приложения. Камера, музика
и други приложения.
Инструменти за достъп до широка гама инструменти и
помощни програми за вашето мобилно устройство.
Adobe Reader LE ви позволява да отваряте и четете PDF
файлове, FMрадиото ви позволява да слушате FM радио,
Mobile Zip ви позволява да гледате и извличате голям набор
архивни формати. Хронометър ви дава възможност да
записвате изминалото време за събитие.
ActiveSync Синхронизира информацията между вашето
устройството и компютъра.
Калкулатор Извършва основни аритметични изчисления,
като събиране, изваждане, умножение и деление.
Календар Пази записи за вашите срещи и създава заявки за
събрания.
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Икона Описание
Контакти Пази записи за вашите приятели и колеги.
File Explorer Дава ви възможност да организирате и
управлявате файлове на вашето устройство.
Начало на работата Направлява ви през основните функции
при стартиране на устройството.
Интернет споделяне Позволява ви да използвате
устройството си като споделено интернет устройство.
Java Позволява ви да изтегляте и инсталирате на вашето
устройство Java приложения, като игри и инструменти.
Имейл За изпращане и получаване на имейл и текстови
съобщения.
Messenger Изпраща и получава незабавни съобщения с
вашите контакти на Windows Live Messenger.
Бележки За създаване ръкописни или печатни бележки,
рисунки и записи.
Снимки и клипове Събира, организира и сортира файлове
със снимки и видеоклипове в папката Мои картини на
вашето устройство или на карта с памет.
Търсене на телефон Позволява да намерите файл в
устройството.
Диспечер на задачите За проверка на информация за
активни задачи.
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Използване на менюто Старт
Икона Описание

И

Задачи Пази записи на вашите задачи.
DUN Използване на телефона като модем.
Windows Live Предоставя достъп до Windows Live.
Windows Media Активира мултимедийните функции на
вашето устройство.

Си

И

Настройки
Може да регулирате настройките на устройството, за да съответстват
на начина, по който работите. За да видите наличните настройки,
докоснете Старт > Настройки, после Лични, Система, Връзки и
други настройки на устройството.

Лично меню
Икона Описание
Бутони За определяне на програма или функция за
хардуерен бутон.
Начален екран За избор на оформление за началния екран
на вашето устройство.
Вход За определяне на опции за всеки от методите на вход.
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Икона Описание
Информация за притежател За въвеждане на личната
информация във вашето устройство.
Телефон За персонализиране на настройките на телефона
като тон на звънене, задаване на PIN номер за вашата USIM
карта и още.

Системно меню
Икона Описание
”За това” е където може да видите основна информация
като версията на Windows Mobile® и типа процесор на
вашето устройство. Можете да зададете име на вашето
устройство.
Фоново осветление За да зададете време за фоновото
осветление и регулирате Яркост, външно захранване и
настройки на бутоните.
Сертификати За да видите информация за сертификатите,
които са инсталирани в устройството.
Изчистване на паметта Докоснете тази икона само
когато искате да премахнете всички данни и файлове от
вътрешната или външната памет и да нулирате устройството
до фабричните настройки.
Обратна връзка от клиента Може да участвате в
програмата за подобрение на изживяването на клиента, като
изпращате обратна връзка на Microsoft.
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Използване на менюто Старт
Икона Описание
Криптиране Позволява файловете на вашата карта с памет
да се кодират. Криптираните файлове са четими само от
вашето устройство.
Докладване за грешки За активиране или деактивиране
на докладването за грешки, когато се появят такива в
устройството.
Външен GPS За задаване на подходящ GPS комуникационен
порт, ако е необходимо. Това може да е необходимо, когато
на устройството има програми, които имат достъп до GPS
данни или са се свързани към GPS приемник на вашето
устройство. За подробности вж. Помощ.
Оптичен джойстик изберете настройки на джойстика. Ако
изберете Мишка, появява се курсор на мишката на екрана
и може да използвате джойстика като мишка. Ако изберете
4-посочен клавиш, може да използвате джойстика като
клавиш за навигация. Не е нужно да натискате джойстика,
когато местите курсора на мишката.
Бутон LG X Задава бутона “X” да прекрати програмата
веднага при натискането му.
Управлявани програми Тук може да видите хронологията
на инсталирани програми във вашето устройство.
Памет За проверка на състоянието на паметта и
информация за картата с памет.
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Икона Описание
Захранване За проверка енергията на батерията. Може
също така да зададете времето за изключване на дисплея
(включване в режим на заспиване) за пестене на енергия на
батерията.
Регионални настройки Задава регионалната конфигурация
за показване на числа, валута, дата и час на вашето
устройство.
Премахване на програми За премахване на програми,
които сте инсталирали на вашето устройство.
Екран За прекалибриране на екрана и смяна на размера на
текста.
Информация за системата Проверява информацията на
системата и паметта.
Диспечер на задачите За проверка на информация за
активни задачи. Може също да спрете текущо работещи
програми.
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Използване на менюто Старт
Меню за връзки

И

Икона Описание
Свързване на браузъра За конфигуриране на Internet
Explorer за свързване чрез точки за достъп (APN):
WAP APN: APN по подразбиране
Уеб APN:Предварително зададени интернет APN по
подразбиранее
ЗАБЕЛЕЖКА
Тази услуга не е налична във всички страни. Обърнете се
към доставчика на услуги за повече информация.
Връзки За настройка на един или два типа модемна връзка
на вашето устройство, като телефонна комутируема, GPRS
и други, така че устройството ви да може да се свързва към
интернет или частна локална мрежа.
Влизане в домейн Свързване на вашето устройство към
ресурсите на компанията.
Конфиг.GPRS Задава метода на GPRS удостоверяване,
включително Без, PAP удостоверяване и CHAP
удостоверяване.
USB към PC Позволява да свържете вашия телефон към
компютъра чрез USB.
Wi-Fi Позволява да персонализирате Wi-Fi настройки.
Мениджър безжична връзка Позволява ви да управлявате
безжичните настройки като Wi-Fi, Bluetooth и телефон.
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Икона Описание
GPS настройка - Задава Асистиран GPS или Самостоятелен.

Други настройки на устройството
Икона Описание
Bluetooth Позволява ви да персонализирате Bluetooth
настройките.
Часовник и аларми За да настроите часа и датата според
локалното време или зона, в която пътувате. Алармите
също могат да се настроят за определени дни и часове на
седмицата.
Заключване Задаване на парола на вашето устройство.
Звуци и уведомявания За активиране на звуци за събития,
уведомявания и още и задаване типа уведомявания за
различни събития.
Днес За персонализиране на вида на и информацията, която
се показва на екрана Днес.
Microsoft моят телефон За синхронизиране на
съдържанието на телефона с вашият акаунт на http://
myphone.microsoft.com

е
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Въвеждане и търсене на информация
Може да зададете различни методи за въвеждане, включително
Разпознаване на блокове, Клавиатура, Разпознаване на букви, LG
XT9 клавиатура, LGJava клавиш, Транскриптор. Иконата за панела
с методи на въвеждане се появява в лентата с менюта, за да посочи
кой метод е текущо избран. Стрелка за избор на метод на въвеждане
(отдясно на панела) отваря списък с налични методи на въвеждане.
Бележки се използва в примерите по-долу.

За
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Общ преглед на панела за въвеждане

Панел за въвеждане
(LG XT9 клавиатура)
Икона на панела
за въвеждане

И
кл
Стрелка за избор на начин
на въвеждане
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За да смените режима на
въвеждане, докоснете стрелката
за избор на режим.
Показва какъв е
Икона избраният метод на
въвеждане
Екранната клавиатура
Транскриптор.
Разпознаване на букви
или Разпознаване на
блокове
XT9 клавиатура
LGJava клавиш

Използване на
клавиатурата
За въвеждане на текст символи
и цифри можете да използвате
или клавиатурата QWERTY
или стандартната екранна
Клавиатура.

Използване на стандартната
екранна клавиатура
Екранната клавиатура е достъпна,
когато е възможно въвеждането
на текст. Можете да въведете
текст чрез натискане на клавиши
на клавиатурата, която е
показана на дисплея.
Въвеждане на текст чрез
екранната клавиатура
Екранната клавиатура е
достъпна, когато е възможно
въвеждането на текст.
За да направите клавишите поголеми, натиснете стрелката за
избор на начин на въвеждане
и след това изберете
Опции. В списъка Методи
на въвеждане изберете
Клавиатура и после докоснете
Големи клавиши.
Общите правила за въвеждане
на текст са същите като при
компютър на MS.
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Въвеждане и търсене на информация
Използване на
Разпознаване на букви

Използване на
Разпознаване на блокове

Чрез Разпознаване на букви
можете да пишете отделни букви,
цифри и пунктуационни знаци,
които след това се преобразуват
в напечатан текст.

Благодарение на Разпознаване
на блокове с едно натискане на
клавиш пишете букви, цифри,
символи и пунктуационни знаци,
които след това се преобразуват
в напечатан текст.

Въвеждане на текст чрез
Разпознаване на букви
Разпознаване на букви е
достъпен, когато е възможно
въвеждането на текст.
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Отметнете , за да видите
демонстрация за писане на
знаци.

Разпознаване на блокове е
достъпен, когато е възможно
въвеждането на текст.
Благодарение на Разпознаване
на блокове с едно натискане на
клавиш пишете букви, цифри,
символи и пунктуационни
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знаци, които след това се
преобразуват в напечатан
текст.
Списъкът с предпочитани думи
изчезва, ако потребителят не
реагира до 6 секунди.
Въведете букви, като пишете в
областта abc (вляво) на полето.
Въведете цифри, като пишете
в областта 123 (вдясно) на
полето.
Въведете символи и
пунктуационни знаци, като
натиснете в произволна
област на полето и след това
напишете желания знак.
Отметнете , за да видите
демонстрация за писане на
знаци.

XT9 клавиатура
С клавиатурата XT9 можете да
въвеждате текст, като докосвате
клавиши, показани на екрана.

Това е най-честият начин за
въвеждане на текст с функцията
за предвиждане на думи.

XT9 клавиатурата е
налична, когато е възможно
въвеждането на текст.
Въвеждайте букви, като
докосвате клавишите,
съответстващи на желаните
букви.
Докоснете, за да преминете
към T9 режим с предвиждане.
Докоснете за преминаване
между номера, символи и текст.
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Въвеждане и търсене на информация
Кратко натискане
превключва на главни
букви за едно натискане, а
продължителното заключва
регистъра на големи букви.
режим XT9
.
В режим XT9 ще видите
Режимът XT9 автоматично
сравнява вашите натискания
с вътрешен речник, за да
определи правилната дума, и за
това са необходими по-малко
натискания от традиционния
многоударен режим.
Това е известно още и като
предвиждане на текст. Тази
функция се поддържа само в
портретна ориентация.
БЕЛЕЖКА: Не може да
активирате XT9 в кутията за
въвеждане на търсене.

ABC режим
Този режим ви позволява да
въвеждате букви, като натискате
клавиша на буквата веднъж или
повече пъти, докато се появи
желаната буква. Докоснете
въднъж за първите букви и два
пъти за вторите. Този режим е
известен като многоударен.
LGJava клавиш
LGJavaKey е клавишът за
навигация, който се използва за
приложения Java. Затова не може
да въвеждате букви с LGJava
клавиш.
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Използване на
Транскриптор
Транскриптор е програма за
разпознаване на ръкописен
текст, която ви позволява
да пишете в курсив, печатно
или като комбинация от
двете. Транскриптор работи
незабележимо във фонов режим
на програмите, разпознавайки
думи чрез вградения си речник.
Когато Транскриптор е включен,
той интерпретира произволното
преместване на перото по екрана
като въвеждане на ръкописен
текст. За повече информация
относно използването на
Транскриптор, вж. Помощ на
вашето устройство.
Стартиране на Транскриптор
1 Стартирайте програма, която
приема въвеждане на текст от
потребителя, като например
Word Mobile.

2 Натиснете стрелката за избор
на начин на въвеждане и
изберете Транскриптор.
Показва се въвеждащият екран
на Транскриптор.
За писане чрез Транскриптор
1 В дадена програма
позиционирайте курсора там,
където искате да се покаже
текстът.
2 Използвайте перото, за да
пишете на произволно място
на екрана. Ръкописният текст
ще бъде преобразуван в текст
малко след като повдигнете
перото от екрана.
За въвеждане на
пунктуационни знаци и
символи
Транскриптор се предоставя с
екранна клавиатура, която дава
възможност за лесно добавяне
на пунктуационни знаци
или специални символи към
съществуващия текст.
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От дадена програма натиснете
от лентата с инструменти
на Транскриптор. Клавиатурата
остава видима, докато не
натиснете отново бутона.
БЕЛЕЖКА: За да промените
положението на клавиатурата,
натиснете и задръжте заглавната
лента и след това я плъзнете до
желаното местоположение.
Редактиране на текст
1 В дадена програма начертайте
линия около текста, който
искате да редактирате. Това
работи само ако линията
върви отляво надясно.
2 След като вдигнете перото от
екрана, линията ще изчезне
и избраният текст ще е
маркиран.
3 Направете едно от следните
неща:

Използвайте жестове, за да
напишете главни букви, да
вмъкнете интервал и т. н.

Жестове на Транскриптор
Използвайте кратки почуквания с
перото, за да редактирате текста
или за да вмъкнете нови редове,
интервали или табулатори.
Направете За да

Напишете отново текста.
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Вмъкнете нов ред на
абзац на мястото на
курсора.
Хоризонталната
част на жеста трябва
да е най-малко два
пъти по-дълга от
вертикалната част.
Вмъкнете интервал на
мястото на курсора.
Хоризонталната
част на жеста трябва
да е най-малко два
пъти по-дълга от
вертикалната част.
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Направете За да
Преместите курсора
една позиция назад и
да изтриете някакъв
текст.
Направете жеста, като
начертаете линия от
дясно на ляво.
Отворите меню на
алтернативни думи,
ако е избрана дадена
дума, или екранната
клавиатура на
Транскриптор, ако не
е избран текст.
Направете жеста,
като начертаете
линия право надолу и
обратно нагоре.
Сменяте малки и
големи букви за
дадена буква, дума
или текстов блок.
Направете жеста, като
начертаете линия
право нагоре.

Направете За да
Отмените последното
действие.
Направете жеста, като
начертаете линия
право нагоре и после
надолу.
Копирате избран
текст.
Направете жеста, като
начертаете линия
от ляво на дясно и
обратно.
Изрежете избран
текст.
Направете жеста, като
начертаете линия
от ляво на дясно и
обратно.
Оставите копиран или
изрязан текст.
Направете жеста, като
начертаете линия от
долния ляв ъгъл на
екрана по диагонал
нагоре и надясно и
обратно надолу към
десния ъгъл.
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Въвеждане и търсене на информация
Направете За да

Направете За да

Вмъкване на
табулатор.
Хоризонталната
част на жеста трябва
да е най-малко два
пъти по-дълга от
вертикалната част.
Забележка: Освен това можете
да използвате клавишите Въведи,
Интервал и Обратно от лентата с
инструменти на Транскриптор.

Използване на лентата на
Транскриптор
Направете За да
Може да задавате
опциите на
транскриптора, като
например посока на
писане, речници и
стенография.
Можете да зададете
формата на буквите
като вашия почерк.
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Можете да
въвеждате номера,
пунктуационни знаци
и символи.
Може да променяте
методите на
въвеждане на текст.
• режим а. Това е
оптималният за
разпознаване на
почерк.
• 123 режим.
Позволени са цифри
и някои букви и
калкулаторът се
активира.
• режим А. Всички
букви стават
автоматично главни.
Ако не сте в
режим A или 123,
разпознаването
автоматично се
връща към режима
по подразбиране,
веднъж щом
повдигнете перото.
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Направете За да
Може да вмъкнете
интервал на мястото
на курсора.
Може да вмъкнете
параграф на мястото
на курсора.
Може да вмъкнете
курсора един
интервал наляво.
Може да вмъкнете
курсора един
интервал надясно.
Назад и изтриване на
текст.
Помощ

Рисуване и писане на
екрана
Можете да рисувате направо
на екрана или да пишете на
екрана и да записвате бележки,
написани ръкописно от самите
вас. За целта трябва да зададете
метода на въвеждане в Бележки

на Ръкописно писане.
Ако предпочитате да използвате
ръкописен текст или често
да добавяте рисунки към
вашите бележки, може да се
окаже полезно, ако зададете
Ръкописно писане като метод
за въвеждане по подразбиране.
Ако предпочитате печатан
текст, задайте Печатно писане
като метод за въвеждане по
подразбиране.
Задаване на режим за
въвеждане за Бележки
1 Натиснете Старт > Бележки.
2 В списъка с бележки натиснете
Меню > Опции.
3 В полето Режим по
подразбиране натиснете
някое от следните:
Ръкописно писане, ако искате
да рисувате или да въвеждате
ръкописен текст в някоя
бележка.
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Печатно писане, ако искате да
създадете печатна бележка.
4 Докоснете OK.
Писане на бележка
Натиснете Старт > Бележки.
1 В списъка с бележки
натиснете Ново.
2 Напишете текста си на екрана.
3 Когато сте готови, натиснете
OK, за да се върнете към
списъка с бележки.
БЕЛЕЖКА: За да изберете
ръкописен текст, натиснете и
задръжте в близост до текста.
Щом се появят точки и преди да
образуват затворен кръг, бързо
плъзнете по дължина на текста.
Ако дадена буква пресича три
реда, тя се третира като рисунка,
а не като текст.

За рисуване в бележка
1 Натиснете Старт > Бележки.
2 В списъка с бележки натиснете
Ново.
3 За да рисувате на екрана,
използвайте перото като
химикал.
4 Около рисунката ви се показва
поле за избор.
5 Когато сте готови, натиснете
OK, за да се върнете към
списъка с бележки.
БЕЛЕЖКИ: За да изберете
рисунка (например, за да
я копирате или изтриете),
натиснете и задръжте за кратко
върху рисунката. Когато вдигнете
перото, рисунката е избрана.

Съ
1
2

3

4

Записване на бележка
Можете да създадете отделен
запис (гласова бележка) или
можете да добавите запис към
бележка.

54
LG GM750 | Ръководство за потребителя

5

те

ва

те

Създаване на гласова бележка
1 Натиснете Старт > Бележки.
2 Направете едно от следните
неща:
За да създадете отделен
запис, запишете от списъка с
бележки.
За да добавите запис към
бележка, създайте или
отворете бележка.
3 Ако не виждате лентата с
инструменти Записване,
натиснете Меню > Покажи
лентата с инструменти за
записване.
4 Дръжте микрофона на
устройството близо до
устата си или до друг звуков
източник. Натиснете бутона за
запис от лентата за запис.
5 Ако добавяте запис към
бележка, натиснете OK, когато
сте готови, за да се върнете
към списъка с бележки.

6 Ако записвате, когато е
отворена бележка, в нея ще се
появи икона.
7 Ако създавате отделен запис,
записът ще се покаже в
списъка с бележки.
За запис на гласова бележка по
време на повикване
1 Докоснете Бележка на екрана
за повикване, за да запишете
гласова бележка по време на
повикване.
2 Веднъж след като завършите
записа, ще се появи изскачащо
съобщение, както е показано
по-долу.
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П

БЕЛЕЖКА: Когато започнете
да записвате по време на
повикване, няма уведомяващ
звук, който да информира другия
краен потребител.

И
и

Търсене на информация
Можете да търсите файлове и
други елементи, съхранени във
вашето устройство в папка Мои
документи или на карта с памет.
Можете да търсите по име на
файл или по думи.
Например, можете да търсите
в имейл съобщения, бележки,
срещи, контакти и задачи, както и
в онлайн Помощта.
Търсене на файл или елемент
1 Натиснете Старт > Търсене в
телефона.
2 В Търсене на, въведете името
на файла, дума или друга
информация, която искате да
търсите.

3 Ако вече сте извършвали
търсене за този елемент,
натиснете стрелката на
Търсене на и изберете
елемент от списъка.
4 В Тип изберете тип данни,
което ще спомогне за
стесняване на вашето търсене.
5 Докоснете Търсене.
6 В списъка Резултати натиснете
елемента, който искате да
отворите.
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Повиквания
Извършване на повикване
и видеоповикване
1 Докоснете , за да отворите
клавиатурата.
2 Въведете номера от
клавиатурата. За да изтриете,
натиснете твърдия клавиш за
изчистване.
3 Докоснете клавиша
или
, за да извършите
повикването. Докоснете , за
да извършите повикването.
4 За да завършите повикването,
.
натиснете клавиша
СЪВЕТ! За да въведете +
за международни повиквания,
натиснете и задръжте
.

СЪВЕТ! Натиснете бутона за
включване, за да заключите
сензорния екран, за да
предотвратите набирания по
погрешка.

Повикване на контактите
1 От екран в режим на готовност
, за да отворите
докоснете
Контакти.
2 Преминете през списъка с
контакти или въведете първата
буква на контакта, който
.
искате с докосване на
3 От филтрирания списък
докоснете контакта, на
който искате да се обадите,
и изберете номера, който да
използвате, ако има повече
от един.
4 Докоснете Гласово
повикване или Видео
повикване.
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Повиквания
Отговаряне и отхвърляне
на повикване
Когато телефонът звъни,
натиснете клавиша за повикване
или клавиша Отговор на
екрана за отговор.
Натиснете клавиша за край
, за да отхвърлите входящото
повикване.

58
LG GM750 | Ръководство за потребителя

О

Опции за входящо повикване
Високоговорител - Докоснете
, за
да включите високоговорителя. Докоснете
отново, за да изключите.
Заглушаване - Докоснете
, за да
изключите микрофона, така че лицето, с което
говорите, да не може да ви чува.
Задържане - Докоснете
повикването.

, за да задържите

Меню - Изберете от списък с допълнителни
опции за входящо повикване
Можете да прекратите повикване.
- Търсене на контакти по време на
повикване.
- Добавяне на бележка по време на
разговор.
Клавиатура - Докоснете, за да отворите
цифрова клавиатура за навигация в
менютата с номерирани опции при набиране
на централи или други автоматизирани
телефонни услуги.
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Опции за входящо видеоповикване
Лично/Показване – Докоснете
, за да включите
личният видеорежим. Докоснете отново, за да
изключите.
Заглушаване/Премахване на заглушаване Докоснете
, за да изключите микрофона, така че
лицето, с което говорите, да не може да ви чува.
Стандартно/Фино – Докоснете
, за да поискате
отсрещната страна да управлява видео качеството
Снимане – Натиснете бутона на камерата, за да
снимате видео на отсрещната страна.
Меню - Изберете от списък с допълнителни опции
за входящо повикване
Можете да прекратите повикване.
Варио - Докоснете
камера.

за да увеличите текущата

, за да
Външна/Вътрешна – Докоснете
превключите камерата между външна и вътрешна.
Клавиатура - Докоснете, за да отворите цифрова
клавиатура за навигация в менютата с номерирани
опции при набиране на централи или други
автоматизирани телефонни услуги.
60
LG GM750 | Ръководство за потребителя

Ре
зв

За
по
кл
дя

Бъ

М
бъ
ко
1

2
3

ите

а че

кате
то

ии

а.

а
ни

Регулиране на силата на
звука при разговор
За да регулирате силата на звука
по време на разговор, натиснете
клавишите нагоре/надолу от
дясната страна на телефона.

Бързо набиране
Може да определите цифра за
бързо набиране за контакт, на
който се обаждате често.
1 От екран в режим на готовност
докоснете , за да отворите
Контакти.
2 Докоснете Меню и изберете
Бързо набиране.
3 За гласовата ви поща вече е
определен номер за бързо
набиране 1. Не може да
промените това. Докоснете
произволна цифра, за да
определите контакт за бърза
набиране за него.

4 Ще се отвори списъкът с
контакти. Изберете контакта,
за който искате да определите
тази цифра, като докоснете
телефонния номер веднъж.
За да повикате номер за бързо
от екран
набиране, докоснете
в режим на готовност и задръжте
определената цифра, докато
контактът се появи. Повикването
ще започне автоматично, няма
нужда да натискате Гласово
повикване.

Преглед на регистъра на
повикванията
От началния екран докоснете
, после Последна хронология в
раздел КОМУНИКАЦИИ.
Или може да отидете на това
меню, като натиснете клавиша за
изпращане > Меню > Хронология
на повикванията.
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Повиквания

К

Вижте пълен списък на всички
набрани, приети и пропуснати
повиквания.

Тъ

От
1

СЪВЕТ! От произволен
регистър на повикванията
докоснете Меню и Изтриване
на всички повиквания, за да
изтриете всички записи.

2

СЪВЕТ! Докоснете всеки
отделен запис в регистъра,
за да видите датата, часа
и продължителността на
разговора.

От
1

2

Д
1

2
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Контакти
Търсене на контакт
От начален екран
1 От екран в режим на готовност
натиснете
за да отворите
и
Контакти. Докоснете
въведете името на контакта с
клавиатурата.
2 Докоснете Видеоповикване
или Гласово повикване или
клавиша
, за да извършите
повикване.
От главното меню
1 Докоснете ,
докоснетеКонтакти в раздел
Общуване.
2 Докоснете Меню и Търсене.

Добавяне на нов контакт
1 От екран в режим на готовност
и докоснете
докоснете
Меню и Нов контакт.
2 Изберете дали да запишете
контакта в Апарата или SIM.

3 Ако искате да добавите снимка
за всеки контакт, докоснете
Добавяне на снимка.
4 Въведете собственото и
фамилното име на новия
контакт. Не е нужно да
въвеждате и двете, но трябва
да въведете едно от двете.
5 Въведете различни номера и
определете типа на всеки.
6 Накрая добавете имейл
адреси.
7 Определете контакта към
някоя от следните групи,
Без група, Бизнес, Лични,
Семейство, Сезонна или
произволна група, която
създадете.
8 Можете също да добавите Тон
на звъненe, Уеб страница,
Домашен адрес, Има на
компания, Длъжност, Офис
местоположение, Бележка
и т.н., като щракнете върху
бутона Още .
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Контакти
9 Докоснете OK , за да запишете
контакта.

Създаване на група
1 От началния екран докоснете
после Контакти в раздел
КОМУНИКАЦИИ.
2 Докоснете Меню и изберете
Нова група.
3 Въведете име за новата група.
4 Докоснете OK , за да запишете
групата.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако изтриете група,
контактите, които принадлежат
към нея, няма да се изтрият. Те
ще останат във вашите контакти.

СЪВЕТ! Може да редактирате
съществуваща група с
натискане на желаната група
веднъж. Изберете Преглед
на членове, Редактиране
на група, Изпращане на
съобщение, Изпращане
на визитка и Изтриване на
група.

П
1

2

Използвайте опциите на
контакта
1 Докоснете Контакти от раздел
ОБЩУВАНЕ, изберете Меню и
Настройки.
2 Оттук можете да регулирате
следните настройки:
Показване на име - Може
също да избирате първо да
показвате само собственото
име или фамилното име на
контакт.
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Преглед на информация

Прехвърляне на контакти

1 Докоснете Контакти от раздел
ОБЩУВАНЕ, изберете Меню и
Информация.
2 Оттук може да видите вашите
номера за избиране на
услуга, Собствени номер,
вашата Информация за
паметта. (колко свободно
място е останало) и Моята
визитка.

За прехвърляне на контакти от
USIM на телефона:
1 От раздел ОБЩУВАНЕ
преминете към Контакти,
докоснете Меню и изберете
Смяна на местоположение.
2 Докоснете Копиране в
апарата.
3 Изберете едно по едно
имената и натиснете OK.

СЪВЕТ! За да добавите
своя визитка, изберете Моята
визитка и въведете всички
детайли като за всеки контакт.
Докоснете ОК за край.
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Съобщения
Съобщения
Вашият GM750 съчетава SMS,
MMS и имейл в интуитивно и
лесно за използване меню.
Има два начина за въвеждане на
съобщение:
1 От началния екран докоснете
или
, после преминете
през Съобщения от раздел
ОБЩУВАНЕ.

Изпращане на съобщение
1 Докоснете
и Ново
Съобщение, за да започнете
съставянето на ново
съобщение.
2 Докоснете До , за да въведете
номера на получателя
или докоснете , за да
отворите вашите контакти.
След като въведете номера
на получателя, може да се
върнете в съставянето на
съобщение, като докоснете OK.

Може да добавите повече от
един контакт.
3 Когато завършите, докоснете
кутията със съобщения
по-долу, за да започнете
съставянето на текста на
съобщението.
за вмъкване на
4 Докоснете
Изображение, Видеоклип, Звук
или други.
5 Докоснете OK, после натиснете
.

Папки за съобщения
По долу е обяснена структурата
на вашата папка за съобщения.
Входящи - Всички съобщения,
които получите, се поставят в
папка Входящи. От тук може да
ги виждате, изтривате и други
функции.
Изходящи - Това е папка за
временно съхранение, докато
съобщенията се изпращат.
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Изпратени елементи - В
тази папка се поставят всички
съобщения, които изпратите.
Чернови - Ако нямате време да
довършите съобщението, може
тук да запишете това, което сте
създали досега.
Кутия свързани - Може да
виждате съобщения, като ги
изпращате и получавате, подобно
на програма за незабавни
съобщения.
Моите папки - Създавайте
папки, за да съхранявате вашите
съобщения.
Изтрити елементи - Съобщения,
които изтриете се сортират в
тази папка.

Смяна на настройките за
текстово съобщение
Настройките за съобщения на
вашия GM750 са предварително
зададени, така че да можете
веднага да изпращате
съобщения. Тези настройки може
да се сменят според вашите
предпочитания.
Преминете към Настройки на
съобщение от раздел Настройки
и докоснете Текстово съобщение.
Може да направите промени в:
Център за текстови съобщения
- Въведете подробностите за
центъра за съобщения.
Отчет за доставка - Плъзнете
ключа наляво, за да получавате
потвърждение дали съобщението
ви е доставено. Тази функция
работи само ако са изпълнени
определени условия и ако
се поддържа от мрежата
на подателя, получателя и
устройството Windows Mobile.
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Съобщения
Запис на изпратено съобщение
- Вкл./Изкл.

Смяна на настройките за
мултимедийно съобщение
Настройките за съобщения на
вашия GM750 са предварително
зададени, така че да можете
веднага да изпращате
съобщения. Тези настройки може
да се сменят според вашите
предпочитания.
В меню Съобщения
докоснете Настройки, после
Мултимедийно съобщение.
Може да направите промени в
следните:
MMS център - Въведете
подробностите за центъра за
съобщения.
Режим на изтегляне
Незабавно изтегляне
Вкл.: Незабавно получаване
на MMS съобщения. Изкл.:

Получаване само на
уведомявания. Изтегляне
само в домашна мрежа ще
бъде зададено на Изкл.
Изтегляне само в домашна
мрежа - Вкл./Изкл.
Отхвърляне на всички
съобщения - Избор да не
получавате никакви MMS
съобщения - Вкл./Изкл.
Отчет за доставка - Изберете
да позволите и/или поискате
отчет за доставка.Искане на отчет
(Вкл./Изкл.), Активиране на отчет
(Вкл./Изкл.).
Отчет за прочитане - Изберете
да позволите и/или поискате
отчет за прочитане.Искане на
отчет (Вкл./Изкл.), Активиране на
отчет (Вкл./Изкл.).
Клас съобщение -Изберете класа
съобщение - Лично, Рекламно,
Информационно и Автоматично.
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Приоритет - Изберете нивото
на приоритет на вашия MMS Нисък, Нормален, Висок.
Срок на валидност - Изберете
колко дълго съобщението да се
пази в центъра за съобщения - 1
час1 6 часа, 12 часа, 1 ден, 3 дни
или Маскимум.
Запис на изпратено съобщениe
- Изберете къде да запишете
съобщението след изпращане
- Вкл./Изкл.
Час на доставка - Изберете кога
да се достави вашето съобщение
- Веднага, след 1 час, след 1 ден
или след 1 седмица.
Продължителност на слайд
- Изберете колко дълго да се
показват вашите слайдове на
екрана - 2 секунди, 3 секунди, 4
секунди, 5 секунди и т.н.
Използвана памет - Памет на
апарата/Външна памет

Настройка на имейл
Може да поддържате връзка в
движение чрез имейла на вашия
GM750. Това е бърз и лесен начин
да настроите POP3 или IMAP4
имейл акаунт.
1 Докоснете
от екран
в режим на готовност и
преминете към Имейл от
раздел ОБЩУВАНЕ.
2 За да създадете
ново съобщение,
изберетеMSExchange и
изберете Писане на имейл.
ЗАБЕЛЕЖКА: Нуждаете се от
информация от вашия мрежов
доставчик, както следва: Адрес
на сървър, Име на домейн,
Потребителско име, Парола.
Възможно е да е нужно и
инсталиране на сертификат,
разпространяван от доставчика
на вашето устройство.
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Съобщения
Настройка на вашия
имейл чрез Microsoft®
Exchange Server
1 От началния екран на
стартовото меню, докоснете
иконата за имейл > Настройки
> Добавяне на акаунт >
MSExchange.
2 Въведете имейл адрес, парола,
име на домейн и адрес на
сървър.
3 Изберете Автоматично
търсене, за да получите имейл
настройките автоматично от
интернет.
4 Ако не са открити настройки
на сървъра, въведете ги ръчно
и после докоснете “OK”.

Настройка на имейл в
Други
1 От началния екран на
стартовото меню, докоснете
иконата за имейл > Настройки

> Добавяне на акаунт.
2 Изберете Други.
3 Въведете Имейл адрес, Парола,
Име на домейн и Адрес на
сървър.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не въведете
името, заглавката на имейл
адреса ще се запише
автоматично.
ЗАБЕЛЕЖКА: За определени
имейл доставчици като hotmail
потребителят трябва да въведе
пълното име на акаунта заедно
с домейна в полето “влизане в
изходящ сървър”.
(напр.: sample@hotmail.com)

Изпращане/Писане на
имейл
1 От началния екран на
стартовото меню, докоснете
иконата за имейл >
MSExchange > докоснете
“Писане на имейл”.
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2 Докоснете непосредствено
до и докоснете До/Як/Ск.
3 За да въведете заглавие,
докоснетеТема.
4 Може да приложите
изображение или видео файл,
в десния
като докоснете
ъгъл на екрана.
5 Докоснете за изпращане на
имейла.
ЗАБЕЛЕЖКА: Имейлът може
да не се запише в изходящи,
в зависимост от правилата на
имейл акаунта или сървъра.

Изпращане/Отговор на
имейл
Може да отговорите или
пренасочите имейл.
1 От началния екран на
стартовото меню, докоснете
иконата за имейл > Докоснете
MSEXchange > Докоснете
Входящи > Докоснете иконата

за отговор > Докоснете
Отговор/ Отговор на всички/
Препращане.
2 Въведете съдържанието, което
искате да изпратите.
3 Натиснете Изпращане.

Промяна на имейл
настройките
Докоснете иконата за имейл и
докоснете Меню в десния ъгъл на
екрана и докоснете Настройки.
Линия на преглед - Позволява
ви да зададете линия на преглед.
Предупредителни звуци Задаване на предупредителните
звуци, когато получавате имейл.
Подпис- Определяне дали
да се прилага подпис към
съобщението автоматично.
Шрифт - Смяна на размера и
типа на шрифта.
Спам съобщение - Филтриране
на спам съобщения.
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К

Кога да се изтриват съобщения
- Определяне на това дали
съобщението остава на сървъра.
Ограничение за изтегляне на
имейл - Определяне на условия
за извличане на имейл от
сървъра.

За
сн
1

2

Messenger
Забележка: Тази услуга не е
налична във всички страни.
Обърнете се към доставчика на
услуги за повече информация.
С това меню можете да чатите с
други хора. Messenger може да
се използва само с поддържана
USIM и страна.

3
4

5
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Камера
Заснемане на бърза
снимка
1 Натиснете бутона на камерата
на дясната страна на телефона
за повече от 0,5 сек. за
стартиране.
2 Като държите телефона
хоризонтално, насочете
обектива към обекта на
снимката.
3 Натиснете бутона за снимане
леко и го задръжте.
4 Когато прозорецът стане
зелен, камерата е фокусирала
обекта.
5 Натиснете силно бутона за
снимане; снимката ще бъде
направена.

След като направите
снимка
Направената снимка ще се
появи на екрана. Името на
изображението се показва с

четири икони отдясно.

Докоснете, за да изпратите
снимката като Съобщение,
Имейл или чрез Bluetooth.
Докоснете , за да изтриете
изображението.
Докоснете, за да направите
веднага друга снимка. Текущата
снимка ще бъде записана.
Докоснете, за да използвате
съобщението като фон или
изображение за контакт.
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Камера
Запознаване с визьора
Назад - Докоснете тук, за да се
върнете към екран в режим на
готовност.
Режим на камера - Показва дали
камерата е във видео режим
или фото режим и може да се
използва за снимане.
Галерия - Докоснете тази икона,
за да видите галерията.
Експонация - Вж. Регулиране на експонацията.
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Режим сцена - Изберете режим на сцена от Нормално, Нощ, Фоново
осветление, Пейзаж, Портрет, Нощен портрет, Плаж, Парти и Спорт.
Режим камера - Може да сменяте режима на камера. Може да превключвате
на Серийна снимка, Снимка с рамка, Панорама, Видеокамера, Вътрешна
камера, Цял екран и Нулиране на настройките.
Настройки - Докоснете тази икона, за да отворите менюто с настройки.
Вж. Използване на разширени настройки. Позволява да зададете Размер на
изображението, Матричен изглед, Звук на затвора, Скриване на иконите,
Използвана памет, Качество на изображението, Таймер, Баланс на бялото и
Цветови ефект.
СЪВЕТ! Може да затворите всички опции за бързи
клавиши за по-ясен екран на визьора. Просто
докоснете веднъж центъра на визьора. За да покажете
обратно опциите, докоснете отново екрана.
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Регулиране на
експонацията
Експонацията дефинира
количеството светлина, което
влиза в блендата.
Изображенията с нисък контраст
са замъглени, а тези с висок
контраст изглеждат по-ярки.
1 Докоснете
.
2 Плъзгайте индикатора за
контраст по лентата към за
най-ниска стойност, замъглено
изображение или към за
по-висока експонация, по-ярко
изображение.

Използване на разширени
настройки
От визьора докоснете , за да
отворите опциите за разширени
настройки.
Може да промените настройката
на камерата, като превъртите

колелото. След като изберете
опция, докоснете бутона OK.
Размер на изображение - Смяна
на размера на снимката за
записване в паметта или правене
на снимка, предварително
настроена за правилния размер
за контакт.
Цветови ефект - Изберете
цветови тон, който да се приложи
към снимката, която правите.
Приложете цветови ефект, като
изберете от Изкл., Негатив,
Сепия, Моно, Аква, Гравиране,
Скица, Червено, Зелено и
Соларизация.
Баланс на бялото - Изберете от
Авто, С наж. жичка, Слънчево,
Флуоресцентно и Облачно.
Таймер - Самоснимачката ви
позволява да зададете забавяне
след натискане на бутона за
заснемане. Изберете Изкл.,
3 сек., 5 сек., 10 сек. Това
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Камера
е идеално, ако искате да се
включите в снимката.
Качество на изображението
- Изберете от Супер фино, Фино
и Нормално. Колкото по-фино
е качеството, толкова по-рязка
ще е снимката. Това увеличава
размера на файла, което
означава, че може да съхраните
по-малко на брой снимки в
паметта.
Използвана памет - Изберете
дали да записвате снимките
в Памет на апарата или във
Външната памет.
Скриване на иконите Определя дали автоматично да
се скриват иконите отстрани на
визьора.

Матричен екран - Изберете
от Изкл., Обикновен кръст и
Трисекция.
СЪВЕТ! Когато излизате
от камерата, всички настройки
ще се върнат на стойностите
им по подразбиране, с
изключение на Размер на
изображението, Матричен
изглед, Звук на затвора,
Скриване на иконите и
Качество на изображението.
Всички настройки, които не са
по подразбиране, ще трябва
да се нулират, например
цветови ефект. Проверете
ги, преди да направите
следващата снимка.

Звук на затвора - Изберете един
от четирите звука на затвора или
Без звук.
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СЪВЕТ! Менюто с
настройки е наложено над
визьора, така че когато
променяте елементи от
цвета на изображението
или качеството, ще можете
да виждате промените
в изображението във
визуализация зад менюто с
настройките.

Смяна на разделителната
способност на
изображението
Колкото са повече пикселите,
толкова по-голям е размерът на
изображението, което означава,
че те заемат повече памет. Ако
искате да поберете повече
снимки в телефона, може да
промените броя на пикселите,
за да направите размера на
файловете по-малък.

1 От визьора докоснете в
горния ляв ъгъл.
2 Изберете Размер на
изображение от меню
Преглед.
3 Изберете стойност в пиксели
от шест числени опции (5M:
2560x1920, 3M: 2048x1536,
2M: 1600x1200, 1M: 1280x960,
640x480, 320x240).

Избиране на цветови
ефект
1 От визьора докоснете в
горния ляв ъгъл.
2 Изберете Цветен ефект от
менюто Преглед.
3 Има десет опции за цветови
тон: Изкл., Негатив, Сепия,
Моно, Аква, Гравиране,
Скица, Червено, Зелено или
Solarize.
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Камера
4 Когато сте направили избора
си, менюто за цветови тон
може да се затвори с избиране
на OK. Тогава вече сте готови
да направите снимка.
СЪВЕТ! Може да
промените цветна снимка в
черно-бяла или филтър сепия,
но не можете да промените
снимка, направена с филтър
моно или сепия в цветна.

Използване на
вътрешната камера
Вашият LG GM750 има
вътрешна 640x480 камера за
видеоповикване и снимане.
1 За да включите вътрешната
камера докоснете , после
изберете Вътрешна камерa
от меню Преглед.

В
2 След няколко секунди ще се
видите във визьора. За да
заснемете изображението,
натиснете бутона за снимане,
както обикновено.
3 След като сте направили
снимката, ще ви бъдат
предложени всички опции,
които са налични и при
снимане с основната камера.
4 За да включите главната
камера натиснете
и
изберете Външна Камера от
меню Преглед.

Гледане на записаните
снимки
Може до получите достъп до
записаните снимки от режим на
и
камера. Просто натиснете
вашата галерия ще се появи на
екрана.
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Видеокамера
Заснемане на бързо видео
1 Натиснете и задръжте клавиша
на камерата отдясно на
апарата.
и
2 После докоснете
изберете Видео камера, за
да превключите на видео
режим.
3 На екрана ще се появи
визьорът на видеокамерата.

7 Докоснете
на екрана, за да
спрете заснемането.

След заснемане на
видеоклип
На екрана ще се появи снимка,
която представлява заснетия
видеоклип. Името на клипа се
показва в долната дясна част на
екрана заедно с три икони.

4 Като държите телефона
хоризонтално, насочете
обектива към обекта на
видеоклипа.
Play

5 Натиснете бутона за снимане
веднъж, за да започнете
записа.
6 Rec ще се появи отгоре
на визьора, отдолу ще се
появи таймер, който показва
продължителността на вашия
видеоклип.
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Видеокамера
Докоснете, за да изпратите
снимката като Съобщение,
Имейл или Bluetooth.
Докоснете, за да изтриете
видеоклипа, който току-що
сте заснели, и потвърдете с
докосване на Да. Визьорът
отново ще се появи.
Докоснете за заснемане на
нов видеоклип веднага. Текущият
видеоклип ще бъде записан.
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Запознаване с визьора
Назад - Докоснете тук, за да се
върнете към екран в режим на
готовност.
Старт на запис
Галерия - Докоснете тази икона,
за да видите галерията.

Експонация
Режим на сцена
Режим камера
Настройки - Докоснете тази икона, за да отворите менюто с настройки.

СЪВЕТ! Може да затворите всички опции за бързи
клавиши за по-ясен екран на визьора. Просто
докоснете веднъж центъра на визьора. За да
покажете обратно опциите, докоснете отново екрана.
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Видеокамера
Регулиране на
експонацията
Експонацията определя
разликата между светлото и
тъмното в едно изображение.
Изображенията с нисък контраст
са замъглени, а тези с висок
контраст изглеждат по-ярки.
1 Докоснете
.
2 Плъзгайте индикатора за
контраст по лентата към за
най-ниска стойност, замъглено
изображение или към за
по-висока експонация, по-ярко
изображение.

Използване на разширени
настройки
От визьора докоснете , за да
отворите опциите за разширени
настройки.
Може да промените настройката
на камерата, като превъртите

колелото. След като изберете
опция, докоснете бутона OK.
Размер на видео - Промяна на
разделителната способност на
видеоклипа, за спестяване на
място в паметта.
Изберете разделителна
способност между 400 x 240, 320
x 240, 176 x 144 и 128 x 96.
Матричен изглед - Изберете
от Изкл., Обикновен кръст и
Трисекция.
Глас - Изберете Заглушаване, за
да запишете видео без звук.
Скриване на иконите Определя дали автоматично да
се скриват иконите отстрани на
визьора.
Използвана памет - Изберете
дали да записвате снимките
в Памет на апарата или
Външната памет.
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Качество на видео - Изберете
от Супер фино, , Фино и
Нормално. Колкото по-фино е
качеството, толкова по-рязко
ще е видеото. Това увеличава
размера на файла, което
означава, че може да съхраните
по-малко на брой видеоклипове
в паметта.
Продължителност - Задайте
граница на продължителност
за вашето видео. Изберете
Нормален или MMS , за да
ограничите размера, за да може
да изпратите видеоклипа като
MMS.
СЪВЕТ! Ако изберете
MMS продължителност,
опитайте да изберете по-ниско
качество на изображението,
за да може да заснемете подълъг видеоклип.

Баланс на бялото - Балансът
на бялото гарантира, че белите
цветове във видеоклипа
изглеждат реалистично. За
да позволите на камерата да
регулира правилно баланса на
бялото, може да е необходимо
да определите условията на
осветяване. Изберете от Авто,
С наж. жичка,, Слънчево,
Флуоресцентно или Облачно.
Цветови ефект - Изберете
цветови тон, който да се приложи
към снимката, която правите.
Изберете цветови тон от Изкл.,
Негатив, Сепия, Моно, Аква,
Гравиране, Скица, Червено,
Зелено и Соларизация.
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Видеокамера
Смяна на разделителната
способност на видеоклипа

Избиране на цветови
ефект

Колкото са повече пикселите,
толкова по-голям е размерът на
изображението, което означава,
че те заемат повече памет. Ако
искате да поберете повече
снимки в телефона, може да
промените броя на пикселите,
за да направите размера на
файловете по-малък.
1 От визьора докоснете в
горния ляв ъгъл.
2 Изберете Размер на видео от
менюто Преглед.
3 Изберете една от четирите
опции за разделителна
способност:
1. 400 x 240
2. 320 x 240
3. 176 x 144
4. 128 x 96

1 От визьора докоснете in в
горния ляв ъгъл.
2 Изберете Цветен ефект от
менюто Преглед.
3 Има десет опции за цветови
ефект: Изкл., Негатив, Сепия,
Моно, Аква, Гравиране,
Скица, Червено, Зелено или
Solarize.
4 Докоснете цветовия тон, който
искате да използвате.

Използване на
вътрешната камера
1 За да включите вътрешната
, после
камера докоснете
изберетеВътрешна камерa
от меню Преглед.
2 След няколко секунди ще се
видите във визьора. За да
започнете заснемането на
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видеоклипа, натиснете бутона
за снимане, както правите
нормално, натиснете втори път
за спиране на заснемането.
3 След като сте заснели
видеоклипа, ще ви бъдат
предложени всички опции,
които са налични и при
снимане с основната камера.
4 За да се върнете към
основната камера, докоснете
и после Външна камерa.

то

Гледане на записаните
видеоклипове
1 От визьора просто докоснете
.
2 Вашата галерия ще се появи на
екрана.
3 Докоснете видеоклипа, който
искате да изтеглите.
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Мултимедия
Може да съхраняване всякакви
мултимедийни файлове в
паметта на телефона, така че да
имате лесен достъп до вашите
снимки, звуци, видеоклипове и
игри. Можете също да запишете
вашите файлове и на карта с
памет. С карта с памет може да
освободите място в паметта на
телефона.
За достъп до меню Забавления,
и изберете
докоснете
Мои файлове от раздел
МУЛТИМЕДИЯ. Можете да
отворите списък с папки,
които съхраняват вашите
мултимедийни файлове.

Картини

Менюта на опцията Моите
снимки
Опциите, които са налични
в Моите снимки, зависят
от типа на избраното от вас
изображение. Всички опции ще
са налични за снимки, заснети с
камерата на телефона.

Изпращане на снимка
1 За да изпратите снимката,
само изберете снимката, която
искате.
2 Докоснете Меню и изберете
Изпращане. Изберете от
Съобщениe, Имейл или
Bluetooth.
3 Ако изберете Съобщение или
Имейл, снимките ви ще бъдат
прикачени към съобщението
и може да напишете и
изпратите съобщението, както
обикновено. Ако изберете
Bluetooth, телефонът ще търси

Моите снимки съдържа списък
със снимки, включително
изображения по подразбиране,
фабрично заредени в телефона,
изображения, свалени от вас,
и тези, които са направени с
86 камерата на телефона.
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за устройство за изпращане на
гласовия запис.

Използване на снимка
Може да изберете да използвате
изображение като фон, контакт,
стартово изображение или
изображение при изключване
или като изображение при
входящо и изходящо повикване.
1 Докоснете клавиша за меню
и после Моите файлове от
раздел МУЛТИМЕДИЯ.
2 Докоснете Моите снимки.
3 Изберете изображение и
докоснете Меню.
4 Докоснете Използване
като и изберете Фон или
Изображение за контакт.

Местене или копиране на
снимка
Може да местите и копирате
изображение между паметта
на телефона и картата с памет.
Това може да направите с цел
освобождаване на място в
паметта на телефона или за
да предпазите данните си от
изгубване.
1 Докоснете клавиша за меню
и после Моите файлове от
раздел МУЛТИМЕДИЯ.
2 Докоснете Моите снимки.
3 Изберете изображение и
докоснете Меню.
4 Изберете Премести или
Копирай.

о

си
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Мултимедия
Създаване на слайдшоу
Ако искате да видите всички
изображения в телефона си,
може да създадете слайдшоу,
вместо да се налага да отваряте
и затваряте всяко изображение
поотделно.
1 Докоснете клавиша за меню
и после Моите файлове от
раздел МУЛТИМЕДИЯ.
2 Докоснете Моите снимки.
3 Докоснете Меню, после
Слайдшоу.

Проверяване състоянието
на паметта
Може да проверите колко памет
сте използвали и колко свободна
памет остава.
1 Докоснете клавиша за меню
и после Моите файлове от
раздел МУЛТИМЕДИЯ.
2 Докоснете Моите снимки.

3 Докоснете Меню, после
Информация за паметта.

Моята музика
Папката Моята музика съдържа
Изтеглени звуци, Звуци по
подразбиране и Гласови записи.
Тук можете да управлявате,
изпращате или настройвате
звуци като тонове на звънене.

Използване на звук
1 Докоснете клавиша за меню
и после Моите файлове от
раздел МУЛТИМЕДИЯ.
2 Докоснете Моята музика.
3 Изберете звук.
4 Може да използвате звука,
като изберете менюто
Използване като.
5 Изберете от Тон на звъненe
или Тон на съобщение.
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Папката Моите клипове
показва списък с изтеглените
видеоклиповe и видеоклипове,
които сте записали на телефона.

и.

Гледане на видеоклип

от

1 Докоснете клавиша за меню
и после Моите файлове от
раздел МУЛТИМЕДИЯ.
2 Докоснете Моите клипове.
3 Изберете видеоклип за
възпроизвеждане.

Изпращане на видеоклип
1 Изберете видеоклип и
докоснете Меню.
2 Докоснете Изпрати и изберете
от Съобщение, Имейл или
Bluetooth.
3 Ако изберете Съобщение
или Имейл, видеоклиповете
ви ще бъдат прикачени към
съобщението. Ако изберете

Bluetooth, телефонът ще търси
за устройство за изпращане на
гласовия запис.

Игри и приложения
Може да изтегляте нови игри и
приложения в телефона, които
да ви забавляват, когато имате
свободно време.

Играене на игра
1 Докоснете клавиша за
и после Игри и
меню
приложения от раздел
МУЛТИМЕДИЯ.
2 Има предварително
инсталирани Windows игри
(Bubble Breaker, Solitaire).
Можете да изтегляте игри
от интернет. За да играете,
докоснете играта, на която
искате да се наслаждавате.
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Мултимедия
6

GM750 поддържа Java и затова
можете лесно да изтегляте игри
на java и други приложения на
java от интернет.
Mobile Java има 2 подпапки: Игри
и Приложения.
Отбележете, че при използване
на онлайн услуги могат да се
начислят допълнителни разходи.

Изпълнители - Търсене в
музикалната ви колекция по
изпълнител.
Албуми - Търсене в музикалната
колекция по албуми.
Жанрове - Търсене в
музикалната колекция по
жанрове.
Любими - Съдържа песните,
които сте записали като любими.

Музика

Изпълнение на песен

М
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1

Mobile Java

Вашият телефон GM750 има
вграден музикален плейър, така
че можете да слушате вашата
любима музика. За да получите
достъп до музикалния плейър,
докоснете , после Музика
от раздел МУЛТИМЕДИЯ. Оттук
имате достъп до няколко папки:
Всички песни - Съдържа всички
песни на телефона.

1 Докоснете клавиша за меню
и после Музика от раздел
МУЛТИМЕДИЯ.
2 Докоснете Всички песни.
3 Изберете песента, която искате
да изпълните, и след това
докоснете .
4 Докоснете , за да спрете на
пауза песента.
5 Докоснете
, за да
прескочите на следващата
песен.
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6 Докоснете
, за да
прескочите на предишната
песен.
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СЪВЕТ! За да промените
силата на звука по време на
.
слушане, докоснете

Създаване на списък за
изпълнение
Можете да създавате собствени
списъци за изпълнение, като
изберете песни от папка Всички
песни.
1 Докоснете клавиша за меню
и после Музика от раздел
МУЛТИМЕДИЯ.
2 Докоснете Меню.
3 Докоснете Нов списък,
въведете името на списъка и
докоснете ОК.
4 Ще се покаже папката Всички
изпълнения. Докоснете
всички песни, които искате

да включите в списъка, до
тяхното име ще се появи
отметка.
5 Докоснете OK.
За да изпълните списък за
изпълнение, изберете го и
докоснете .
ЗАБЕЛЕЖКА: За да добавите
втори списък, докоснете Меню,
после Нов списък.

Възпроизвеждане на
списък
1 Докоснете клавиша за меню
и после Музика от раздел
МУЛТИМЕДИЯ.
2 Изберете списъка, който
искате да изпълните.
3 Докоснете , за да
изпълните списък.
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Мултимедия
Изтриване на списък за
изпълнение
1 Докоснете клавиша за меню
и после Музика от раздел
МУЛТИМЕДИЯ.
2 Изберете списъка, който
искате да изтриете.
3 Докоснете Меню.
4 Докоснете Премахване на
всички, за де премахнете
всички песни от списъка,
празният списък ще се
изтрие, когато отидете във
Всички песни.

Използване на радиото
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Вашият GM750 FM има функция
FM радио, така че може да
превключите на любимите
станции и да ги слушате в
движение.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да слушате
радиото, трябва да поставите
слушалките.

Търсене на станции

Сл

Може да настроите радиостанции
като ги търсите ръчно или
автоматично. Може да записвате
станции на специфични номера
на канали, за да не се налага да ги
търсите непрекъснато.
Автоматична настройка:
1 Докоснете , после
изберете FM радио от раздел
МУЛТИМЕДИЯ.
2 Докоснете Меню.
3 Докоснете Сканиране.
4 ИзберетеСтоп , за да спрете
автоматично от сканиране.
5 Ако искате да запишете
текущия канал, докоснете
Меню и изберете Запис на
предварително настроен.
Може да определите името
и бързия клавиш. Той може
да бъде намерен в списъка с
предварителни настройки.

1
2
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Слушане на радио
1 Докоснете .
2 Докоснете FM радио в раздел
МУЛТИМЕДИЯ.
, за да покажете
3 Докоснете
списъка с предварително
настроени.
4 Докоснете номера на канала
на станцията, която искате
да слушате от списъка с
предварително настроени.
5 Докоснете Меню и изберете
Опции; това позволява да
активирате RDS.
СЪВЕТ! Активиране на
RDS: На екрана се показва
полученото съобщение за
данни от радиостанция.

СЪВЕТ! За да подобрите
радио приемането, удължете
кабела на слушалката,
който функционира като
радиоантена.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако
свържете слушалки, които не
са специално изработени за
телефона, радиоприемането
може да се влоши.

Market place
Marketplace for Mobile прави
разпространяването и
управлението на приложенията
лесно и директно ще ви свърже
към милиони потребители на
Windows Mobile по света.
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Мултимедия

О

Facebook

M

Facebook е уеб сайт за глобална
мрежова социализация.
Потребителите могат да добавят
приятели, да им изпращат
съобщения и да актуализират
личните си профили и да
уведомяват приятелите за това.
Освен това, потребителите
може да се присъединяват
към мрежи, организирани по
градове, работно място, училище
и регион.
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Microsoft моят телефон
Услугата Моят телефон
синхронизира информацията
на телефона и документите с
акаунта на вашия телефон.

Добавяне на събитие в
календара
1 От начален екран изберете
, п осле преминете
към Календар в раздел
ПОМОЩНШИ ПРОГРАМИ.
2 Изберете датата, към която
искате да добавите събитие.
3 Докоснете Меню, после Нова
среща.
4 Ако искате да добавите тема
или бележка към събитие,
докоснете Тема или Име и
напишете бележката.
5 Проверете датата и въведете
часа, когато искате да започне
събитието. Въведете крайната
дата и час.

6 Изберете Аларма за задаване
на предупреждение за
събитието. Ако искате да
повторите алармата, изберете
Повтаряне.
7 Докоснете Категории и
изберете Бизнес, Почивка,
Лични, Сезонни или създайте
Нова категория.
8 Докоснете ОК за запис на
събитието в календара.
Оцветен курсор ще маркира
дните, които имат записани
събития, и алармата ще звъни
при стартиране на събитието.

Смяна на изгледа
по подразбиране на
календара
1 От начален екран изберете
после преминете
към Календар в раздел
ПОМОЩНШИ ПРОГРАМИ.
Изберете Настройки в Меню.
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2 Докоснете Задаване на
изглед по подразбиране и
изберете Месец, Седмица,
Ден, Списък или Всички
песни.

Добавяне на елемент към
списъка за изпълнение
1 От начален екран изберете
, после преминете
към Календар в раздел
ПОМОЩНШИ ПРОГРАМИ.
2 Изберете Нова задача в
Меню.
3 Задайте датата за задача,
добавете бележки и изберете
ниво на приоритет: Висок,
Среден или Нисък.
4 Запишете задачата, като
докоснете OK.

Настройка на алармата
1 От начален екран изберете
, после преминете към
Аларми в раздел ПОМОЩНШИ
ПРОГРАМИ.
2 Ако искате да добавите нова
аларма, докоснете Нова
аларма.
3 Ако искате да зададете
алармата да звучи отново
в рамките на един час,
докоснете Бърза аларма.
4 Задайте часа, когато искате
алармата да задейства.
5 Изберете типа повторение,
който да използва алармата.
Иконите показват делника,
който избирате.
6 Изберете Звук/Вибрация, за
да изберете типа на алармата.
7 След като докоснете иконата
Още, може да зададете
Звънец аларма и да

96
LG GM750 | Ръководство за потребителя

8

9

И
M

Ex

Ex
от
на
на
ко
М
ра
ус

И

.

управлявате Сила на звука,
Вибрация и Тип.
8 Изберете интервала за дрямка
от 5, 10, 20, 30 минути
или Изкл.. После изберете
повтаряне за дрямката.
9 Накрая добавете бележка към
алармата.

Използване на Office
Mobile
Excel Mobile
Excel Mobile ви улеснява при
отварянето и редактирането
на работни книги и шаблони
на Excel, създадени на вашия
компютър.
Можете също да създавате нови
работни книги и шаблони на
устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА: Работете в режим
на цял екран, за да виждате
колкото е възможно повече от
вашата работна книга.
1 От начален екран изберете .
2 Изберете Office Mobile в
раздел ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ,
после Excel Mobile и отворете
работна книга.
3 Натиснете Преглед >
Мащабиране и изберете
процент, така че лесно да
можете да четете работния
лист.
Неподдържани функции в Excel
Mobile
Excel Mobile не поддържа
някои функции като формули и
коментари към клетки. Някои
данни и форматиране могат
да се загубят, когато запишете
документа на вашето устройство.
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PowerPoint Mobile
С PowerPoint Mobile можете да
отваряте и гледате презентации
със слайдшоу, създадени на
вашия компютър.във формат
*.ppt и *.pps.
Много от елементите на
презентация като слайдшоута
и анимации ще се изпълнят на
устройството. Ако презентацията
е настроена като слайдшоу с
определено време, слайдовете
ще се сменят автоматично.
Връзки към URL също се
поддържат.
За стартиране на презентация
със слайдшоу
1 От начален екран изберете
после преминете към Office
Mobile в раздел ПОМОЩНШИ
ПРОГРАМИ и изберете
PowerPointMobile.

2 В списъка с презентации
натиснете слайдшоуто, което
искате да видите.
3 Просто докоснете текущия
слайд, за да отидете на
следващия.
Ако презентацията е настроена
като слайдшоу с определено
време, слайдовете ще се сменят
автоматично.
За спиране на слайдшоу
• В дадена презентация на
PowerPoint Mobile докоснете
и Край на шоуто.
За придвижване между
слайдовете
Можете да отидете на следващия
слайд, ако презентацията не
е настроена като слайдшоу с
определено време, да се върнете
на предишния слайд или да
отидете на произволен слайд в
поредицата.
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1 От начален екран изберете
после преминете към Office
Mobile в раздел ПОМОЩНШИ
ПРОГРАМИ и изберете
PowerPointMobile.
2 Отворете презентацията, която
искате да видите.
3 Докоснете и Следващ или
Предишен, или докоснете
Отиди на слайд и докоснете
слайда, който искате да видите.

СЪВЕТ!
Просто натиснете текущия
слайд, за да отидете на
следващия.
Ако сте извършили
увеличаване, за да видите
по-подробно слайда, не
можете да се придвижите
до друг слайд, докато не
намалите. Натискането на
Следващо или Предишно
може да доведе до пускане
на анимация на слайда
вместо до придвижване до
друг слайд.

Word Mobile
Word Mobile е модернизирана
версия на Microsoft Word.
Документите на Word, създадени
на вашия компютър, могат да
бъдат отворени и редактирани
на устройството. Можете също
да създавате и редактирате
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документи и шаблони в Word
Mobile и да ги записвате като
*.doc, *.rtf, *.txt и *.dot файлове.
Може да отваряте само по един
документ. Когато отворите втори,
първият се записва и затваря
автоматично.
Когато затворите току-що
създаден документ, той се
получава име автоматично
според първите няколко думи в
документа и се поставя в списъка
с документи на Word Mobile.
Може лесно да преименувате
документ с по-съществено име и
да го преместите в друга папка
или на картата с памет.
За създаване на файл
От начален екран изберете
после преминете към Office
Mobile в раздел ПОМОЩНШИ
ПРОГРАМИ и изберете World
Mobile.

1 В Word Mobile натиснете Ново.
2 Ще видите или празен
документ, или шаблон, в
зависимост от това, което
сте избрали като шаблон по
подразбиране.
3 Въведете текст.
4 Когато сте готови, натиснете
OK, за да запишете файла.

2

Word Mobile не поддържа
напълно някои функции на
Microsoft Word, като например
маркери за редакции и защита
чрез парола. Някои данни и
форматиране могат да се загубят,
когато запишете документа на
вашето устройство.

По
за
1

Използване на
калкулатора

M

1 От начален екран изберете
, после преминете към
Калкулатор в раздел
ПОМОЩНШИ ПРОГРАМИ.
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2 Докоснете цифровите
клавиши, за да въведете числа.
3 За прости изчисления,
докоснете необходимата
функция (+, –, x, ÷), последвано
от =.

Използване на Файловия
диспечер
Позволява да търсите файловете,
записани в телефона.
1 От начален екран изберете
, после преминете към
Файлов диспечер в раздел
ПОМОЩНШИ ПРОГРАМИ.
2 Докоснете папката, който
искате да запишете.

Mobile Zip
Mobile Zip е широкообхватен
инструмент за архивиране за
гледане и извличане на голям
набор от архивни формати.

Докоснете , и изберете
Инструменти в раздел
ПОМОЩНШИ ПРОГРАМИ, после
Mobile Zip.
Главни функции на Mobile Zip
• Потребителски интерфейс с
няколко раздела
• Отваряне и търсене на широка
гама от архивни формати
• Изключително лесен за
употреба с ориентиран към
потребителя интерфейс.
• Прости операции с разширени
програмируеми клавиши
и поддръжка на бутони за
навигация.
• Изглед на две папки, което
позволява на потребителя да
копира, мести, извлича и добавя
от един архив в друг за нула
време.
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• Поддържа се цикъл “Извличане/
Преглед/Редактиране”.
Отворете елемент в архива,
редактирайте го и го върнете
обратно.
• Отворете архива като
стандартна папка във изглед на
папки.
• Криптиране: Mobile Zip включва
стандартния метод zip 2,0, който
е съвместим с другите основни
zip приложения на работния
плод и с AES 256 битово
разширено криптиране, което е
налично за някои от последните
zip помощни програми на
работния плот на компютъра.
• Криптиране: Mobile Zip включва
диспечер на пароли (PassMan),
което улеснява потребителя в
съхраняването и извличането
на пароли с една единствена
главна парола.
• Криптиране: Изгледа на
диспечер на пароли предоставя

връзки към списъка с настройки
за пароли.
Изгледи
Начален изглед се използва
основно като стартова
страница, където научавате
основни функции на
приложенията и преминавате
през настройките.
Първа папка и Втора папка са
изгледи с двойна папка, които
са разработени да улеснят
копирането, преместването,
извличането и архивирането
на данни.
Диспечер пароли е изглед с
връзки за настройки, които
позволяват на потребителя да
организира паролите в база
данни, криптирана от основна
парола.
Опции предоставя връзки
към диалогови прозорци
с настройки и други
информативни връзки.
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Съ
В
ел
и
ил
ме
пр
•Д
П
с
и
•Д
z
д
п

Из
В
до
ел
кл
•И
и
И
н

ки

а
о

а

а

Създаване на Zip архив
В избраната папка изберете
елемент или елементи, докоснете
и задръжте избрания елемент
или елементи. Когато се появи
менюто с бързи клавиши,
превъртете надолу и изберете:
• Добавяне към архив...:
Позволява да добавите архив
с опции за задаване на парола,
име и тип.
• Добавяне към ‘name.
zip’: Позволява да добавяте
директно именувания архив без
парола.
Извличане на архив(и)
В избрания изглед на папки,
докоснете и задръжте избраните
елементи. В менюто с бързи
клавиши изберете:
• Извличане...: Позволява да
извлечете избраните архиви.
Има опция за задаване на папка
на местоназначения, парола,

избор на подход за извличане
и др.
• Извличане тук: Позволява
просто да извлечете
съдържанието на избраните
архиви в текущата папка.
• Извличане в ‘име на папка’:
Позволява просто да извлечете
съдържанието на избраните
архиви в именуваната папка.
Диспечер на пароли
Диспечерът на пароли е модул
за управление на пароли, който
улеснява и защитава работата с
паролите. Файлът с база данни
се записват в директорията на
приложението като AES-256криптиран файл на базата на
основна парола. Ако я забравите,
ще загубите списъка с пароли. В
този случай трябва да използвате
командата Изтрий всички, за
да изтриете списъка с пароли
и да създадете нов. В изгледа
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на Диспечер на пароли имате
следните опции:
• Превключване състояние
на пароли позволява на
потребителя да включва
и изключва диспечера. От
потребителя ще бъде поискано
да въведе основна парола за
активиране на диспечера. След
като се активира в диалоговия
прозорец на паролите десния
програмируем клавиш ще
покаже командата Диспечер
на пароли. Използвайте за
достъп до списък с пароли в
диалоговия прозорец на пароли
за всеки архив, който иска от
потребителя парола. Ако не е
определен списък с пароли,
включването на диспечера
ще създаде база данни и от
потребителя ще бъде поискано
да въведете основна парола за
базата данни.

• Списък с пароли е връзка
към диалогов прозорец, който
управлява списъка с пароли
на потребителя. В диалоговия
прозорец използвайте десния
програмируем клавиш за
добавяне, редактиране,
изтриване и записване на
парола в списъка. За добавяне
на нова парола, изберете Нова,
въведете ИД и парола и после
Приложи.
• Основна парола позволява на
потребителя да зададе основна
парола за съществуващия
списък.
• Изтрий всички позволява на
потребителя да изтрие целия
списък с пароли без искане на
основна парола. Използвайте
това, ако сте забравили
основната си парола.
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Adobe Reader LE
Adobe Reader LE е разширение на
софтуера Adobe PDF за мобилни
телефони. Позволява надеждно
да гледате богато и защитено
съдържание на вашия GM750.
За гледане на файл:
От начален екран изберете
после преминете към Инсрументи
в раздел ПОМОЩНШИ ПРОГРАМИ
и изберете Adobe Reader LE.
Намерете файла за преглед.

а
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ActiveSync
ActiveSync синхронизира
информацията на вашето
устройството с тази на
компютъра, като например
съдържание на Outlook.
ActiveSync може също да
синхронизира през клетъчна
мрежа с Microsoft Exchange
Server, ако компанията ви или
доставчикът на услуги използва
Exchange ActiveSync. Когато
синхронизирате, ActiveSync
сравнява информацията на
вашето устройство с тази на
компютъра и/или Exchange
Server, после актуализира всички
местонахождения с най-новата
информация.
С ActiveSync можете да:
Синхронизирате информация,
като информация от имейл на
Outlook, Контакти, Календар
или Задачи на вашето
устройство с вашия компютър,
както и снимки, видеоклипове
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и музика.
Синхронизирате имейл на
Outlook, Контакти, срещи
от Календар или Задачи на
вашето устройство направо
с Exchange Server, за да сте в
крак, дори когато компютърът
ви е изключен.
Прехвърляте файлове
между вашето устройство
и компютъра без
синхронизиране.
Изберете кои типове
информация да се
синхронизират и задайте
колко информация да се
синхронизира. Например,
може да изберете колко
седмици назад от миналите
срещи в Календар да
синхронизирате.
Преди да можете да
синхронизирате информация
с компютъра, трябва първо
да инсталирате ActiveSync

LG GM750 | Ръководство за потребителя
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на компютъра си. След това
трябва да създадете връзка
за синхронизиране между
устройството и компютъра.
Може да инсталирате ActiveSync
от интернет чрез http://www.
microsoft.com/windowsmobile/enus/help/synchronize/device-synch.
mspx
След като инсталирате
ActiveSync и настроите връзка
за синхронизиране, ActiveSync
на компютъра разпознава
устройството ви, когато го
свържете, и автоматично
прехвърля настройките за
синхронизиране, които сте
задали на устройството си.
Възможно е също да можете
да синхронизирате Exchange
Server чрез вашата компания или
доставчик на безжични услуги.
Ако планирате да го направите,
получете имейл адрес, адрес на
Exchange Server, потребителско

име, парола и име на домейн от
вашия администратор, преди
да стартирате съветника за
синхронизиране.

Настройка на Windows
Vista™
Microsoft Windows Mobile®
Device Centre заменя Microsoft®
ActiveSync® в Windows Vista™.
ЗАБЕЛЕЖКА: Някои версии
на Windows Vista се доставят
с предварително инсталиран
Windows Mobile Device Centre.
Може да синхронизирате вашия
имейл, контакти, календар,
песни, снимки и интернет
предпочитания на компютър
с Windows. Започнете, като
посетите този уеб сайт на
Microsoft - www.microsoft.com/
getstarted.
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ActiveSync
Настройка на
синхронизацията в
Windows Mobile Device
Centre
Когато свържете вашето
устройство към компютъра и
стартирате Windows Mobile
Device Centre за първи път,
получавате подкана за създадете
партньорство на Windows Mobile
с вашето устройство. Следвайте
долните стъпки, за да създадете
партньорство.
Свържете вашето устройство
и компютъра. Windows Mobile
Device Centre се конфигурира
сам и след това се отваря.
На екрана с лицензионното
споразумение натиснете
Приемам.

Изберете Свързване без
настройка на устройството,
ако искате само да прехвърляте
медийни файлове, да
проверявате за актуализации и
да изследвате вашето устройство,
но не и да синхронизирате
информация на Outlook.
Изберете елементите, които
искате да синхронизирате,
а след това щракнете върху
Следващо.
Въведете име на устройството
и щракнете върху Настройка.
Когато завършите съветника
за настройка, Windows Mobile
Device Centre синхронизира
автоматично вашето
устройство. Имайте предвид,
че имейлите на Outlook и друга
информация ще се появят
на устройството ви след
синхронизирането.
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Използване на Windows Mobile
Device Center
За да отворите Windows Mobile
Device Center, щракнете върху
Старт > Всички програми >
Windows Mobile Device Center
на вашия компютър с Windows
Vista. В Windows Mobile Device
Center можете да правите
следното:
Щракнете върху Настройки
на мобилното устройство, за
да промените настройките за
синхронизирането.
Когато щракнете върху
Снимки, Музика и Видео > __
_ нови картини/видео клипове
са налични за импортиране,
един съветник ви ръководи, за
да маркирате и прехвърлите
снимки от вашето устройство
във Фотогалерията на вашия
компютър с Windows Vista.

Щракнете върху Снимки,
Музика и Видео > Добавяне
на медийни файлове на
устройството от Windows
Media Player, за да
синхронизирате музикални и
видео файлове чрез Windows
Media™ Player. За повече
информация вж. “Windows
Media® Player Mobile” в раздел
11.
Щракнете върху Управление
на файлове > Преглед на
съдържанието на вашето
устройство, за да прегледате
документите и файловете от
вашето устройство.

Информация за
синхронизиране
Когато свържете вашето
устройство към компютъра
чрез USB или Bluetooth връзка,
ActiveSync автоматично
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ActiveSync
ще синхронизира. Докато
устройството е свързано,
ActiveSync синхронизира всеки
път, когато правите промяна
или на компютъра, или на
устройството.

Синхронизиране на
информация на Outlook
Ако сте настроили връзка
за синхронизиране между
устройството ви и компютъра,
синхронизирането запазва
информацията на Outlook
актуална и на двата компютъра.
ActiveSync синхронизира
ограничено количество
информация по подразбиране,
за да спести място за съхранение
на вашето устройство. Може
да промените количество
информация, синхронизирано
за даден тип информация,
в Настройките за типа
информация.

Може да настроите устройството
си да се синхронизира повече от
един компютър или с комбинация
от компютри и Exchange Server.
При синхронизиране с няколко
компютъра елементите, които
синхронизирате ще се появят на
всички компютри, с които ще се
синхронизират.
Например, ако сте настроили
синхронизация с два компютъра
(Компютър 1 и Компютър 2), на
които има различни елементи,
и синхронизирате Контакти и
Календар на устройството с
двата компютъра, резултатът е
следният:
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Компютър 1

Всички контакти
и срещи от
календара на
Outlook бяха на
Компютър 2, а
сега вече са и на
Компютър 1.

Компютър 2

Всички контакти
и срещи от
календара на
Outlook бяха на
Компютър 1, а
сега вече са и на
Компютър 2.

Устройство

Всички контакти
и срещи от
календара
на Outlook от
Компютър 1 и
Компютър 2 са
на устройството.

а

Стартиране и спиране на
синхронизация
За да синхронизирате
информация на Outlook и
друга локална информация
на компютъра, включително
медийни файлове, свържете
вашето устройство към
компютъра, като използвате
Bluetooth или кабел.
Ако синхронизирате направо
с Exchange Server, можете да
използвате тази връзка към
компютъра, за да “минете”
през мрежата, или можете да
синхронизирате без свързване
към компютъра по клетъчна
или клетъчна мрежа.
В ActiveSync натиснете
Синхр. За да сложите край на
синхронизацията, преди да е
приключила, натиснете Стоп. За
промяна на типа информация,
която се синхронизира:
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ActiveSync
1 В ActiveSync на устройството
натиснете Меню > Опции.
2 Направете едното или двете от
следните неща:

промените наличните настройки
за синхронизацията, изберете
типа информация и натиснете
Настройки.

Отметнете квадратчето за
всеки елемент, който искате
да синхронизирате. Ако
не можете да отметнете
квадратчето, може би трябва
да изчистите отметката от
квадратчето за същия тип
информация, някъде другаде в
списъка.
Изчистите отметката от
квадратчето за всички
елементи, за които искате да
спрете синхронизацията.
3 За да спрете изцяло
синхронизирането с един
компютър, натиснете
Компютър и Изтриване.

Синхронизиране направо с
Exchange Server

ЗАБЕЛЕЖКА: Имейлът на Outlook
може да се синхронизира
само с един компютър. За да

Може да настроите
синхронизиране с Exchange
Server на вашето устройство,
ако е налично от вашата
компания или доставчик
на безжични услуги. Обаче
първо трябва да попипате за
следната информация и после
да продължите със стъпките:
Адрес на Exchange Server,
потребителско име, парола и име
на домейн.
1 В ActiveSync на устройството
натиснете Меню >
Конфигуриране на сървъра.
Ако все още не сте настроили
синхронизирането с Exchange
Server, ще се покаже
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съобщение Добавяне на
сървър източник.
Въведете вашия имейл адрес и
натиснете Следващо.
В Адрес на сървъра въведете
името на сървъра, изпълняващ
Exchange Server. Изберете
отметката, ако сървърът
изисква криптирана (SSL)
връзка. Докоснете Следващо.
Въведете вашето
потребителско име, парола
и домейн и натиснете
Следващо. За да промените
правилата за разрешаване на
конфликти при синхронизация,
натиснете Разширени.
Отметнете квадратчетата за
типовете информационни
елементи, които искате да
синхронизирате с Exchange
Server.

6 За да промените наличните
настройки за синхронизацията,
изберете типа информация и
докоснете Настройки.
7 Докоснете Готово.

Синхронизиране през
Bluetooth
Можете за синхронизиране да
свържете вашето устройство към
компютъра чрез Bluetooth.

Синхронизиране с компютър
чрез Bluetooth
1 Първо, отметнете Разреши
свързването с един от
следните от менюто Настройки
на ActiveSync връзките на
вашия компютър. Изберете
правилния COM порт. Ако
няма налични връзки, тогава
първо трябва да извършите
сдвояване с Bluetooth.
2 Изберете елемента на
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ActiveSync
ActiveSync item в програмното
меню, после ActiveSync Меню
Свързване чрез Bluetooth.

Синхронизиране на
музика, видеоклипове и
снимки
Ако искате да носите музиката
си и друга цифрова мултимедия
с вас, когато пътувате, ActiveSync
може да ви помогне - той
работи с Windows Media Player
за синхронизиране на музика,
видеоклипове и снимки.
Освен избор на тип
мултимедийна информация в
ActiveSync за синхронизиране,
всички други настройки се
извършват в Windows Media
Player. Преди да се синхронизира
мултимедията трябва да
направите следното:
Инсталирайте Windows Media
Player версия 10 на компютъра.

Свържете телефона към
компютъра с USB кабел. Ако
устройството е в момента
свързано с Bluetooth,трябва
да прекратите връзката, преди
да може да се синхронизира
мултимедията.
Поставете карта с памет в
устройството (препоръчва се
32MB или по-голяма).
Настройте партньорство за
синхронизиране между картата
с памет и Windows Media
Player.

Промяна на настройките за
синхронизиране на мултимедия
След като сте избрали типа
мултимедийна информация в
ActiveSync и вашата любима
музика, видеоклипове и
снимки в Windows Media Player,
списъците за изпълнение могат
да се синхронизират. Всичко,
което трябва да направите е
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да настроите синхронизиране
с Windows Media Player за тези
мултимедийни файлове.
За настройване на партньорство
за синхронизиране с картата с
памет:
1 Отворете Windows Media
Player.
2 Щракнете върху раздел Синхр.
3 Изберете карта с памет.
4 Щракнете върху Настройка
на синхр.

ия
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Уеб
Браузър
Браузър дава ви пълноцветен,
бърз и забавен свят от игри,
музика, новини, спорт,
забавление и още много направо
на мобилния ви телефон-където
и да сте и каквото и да правите.

Достъп до уеб
1 От екран в режим на готовност
и изберете
изберете
Vodafone live! от раздел
ОБЩУВАНЕ.
2 Хронологията на навигацията
на браузъра ще бъде отворена
директно.
БЕЛЕЖКА: Ще бъдете таксувани
допълнително при свързването
към тази услуга и изтеглянето
на съдържание. Проверете
тарифите за данни от доставчика
на услуги.

Добавяне на показалци и
достъп до показалците
За бърз и лесен достъп до
любими уеб сайтове може
да добавите показалци и да
запишете уеб страници.
1 От екран в режим на готовност
и изберете
изберете
Vodafone live! от раздел
ОБЩУВАНЕ.
2 Изберете . На екрана ще
се появи списък с вашите
Показалци.
3 За да добавите показалец,
изберете . Въведете име за
вашия показалец, следвано от
URL адреса.
4 Докоснете Добавяне. Вашият
показалец сега ще се появи в
списъка с показалци.
5 За достъп до показалеца
просто докоснете
необходимия показалец.
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Ще бъдете свързани към
съответния URL.

Използване на менютата с
опции за браузъра.
Можете да влезете в следните
менюта с опции, като натиснете
Меню.
Начална страница - Имате
директен достъп до началната
страница.
Хронология- Можете да видите
списъка на страниците, с които
вече сте се прегледали.
Препращане - При гледане на
предишно прегледани страници
избиране на Препращане показва
следващата страница на текущо
посетения уеб сайт.
Опресняване - Презареждане на
текущо показания уеб сайт.

Преглед
- Размер на текст: Най-голям/Поголям/Среден/По-малък/Наймалък
- Активиране на Activex
Controller: отметнете, за да
активирате ActiveX controller
- Мобилен (изглед по
подразбиране): Тази опция
идентифицира Internet Explorer
Mobile 6 като мобилен браузер.
- Настолен: Тази опция
идентифицира Internet Explorer
Mobile 6 като настолен браузер.
Това ви позволява да отваряте
пълна уеб страница като на
работен плот.
ЗАБЕЛЕЖКА
Тези две опции (Мобилен
и Настолен) помагат да
управлявате консумацията на
данни (мобилните страници са
по-малко натоварени с данни
от настолните), като изпратите
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Уеб

Н

различен потребителски низ на
сървъра. При всяко изпращане
на мобилен потребителски низ
доставчикът на съдържанието
връща мобилна страница, ако
такава е налична. Ако няма
налична мобилна страница,
доставчикът на съдържанието
връща началната страница.

В
пе
ва

Инструменти
- Изпращане на връзка: Можете
да изпратите връзката чрез
текстово SMS, MMS или Имейл.
- Свойства: Можете да видите
информация за страницата.
- Опции: Може да проверите още
опции.
Копиране/Поставяне - Може да
копирате или поставяте текст в
уеб страница.
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Настройки
В това меню можете да
персонализирате настройките на
вашия GM750.

Персонализиране на
профилите
В раздел НАСТРОЙКИ може
да персонализирате всяка
настройка на профила.
1 От начален екран изберете
после преминете
към Профили в раздел
НАСТРОЙКИ.
2 Изберете профила за
редактиране: Нормален,
Вибрация, Безшумен, Навън
или Автоматичен.
3 За останалите профили можете
да промените всички звуци
и опции за предупреждения,
налични в списъка.

Смяна на настройките на
дисплея
1 От начален екран изберете
после преминете към
Настройка на дисплея в
раздел НАСТРОЙКИ.
2 Можете да изберете опция за
показване на контактите.
Фоново осветление - Задаване
на настройките за фоново
осветление.
БЕЛЕЖКА: Колкото по-дълго е
включено задното осветяване,
толкова повече енергия на
батерията се изразходва и
толкова по-често се налага да
зареждате телефона.
Фон - Изберете фон.
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Настройки
СЪВЕТ! ALC (Автоматично
управление на осветлението)
сензорът за фоново
осветление на LCD екранът
автоматично регулира
яркостта според условията на
средата.

Смяна на настройките на
телефона
Радвайте са лекотата, с която
GM750 се адаптира към вашите
предпочитания.
1 От начален екран изберете
после преминете към Телефон
в раздел НАСТРОЙКИ.
2 Може да изберете едно от
менютата в списъка по-долу.
Телефон
- Тип звънене: Тази опция
определя режима на
уведомяване за входящи

повиквания. Можете да
изберете от Звънене,
Увеличаващо се звънене,
Еднократно звънене,
Вибрация, Вибрация и
звънене, Вибрация, после
звънене, Без.
- Тон звънене: Можете да
изберете тона на звънене за
входящи гласови повиквания.
- Клавиши: Можете да зададете
тона, който да се изпълнява при
натискане на клавиши. (Дълги
тонове/Кратки тонове/Изкл.)
Защита - Когато това е включено,
ще бъде поискано да въвеждате
PIN код при всяко включване на
телефона.
Услуги - За да получите достъп
до настройките за услуга,
изберете я от следващия списък
и докоснете Получаване на
настройки.
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- Блокиране на повиквания
Блокиране на входящи
повиквания: Всички
повиквания/При роуминг/Изкл.
Блокиране на изходящи
повиквания: Всички
повиквания/Международни/
Международни без към
домашна мрежа/Изкл.
За да редактирате настройките
на мобилния телефон за
блокиране на повикванията,
ви е необходима парола.
Получавате парола за
блокиране от вашия доставчик
на услуги при абонамента за
тази мрежова услуга.
Блокиране на повиквания касае
всички гласови повиквания
и повиквания за данни, с
изключение на спешните
повиквания.

- ИД на викащ: Преминете към
Всеки за да се показва вашият
номер на викащ на хората, на
които се обаждате, На никого,
за да го скриете, или Само на
контактите, за да се показва
вашият номер на викащ само
когато се обаждате на контакти.
- Препращане на повиквания:
Позволява ви да препратите
входящите повиквания на друг
телефонен номер.
- Чакащо повикване: За да
бъдете уведомени за входящо
повикване по време на
разговор, изберете Уведоми ме.
- Гласова поща и текстови
съобщения: Когато поставите
USIM картата си в телефона,
тя автоматично открива и
настройва вашата гласова
поща и SMS сървъри по
подразбиране. Обаче, можете
да видите настройките, ако
желаете. Можете също да
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видите вашите номера за
гласова поща, като натиснете
Гласова поща на екрана Бързо
набиране.
- Фиксирано набиране:
Изберете Фиксиран номер за
набиране, за да включите и
съставите списък с номера,
които могат да се изберат
от вашия телефон. Когато е
активиран, от телефона ви
могат да се набират само
номерата, включени в списъка
на фиксираните набирания.
Мрежа- Може да изберете типа
мрежа и подхода за избиране на
мрежи.
- Текуща мрежа: Текущата
мрежа се показва в полето
Текуща мрежа.
- Избор на мрежа: Определете
как да се избира между
различните достъпни мрежи,
например при пътуване.
Например ако изберете Ръчно,

можете сами да изберете
мрежата. Преминете към
желана мрежа и докоснете
OK отгоре вдясно на екрана. За
автоматично избиране на мрежа
изберете Автоматично.
СЪВЕТ! Изборът на мрежа
може да е полезен, когато
знаете, че една мрежа е
по-евтина от друга или
че предоставя по-бързо
предаване на данни.
- Предпочитани мрежи:
Докоснете Задаване на мрежи
(извличането на настройките
може да отнеме няколко
минути). Изберете мрежа и
променете реда на приоритета
за използването на мрежата,
като натиснете Преместване
нагоре или Преместване
надолу.
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Информационна
услуга - Съобщенията от
информационната служба са
текстови съобщения, доставени
от мрежата до GSM. Те
предоставят обща информация
- например метеорологични
прогнози, новини за трафика,
таксита, аптеки и борсова
информация. Всеки тип
информация е асоциирана
с номер, който може да се
получи от доставчика на услуги.
Когато получите съобщение
за информационни услуги,
на дисплея ще се покаже
изскачащо съобщение, което
показва получаването на ново
съобщение или съобщение за
информационни услуги.
- Клетъчно излъчване: Можете
да настроите състоянието на
получаване.

- Език: Можете да изберете
езика, който желаете, като
го докоснете. Сервизното
информационно съобщение ще
се получи на избрания език.
- Избор на канал за
редактиране или изтриване:
Може да управлявате
каналите, от които получавате
информация.
Лента - Изберете типа лента,
който искате да използвате.
Можете да избирате от
Автоматична, Само 3G или Само
2G. Ако изберете Само 2G, 3G
услугите като видеоповикване не
може да се използват.
Тон на клавиш - Изберете от
Мелодия и Бипване.
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Използване на самолетен
режим
1 От начален екран изберете
после преминете към
Безжични настройки в раздел
НАСТРОЙКИ.
2 Задайте Самолетен режим на
ВКЛ., като докоснете иконата.
Самолетният режим няма да
ви позволи да извършвате
повиквания, да се свързвате
към интернет и да изпращате
съобщения.

Смяна на дата и час
1 От екран в режим на готовност
докоснете , после изберете
Дата и час.
2 Регулиране на настройките
за дата и час или избор на
автоматична актуализация
на часа при пътуване или
настъпване на лятно часово
време.

Интернет споделяне
Позволява ви да използвате
устройството си като споделено
интернет устройство.
Бележка
- Изисква се софтуера ActiveSync
версия 4,5 или по-нова.
1 Свържете USB кабела към
компютъра.
2 Натиснете Старт > Интернет
споделяне.
3 Задайте Връзка към
компютъра на USB или
Bluetooth PAN
4 Задайте Мрежова връзка на
правилния APN
5 Натиснете Свързване в найдолния ред
6 Показва се индикаторът за
връзка за данни (G/E/3G),
когато PDP активирането се
извърши успешно.
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Бележка
Операционната система на вашия
компютър трябва да е Windows
XP SP2 или по-нова.

GPS настройка
За задаване на GPS тип
1 Натиснете Старт > Настройки >
раздел Връзки.
2 Докоснете GPS настройки.
3 Асистираният GPS
предоставя подобрена
самостоятелна работа и
ускорява необходимото
време за определяне на
първоначалната GPS позиция
с изтегляне на най-прясната
сателитна информация.
Асистираният GPS обаче
изисква мрежова връзка и се
таксува допълнително.
Ако не го искате, изберете
Самостоятелен GPS.
125

Bluetooth
Bluetooth разрешава на
съвместими мобилни устройства,
периферни устройства и
компютри, които са в близост, да
комуникират директно помежду
си без кабели. Този апарат
има вградена възможност за
свързване чрез Bluetooth, която
прави възможно свързването
му със съвместими Bluetooth
слушалки, компютърни
приложения и т.н.

Включване на Bluetooth

126

От начален екран изберете
, после изберете Безжични
настройки.
Задайте Bluetooth на ВКЛ., като
докоснете иконата.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако използвате
PC Sync via Bluetooth
(синхронизация с компютър чрез
Bluetooth), можете да обменяте
данни само в рамките на
телефонния указател.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато получавате
данни от друго Bluetooth
устройство, телефонът изисква
потвърждение. След като
потвърдите прехвърлянето,
файлът ще бъде копиран в
телефона ви.

Сдвояване с друго
Bluetooth устройство
Като сдвоите GM750 с друго
устройство, може да настроите
връзка, защитена с парола.
1 Уверете се, че Bluetooth е Вкл..
Вж. Включване на Bluetooth
за повече информация.
Може до промените
видимостта в меню
Настройки.
2 Изберете Bluetooth в раздел
НАСТРОЙКИи докоснете
Добавяне на устройство.
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3 Изберете тип устройство за
ограничаване на търсенето
и докоснетеПродължаване.
Вашият GM750 ще потърси
Bluetooth устройства.
4 Изберете устройство, с което
искате да сдвоите.
5 Проверете дали паролите
съвпадат и на двете устройство
и изберете Да. Телефонът ви
ще се свърже към другото
устройство.
6 Сегаe Bluetooth връзката ви,
защитена с парола, е готова.

Изпращане и получаване
на файлове с Bluetooth
Bluetooth е чудесен начин
за изпращане и получаване
на файлове, тъй като не са
необходими кабели и връзката
е лесна и бърза. Може да
се свържете към Bluetooth
слушалка, за да извършвате и
получавате повиквания.

За изпращане на файл:
1 Отворете файла, който искате
да изпратите, обикновено
това е снимка, видеоклип или
музикален файл.
2 Докоснете Меню и изберете
Изпращане.
Изберете Bluetooth.
3 Ако вече сте сдвоили Bluetooth
устройството, вашият GM750
няма автоматично да търси
други Bluetooth устройства.
Ако не, вашият GM750
автоматично ще търси други
Bluetooth устройства в обхват.
4 Изберете устройството, до
което искате да изпратите
файла.
5 Вашият файл ще бъде
изпратен.
СЪВЕТ! Следете лентата за
напредък, за да се уверите, че
файлът ви е изпратен.
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Bluetooth
За получаване на файл:
1 За да получите файл, вашият
Bluetooth трябва да еВкл.
2 Съобщение ще ви подкани да
приемете файла от подателя.
Докоснете Приемам, за да
получите файла.
3 Ще видите подателя на файла,
името на файла и къде е
записан.

Смяна на настройките на
Bluetooth
1 От начален екран изберете
после преминете към
Bluetooth в раздел Настройки.
2 Изберете раздел Настройки.

W
Име - Проверете името, което
виждат другите устройства,
когато устройството ви е
“откриваемо”. Можете да
сменяте името или да
използвате име на Windows
Mobile.
Откриваемо - Уверете се, че
устройството ви е видимо само
когато желаете да се види от
други Bluetooth устройства.
Може да изберете опция
между Винаги видим, Видим
за 60 секунди или Невидим.
Разширени - Настройка на
допълнителни опции.
За - проверка на информация
за вашия Bluetooth.

Добавяне на устройство
- Настройка на нова Bluetooth
устройство.
Деактивиране на Bluetooth
- Изберете да деактивирате
Bluetooth.
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Wi-Fi
Мениджърът за безжична връзка
ви позволява да управлявате
Wi-Fi интернет на вашето
устройство. Той дава възможност
на телефона да се свързва към
локални безжични мрежи или
да получава безжичен достъп до
интернет. Wi- Fi е по-бърз и има
по-голям обхват от безжичната
технология Bluetooth.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Това устройство използва
нехармонизирани честоти и е
предназначено за използване в
Европа.
С WLAN може да се работи в ЕС
без ограничения в сгради, но не
може да се използва навън във
Франция.

Включване на Wi-Fi
1 От начален екран изберете
после преминете към
Безжични настройки в раздел
НАСТРОЙКИ.
2 Задайте Wi-Fi на ВКЛ., като
докоснете иконата.

Настройка на Wi-Fi
1 Уверете се, че Wi-Fi е Вкл.
2 Изскача прозорец с формата
на балонче и показва
сканираните точки за достъп.
3 Можете да изберете Точка
за достъп, до която имате
разрешение за достъп, и да
докоснете OK.
4 След това изберете Интернет,
за да имате интернет услуга, и
натиснете Свързване.

129

Wi-Fi
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако вашият
доставчик на Wi-Fi услуги или
мрежов администратор зададе
WEP криптиране за мрежова
защита, трябва да попълните WEP
код в изскачащия прозорец. Ако
не е зададено WEP криптиране,
изскачащият прозорец. не се
показва. Ако не знаете кода,
трябва да попитате вашия
доставчик на Wi-Fi услуги или
мрежовия администратор.

Настройка на безжична
мрежа
Безжичната мрежа може
да се добави или когато е
открита, или ръчно, като
въведете настройките. Преди
да извършите тези стъпки,
определете дали се нуждаете от
информация за удостоверяване.
1 Натиснете Старт > Настройки
> раздел Връзки > Wi-Fi >
раздел Wi-Fi .

2 Под Мрежа за достъп,
изберете Всички налични,
Само точки за достъп
или Само компютър до
компютър за списъка, в
зависимост от типа мрежа, към
която се свързвате.
3 Направете едно от следните
неща:
- Ако не виждате желаната
мрежа, докоснете Меню >
Добавяне на нова.
- За да промените мрежовите
настройки за мрежа, която
вече сте конфигурирали,
докоснете Мрежови
адаптери.
4 Продължете през съветника до
страницата Конфигуриране
на мрежово удостоверяване.

- Изберете метод на
удостоверяване от списъка
Удостоверяване - Отворено,
Споделено, WPA, WPA-PSK,
WPA2 и WPA2-PSK.
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- За да използвате криптиране
на данни, изберете метод
на криптиране от списъка
Криптиране на данни Деактивиран, WEP
- За да използвате автоматично
мрежов код, докоснете Кодът
е предоставен автоматично.
В противен случай въведете
мрежовия код.

Конфигуриране на
настройките за Wi-Fi
връзка
БЕЛЕЖКА: Преди да зададете
WLAN конфигурация, трябва
да попитате вашия доставчик
на WLAN услуги или мрежовия
администратор за настройките на
IP адреса.
1 Докоснете Старт > Настройки
> раздел Връзки > Wi-Fi
2 Изберете раздел Мрежови
адаптери.
3 Докоснете Мрежови

4

5

6
7

адаптери и изберете
Broadcom 802,11 DHD мрежа.
Ако докоснете Използвай
зададения от сървъра IP
адрес, IP настройките ще
бъдат зададени автоматично.
Ако докоснете Използвай
конкретен IP адрес, трябва
да зададете IP адрес, зададен
от вашия доставчик на
WLAN услуги или мрежовия
администратор.
Попълнете IP адрес, Маска
на подмрежа и Шлюз по
подразбиране.
Докоснете Имена на сървъри.
Попълнете DNS и Alt DNS,
WINS и Alt WINS, ако е
необходимо.

БЛЕЖКА: За да предотврати
възможна загуба на данни
във вашия телефон, WLAN
автоматично се прекратява, ако
зарядът на батерията падне под
5%.
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DUN
БЕЛЕЖКА:
Преди да активирате DUN,
уверете се, че GPRS SIM картата
е поставена и сте настроили
GPRS модемни връзки с вашето
устройство.
Уверете се също и че имате
GPRS SIM поддръжка за
DUN, и сте свързали вашето
устройство към компютър с
USB.
За да използвате DUN,
трябва да инсталирате
LGUSBWMLModemDriver на
вашия компютър. Вж. сайта подолу. www.lgmobile.com
Когато активирате DUN,
ActiveSync ще се деактивира
автоматично.
За настройка на устройството
ви като USB модем
1 На устройството докоснете
Старт > Програми > DUN

2 Включете адаптера на USB
кабела между устройството и
телефона.
3 Активирайте.
За добавяне на устройството ви
като USB модем на компютъра.
1 На компютъра щракнете Старт
> Контролен панел.
2 Щракнете двукратно върху
Телефон и Опции за модем.
3 Щракнете върху раздел
Модеми. Изберете новия
модем от списъка с модеми,
после щракнете двукратно
върху него.
4 В раздел Разширени добавете
следната AT команда към
командите за допълнителна
инициализация:
AT+CGDCONT=1,”ip”,”<access
point name>”
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ЗАБЕЛЕЖКА: Например,
at+cgdcont=1,”ip”,”web.
vodafone.de”
За комутируема връзка към
интернет
1 На компютъра щракнете Старт
> Контролен панел.
2 Щракнете двукратно върху
Мрежови връзки.
3 Щракнете върху Файл >
Създаване на нова връзка.
4 В Съветника за нова връзка
щракнете върху Напред.
5 Щракнете Свързване към
интернет, после Напред.
6 Изберете Ръчна настройка на
връзката и щракнете върху
Напред.
7 Изберете Свързване с
комутируем модем и щракнете
върху Напред.

8 Изберете предварително
инсталирания модем и
щракнете върху Напред.
9 Въведете описателно име за
тази връзка и щракнете върху
Напред.
10 Въведете номер на телефон
като *99# или номера за
поддръжка ( напр., *99***1#), и
щракнете върху Напред.
11 Под Информация за
интернет акаунт, може да не
е необходимо да въвеждате
потребителско име и парола,
когато използвате GPRS.
Просто щракнете върху
Напред за продължаване.
12 Щракнете върху Край за изход
от съветника.
13 Ако се отвори диалоговият
прозорец за връзка, щракнете
върху Свойства, за да
проверите дали LGE WML
USB модемът е в списъка.
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Ако е правилен, щракнете
върху ОК и после се върнете
към диалоговия прозорец за
връзка.
14 Щракнете върху Набиране
за набиране и връзка към
интернет.
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Обновяване на софтуера
Програма за обновяване на
софтуера на мобилни телефони
на LG
За повече информация по
инсталирането и работата с тази
програма посетете
http:// update.lgmobile.com.
Тази функция ви позволява
да обновите вашия софтуер
до последната версия бързо
и удобно в Интернет, без да
посещавате нашия сервизен
център.
Тъй като програмата за
обновяване на софтуера на
мобилни телефони изисква
пълното внимание на потребителя
за времетраенето на процеса
на обновяване, проверявайте
всякакви инструкции и забележки,
които се появяват при всяка
стъпка, преди да продължите.
Отбележете, че изваждането на
USB кабела за комуникация на

данни или батериите по време
на обновяване може сериозно да
повреди вашия мобилен телефон.
Тъй като производителят не поема
отговорност за загуба на данни по
време на процеса на обновяване,
се препоръчва да записвате
предварително всякаква важна
информация за съхранение.
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Аксесоари

М

Тези аксесоари са налични за закупуване за използване с вашия
GM750.

Бе
то
из
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мр
Ня
то
М
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на
се
тр
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ин

Зарядно
устройство

Батерия

Стерео
слушалки

Кабел за
данни за
свързване и
синхронизиране
на GM750 с
компютър.

Перо

ЗАБЕЛЕЖКА:
• Винаги използвайте оригинални LG аксесоари.
• Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
• Аксесоарите може да са различни за различните региони.
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Мрежова услуга

Технически данни

Безжичният телефон, описан в
това ръководство, е одобрен за
използване с GSM 850, E-GSM 900,
DCS 1800, PCS 1900 и W-CDMA
мрежи.
Няколко функции, описани в
това ръководство, се наричат
Мрежови услуги. Това са
специални услуги, които
уреждате чрез вашия доставчик
на безжични услуги. Преди да
се възползвате от тези услуги,
трябва да се абонирате за тях
чрез доставчика и да получите
инструкции за тяхното ползване.

Общи
Име на продукта: GM750
Система: GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA
Температура на околната среда
Макс.: +55°C (разреждане)
+45°C (зареждане)
Мин. : -10°C
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Декларация за съответствие
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Детайли за доставчика
Име
LG Electronics, Inc.
Адрес
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

С

Данни за продукта
Име на продукта
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

U

Име на модела
GM750

Н
с

Търговско име
LG
Детайли за приложими стандарти
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1/ EN 301 489-24 V1.4,1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 301 511 V9.0,2
EN 301 908-1 V3.2,1, EN 301 908-2 V3.2,1

Допълнителна информация
Спазването на гореупоменатите стандарти е проверено от следния уведомен орган (BABT)

К
с

Ф
м
н

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Н
п

Декларация
С това декларирам под собствена отговорност,
че гореупоменатият продукт, към който
се отнася тази декларация, отговаря с
гореупоменатите стандарти и Директиви
European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel: +31 - 36- 547 – 8940, Fax: +31 – 36 – 547 - 8794
email: jacob @ lge.com

Име

Дата на издаване

Seung Hyoun, Ji / Директор

31. Авг. 2009

Подпис на представител

Отстраняване на неизправности
Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете, при
използването на телефона. Някои проблеми изискват да се обадите
на доставчика на безжични услуги, но повечето може да разрешите
сами.
Съобщение

Възможни причини

Възможни решения

USIM грешка

Няма USIM карта в
телефона или е поставена
неправилно.

Уверете се, че USIM картата е
поставена правилно.

Няма мрежов
сигнал

Сигналът е слаб
Извън GSM мрежа

Преместете се до прозорец или
на открито. Проверете картата за
покритие на доставчика.

Кодовете не
съвпадат.

Когато искате да смените
кода за сигурност, трябва
да потвърдите новия код,
като го въведете отново.

Свържете се с вашия доставчик
на услуги.

Функцията не
може да се
настрои

Не се поддържа от
доставчика на услуги или
се изисква регистрация

Свържете се с вашия доставчик
на услуги.

Не са налични
повиквания

Грешка при набиране
Поставена е нова USIM
карта. Достигнат е лимит на
кредита

Новата мрежа не е оторизирана.
Проверете за нови ограничения.
Свържете се с доставчика на услуги
или пренастройте лимите с ПИН2.
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Отстраняване на неизправности
Съобщение

Телефонът не
може да се
включи

Възможни причини

Възможни решения

С

Клавишът за включване/
изключване е натиснат за
твърде кратко
Батерията е изтощена

Натиснете клавиша за включване/
изключване поне за 2 секунди.

Т
м

Контактите на батерията са
замърсени

Грешка при
зареждане

Дръжте зарядното устройство
включено по-дълго.
Почистете контактите.

Батерията е напълно
изтощена

Заредете батерията.

Температурата е извън
диапазона

Уверете се, че температурата на
средата е правилна, изчакайте
малко и след това заредете отново.

Проблем с контактуване

Проверете захранването и
връзката към телефона. Проверете
контактите на батерията, почистете
ги, ако е необходимо.

Няма мрежово напрежение

Поставете в друг контакт или
проверете напрежението.

Зарядното устройство е
дефектно

Ако зарядното устройство не се
загрява, сменете го.

Грешно зарядно устройство

Използвайте само оригинални LG
аксесоари.

Батерията е дефектна

Поставете на капака на батерията
обратно.
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Съобщение

Възможни причини

Възможни решения

Телефонът губи
мрежата

Сигналът е твърде слаб

Свързването към друг доставчик е
автоматично.

Номерът не е
разрешен.

Функцията за фиксирано
набиране е включена.

Проверете настройките.
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Some of the contents in this
manual may differ from your
phone depending on the software
of the phone or your service
provider.
This handset is not recommended
for blind and disabled people as it
has a touch screen keypad.

GM750 User Guide
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Congratulations on your purchase of the
advanced and compact GM750 phone from LG
which is designed to operate with the latest
digital mobile communication technology.

Disposal of your old appliance
1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to
a product it means the product is covered by the European
Directive 2002/96/EC.
2 All electrical and electronic products should be disposed of
separately from the municipal waste stream via designated
collection facilities appointed by the government or the local
authorities.
3 The correct disposal of your old appliance will help prevent
potential negative consequences for the environment and
human health.
4 For more detailed information about disposal of your old
appliance, please contact your city office, waste disposal service
or the shop where you purchased the product.
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Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines.
Not following these guidelines may
be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency
energy
Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model GM750
has been designed to comply with
applicable safety requirements for
exposure to radio waves. These
requirements are based on scientific
guidelines that include safety
margins designed to assure the
safety of all persons, regardless of
age and health.
• The radio wave exposure
guidelines employ a unit of
measurement known as the
Specific Absorption Rate, or SAR.
Tests for SAR are conducted using
standardised methods with the
phone transmitting at its highest
certified power level in all used
8
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frequency bands.
• While there may be differences
between the SAR levels of various
LG phone models, they are all
designed to meet the relevant
guidelines for exposure to radio
waves.
• The SAR limit recommended by
the International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) is 2W/kg averaged over
10g of tissue.
• The highest SAR value for this
model phone tested by DASY4 for
use at the ear is 1.16 W/kg (10g)
and when worn on the body is 1.12
W/Kg(10g).
• SAR data information for
residents in countries/regions
that have adopted the SAR limit
recommended by the Institute of
Electrical and Electronics Engineers
(IEEE), which is 1.6 W/kg averaged
over 1g of tissue.
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Product care and
maintenance
WARNING
Only use batteries, chargers
and accessories approved for
use with this particular phone
model. The use of any other
types may invalidate any
approval or warranty applying
to the phone, and may be
dangerous.
• Do not disassemble this unit. Take
it to a qualified service technician
when repair work is required.
• Keep away from electrical
appliances such as TVs, radios, and
personal computers.
• The unit should be kept away from
heat sources such as radiators or
cookers.
• Do not drop.
• Do not subject this unit to
mechanical vibration or shock.

• Switch off the phone in any area
where you are required by special
regulations. For example, do not
use your phone in hospitals as
it may affect sensitive medical
equipment.
• Do not handle the phone with wet
hands while it is being charged. It
may cause an electric shock and
can seriously damage your phone.
• Do not charge a handset near
flammable material as the handset
can become hot and create a fire
hazard.
• Use a dry cloth to clean the
exterior of the unit (do not use
solvents such as benzene, thinner
or alcohol).
• Do not charge the phone when it
is on soft furnishings.
• The phone should be charged in a
well ventilated area.
• Do not subject this unit to
excessive smoke or dust.
9

Guidelines for safe and efficient use
• Do not keep the phone next to
credit cards or transport tickets; it
can affect the information on the
magnetic strips.
• Do not tap the screen with a
sharp object as it may damage the
phone.
• Do not expose the phone to liquid,
moisture or humidity
• Use the accessories like earphones
cautiously. Do not touch the
antenna unnecessarily.
• Do not use the phone or
accessories in places with
high humidity such as pools,
greenhouses, solariums or
tropical environments, it may
cause damage to the phone and
invalidation of warranty.
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Efficient phone operation
Electronics devices
All mobile phones may get
interference, which could affect
performance.
• Do not use your mobile phone
near medical equipment
without requesting permission.
Avoid placing the phone over
pacemakers, for example, in your
breast pocket.
• Some hearing aids might be
disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect TVs,
radios, PCs, etc.

Road safety
Check the laws and regulations on
the use of mobile phones in the
area when you drive.
• Do not use a hand-held phone
while driving.
• Give full attention to driving.
• Use a hands-free kit, if available.
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• Pull off the road and park before
making or answering a call if
driving conditions so require.
• RF energy may affect some
electronic systems in your vehicle
such as car stereos and safety
equipment.
• When your vehicle is equipped
with an air bag, do not obstruct
with installed or portable wireless
equipment. It can cause the air bag
to fail or cause serious injury due
to improper performance.
• If you are listening to music whilst
out and about, please ensure that
the volume is at a reasonable
level so that you are aware of your
surroundings. This is particularly
imperative when near roads.

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

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

Children

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

Keep the phone in a safe place
out of the reach of small children.
It includes small parts which may
cause a choking hazard if detached.

Potentially explosive
atmospheres

Emergency calls

• Do not use the phone at a
refueling point.
• Do not use near fuel or chemicals.
• Do not transport or store
flammable gas, liquid, or explosives
in the same compartment of your
vehicle as your mobile phone and
accessories.

In aircraft
Wireless devices can cause
interference in aircraft.
• Turn your mobile phone off before
boarding any aircraft.
• Do not use it on the ground
without permission from the crew.
12
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Emergency calls may not be
available under all mobile networks.
Therefore, you should never depend
solely on the phone for emergency
calls. Check with your local service
provider.

Battery information and care
• You do not need to completely
discharge the battery before
recharging. Unlike other battery
systems, there is no memory
effect that could compromise the
battery’s performance.
• Use only LG batteries and chargers.
LG chargers are designed to
maximize the battery life.
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• Do not disassemble or short-circuit
the battery pack.
• Keep the metal contacts of the
battery pack clean.
• Replace the battery when it
no longer provides acceptable
performance. The battery pack
maybe recharged hundreds of
times until it needs replacing.
• Recharge the battery if it has
not been used for a long time to
maximize usability.
• Do not expose the battery charger
to direct sunlight or use it in high
humidity, such as in the bathroom.
• Do not leave the battery in hot or
cold places, this may deteriorate
the battery performance.
• There is risk of explosion if the
battery is replaced by an incorrect
type.

• Dispose of used batteries
according to the manufacturer’s
instructions. Please recycle when
possible. Do not dispose as
household waste.
• If you need to replace the battery,
take it to the nearest authorized LG
Electronics service point or dealer
for assistance.
• Always unplug the charger from
the wall socket after the phone is
fully charged to save unnecessary
power consumption of the charger.
• Actual battery life will depend on
network configuration, product
settings, usage patterns, battery
and environmental conditions.
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Getting to know your phone
Earpiece
Proximity sensor
Inner camera

End key
• Rejects a call.
• Press once to return to the
Home Screen.
Joystick/Optical Mouse
Call key
Dials a phone number and
answers incoming calls.

WARNING: Putting a heavy object on the phone or sitting
on it can damage its LCD and touch screen functionality. Do not
cover the protection film on the proximity sensor of the LCD as
this can cause the sensor to malfunction.
14
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Charger, Data cable,
Ear Microphone
(USB cable)
TIP: Before
connecting the USB
cable, wait until the
phone has powered
up and been
registered on the
network.
Volume keys
• When the screen is
idle: volume of system
tone & ring tone.
• During a call: earpiece
volume.
• When playing a track:
controls track volume.

Power/Lock key
• Long press (3 secs)
for Power ON /
OFF.
• Short press to turn
the screen off.
MicroSD Card
Slot

Multi-tasking key
• Go to multitasking
menu.
Camera key
• Go to camera
preview directly
by pressing the
camera key when
on homescreen.

Booting time
The cold boot time of the GM750 is about 150 seconds. Please take a first booting
time (cold boot) into consideration. The cold boot will be occurred when you power
on the device first after buying it. And when you make a cold boot, about 150
seconds will have to be needed for the initialization of the file system. After that,
the booting time will be decreased as about 50 seconds.
15

Open view

In
1

Battery
cover

Battery

External
camera lens
USIM Card
Tray
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Installing the USIM and battery
1 Remove the battery cover
Slide the battery cover towards
the bottom of the phone and
away from it.

2 Remove the battery
Using the cut-out at the
bottom, lift it from the battery
compartment.

WARNING: Do not remove
the battery when the phone
is switched on, as this may
damage the phone.
3 Install the USIM card
Put the USIM card into the USIM
card holder. Make sure the goldcoloured contact area on the
card is facing downwards. Push
the USIM card holder back.
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Installing the USIM and battery
4 Install the battery
First, insert the top of the battery
into the top edge of the battery
compartment. Ensure that the
battery contacts align with the
phone’s terminals. Press the
bottom of the battery down until
it clips into place.

18
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5 Charging your phone
Open the charger socket cover
on the side of your GM750. Insert
the charger and plug it into a
mains electricity socket. When
you recharge your phone after
device switch off, the phone’s
LED lights up red.
When the phone is fully charged,
the LED lights up green.
When the battery is fully
discharged, you can not power
on the phone. It takes approx.
5-10 minutes to reach a charge
state sufficient for booting.
It takes 20 minutes more for
charging by USB connection.
If you press and hold the power
button for approx. 1 second in
charging mode, the phone is
turned on.
If user inserts external charger,
Charging animation will be shown
and LCD Backlight will be dark.

rt

d,

If user presses and hold OK key
while LCD Backlight is turned off,
LCD Backlight is turned on again
and show charging animation.
If the battery is critically low,
image for the critical low battery
will be shown and notify user to
charge more time.
NOTE: The battery must be fully
charged initially to improve
battery lifetime.

WARNING: Unplug the charger
from the mains and phone
during lightning storms to avoid
electric shock or fire.
WARNING: Make sure that no
sharp items come into contact
with the battery. This could pose
a fire risk.

WARNING: Do not connect the
charger to the phone without
the battery. You must check
the battery is inserted before
charging.

r

WARNING: Do not remove
your battery or USIM card while
charging.

wn

WARNING: There is a risk
of explosion if the battery is
replaced by an incorrect type.
Dispose of used batteries in
accordance with the maker’s
instructions.
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Memory card

R

Installing a memory card
You can expand the memory space
on your phone by using a MicroSD
memory card.
NOTE: A memory card is an
optional accessory.
Slide the memory card into the
slot at the top until it clicks into
place. Make sure the gold-coloured
contact area is facing downwards.
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WARNING: Slide the
memory card fully into the slot,
otherwise damage can occur.
WARNING: Do not attach
or remove a memory card when
the phone is switched on, as
this may damage the memory
card.
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Resetting the device
You may need to reset your device
occasionally. A normal (or soft)
reset of your device clears all
active program memory and shuts
down all active programs. This
can be useful when the device is
running more slowly than normal,
or a program is not performing
properly. A soft reset is also
necessary after the installation of
some programs.
If a soft reset is performed when
programs are running, unsaved
work will be lost.

To perform a soft reset

You can also perform a hard reset
(also known as a full reset). A hard
reset should only be performed
if a normal reset does not solve a
system problem. After a hard reset,
the device is restored to its default
settings—the way it was when
you first purchased it and turned
it on. Any programs you installed,
data you entered and settings you
customised on the device will be
lost.

Use the stylus to press the reset key
and hold it for a while. Your device
may automatically restart and
display the Home Screen.

Find the Soft reset key.

Soft reset key
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Resetting the device
To perform a hard reset
A Hard Reset should only be
performed after all other trouble
shooting options have been
exhausted. After a hard reset, the
device is restored to its default
settings - the way it was when
you first purchased it and turned
it on. Any programs you installed,
data you entered and settings you
customised on your device will be
lost.
1 Power the device ON.
2 Tap Start > Settings > System
tab > Clear Storage.
3 Enter 1234 for the password
twice.
4 Press Enter.
5 Select whether to delete the
Internal Memory or the External
Memory (SD card) to reset.
6 You can also change the
password by pressing Change
Password.
22
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U
Another way is via the hard key
sequence
1 Power the device OFF.
2 Press and hold the following hard
keys in sequence.
+ +
Keep the keys pressed until your
LCDscreen turns on.
3 Align screen will appear upon
power up if you had successfully
completed the hard key reset.
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Using your Touch screen
Touch screen tips

Calibrate the device

The Home Screen is also a great
place to get used to using the
touch screen.
To select an item, touch the centre
of the icon.
• Do not press too hard; the touch
screen is sensitive enough to
pick up on a light, firm touch.
• Use the tip of your finger to
touch the option you require. Be
careful not to touch any other
keys.

Calibrating the device screen
involves tapping with the stylus
the centre of a cross as it moves
around the screen. This process
ensures that when you tap the
screen with your stylus, the tapped
item is activated.
If your device does not accurately
respond to screen taps, follow
these steps to re-calibrate.
1 Tap Start > Settings > System
tab > Screen.
2 On the Alignment tab, touch
Align Screen and follow the
instructions on the screen.
3 After calibration is completed,
the Align screen reappears. Click
OK on upper right corner.

• When the screen light is off,
press the power key once to
restore the Home Screen.
• Whenever your GM750 is not
in use it will return to the lock
screen.

23

Using your Touch screen
Control the touch screen
The controls on the GM750
touch screen change dynamically
depending on the task you are
carrying out.
Opening Applications
To open any Application, simply
touch its icon.

Scrolling
Drag from side to side to scroll.
On some screens, such as web
pages, you can also scroll up or
down.
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Using your Joystick
Select the Joystick function

How to use your Joystick

1 Tap Start > Settings > System
tab > Optical Joystick.
2 Select Mouse Mode if you want
to use the Joystick as a trackpad
to control the mouse pointer on
screen. Click OK on the upper
right corner.

1 Put your finger on the Joystick
sensor and move smoothly. The
Mouse cursor on the screen
will move with your finger
movement. You don’t need to
press the Joystick when you
move the mouse cursor.
2 Place the mouse cursor on the
icon that you want to execute
and press (click) the Joystick. The
application that you select will
be launched.

NOTE: 4-Way Key performance
will depend on the speed of finger
movement.
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Your Home Screen
From this screen you can access menu options, make a call, view the
status of your phone and much more.

Select Home Screen
1 Touch Start > Settings > Personal tab > Home Screen.
2 Select a layout for your device Home Screen. If you select LG Smart
Home, you will have a 5-Way Home Screen. If you select Windows
Mobile Default, you can use Windows Mobile’s Today screen.

Customising the LG Smart Home Screen
1 LG Smart
Home Screen
2 Widget Home
Screen
6 Missed calls
7 Messages
8 E-mail

3 Multimedia Home
Screen
4 Favourite Contact
Home Screen
5 Shortcut Home
Screen
9 Schedule
10 Easy settings

Get in touch with your GM750
- The User Interface is based on five types of Home Screen. To swap
between the Home Screens just wipe quickly over the display from left
to right or right to left.
26
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Widget Home Screen
The Widget Home
Screen can show your
favourite widgets. If
you press and hold an
icon you will be taken
to the edit menu
where all the available
widgets not yet on
your screen will be
shown in a bar at the
bottom of the screen.
To scroll through
them flick across the
widget bar.

Contact Home Screen
The contacts Home
Screen can show your
favourite contacts in
a scroll through or
list view.

Multimedia Home Screen
The Multimedia Home
Screen can show your
favourite pictures
on the right side of
the screen and your
favourite music on
the left.

Shortcut Home Screen
In the Shortcuts Home
Screen, you can see
the favourites shortcut
icons.
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Your Home Screen
Customising the Windows
Mobile default screen

28

Touch Start > Settings > Today >
Items tab.
1 Select the item you want to
appear on the Today screen.
2 To change its position, tap Move
up or Move Down. You can
customise the further display
options of Calendar and Tasks by
tapping Options.
3 Check Today timeout then
select the number of hours from
LG GM750 | User Guide

the drop down list.
If you don’t use your phone
after the specified duration has
elapsed, the screen switches to
the Today screen.
4 Touch Start > Settings > Today
> Appearance tab.
5 You can select the desired
theme for the background.
6 If you use your own background
image, tap Use this picture as
the background. Tap Browse to
locate the file you want.
LG Smart Home Screen
The LG Smart
Home Screen
displays the missed
call list, unread
messages, Email
and upcoming
appointments, tasks
and alarms. You can
tap a section on the
screen to open the
associated program.
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Quick keys
The quick keys on your LG Smart Home Screen provide easy, one-touch
access to the functions you use most.
Icon

y

d

to

Description
Touch to open your contacts. To search for the number you want
next to the
to call: Enter the name of the contact by touching
New Contact touchpad. You can also create new contacts and edit
existing ones.
Touch to access the Message menu. From here you can create a
new SMS or MMS.
Touch to access My web!
Touch to access Marketplace

s
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e

Touch to open the main menu, which is divided into four submenus.
Touch to bring up the touch dialling pad, which lets you make a
call.
Touch to access the E-mail menu. You can check your received
Email and create new Email.
Touch to synchronizes your phone’s information and documents
with your My Phone account.
Touch to open Windows Live Messenger

.

Touch to enter the Music menu directly.
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Your Home Screen
Viewing the status bar
The status bar uses different
icons to show conditions such as
signal strength, new messages
and battery life as well as whether
Bluetooth or GPRS is active.
Below is a table which explains the
meaning of icons you’re likely to
see in the status bar.
Icon Description
Bluetooth Hands-Free
connection established
Bluetooth Hands-Free
channel opened
Bluetooth High Quality
Audio channel opened
Indicates the battery power
remaining
Indicates the battery is
very low
Battery charging
Sound on
30
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Icon Description

Ic

Sound off
Ringer in vibration mode
Connection is active
Connection is not active
Synchronisation in progress
Synchronisation error
Indicates maximum signal
strength
No signal
Indicates Bluetooth service
No phone service
Searching for phone service
Voice call in progress
Calls are forwarded

U
fu

Missed call or rejected call

Th
ta
1

GPRS (General Packet Radio
Services) available

2

Call on hold

ss

e

Icon Description
EDGE (Enhanced Data
Rates For Global Evolution)
available
New email or text
messages
New voice mail
There are more
notifications. Tap the icon
to view all
USIM is not inserted. You
can not use Network
services without USIM
Shows the list of running
Applications by tapping
this indicator

3 By Touching Start >
LG S-CLASS> Multitasking.
From here you can view the
applications that are currently
running and access or end them
with one touch.

ce

Using the Multi-tasking
function

o

There are 3 ways to recall the Multitasking function.
1 By pressing the side key
“Multitasking”.
2 By tapping the Multi-tasking icon
in the status bar.
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Using the Start Button
A tap on the Start button located at the top left corner of the Today
screen displays a list of programs. It lets you easily switch from one
program to another. You can start a program by selecting it from the
menu.

Programs
The following are some of the icons for the programs that are already
installed on your device.
Icon

Description
LG S-CLASS To use LG Applications. Camera, Music and other
Applications.
Tools To Access an array of tools and utilities on your mobile
device.
Adobe Reader LE allows you to open and read PDF files, FM
Radio allows you to listen to FM Radio, Mobile Zip allows you to
view and extract a wide range of archiving formats. Stopwatch
allows you to record the elapsed time of an event.
ActiveSync To synchronise information between your device
and a PC.
Calculator To perform basic arithmetic calculations such as
addition, subtraction, multiplication and division.
Calendar To keep track of your appointments and creates
meeting requests.
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Icon

Description
Contacts To keep track of your friends and colleagues.
File Explorer Enables you to organise and manage files on your
device.
Getting Started Guides you through the general functions at
device startup.
Internet Sharing To use your device as an internet sharing
device.
Java Enables you to download and install Java applications, such
as games and tools, on your device.
E-mail To send and receive email and text messages.
Messenger to send and receives instant messages with your
Windows Live Messenger contacts.
Notes To create handwritten or typed notes, drawings and
recordings
Pictures & Videos To collect, organise and sort picture and video
files in the My Pictures folder of your device or on a storage card.
Search Phone Allows you to find a file on your device.
Task Manager To check active task information.
Tasks To keep track of your tasks.
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Using the Start Menu
Icon

Description
DUN Use your mobile device as a modem.
Windows Live Enables Windows Live Access.
Windows Media Enables the multimedia function on your
device.
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Settings
You can adjust the device settings to suit the way you work. To see all
available settings, tap Start > Settings, then tap the Personal, System,
Connections and other device settings.

Personal menu
Icon Description
Buttons To assign a program or function to a hardware button.
Home Screen To select a layout for your device.
Input To set options for each of the input methods.
Owner Information To enter your personal information on your
device.
Phone To customise phone settings such as ring tone, set a PIN
number for your USIM card, and more.
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Using the Start Menu
System menu
Icon Description
About This is where you can see basic information such as the
Windows Mobile® version and type of processor used on your
device. You can also specify a name for your device.
Backlight To set the backlight timeout and adjust Brightness,
External power, Button settings.
Certificates To see information about certificates that are
installed on your device.
Clear Storage Tap this icon only when you need to remove all
your data and files from the internal or external memory and reset
your device to factory default settings.
Customer Feedback You can participate to the Customer
Experience Improvement Program by sending your feedback to
Microsoft.
Encryption Allow files on your storage card to be encrypted.
Encrypted files will be readable only on your device.
Error Reporting To enable or disable error reporting when errors
occur on your device.
External GPS To set the appropriate GPS communication port, if
required. You may need to do this when there are programs on
your device that access GPS data or you have connected a GPS
receiver to your device. See Help for details.
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Icon Description
Optical Joystick Select your Joystick settings. If you choose
Mouse, a mouse cursor appears on the screen and you can use
your joystick as a mouse. If you choose 4-Way Key, you can use
your joystick as a navigation key. You don’t need to press the
joystick when you move the cursor.
LG X Button Sets the “X” button to end programs immediately
when you tap the button.
Managed Programs This is where you can see the installation
history of your device.
Memory To check the device memory allocation status and
memory card information.
Power To check the remaining battery power. You can also set
the timeout for turning off the display (switching device to Sleep
mode) to conserve battery power.
Regional Settings Sets the regional configuration, including the
format for displaying numbers, currency, date and time on your
device.
Remove Programs To remove programs that you installed on
your device.
Screen To re-calibrate the screen and change the screen text size.
System information Checks your system information and storage
information.
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Using the Start Menu
Icon Description

Ic

Task Manager Checks active task information. You can also stop
currently running programs.

Connections menu
Icon Description
BrowserConnect To configure Internet Explorer to connect
through one of the Access Point Names (APN):
WAP APN : Default APN
Web APN : Default preset Internet APN
NOTE
This service is not available in all countries. Please contact your
service provider for further information
Connections To set up one or more types of modem connection
for your device, such as phone dial-up, GPRS, and more, so
that your device can connect to the Internet or a private local
network.
Domain Enrol Connect your device to company resources.
Config.GPRS Sets the GPRS authentication method, including
None, PAP Authentication and CHAP Authentication.
USB to PC Allows you to connect your phone to a PC via USB.
Wi-Fi Allows you to customise Wi-Fi settings.
38
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Icon Description
Wireless Manager Allows you to manage all wireless settings
such as Wi-Fi, Bluetooth and Phone.
GPS Setting Set the GPS Type either Assisted GPS or Standalone.

Other device settings
Icon Description
Bluetooth Allows you to customise Bluetooth settings.
Clock & Alarms To set the device clock to the date and time
of your local time zone or to a visiting time zone when you’re
travelling. Alarms can also be set at specified days and times of
a week.
Lock Set a password for your device.
Sound & Notifications To enable sounds for events,
notifications, and more, and set the type of notification for
different events.
Today To customise the appearance of and the information to
be displayed on the Today screen.
Microsoft My Phone To synchronizes your phone’s contents
with your My Phone account at http://myphone.microsoft.com
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Entering and Searching for Information
You can set various screen input methods, including Block Recogniser,
Keyboard, Letter Recogniser, LG XT9 Keypad, LGJavaKey, Transcriber.
The Input Panel icon appears on the menu bar to indicate which input
method is currently selected. The Input Selector arrow (shown on the
right side of the Input Panel icon) opens a list of available input methods.
Notes menu is used in the examples below.
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Overview of Input Panel

U
Input Panel
(LG XT9 Keypad)
Input Panel icon
Input Selector arrow
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To change the input method, tap
the Input Selector arrow.
Icon

Indicates the selected
input method is
The on-screen keyboard
Transcriber.
Letter Recogniser or Block
Recogniser
XT9 Keypad
LGJavaKey

Using the Keyboard
To enter text, symbols and
numbers, you can either type
using the QWERTY Keyboard, ABC
characters or the standard onscreen Keyboard.

Using the standard on-screen
Keyboard
The on-screen Keyboard is available
when text entry is possible. You
can enter text by tapping keys on
the keyboard that is displayed on
the screen.
Enter text using the on-screen
keyboard
The on-screen keyboard is
available when text entry is
possible.
To make the keys larger, tap the
Input Selector arrow, and then
Options. In the Input method
list, select Keyboard and then
tap Large Keys.
The general rule for entering text
is the same as that for an MSbased PC.
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Entering and Searching for Information
Using Letter Recogniser

Using Block Recogniser

With Letter Recogniser, you can
write individual letters, numbers
and punctuation, which are then
converted to typed text.

With Block Recogniser, you
use a single stroke to write
letters, numbers, symbols and
punctuation, which are then
converted to typed text.

Enter text using Letter
Recogniser
Letter Recogniser is available
when text entry is possible.

XT

Check to see the demo for
writing characters.
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Block Recogniser is available
when text entry is possible.
With Block Recogniser, you
use a single stroke to write
letters, numbers, symbols and
punctuation, which are then
converted to typed text.
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The preferred word list will
disappear if there is no user
response within 6 seconds.
Enter letters by writing in the abc
(left) area of the box.
Enter numbers by writing in the
123 (right) area of the box.
Enter symbols and punctuation
by tapping in either area of the
box and then writing the desired
character.
Check to see the demo for
writing characters.

XT9 Keypad
With XT9 keypad, you can enter
text
by tapping keys displayed on the
screen. This is the most common
way to enter text with word
prediction function.

XT9 Keypad is available when
text entry is possible.
Enter letters by tapping the keys
labelled with the required letters.
Touch to turn on T9 predictive
texting.
Tap to switch between
numbers, symbols and text
keypads.
Short press switches to
uppercase for one key press, long
press switches to caps lock mode.
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Entering and Searching for Information
XT9 mode
.
In XT9 mode, you will see
XT9 mode automatically compares
your keystrokes with an internal
dictionary to determine the correct
word, thus requiring far fewer
keystrokes than the traditional
multitap mode.
This is sometimes known as
predictive text. This feature is
supported only in portrait screen.
NOTE: You cannot activate XT9 in
the Search input box.
ABC mode
You can enter letters by tapping
the key labelled with the required
letter once or more until the
correct letter is displayed. Tap once
for the first letters and twice for the
second letters. This mode is known
as multitap mode.
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LGJavaKey
LGJavaKey is the navigation
key used when you use a Java
application. You cannot therefore
enter letters using LGJavaKey.
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Using Transcriber
Transcriber is a handwriting
recognition program that
allows you to write in cursive,
print, or a combination of both.
Transcriber works transparently
in the background of programs,
recognising words with its
integrated dictionary. When
Transcriber is turned on, it

2

interprets stylus movement
anywhere on the screen as
handwriting input. For more
information about using
Transcriber, see Help on your
device.
To start Transcriber
1 Start a program that accepts
user input, such as Word Mobile.
2 Tap the Input Selector arrow and
tap Transcriber. The Transcriber
introductory screen appears.
To write using Transcriber
1 Within a program, position the
cursor where you want text to
appear.
2 Use the stylus to write anywhere
on the screen. The handwriting
will be converted to text shortly
after you lift the stylus from the
screen.

To enter punctuation and
symbols
Transcriber comes with an onscreen keyboard that provides an
easy way to add punctuation or a
special symbol to existing text.
From a program, tap
on
the Transcriber toolbar. The
keyboard remains visible until
you tap the button again.
NOTE: To reposition the keyboard,
tap and hold the title bar, then
drag to the desired location.
To edit text
1 In a program, draw a line across
the text you want to edit. This
only appears to work if the line
goes from left to right.
2 After you lift the stylus from the
screen, the line will disappear
and the selected text will be
highlighted.
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Entering and Searching for Information
3 Do either of the following:
Rewrite the text.
Use gestures to capitalise letters,
insert a space and so on.

Transcriber Gestures
Use quick strokes of the stylus to
edit your text or to insert returns,
spaces or tabs.
Do

To
Insert a paragraph return at
the cursor.
The horizontal portion of
the gesture must be at least
two times longer than the
vertical portion.
Insert a space at the cursor.
The horizontal portion of
the gesture must be at least
two times longer than the
vertical portion.
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Do

To
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Move the cursor one space
back and erase any text.
Do the gesture by drawing
a line from right to left.
Open the menu of alternate
words if a word is selected,
or the onscreen Transcriber
keyboard if no text is
selected.
Do the gesture by drawing
a line straight down and
back up.
Change the capitalisation
of a selected letter, word or
block of text.
Do the gesture by drawing
a line straight up.
Undo the last action.
Do the gesture by drawing
a line straight up and back
down.
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Do

To
Copy the selected text.
Do the gesture by drawing
a line from left to right and
back.
Cut the selected text.
Do the gesture by drawing
a line from right to left and
back.
Paste copied or cut text.
Do the gesture by drawing
a line from the lower left of
the screen diagonally up
toward the right and back
down to the right.
Insert a tab.
The horizontal portion of
the gesture must be at least
two times longer than the
vertical portion.

NOTE: You can also use the Enter,
Space and Backspace buttons on
the Transcriber toolbar.

The Transcriber toolbar
Do

To
You can set the transcriber
options such as Writing
direction, Dictionaries and
Shorthand.
You can set the shape of
letters as your handwriting.
You can enter numbers,
punctuation and symbols.
You can change text input
methods.
• a mode. This is the default
for optimum handwriting
recognition.
• 123 mode. Numbers and
some letters are allowed
and the calculator is
activated.
• A mode. All letters are
automatically capitalized.
If you are in A or 123
mode, recognition returns
automatically to the default
mode once you lift the
stylus.
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Entering and Searching for Information
Do

To
You can insert a space at
the cursor.
You can insert a paragraph
return at the cursor.
You can insert the cursor
one space to the left.
You can move the cursor
one space to the right.
Back and erase any text.
Help

Drawing and writing on the
screen
You can draw directly on the
screen, or write on the screen
and save notes in your own
handwriting. To do this, you must
set the input mode in Notes to
Writing.
If you prefer to use handwriting or
frequently add drawings to your
notes, you may find it helpful to set
Writing as the default input mode.
If you prefer typed text, set Typing
as the default input mode.
To set the input mode for Notes
1 Tap Start > Notes.
2 In the note list, tap Menu >
Options.
3 In the Default mode box, tap
one of the following:
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Writing if you want to draw or
enter handwritten text in a note.
Typing if you want to create a
typed note.
4 Tap OK.
To write a note
Tap Start > Notes.
1 In the note list, tap New.
2 Write your text on the screen.
3 When finished, tap OK to return
to the note list.
NOTE: To select handwritten text,
tap and hold next to the writing.
As soon as dots appear, and before
they form a complete circle, quickly
drag across the writing.
If a letter crosses three ruled lines,
it is treated as a drawing rather
than text.

To draw in a note
1 Tap Start > Notes.
2 In the note list, tap New.
3 To draw on the screen, use the
stylus like a pen.
4 A selection box appears around
your drawing.
5 When finished, tap OK to return
to the note list.
NOTE: To select a drawing (for
example, to copy or delete it), tap
and hold the drawing briefly. When
you lift the stylus, the drawing is
selected.
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Recording a Note
You can create a standalone
recording (voice note) or you can
add a recording to a note.
To create a voice note
1 Tap Start > Notes.
2 Do one of the following:
To create a standalone recording,
record from the note list.
To add a recording to a note,
create or open a note.
3 If you do not see the Recording
toolbar, tap Menu > View
Recording Toolbar.
4 Hold your device’s microphone
near your mouth or other source
of sound. Press the record
button from the Recording
Toolbar.
5 If you are adding a recording to
a note, tap OK to return to the
note list when finished.
50
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6 If you are recording when a note
is open, an icon will appear in
the note.
7 If you are creating a standalone
recording, the recording will
appear in the note list.
To record a voice note during
a call
1 Touch Note on the calling
screen, and tab the recording
icon to record a voice note
during a call.
2 Once you have finished
recording, a pop-up message
will appear as shown below.
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NOTE: When you start recording
during a call, there isn’t a
notification beep sound to inform
the other end user.

Searching for Information

4 In Type, select a data type to
help narrow your search.
5 Tap Search.
6 In the Results list, tap the item
you want to open.

You can search for files and other
items stored on your device in the
My Documents folder or on the
storage card. You can search by file
name or by word.
For example, you can search
in email messages, notes,
appointments, contacts and tasks,
as well as in online Help.
To search for a file or an item
1 Tap Start > Search Phone.
2 In Search for, enter the file
name, word or other information
you want to search for.
3 If you have looked for this item
before, tap the Search for arrow
and select the item from the list.
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Calls
Making a call or a video call

Calling your contacts

1 Touch
to open the keypad.
2 Key in the number on the
keypad. To delete a digit, press
the clear key.
3 Touch the
key or
to place the call. Touch
to
place the video call.
4 To end the call, touch the
key.

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

TIP! To enter + for making
international calls, press and
.
hold down
TIP! Press the power key to
lock the touchscreen to prevent
calls being made by mistake.
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Answering and rejecting a
call
When your phone rings press the
or Answer key on the
call key
screen to answer.
to reject an
Press the end key
incoming call.
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In-call options
Speaker - Touch
to turn the speaker
phone on. Touch again to turn off.
Mute - Touch
to turn the microphone
off so the person you are talking to cannot
hear you.
Hold - Touch

to put a call on hold.

Menu - Choose from a list of further in-call
options
- You can end the call.
- Search your contacts during a call.
- Add a memo during a call.
Keypad - Touch to open a numerical keypad
for navigating menus with numbered
options, when dialling call centres or other
automated telephone services.
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Calls
In-video call Options

A
Private/Show – Touch
to turn the video
private(live)-mode on. Touch again to turn off
to turn the
Mute/Unmute – Touch
microphone off so the person you are talking
to cannot hear you
Standard/Fine – Touch
to request the
talking party to control the video quality
Capture – Press the camera button to capture
the video of the talking party.
Menu - Choose from a list of further in-call
options
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- You can end the call.
Zoom – Touch
camera in.

to zoom the current

External/Internal – Touch
to switch the
camera between the internal and the external
Keypad - Touch to open a numerical keypad
for navigating menus with numbered options,
when dialling call centres or other automated
telephone services.
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Adjusting call volume
To adjust the volume during a call,
use the up and down button on
the right side of the phone.

Speed dialling
You can assign a frequently-called
contact to a speed dial number.
1 From the Home Screen touch
to open your Contacts.
2 Touch Menu and select Speed
dials.
3 Your voicemail is already set to
speed dial 1. You cannot change
this. Touch any other number to
assign it to a speed dial contact.
4 Your contacts list will open.
Select the contact you want
to assign to that number by
touching the phone number
once.

To call a speed dial number,
on the Home Screen
touch
then press and hold the assigned
number until the contact appears
on the screen. The call will initiate
automatically, without having to
touch Voice call.

Viewing your call logs
From the Home Screen, touch
, then touch Recent history in the
COMMUNICATION tab.
Or, you can go to this menu by
pressing Send Key > Menu > Call
History.
View a complete list of all dialled,
received and missed calls.
TIP! From any call log
touch Menu and Delete all calls
to delete all the recorded items.
TIP! Touch any single call
log entry to view the date, time
and duration of the call.
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Contacts
Searching for a contact
From the Home Screen
1 From the Home Screen touch
to open your Contacts.
and enter the contact
Touch
name using the key pad.
2 Touch Video call or Voice call
or the
key to place the call.
From the main menu
1 Touch
, touch Contacts on
the COMMUNICATION tab.
2 Touch Menu and Search.

Adding a new contact
1 From the Home Screen touch
and touch Menu and New
contact.
2 Choose whether to save the
contact to Handset or SIM.
3 If you want to add a picture
to each contact, touch Add
picture.
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4 Enter the first and last name of
your new contact. You do not
have to enter both, but you
must enter at least one.
5 Enter the numbers and assign a
type to each of the numbers.
6 Eventually add an email
addresses.
7 Assign the contact to one or
more groups, choosing between
No group, Business, Personal,
Family, Seasonal or any groups
you created.
8 You can also add a Ring Tone,
Web page, Home address,
Company name, Job title,
Office loc, Memo and so on by
clicking the More button.
9 Touch OK to save the contact.
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Creating a group

Use your contact options

1 From the Home Screen Touch
and then touch Contacts in
the COMMUNICATION tab.
2 Touch Menu and select New
Group.
3 Enter a name for the new group.
4 Touch OK to save the group.

1 Touch Contacts from the
COMMUNICATION tab, then
touch Menu and Settings.
2 From here, you can adjust the
following settings:

NOTE: If you delete a group, the
contacts assigned to that group
will not be lost. They will remain in
your contacts.
TIP! You can edit an existing
group by touching the selected
group once. Choose View
members, Edit the group, Send
message, Send businesscard or
Delete group.

Display name - Choose whether
to display the first or last name of
a contact first.

Viewing information
1 Touch Contacts from the
COMMUNICATION tab, touch
Menu and touch Information.
2 From here you can view Service
Dial Numbers, Own Numbers,
your Memory Info. (memory
space remaining) and My
Business Card.
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Contacts
TIP! To add your own
business card, select My
business card and enter your
details as you would for any
contact. Touch OK to finish.

Transferring your contacts
To transfer your contacts from your
USIM to phone:
1 From the COMMUNICATION
tab, touch Contacts and touch
Menu then select Change
location.
2 Touch Copy to handset.
3 Select names one by one and
touch OK.
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Messaging
Messaging
Your GM750 combines SMS and
MMS into one intuitive easy-to-use
menu.
There are two ways to enter
messaging:
1 From the Home Screen,
touch
or
, then
scroll to Message from the
COMMUNICATION tab.

Sending a message
1 Touch
then Write New
Message to begin composing a
new message
2 Touch To enter the recipient’s
number, or touch to open
your contacts. After entering the
recipient’s number, you can go
back to the message composer
screen by touching OK. You can
add multiple contacts.

3 When you have finished, touch
the message box below to start
composing the text message.
to insert Image,
4 Touch
Video, Sound or Others.
.
5 Touch OK then press

Message folders
Your Messaging Folder structure is
outlined below.
Inbox - All messages you receive
are stored in your inbox. From here
you can view and delete them, as
well as other functions.
Outbox - This is a temporary
storage folder while messages are
being sent.
Sent Items - Messages that have
been sent are stored in this folder.
Drafts - If you don’t finish writing a
message, you can save what you’ve
done in this folder.
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Messaging
Threaded Box - You can view
messages as you send or receive
them, as you would experience
with an instant messaging client.
My Folders - Create folders to
store your messages.
Deleted Items - Messages you
delete are stored in this folder.

Changing your text
message settings
Your GM750 message settings
are pre-defined, so you can send
messages immediately. These
settings can be changed based on
your preferences.
Scroll through Message Settings
from the SETTINGS tab and touch
Text Message. You can change the
following:
Text message Centre - Enter the
details of your message centre.
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Delivery Report - Slide the switch
to the left to receive confirmation
that your messages have been
delivered. This feature works only
if a set of conditions are met; the
sender’s network, the receiver’s
network and the receiver’s
Windows Mobile device all support
it.
Save sent message - On/ Off

Changing your multimedia
message settings
Your GM750 message settings
are pre-defined, so you can send
messages immediately. These
settings can be changed based on
your preferences.
In the Message menu, touch
Settings, then select Multimedia
message. You can make a change
to the following:
MMS Center - Enter the details of
your message centre.
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Retrieval mode
Retrieve Immediately
On: Receive MMS messages
immediately. Off: Receive
notifications only. Download
on Home Network only will be
set to Off.
Download on Home Network
only - On/ Off
Reject all message - Choose to
not receive any MMS messages
- On/ Off.
Delivery Report - Choose whether
to allow and/or request a delivery
report - Request report (On/ Off),
Allow report (On/ Off).
Read Report - Choose whether
to allow and/or send a read reply
- Request report (On/ Off), Allow
report (On/ Off).
Message class - Choose your
message class - Personal,
Advertisement, Informational and
Auto.

Priority - Choose the priority level
of your MMS - Low, Normal or High
priority.
Validity period - Choose how
long your message is stored at
the message centre - 1 Hour, 6
hours, 12 hours, 1 Day, 3 Days or
Maximum.
Save sent message - Choose
where to save the message after
sending - On/Off.
Delivery time - Choose how
long to wait before a message is
delivered - Immediately, After 1
hour, After 1 day or After 1 week.
Slide duration - Choose how long
slides appear on screen - 2 seconds,
3 seconds, 4 seconds, 5 seconds
etc.
Memory in use - Handset memory
/ External memory
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Messaging
Setting up your email

Setting up your email
You can keep in touch on the move through Microsoft®
by using your GM750 for email. It’s Exchange Server
quick and simple to set up a POP3
or IMAP4 email account.
1 Touch
from the Home
Screen and scroll through E-mail
on the COMMUNICATION tab.
2 To Create a new message,
choose MSExchange and select
Write E-mail.
NOTE: You need the information
from your network provider as
follows: Server address, Domain
name, User name, Password. You
may also need installation of the
certification distributed by the
network provider on your device.

1 From the Home screen or in
the Start menu, tap the email
icon > Settings > Add account >
MSExchange.
2 Enter your email address,
password, domain name and
server address.
3 Select “Automatic Search” to get
the email settings automatically
from the Internet.
4 If server settings are not
detected, enter them manually,
then tap “OK”.

Setting up your email on
Others
1 From the Home screen or in the
Start menu, tap the email icon >
Settings > Add account.
2 Select Others.

62
LG GM750 | User Guide

3

NO
th
em
au
NO
lik
ac
“o
(e

Se
em
1

2
3

>

et
y

,

e
>

3 Enter your Email Address, Email
Password, Account Display
Name and My Name.
NOTE: If you do not enter
the name, the header of the
email address will be saved
automatically.
NOTE: At the specific email provider
like hotmail, User should type full
account name with domain in the
“outgoing server login” field
(ex: sample@hotmail.com)

Sending email / Write new
email
1 From the Home screen or in the
Start menu, tap the email icon
> Touch MSExchange > Touch
“Write E-mail”.
2 Touch right next to , and
touch To/Cc/Bcc.
3 To enter the title, tap Subject.

4 You can attach a video or image
in the
file when you touch
right-hand corner of the screen.
to send the email.
5 Tap
NOTE: An email might not be
saved in the outbox, depending on
your mail account or server policy.

Sending email / Replying to
an email
You can reply, forward or reply to
an email.
1 From the Home screen or in
the Start menu, tap the email
icon > Touch MSEXchange
> Tap Inbox > Tap the reply
icon > Touch Reply/ Reply all/
Forward.
2 Enter the contents you want to
send.
3 Tap Send.
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Messaging

C

Changing email setting

Messenger

Ta

Tap the email icon and touch Menu
in the right-hand corner of the
screen and touch Settings.
Preview Line - Allows you to set
the preview line.
Alert Sounds - Set the alert sound
when you receive an email.
Signature - Define whether to
merge a signature to the message
automatically.
Font - Set the Font Size and Font
Type.
Spam Message - Set to sort spam
message.
When Deleting Messages - Define
whether or not email remains on
the server.
E-mail Download Restriction - Set
condition to retrieve email from
server.

NOTE: This service is not available
in all countries. Please contact
your service provider for further
information.
You can chat with other people
using this menu. Messenger can
only be used with a supporting
USIM and country.

1
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Camera
Taking a quick photo
1 Press the Camera hard key on
the right-hand side of the phone
for more than 0.5 secs to launch.
2 Holding the phone horizontally,
point the lens towards the
subject you want to take a
picture of.
3 Press gently the capture button
and hold it down.
4 When the focus box turns green,
the camera has focused on your
subject.
5 Press firmly the capture button,
the picture will be taken.

Touch to send the photo as a
Message, E-mail or via Bluetooth.
Touch to delete the image.
Touch to take an other photo
immediately. Your current photo will
be saved.
Touch to use the image as
Wallpaper or Contact Image.

Once you’ve taken the
photo
Your captured image will appear
on the screen. The image name is
shown with four icons on the
right-hand side.
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Camera
Getting to know the viewfinder

A
Back - Touch here to return to the
Home Screen.
Camera mode - Shows whether
the camera is in video or photo
mode, and can also be used to take
photos.
Gallery - Touch this icon to view
the gallery.

Th
th
im
A
da
im
1
2

Exposure - See Adjusting the Exposure.
Scene mode - Select the scene mode including Normal, Night, Backlight,
Landscape, Portrait, Night portrait, Beach, Party and Sport.
Camera mode - You can change the camera mode. You can switch to
Continuous shot, Frame shot, Panorama, Video camera, Inner camera, Full
screen and Reset settings.
Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using the
advanced settings. Allows you to set up Image size, Grid View, Shutter sound,
Hide icons, Memory in use, Image quality, Timer, White balance and Color
effect.
TIP! You can close all the shortcut options to give
a clearer viewfinder screen. Just touch the centre
of the viewfinder once. To recall the options,
touch the screen again.
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Adjusting the exposure
The exposure defines and controls
the amount of light entering the
image.
A low contrast image will appear
darker, whereas a high contrast
image will appear much brighter.
1 Touch
.
2 Slide the contrast indicator
along the bar towards for a
lower exposure, darker image or
towards for a higher exposure,
brighter image.

Using the advanced settings
From the viewfinder, touch to
open all advanced settings options.
You can change the camera
settings by scrolling the wheel.
After selecting the appropriate
option, touch the OK button.
Image size - Change the photo size
to save memory space or to take

an appropriate size picture for a
contact.
Color effect - Choose a colour tone
to use on your new photo. See a
colour effect by choosing between
Off, Negative, Sepia, Mono, Aqua,
Emboss, Sketch, Red, Green and
Solarize.
White balance - Choose between
Auto, Incandescent, Sunny,
Fluorescent and Cloudy.
Timer - The self-timer allows you to
set a delay after the capture button
is pressed. Select Off, 3 secs, 5 secs
or 10 secs. This is ideal if you want
to be included in a photo.
Image quality - Choose between
Super fine, Fine and Normal. The
finer the quality, the sharper the
photo. However, the file size will
increase as a result, which means
you’ll be able to store fewer photos
in the phone’s memory.
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Camera
Memory in use - Choose whether
to save your photos to the
Handset memory or the External
memory.
Hide icons - Select whether to
hide the icons on the camera menu
automatically or manually.
Shutter sound - Select one of the
four shutter sounds or off to take
picture in silent mode.
Grid view - Choose between Off,
Simple cross, Trisection
TIP! When you exit the
camera, all your settings will
return to default, except image
size, Grid view, Shutter sound,
Hide Icons and Image quality.
Any non-default settings you
require will need to be reset, for
example colour effect. Check
these settings before you take
your next photo.
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TIP! The settings menu
is superimposed over the
viewfinder, so when you change
elements of the image colour or
quality you will be able to see
the image change in preview
behind the settings menu.

Changing the image
resolution
The more pixels, the larger the file,
which means the files take up more
memory space. If you want to store
more pictures on your phone, you
can alter the number of megapixels
to make the files smaller.
1 Using the viewfinder, touch in
the top left corner.
2 Select Image size from the
Preview menu.
3 Select one of the six available
resolutions (5M: 2560x1920,
3M: 2048x1536, 2M:
1600x1200, 1M: 1280x960,
640x480, 320x240).
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Choosing a colour effect

Using the inner camera

1 Using the viewfinder, touch in
the top left corner.
2 Select Color effect from the
Preview menu.
3 There are ten colour tone
options: Off, Negative, Sepia,
Mono, Aqua, Emboss, Sketch,
Red, Green or Solarize.
4 Once you’ve made your
selection, the colour tone menu
can be closed by selecting OK.
You are then ready to take a
picture.

Your LG GM750 has an inner
640x480 camera for both video
calls and taking photos.
1 To switch to the inner camera,
touch
then select Inner
Camera from the Preview menu.
2 After a few seconds you’ll see
yourself in the viewfinder. To
capture the image, press the
capture button as normal.
3 After you’ve taken the photo
you’ll be offered all the same
options as for an image taken
with the main camera.
4 To return to the main camera,
and then select Outer
touch
Camera from the Preview menu.
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TIP! You can change a
picture taken in colour to black
and white or sepia after it is
taken, but you cannot change a
picture taken in mono or sepia
back to colour.

Viewing your saved photos
You can access your saved photos
from within the camera mode.
and your gallery will
Just touch
appear on the screen.
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Video Camera
Making a quick video
1 Press the Camera hard key
on the right-hand side of the
phone.
and select Video
2 Then touch
camera to switch to video
mode.
3 The video camera’s viewfinder
will appear on the 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 bottom
of the viewfinder with a timer at
the bottom showing the length
of the video.
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7 Touch
on the screen to stop
recording.

After shooting a video
A still image representing your
video will appear on the screen.
The name of the video will be
shown on the bottom of the
screen, along with three icons on
the right-hand side.
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Touch to send the photo as a
Message, E-mail or Bluetooth.
Touch to delete the video you
have just made, and confirm by
touching Yes. The viewfinder will
reappear.
Touch to shoot another video
immediately. Your current video
will be saved.
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Video Camera
Getting to know the viewfinder

A
Back - Touch here to return to the
Home Screen.
Start recording

Gallery - Touch this icon to view
the gallery.
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Exposure
Scene mode
Camera mode
Settings - Touch this icon to open the settings menu.

TIP! You can close all shortcut options to give a
clearer viewfinder screen. Just touch the centre of
the viewfinder once. To recall the options, touch
the screen again.
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Adjusting the exposure
The exposure defines the
difference between light and dark
areas in an image. A low contrast
image will appear darker, whereas
a high contrast image will appear
much brighter.
1 Touch
.
2 Slide the contrast indicator
along the bar towards for a
lower exposure, darker image or
towards for a higher exposure,
brighter image.

Using the advanced settings
Using the viewfinder, touch to
open all the advanced settings
options.
You can adjust the video camera
setting by scrolling the wheel. After
Selecting an option, touch the OK
Button.

Video size - Change the resolution
of the video to save memory space.
Select a video resolution between
400 x 240, 320 x 240, 176 x 144 and
128 x 96.
Grid view - Choose between Off,
Simple cross or Trisection.
Voice - Choose Mute to record a
video without sound.
Hide icons - Select whether to
hide the icons on the camera menu
automatically or manually.
Memory in use - Choose whether
to save your videos to Handset
memory or External memory.
Video quality - Choose between
Super Fine, Fine and Normal.
The finer the quality, the sharper
the video will be. The file size will
increase as a result, meaning you’ll
be able to store fewer videos in the
phone’s memory.
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Video Camera
Duration - Set a duration limit
for your video. Choose between
Normal and MMS to limit the
maximum size of the video to send
it as an MMS.
TIP! If you choose MMS
duration, choosing a lower
image quality will enable you to
shoot a longer video.
White balance - The white
balance ensures that any white
parts of your video are realistic.
To enable your camera to adjust
the white balance correctly, you
may need to determine the light
conditions. Choose between Auto,
Incandescent, Sunny, Fluorescent
or Cloudy.
Color effect - Choose a Colour
tone to use for your video. Select
a Colour tone between Off,
Negative, Sepia, Mono, Aqua,
Emboss, Sketch, Red, Green and
Solarize.
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Changing the video
resolution
The more pixels, the larger the file
size, which means the files take up
more memory space. If you want to
store more videos on your phone,
you can alter their resolution to
make the files smaller.
1 Using the viewfinder, touch in
the top left corner.
2 Select Video size from the
Preview menu.
3 Select one of the four
resolutions:
1. 400 x 240
2. 320 x 240
3. 176 x 144
4. 128 x 96
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Choosing a colour effect
1 Using the viewfinder, touch in
the top left corner.
2 Select Color effect from the
Preview menu.
3 There are ten colour effect
options: Off, Negative, Sepia,
Mono, Aqua, Emboss, Sketch,
Red, Green, or Solarise.
4 Touch the colour tone you want
to use.

Using the inner video
camera

3 After you have shot the video
you will be offered all the
options available for a video
shot using the main camera.
4 To return to the main camera,
and then Outer
touch
Camera.

Watching your saved videos
1 In the viewfinder, touch .
2 Your gallery will appear on the
screen.
3 Touch the video you want to
watch.

1 To switch to the inner camera,
then select Inner
touch
camera from the Preview menu.
2 After a few seconds you’ll see
yourself in the viewfinder. To
start recording the video, press
the capture button as normal
and press it again to stop
recording.
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Multimedia
You can store multimedia files in
your phone’s memory so you have
easy access to all your pictures,
sounds, videos and games. You can
also save your files to a memory
card. Using a memory card allows
you to free up space in your
phone’s memory.
To access the Multimedia menu,
then select My Files
touch
from the MULTIMEDIA tab. You can
open a list of the folders that store
all your multimedia files.

Pictures
My Pictures contains a list of
pictures including default images
pre-loaded onto your phone,
images you have downloaded and
those taken with your phone’s
camera.
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My Pictures options menu

U

The options which are available
to you in My Pictures depend
on what type of image you have
selected. All of the options will
be available for pictures you have
taken with the phone’s camera.
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Sending a photo

2
3

1 To send a photo just select the
picture you want.
2 Touch Menu and select Send.
Choose from Message, E-mail,
Bluetooth.
3 If you choose Message or
E-mail, your photo will be
attached to a message and you
can write and send the message
as normal. If you choose
Bluetooth, your phone will
search for a device to send the
picture to.
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Using a picture
You can choose images to use as a
wallpaper, contact, start-up or
shut-down image, or as your
outgoing or incoming call image.
1 Touch menu key
then select
My Files from the MULTIMEDIA
tab.
2 Touch My Pictures.
3 Select an image and touch
Menu.
4 Touch Use as and choose
Wallpaper or Contact Image.

Moving or copying a picture
An image can be moved or copied
between the phone memory and
the memory card. You may want to
do this to clear some space in one
of the memories, or to safeguard
your images from being lost.
1 Touch menu key
then select
My Files from the MULTIMEDIA
tab.

2 Touch My Pictures.
3 Select an image and Touch
Menu.
4 Select Move or Copy.

Creating a slide show
If you want to view all the images
on your phone, you can create a
slide show to save you having to
open and close each individual
image.
then select
1 Touch menu key
My Files from the MULTIMEDIA
tab.
2 Touch My Pictures.
3 Touch Menu then Slide show.

Checking your memory
status
You can check to see how much
memory space you have used and
how much you have left available.
then select
1 Touch menu key
My Files from MULTIMEDIA tab.
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2 Touch My Pictures.
3 Touch Menu then Memory Info.

My Music
The My Music folder contains
the Downloaded sounds, Default
sounds and Voice recordings.
From here you can manage or send
sounds or set them as ringtones.

Using a sound
then select
1 Touch menu key
My Files from MULTIMEDIA Tab.
2 Touch My Music.
3 Select a sound.
4 You can use the sound by
selecting Use as menu.
5 Choose from Ring Tone or
Message tone.

Videos
The My Video folder shows a list of
downloaded videos and videos you
78 have recorded on your phone.
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Watching a video

P

1 Touch menu key
then select
My Files from MULTIMEDIA Tab.
2 Touch My Video.
3 Select a video to play.

1

2

Sending a video clip
1 Select a video and touch Menu.
2 Touch Send and choose from
Message, E-mail, Bluetooth.
3 If you choose Message or
E-mail, your video clip will be
attached to the message. If you
choose Bluetooth, your phone
will search for a device to send
the video to.

Games and Applications
You can download into your phone
new games and applications to
enjoy in your spare time.
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Playing a game

Music

1 Touch menu key
then
select Games & Apps from the
MULTIMEDIA tab.
2 Windows games (Bubble
Breaker, Solitaire) have been
pre-installed. You can also
download games from the
internet. To play, tap the game
that you want to play.

Your GM750 has a built-in music
player so you can play all your
favourite tracks. To access the
then select
music player, touch
Music from the MULTIMEDIA
tab. From here, you can access a
number of folders:
All Tracks - Contains all of the
tracks you have on your phone.
Artists - Browse your music
collection by artist.
Albums - Browse your music
collection by album.
Genres - Browse your music
collection by genre.
Favourites - Contains the songs
you have saved as favourites.

Mobile Java
GM750 supports Java and hence
you can easily download java
games and other java applications
from the internet.
Mobile Java has two sub-folders:
Games and Applications.
Please note that additional costs
may be incurred when using online
services.

Playing a track
1 Touch menu key
then select
Music from the MULTIMEDIA
tab.
2 Touch All Tracks.
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3 Select the track you want to play
.
and touch
to pause the track.
4 Touch
to skip to the next
5 Touch
track.
to go back to the
6 Touch
previous track.
TIP! To change the volume
while listening to music, touch
.

Creating a playlist
You can create your own playlists
by choosing a selection of tracks
from the All Tracks folder.
then select
1 Touch menu key
Music from the MULTIMEDIA
tab.
2 Touch Menu.
3 Touch New Playlist, enter the
playlist name and touch OK.
4 The All tracks folder will be
displayed. Touch all of the tracks
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that you wish to include in your
playlist; a tick will appear next
to each selected track names.
5 Touch OK.
To play a playlist, select it and
touch .
NOTE: To add a second playlist,
touch Menu then New Playlist.

Playing a playlist
1 Touch menu key
then select
Music from the MULTIMEDIA
tab.
2 Select the playlist you wish to
play.
3 Touch
to play a playlist.

Deleting a playlist
1 Touch menu key
then select
Music from the MULTIMEDIA
tab.
2 Select the playlist you wish to
delete.
3 Touch Menu.
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4 Touch Remove All to remove all
of the tracks from the playlist;
your empty playlist will be
deleted when you go to All
Tracks.

Using the radio
Your GM750 features an FM radio
tuner allowing you to listen to
your favourite stations on the
move.
NOTE: You will need to attach your
earphones to listen to the radio.

Searching for stations
You can tune your phone to radio
stations by searching for them
manually or automatically. You can
save stations to specific channel
numbers so you don’t have to keep
re-tuning.
Automatic tuning:
1 Touch
then select FM Radio
from the MULTIMEDIA tab.

2
3
4
5

Touch Menu.
Touch Scan.
Select Stop to stop the auto scan.
If you want to save the current
channel, touch Menu and select
Save preset. You can designate
the Preset name and Shortcut
key. It can be found in the preset
list.

Listening to the radio
1 Touch .
2 Touch FM Radio in the
MULTIMEDIA tab.
to bring up the
3 Touch
preset list.
4 Touch the channel of the station
you wish to listen to from the
preset list.
5 Touch Menu and select
Options; This allows you to
enable RDS.
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TIP! Enable RDS: Displays
the received data message from
the radio station on the screen.
TIP! To improve radio
reception, extend the headset
cord that acts as the radio
antenna.
WARNING: If you connect
a headset not specifically
made for the phone, the radio
reception can be affected.

Market place
Marketplace for Mobile makes it
easy to manage and distribute
your applications, and will directly
connect you with millions of
Windows Mobile users worldwide.

O
Facebook

M

Facebook is a global social
networking website. Users can add
friends and send them messages,
and update their personal
profiles to notify friends about
themselves. Additionally, users can
join networks organized by city,
workplace, school, and region.
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Microsoft My phone
My phone service synchronizes
your phone’s information and
documents with your My Phone
Account.

Adding an event to your
calendar
1 From the Home Screen select
then scroll through
Calendar in the UTILITIES tab.
2 Select the date you wish to add
an event to.
3 Touch Menu then New
Appointment.
4 If you wish to add a subject to
your event, touch Subject and
type in your note.
5 Check the date and time you
want your event to begin. Enter
the finish date and time also.
6 Select Alarm to set an alert for
the event. If you want to repeat
the alarm, select Repeat.

7 Touch Categories then choose
between Business, Holiday,
Personal, Seasonal or create
New category.
8 Touch OK to save the event in
the calendar. A coloured square
cursor will show days with saved
events and an alarm will sound
at the set time.

Changing your default
calendar view
1 From the Home Screen select
then scroll through
Calendar in the UTILITIES tab.
Select Settings in Menu.
2 Touch Set default view and
choose Month, Week, Day, List
or All Tasks.
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Adding an item to your To
Do list
1 From the Home Screen select
then scroll through
Calendar in the UTILITIES tab.
2 Select New Task in Menu.
3 Set the date for the task, add
notes, then select its priority
level: Low, Normal or High.
4 Save the task by tapping OK.

Setting your alarm
1 From the Home Screen select
then scroll through Alarms
in the UTILITIES tab.
2 If you want to add a new alarm,
touch New Alarm.
3 Or if you want to set the alarm
to sound again within one hour,
touch Quick Alarm.
4 Set the time you wish the alarm
to ring.
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5 Choose the repeat type you
want the alarm to repeat.
The icons indicate the weekday
you select.
6 Select Sound/Vibration to
select the type of alarm you
prefer.
7 After touching the More icon,
you can select Alarm Bell,
control Volume, Vibration and
Type.
8 Select the snooze interval
between 5, 10, 20, 30 minutes
or Turn it off. Then select
snooze repeat.
9 Finally add a memo to the alarm.

Using Office Mobile
Excel Mobile
Excel Mobile makes it easy for you
to open and edit Excel worksheets
and templates created on your PC.
You can also create new
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worksheets and templates on your
device.
NOTE: Work in full-screen mode to
see as much of your workbook as
possible.
1 From the Home Screen select
.
2 Select Office Mobile in the
UTILITIES tab, then choose Excel
Mobile and open the worksheet.
3 Tap View > Zoom and select
a percentage so that you can
easily read the worksheet.

PowerPoint Mobile

Unsupported features in Excel
Mobile
Excel Mobile does not fully support
some features such as formulas
and cell comments. Some data and
formatting may be lost when you
save the worksheet on your device.

To start a slide show presentation
1 From the Home Screen select
then scroll through Office
Mobile in the UTILITIES tab and
select PowerPointMobile.
2 In the presentation list, tap the
slide show you wish to view.
3 Tap the current slide to move to
the next one.

With PowerPoint Mobile, you
can open and view slide show
presentations created on your PC
in *.ppt and *.pps format.
Many presentation elements built
into the slide shows - such as slide
transitions and animations - will
play back on the device. If the
presentation is set up as a timed
slide show, one slide will move to
the next automatically. Links to
URLs are also supported.
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If the presentation is set up as a
timed slide show, slides will move
on automatically.
To stop a slide show
• In a PowerPoint Mobile
presentation, tap and End
Show.
To navigate between slides
You can move to the next slide
if a presentation is not set up as
a timed slide show, return to the
previous slide, or go to any slide
out of sequence.
1 From the Home Screen select
then scroll through Office
Mobile in the UTILITIES tab and
select PowerPoint Mobile.
2 Open the presentation you wish
to view.
3 Tap and Next or Previous, or
tap Go to Slide and tap the slide
you wish to view.
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TIP!
Simply tap the current slide to
go to the next one.
If you have zoomed in to see
a slide in more detail, you
cannot navigate to another
slide until you zoom out.
Tapping Next or Previous
may play an animation on a
slide rather than navigate to
another slide.

Word Mobile
Word Mobile is a streamlined
version of Microsoft Word. Word
documents created on your PC
can be opened and edited on your
device. You can also create and
edit documents or templates in
Word Mobile and save them as
*.doc, *.rtf, *.txt, and *.dot files.
You can only have one document
open at a time. When you open a
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second document, the first one is
saved and closed automatically.
When you close a newly created
document, it is automatically
named after the first few words in
the document and placed in the
Word Mobile document list. You
can easily rename the document
with a more meaningful name
and move it to another folder or a
memory card.
To create a file
From the Home Screen select
then scroll through Office Mobile
in the UTILITIES tab and select
World Mobile.
1 In Word Mobile, tap New.
2 You will see either a blank
document or template,
depending on what you have
selected as the default template.
3 Type a text.
4 When you have finished, tap OK
to save the file.

Word Mobile does not fully support
all features of Microsoft Word such
as revision marks and password
protection. Some data and
formatting may be lost when you
save the document on your device.

Using your calculator
1 From the Home Screen select
, then scroll through
Calculator in the UTILITIES tab.
2 Touch the number keys to enter
numbers.
3 For simple calculations, touch
the function you require (+, –, x,
÷), followed by =.

Using your File Explorer
Allows you to explore the files
saved on your phone.
1 From the Home Screen select
, then scroll through File
Explorer in the UTILITIES tab.
2 Touch the folder you wish to see.
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Mobile Zip
Mobile Zip is a comprehensive
archiving tool for viewing and
extracting a wide range of
archiving formats.
Touch , and select Tools in the
UTILITIES tab, then tap Mobile Zip.
Main Features of Mobile Zip
• Multi-tab user interface
• Open and browse a wide range of
archive formats
• Extremely easy to use with user
friendly interface
• Single-handed operation with
extensive softkeys and navigation
buttons support
• Two folder views that enable user
to copy, move, extract and add to
archive from one to the other in
a breeze
• Extract-View-Edit cycle supported.
Open an item in the archive, edit
it and have it inserted back in the
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• Open archive as regular folder in
the folder views
• Encryption: Mobile Zip includes
standard zip 2.0 file encryption
which is compatible with other
major zip file applications on
the desktop, and AES 256 bits
advanced encryption Which is
available to some of the latest zip
utilities on desktop computers.
• Encryption: Mobile Zip includes
password manager (PassMan) that
makes it easy for user to store and
retrieve passwords using a single
master password
• Encryption: Password-Manager
view provides links to password
list settings.
Views
Home view is used mainly as a
startup page where you learn
some basic features of the
application and go through the
setup.
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First-Folder and SecondFolder views are double-folder
views that have been designed
to make copying, moving,
extracting and archiving data an
extremely easy task
PassMan view is a passwordmanager view with some setting
links that enable user to organise
passwords in a single, master
password-encrypted database
Options view provides you with
links to settings dialogues and
other informative links
Creating Zip Archive
In the selected folder, select an
item or items, tap and hold on the
selected item or items. When the
shortcut menu appears scroll down
to select:
• Add to archive...: Allows you to
add archive with options to set
password, name and type.

• Add to ‘name.zip’: Allows you to
add directly the named archive
without password.
Extracting Archive(s)
In the selected folder view, tap and
hold on the selected archive(s). On
the folder shortcut context menu,
select:
• Extract...: Allows you to extract
the selected archive(s). with
option to set a destination folder,
set a password, select extraction
behaviour etc.
• Extract Here: Allows you to
simply extract the content of the
selected archive(s) in the current
folder.
• Extract to ‘name folder’: Allows
you to simply extract the content
of the selected archive(s) to the
named folder.
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Password Manager
Password manager is a passwordmanaging module that facilitates
easy but secure password
management. The password
database file is saved in the
application directory as an AES256-encrypted file based on the
master password. If you forget
your master password, you lose the
password list. In that case you need
to use the Delete All command to
delete the password list and create
a new one. In the PassMan view
you have the following options:
• Password Status Switch enables
user to switch the password
manager on and off. User will be
prompted to enter the master
password to activate password
manager. Once activated, in
the password dialogue the
right-hand softkey will display
the PassMan command. Use it
to access the password list in
90
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the password dialogue for any
archive that prompts the user for
a password. If a password list has
not been defined, switching on
the password manager will create
a password database and the
user will be prompted to input a
master password for the database.
• Password List is the link to a
dialogue that manages the user's
password list. In the dialogue, use
the right-hand softkey to add,
edit, delete or save a password of
the list. To add a new password,
select New, fill in the ID and
Password and then select Apply.
• Master Password enables the
user to set a new master password
for the existing password list.
• Delete All allows the user to
delete the entire password list
without prompting the user for
the master password. Use it if
you have forgotten your master
password.
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Adobe Reader LE is an extension
of the Adobe PDF software for
mobile phones. It allows to reliably
view rich, high-impact, more secure
content on your GM750.
To view a file
From the Home Screen select the
then scroll through Tools in
the UTILITIES tab and select Adobe
Reader LE.
Find the file you want to see.
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ActiveSync
ActiveSync synchronises
information on your device and
on your PC, such as Outlook
content. ActiveSync can also
synchronise over a cellular
network with a Microsoft Exchange
Server if your company or service
provider is operating one with
Exchange ActiveSync. When you
synchronise, ActiveSync compares
the information on your device
with the one on your PC and/or
Exchange Server, then updates
all locations with the most recent
information.
With ActiveSync, you can:
Synchronise information such
as Outlook Emails, Contacts,
Calendar appointments and
Tasks between your device and
your PC, as well as pictures,
videos and music.
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Synchronise Outlook Emails,
Contacts, Calendar appointments
and Tasks on your device directly
with Exchange Server so that you
can stay up to date even when
your PC is turned off.
Exchange files between your
device and your PC without
synchronising.
Select which types of
information are synchronised
and specify the level of
information to be synchronised.
For example, you can define
the time period of the
Calendar appointments to be
synchronised.
Before you can synchronise
information with a PC, you need
first to install ActiveSync on your
PC. Then, you need to create
a synchronisation relationship
between your device and the PC.
You can install ActiveSync from
the internet, e.g. via http://www.
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microsoft.com/windowsmobile/enus/help/synchronize/device-synch.
mspx
Once you have installed ActiveSync
and set up a synchronisation
relationship, ActiveSync on the
PC recognises your device when
you connect it and automatically
transfers the synchronisation
settings you specified on your
device.
You may be able to synchronise
your device with Exchange Server
through your company or a
wireless service provider. If you
plan to do so, please obtain email
address, Exchange Server address,
user name, password and domain
name from your administrator
before starting the Sync Setup
Wizard.

Setting up Windows Vista™
Microsoft Windows Mobile®
Device Centre is the replacement
for Microsoft® ActiveSync® on
Windows Vista™.
NOTE: Some versions of Windows
Vista that come with Windows
Mobile Device Centre are already
installed. You can synchronize your
e-mail, contacts, calendar, songs,
pictures and internet favorites with
your Windows-based PC. Start by
visiting this Microsoft Web site www.microsoft.com/getstarted.

Set up synchronisation in
Windows Mobile Device
Centre
When you connect your device to
your PC and start Windows Mobile
Device Centre for the first time, you
will be asked to create a Windows
Mobile partnership with your
device. Follow the steps below to
93
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ActiveSync
Connect your device to your PC.
Windows Mobile Device Centre
configures itself and then opens.
On the licence agreement
screen, click Accept.
NOTE: Choose Connect without
setting up your device if you
only want to transfer media files,
check for updates and explore
your device, but not sync Outlook
information.
Select the items you want to
synchronise, then click Next.
Enter a device name and click
Set Up. When you finish the
setup wizard, Windows Mobile
Device Centre synchronises
your device automatically. Note
that Outlook emails and other
information will appear on your
device after synchronisation.
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Use Windows Mobile Device
Center
To open Windows Mobile Device
Center, click Start > All Programs
> Windows Mobile Device Center
on your Windows Vista computer.
On Windows Mobile Device Center,
you can do the following:
Click Mobile Device Settings to
change synchronisation settings.
When you click Pictures, Music
and Video > ___ new pictures/
video clips are available for
import, a wizard guides you
through tagging and transferring
photos from your device to the
Photo Gallery on your Windows
Vista PC.
Click Pictures, Music and Video
> Add media to your device
from Windows Media Player
to synchronise music and video
files using Windows Media™
Player. For more information, see
“Windows Media® Player Mobile”
in Chapter 11.
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Click File Management >
Browse the contents of your
device to view documents and
files from your device.

Synchronising Information
When you connect your device to
the PC using a USB or Bluetooth
connection, ActiveSync will
immediately synchronise. While the
device is connected, ActiveSync
synchronises every time you make
a change on either the PC or the
device.

Synchronising Outlook
information
If you have set up a synchronisation
relationship between your device
and the PC, synchronisation keeps
Outlook information up-to-date
on the computer and Mobile
handset. ActiveSync synchronises
a limited amount of information
by default to save storage space

on your device. You can change
the amount of information
synchronised for a given
information type in changing the
Settings for the information type.
You can set up your device to
synchronise with more than one
PC or with a combination of one
or more PCs and Exchange Server.
When synchronising with multiple
computers, the items that you
synchronise will appear on all of
the computers with which they are
synchronised.
For example, if you have set up
synchronisation with two PCs (PC1
and PC2) which have different
items, and you synchronise
Contacts and Calendar on the
device with both computers, the
result is as follows:
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Location New state

PC1

All Outlook contacts and
calendar appointments
that were on PC2 are
now also on PC1.

PC2

All Outlook contacts and
calendar appointments
that were on PC1 are
now also on PC2.

Device

All Outlook contacts and
calendar appointments
from both PC1 and PC2
are on the device.

To start and stop synchronisation
To synchronise Outlook
information and other local
information on the PC, including
media files, connect your device
to the PC using Bluetooth or a
cable.
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If you are synchronising directly
with an Exchange Server, you
can use the PC connection to the
network that is “Desktop Passthrough”, or you can synchronise
without connecting to the PC
over a cellular network.
In ActiveSync, tap Sync. To
end synchronisation before it
completes, tap Stop. To change
the type of information that is
synchronised:
1 In ActiveSync on the device, tap
Menu > Options.
2 Do one or both of the following:
Select the checkbox for any
items you want to synchronise.
If you cannot select a checkbox,
you may have to clear the
checkbox for the same
information type elsewhere in
the list.
Clear the checkbox for any items
you want to stop synchronising.
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3 To stop synchronising with one
PC completely, tap the PC and
tap Delete.
NOTE: Outlook emails can be
synchronised with only one
computer. To change the available
synchronisation settings, select
the type of information and tap
Settings.

To synchronise directly with an
Exchange Server
You can set up a synchronisation
with an Exchange Server on your
device if it is available to you
through your company or wireless
service provider. However, you
should first ask your administrator
for the following information and
then continue with the steps: email
address, Exchange Server address,
user name, password and domain
name.

1 In ActiveSync on the device,
tap Menu > Configure
Server. If you have not yet set
up synchronisation with an
Exchange Server, it will say Add
Server Source.
2 Enter the email address and tap
Next.
3 In Server address, enter the
address of the server running
Exchange Server. Select the
checkbox if this Server requires
an encrypted (SSL) connection.
Tap Next.
4 Enter user name, password
and domain, then tap Next. To
change the rules for resolving
synchronisation conflicts, tap
Advanced.
5 Select the checkboxes for the
types of information items that
you want to synchronise with
Exchange Server.
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6 To change the available
synchronisation settings, select
the type of information and tap
Settings.
7 Tap Finish.

Synchronising via Bluetooth
You can connect your device to the
PC to synchronise using Bluetooth.

To synchronise with a PC via
Bluetooth
1 First, check “Allow connections
to one of the following” from the
ActiveSync connections Settings
menu on your PC. Select the
proper COM port. If there are
no available connections you
should first create a Bluetooth
pairing.
2 Select the ActiveSync item
in the Programs menu, then
ActiveSync Menu Connect via
Bluetooth.
98
LG GM750 | User Guide

Synchronising Music, Video
and Pictures
If you wish to carry your music
or other digital media with you
while you travel, ActiveSync works
with Windows Media Player to
synchronise music, videos and
pictures.
Other than selecting the Media
information type in ActiveSync
to be synchronised, all media
synchronisation settings must
be set in Windows Media Player.
Before media can be synchronised
you must do the following:
Install Windows Media Player
Version 10 on the PC.
Connect your device to the PC
with a USB cable. If the device
is currently connected using
Bluetooth, you must end that
connection before media can be
synchronised.
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Insert a storage card in your
device (32MB or larger is
recommended).
Set up a sync partnership
between the storage card and
Windows Media Player.

Change Media synchronisation
settings
Once you select the Media
information type in ActiveSync
to be synchronised, any of your
favourite music, video or picture
files in Windows Media Player
playlists can be synchronised.
All you have to do is set up
synchronisation in Windows Media
Player for those media files.
To set up a sync relationship with a
storage card
1 Open Windows Media Player.
2 Click the Sync tab.
3 Select the storage card.
4 Click Set up Sync.
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Browser
Browser gives you a fast, fullcolour world of games, music,
news, sport, entertainment and
much more straight to your mobile
phone - wherever you are and
whatever you’re into.

Accessing the web
1 From the Home Screen select
then select Vodafone live!
from the COMMUNICATION tab.
2 The browser homepage will be
opened directly.
NOTE: You will incur an extra cost
by connecting to this service and
downloading content. Check the
data charges with your service
provider.
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Adding and accessing your
bookmarks

U
m

For easy and fast access to your
favourite websites, you can add
bookmarks and save web pages.
1 From the Home Screen select
then select Vodafone live!
from the COMMUNICATION tab.
2 Select . The list of your
Bookmarks will appear on the
screen.
3 To add a new bookmark, select
. Enter a name for the
bookmark followed by its URL.
4 Touch Add. Your Bookmark will
now appear in the bookmark list.
5 To access the bookmark simply
touch it. You will be connected
to the corresponding URL.
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Using browser option
menus
You can check the following menus
by tapping Menu.
Home Page - You can access the
home page directly.
History - You can display a list of
the pages you’ve already viewed.
Forward - When viewing again
previously viewed pages, selecting
Forward displays the next page of
the currently visited web site.
Refresh - Reload the currently
displayed web site.
View
- Text Size: Largest/Larger/
Medium/Smaller/Smallest
- Enable Activex Controller: check
to enable ActiveX controller
- Mobile (Default view): This
option identifies Internet Explorer
Mobile 6 as a mobile browser.

- Desktop: This option identifies
Internet Explorer 6 as a desktop
browser. This lets you open the
same full Web page you would
retrieve on their desktop.
NOTE
Those two options (Mobile and
Desktop) help you control data
consumption (mobile pages are
less data intensive than desktop
pages) by sending a different User
Agent String to the server. Every
time a mobile user string is sent, the
content provider returns a mobile
page if one is available. If no mobile
page is available, the content
provider returns a desktop page.
Tools
- Send Link: You can send the Link
in a text message , via SMS, MMS
or Email.
- Properties: You can view the
page’s information.
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S

- Options: You can check more
options.
Copy/Paste - You can copy or
paste the text into a web page.
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Settings
In this menu you can personalise
the settings of your GM750.

Changing your Display
settings

Personalising your profiles

1 From the Home Screen select
then scroll through Display
Settings in the SETTINGS tab.
2 You can choose the option
menu from:

The SETTINGS tab allows you to
personalise each profile setting.
1 From the Home Screen select
then scroll through Profiles
in the SETTINGS tab.
2 Choose the profile you wish to
edit: Normal, Vibrate, Silent,
Outdoor or Automatic.
3 You can then change all of
the sounds and alert options
available in the list.

Backlight - Set your backlight
settings.
NOTE: The longer the backlight
stays on, the more battery power
it uses and so you may need to
recharge your phone more often.
Wallpaper - Choose your
background.
TIP! ALC (Auto Luminous
Control) Sensor LCD backlight
brightness is automatically
adjusted depending on the
surrounding light.
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Changing your phone
settings
Enjoy the freedom of customising
your GM750 to operate according
to your own preferences.
1 From the Home Screen select
then scroll through Phone in
the SETTINGS tab.
2 You can choose one of the tab
menu from the list below.
Phone
- Ring type: This option defines
the incoming call notification
mode. You can select from Ring,
Increasing ring, Ring once,
Vibrate, Vibrate and ring,
Vibrate then ring, None.
- Ring tone: You can select the
ringtone for incoming voice calls.
- Keypad: You can set the key tone
to be played when pressing the
keys (Long tones/Short tones/Off)
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Security - When PIN Security is
set to Enabled, you are requested
to enter your PIN each time you
switch the phone on.
Services - To access settings for a
service, select it from the following
list and tap Get Settings.
- Call Barring
Block incoming calls: All calls/
When roaming/Off.
Block outgoing calls: All calls/
International/International except
to home country/Off
To edit mobile call barring
settings, you need a password.
You can obtain the barring
password from your service
provider upon subscription to this
network service.
Call barring affects all voice and
data calls, except emergency calls.
- Caller ID: Scroll to Everyone to
let your caller ID be displayed to
the people you call, No one to
hide it or Only to contacts to let
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it be displayed when you call from
the contacts.
- Call Forwarding: Allows you to
forward your incoming calls to
another phone number or to your
voicemail.
- Call Waiting: To be notified of
incoming calls while you have a
call in progress, select Notify me.
- Voice Mail and Text Messages:
When you insert the USIM card
in your phone, it automatically
detects and sets your voicemail
and SMS servers by default.
However, you can view the
settings if you want. You can also
view your voicemail numbers by
tapping Voice Mail on the Speed
Dial screen.
- Fixed Dialing: Select Fixed dial
numbers to turn on and compile a
list of numbers that can be called
from your phone. When activated,
only numbers included in the
fixed dial list can be called from

your phone.
Network - You can select the
network type and the manner of
selecting networks.
- Current network: The current
Network is displayed in the
Current network field.
- Network selection: Define how
to choose between different
available networks when
travelling. For example, if you
choose Manual, you can select
the network yourself. Scroll to the
desired network and tap OK on
the upper right side of the screen.
To have the network selected
automatically choose Automatic.
TIP! Manual selection can be
useful when you know that one
network is less expensive than
another or that it provides faster
data transmission.
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Settings
- Preferred networks: Tap Set
Networks (retrieving settings
may take a few minutes). Select
a network and re-prioritise the
order for network usage by
tapping Move Up or Move Down.
Info. Service - Info service
messages are text messages sent
by the network to GSM phone
users. They provide general
information such as weather
reports, traffic news, taxis,
pharmacies and stock prices. Each
type of information is associated
with a number that can be
obtained from the service provider.
When you receive an info service
message, a popup message will
indicate a new message receipt or
the info service message will be
displayed directly.
- Cellbroadcast: You can set the
reception status.
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- Language: You can select a
language you want by tapping
on it. The info service messages
in the selected language will be
received.
- Select channel to edit or `delete:
You can manage the channels to
receive information from.
Band - Select the band type that
you want to use. You can choose
Automatic, 3G Only or 2G Only. If
you choose 2G Only, 3G services
such as video call can not be used.
Keytone - Select between Melody
and Beep.

Using flight mode
1 From the Home Screen select
then select Wireless
Settings in the SETTINGS tab.
2 Set the Flight Mode to ON by
tapping the icon.
Flight mode will not allow you
to make calls, connect to the
Internet or send messages.
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Change Date and Time
1 From the Home Screen select
then select Date & Time.
2 Adjust your date and
time settings or choose to
automatically update the time
when you travel or for daylight
saving.

5 Tap Connect in the bottom line
6 Data connection indicator
(G/ E/ 3G) is displayed when
PDP activation is performed
successfully.
Note
Operating System on your PC is
required Windows XP SP2 or later.

Internet Sharing

GPS Setting

Allows you to use your device as an
internet sharing device.
Note
- ActiveSync software version 4.5 or
higher is required.
1 Connect the USB cable to the PC.
2 Tap Start > Internet Sharing.
3 Set PC Connection to USB or
Bluetooth PAN
4 Set Network Connection to
proper APN

To Set GPS Type
1 Tap Start > Setting >
Connections tab.
2 Tap GPS Setting.
3 Assisted GPS provides enhanced
Standalone performance and
speeds up the time required to
determine initial GPS position
by downloading latest Satellite
information.
But it requires a network
connection and an extra charge
to use Assisted GPS.
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Settings
If you don’t want it, please select
Standalone GPS.
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Bluetooth
Bluetooth enables compatible
mobile devices, peripherals
and computers that are in close
proximity to communicate directly
with each other without wires.
This handset features Bluetooth
connectivity, which allows it to
connect compatible Bluetooth
headsets, computer applications
and so on.

Turn on Bluetooth
From the Home Screen select
then select Wireless Settings.
Set the Bluetooth to ON by tapping
the icon.
NOTE: If you use a PC sync via
Bluetooth, you can exchange data
only within the phonebook.
NOTE: When you receive data
from another Bluetooth device,
the phone requests a confirmation.
After confirming the transfer, the
file will be copied to your phone.

Pairing with another
Bluetooth device
While pairing your GM750 with
another device, you can set up a
code that makes the connection
more secure.
1 Make sure that Bluetooth is On.
See Turn on Bluetooth for more
information.
You can change your visibility in
the Settings menu.
2 Select Bluetooth in the
SETTINGS tab and touch Add a
device.
3 Select a device type to limit the
search and touch Continue.
Your GM750 will search for
Bluetooth devices.
4 Choose the device you wish to
pair with.
5 Verify the code match on both
devices and select Yes. Your
phone will then connect to the
other device.
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Bluetooth
6 Your code protected Bluetooth
connection is now ready.

Sending and receiving files
using Bluetooth
Bluetooth is a great way to send
and receive files as it uses no
wires and connection is quick and
easy. You can also connect to a
Bluetooth headset to make and
receive calls.
To send a file:
1 Open the file you want to send,
which will typically be a photo,
video or music file.
2 Touch Menu and choose Send.
Choose Bluetooth.
3 If you have already paired the
Bluetooth device, your GM750
will not automatically search
for other Bluetooth devices. If
not, your GM750 will search for
other Bluetooth-enabled devices
within range.
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4 Choose the device you wish to
send the file to.
5 Your file will be sent.
TIP! Check the progress bar to
make sure that your file is being
sent.
To receive a file:
1 To receive files, Bluetooth must
be turned On.
2 A message will prompt you to
accept the file from the sender.
Touch Accept to receive the file.
3 You will see the sender of the
file, the name of the file and
where the file has been saved.
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Changing your Bluetooth
settings

About - check your Bluetooth
information.

1 From the Home Screen select
then scroll through
Bluetooth in the SETTINGS tab.
2 Select Settings tab.
Add a device - Setup a new
Bluetooth device.
Disable Bluetooth - Choose to
deactivate Bluetooth.
Name - Check your device name
that other devices see when
your device is “discoverable”.
You can change the name or use
the Windows Mobile name.
Discoverable - Make your
device visible only when you
wish other Bluetooth devices to
find it. You can choose an option
between Always Visible, Visible
for 60 seconds or Not Visible.
Advanced - Set up additional
options.
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Wi-Fi
Wireless Settings allows you to
manage Wi-Fi Internet on your
device. It allows the phone to
connect to local wireless networks
or access the Internet wirelessly.
Wi-Fi is faster and has a greater
range than Bluetooth wireless
technology.
WARNING
This device uses non-harmonised
frequency and is intended for use
in all European countries.
The WLAN can be operated in the
EU without restriction indoors, but
cannot be operated outdoors in
France.

Turn on Wi-Fi
1 From the Home Screen select
then select Wireless
Settings from the SETTINGS tab.
2 Set the Wi-Fi to ON by tapping
the icon.
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Set up Wi-Fi

W

1 Make sure that Wi-Fi is On.
2 A bubble window pops up and
shows detected Access Points.
3 Select the Access Point you are
permitted to access and tap OK.
4 Select internet to have an
internet service and tap
Connect.
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NOTE: If your Wi-Fi service provider
or network administrator sets WEP
encryption for network security,
you should fill in the WEP key
in the pop-up window. If WEP
encryption is not set, this pop-up
window is not shown. If you don’t
know the key, you need to ask your
Wi-Fi service provider or network
administrator for it.
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Wireless network settings
A wireless network can be added
either when the network is
detected or manually by entering
settings information. Before
performing these steps, determine
if you need authentication
information.
1 Tap Start > Settings >
Connections tab > Wi-Fi >
Wireless tab.
2 Under Networks to access,
select All available, Only access
points or Only computer-tocomputer for the list, depending
on the type of networks to
which you connect.
3 Do one of the following
- If you do not see a desired
network, tap Menu > Add
New.

- To change network settings
for a network you have already
configured, tap Network
Adapters.
4 Proceed through the wizard
to the Configure Network
Authentication page.
- Select the authentication
method from the
Authentication list - Open,
Shared, WPA, WPA-PSK, WPA2
and WPA2-PSK.
- To use data encryption, select
an encryption method from the
Data encryption list - Disabled,
WEP
- To use a network key
automatically, tap The key
is automatically provided.
Otherwise, enter the network
key.
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Wi-Fi
Configuring Wi-Fi
Connection Settings
NOTE: Before you set the WLAN
configuration, you need to ask your
WLAN service provider or network
administrator for the IP settings.
1 Tap Start > Settings >
Connections tab > Wi-Fi
2 Select Network Adapters tab.
3 Tap Network Adaptor tab and
select Broadcom 802.11 DHD
Network.
4 If you tap Use server-assigned
IP address, you can get IP
settings assigned automatically.
If you tap Use specific IP
address, you need to set the IP
address assigned by your WLAN
service provider or network
administrator.
5 Fill in IP address, Subnet mask
and Default gateway.
6 Tap Name Servers.
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D
7 Fill in DNS and Alt DNS, WINS
and Alt WINS if necessary.

NO

NOTE: To prevent a possible loss
of data on your phone, WLAN
automatically ends when the
battery is almost empty or at a level
less than five per cent.
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NOTE:
Before activating DUN, make
sure your device has a GPRS SIM
card installed, and you have set
up a GPRS modem connections
on your device.
Also make sure you have
GPRS SIM support DUN, and
connected your device to a
computer via USB.
To use DUN, you have to install
the LGUSBWMLModemDriver on
your computer. Refer the below
site. www.lgmobile.com
When you activate DUN,
ActiveSync will be disabled
automatically.
To Set up your device as an USB
modem
1 On your device, tap Start >
Programs > DUN
2 Plug in the USB cable adapter
between your device and the
computer.

3 Tag Activate.
To add your device as a USB
modem to your Computer
1 On your computer, click Start >
Control Panel.
2 Double-click Phone and Modem
Options.
3 Click the Modems tab. Select the
new modem from the Modem
list, then double click the new
Modem.
4 On the Advanced tab, add
following AT command to the
Extra initialization commands:
AT+CGDCONT=1,”ip”,”<access
point name>”
NOTE: For example,
at+cgdcont=1,”ip”,”web.
vodafone.de”
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DUN
To dial up and connect to the
Internet
1 On your computer, click Start >
Control Panel
2 Double-click Network
Connections.
3 Click File > Create a new
Connection.
4 In the New Connection Wizard,
click Next.
5 Click Connect to the Internet
then click Next.
6 Select Set up my connection
manually then click Next.
7 Select Connect using a dial-up
modem then click Next.
8 Select the modem that you
previously installed, then click
Next.
9 Enter a descriptive name for this
connection, then click Next.

116
LG GM750 | User Guide

S
10 Enter the telephone number as
*99# or Vender support number(
ex, *99***1#), then click Next.
11 Under Internet Account
Information, you may not
need to enter a user name and
password when using GPRS. Just
click Next to proceed.
12 Click Finish to exit the wizard.
13 The Connect dialog box then
opens, Click Properties to check
again whether the LGE WML
USB Modem is selected. If it
is correct, click OK, and then,
return to the connect dialog
box.
14 Click Dial to dial up and connect
to the Internet.
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Software Upgrade
LG Mobile Phone Software
down any important information in
Upgrade Program
advance for safekeeping.
For more information on installing
and using this program, please visit
http://update. lgmobile.com
This feature allows you to upgrade
your software to the latest version
quickly and conveniently on the
Internet without needing to visit our
service centre.
As the mobile phone software
upgrade program requires the
user’s full attention for the duration
of the upgrade process, please
be sure to check any instructions
and notes that appear at each
step before proceeding. Please
note that removing the USB data
communication cable or batteries
during the upgrade may seriously
damage your mobile phone. As the
manufacturer takes no responsibility
for loss of data during the upgrade
process, you are advised to note
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Accessories

N

These accessories are available for purchase for use with your GM750.
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Charger

Battery

Stereo
headset

Data cable
Connect and
synchronise
your GM750
and PC.

Stylus pen

NOTE:
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may invalidate your warranty.
• Accessories may vary in different regions.
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Network service

Technical data

The wireless phone described in
this guide is approved for use on
GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800,
PCS 1900 and W-CDMA networks.
A number of features included
in this guide are called Network
Services. These are special services
that can be offered through your
wireless service provider. Before
you can take advantage of any
of these Network Services, you
must subscribe to them through
your service provider and obtain
instructions for their use from your
service provider.

General
Product name: GM750
System: GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA
Ambient Temperatures
Max: +55°C (discharging),
+45°C (charging)
Min : -10°C
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LG Electronics Inc
Address
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LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
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GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment
Model Name
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GM750
Trade Name
LG
Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1/ EN 301 489-24 V1.4.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
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Supplementary Information
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168
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I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which
this declaration relates complies with the above
mentioned standards and Directives
European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel: +31 - 36- 547 – 8940, Fax: +31 – 36 – 547 - 8794
email: jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

31. Aug. 2009
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Troubleshooting
This chapter lists some problems you might encounter while using your
phone. Some problems require you to call your service provider, but most
are easy for you to correct yourself.
Message

Possible causes

Possible Solutions

USIM error

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

Make sure the USIM card is correctly
inserted.

No network
connection

Signal weak
Outside GSM network area

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

Codes do not
match

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

Contact your Service Provider.

Function
cannot be set

Not supported by Service
Provider, or registration
required

Contact your Service Provider.

Calls not
available

Dialling error
New USIM card inserted.
Charge limit reached

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

On/Off key not pressed long
enough
Battery empty

Press the On/Off key for at least two
seconds.
Keep the charger connected for a
longer period of time.
Clean the contacts.

Phone cannot
be switched on

Battery contacts dirty
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Troubleshooting
Message

Possible causes

Possible Solutions

Battery totally empty

Charge the battery.

Temperature out of range

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

Contact problem

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

No mains voltage

Plug in to a different socket or check
the voltage.

Charger defective

If the charger does not warm up,
replace it.

Wrong charger

Only use original LG accessories.

Battery defective

Replace the battery.

Phone loses
network

Signal too weak

Reconnection to another service
provider is automatic.

Number not
permitted

The Fixed dial number
function is on.

Check settings.

Charging error
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