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Informaţii generale
<Centrul de informaţii pentru clienţi LG>
40-31-2283542
* Asiguraţi-vă că numărul este corect înainte de a apela.

General Inquiries
<LG Customer Information Center>
40-31-2283542
* Make sure the number is correct before making a call.

Bluetooth QD ID B015842

Anumite informaţii din acest
manual pot fi diferite faţă de
telefonul dumneavoastră, în
funcţie de versiunea software
utilizată sau de operator.
Acest telefon nu este recomandat
pentru persoanele cu deficienţe
de vedere şi dizabilităţi deoarece
are o tastatură tactilă.
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Felicitări pentru achiziţionarea telefonului
GM750 de la LG, modern şi compact, ce
încorporează cele mai noi tehnologii digitale
pentru comunicaţii mobile.

Casarea aparatelor vechi
1 Existenţa pe produs a simbolului tomberonului întretăiat certifică
faptul că produsul respectă specificaţiile Directivei Europene
2002/96/CE.
2 Toate aparatele electronice şi electrotehnice trebuie depozitate
separat de fluxul deşeurilor menajere, în centre special amenajate
de către autorităţile locale sau guvernamentale.
3 Depozitarea corectă a vechiului dvs. dispozitiv va ajuta la
prevenirea consecinţelor negative asupra mediului înconjurător
şi a sănătăţii populaţiei.
4 Pentru informaţii suplimentare privind depozitarea aparatelor
dvs. învechite, vă rugăm să contactaţi biroul primăriei, serviciul
de depozitare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
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Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
Simbol

Descriere
Citiţi secţiunea
Informaţii privind
siguranţa din acest ghid
al utilizatorului, de la
pagina 9
Nu utilizaţi un telefon
care trebuie ţinut în
mână atunci când
conduceţi
Pentru funcţionarea
în apropierea corpului
menţineţi o distanţă de
1,5 cm
Componentele mici pot
cauza accidente prin
înecare
Acest dispozitiv poate
produce sunete
puternice
Nu ţineţi telefonul
în apropierea
stimulatoarelor cardiace
şi a altor dispozitive
medicale personale

Simbol

Descriere
Închideţi telefonul când
vi se cere acest lucru,
în spitale şi unităţi
medicale
Închideţi telefonul când
vi se cere acest lucru, în
avion şi aeroporturi
Închideţi telefonul
în medii cu potenţial
explozibil
Nu utilizaţi telefonul în
timpul alimentării cu
combustibil
Acest dispozitiv poate
produce o lumină
strălucitoare sau
intermitentă
Nu aruncaţi telefonul
în foc
Evitaţi contactul cu
medii magnetice
Evitaţi temperaturile
extreme

8
LG GM750 | Ghidul utilizatorului

S

Ci
Ne
de
ile

Ex

AC
NO
PE
RA
Di
un

ă

d

d
n

Simbol

Descriere
Evitaţi contactul cu
lichide, menţineţi uscat
Nu încercaţi să
dezasamblaţi telefonul
Nu vă bazaţi pe acest
dispozitiv pentru
comunicaţii de urgenţă
Utilizaţi doar accesorii
aprobate

Citiţi aceste instrucţiuni de utilizare.
Nerespectarea acestor instrucţiuni
de utilizare poate fi periculoasă sau
ilegală.

Expunerea la radiofrecvenţe
ACEST DISPOZITIV RESPECTĂ
NORMELE INTERNAŢIONALE
PENTRU EXPUNEREA LA UNDE
RADIO
Dispozitivul dvs. mobil este
un emiţător şi receptor radio.

Acesta este proiectat şi fabricat
astfel încât să nu depăşească
limitele pentru expunerea la radio
frecvenţă (RF) recomandate de
normele internaţionale (ICNIRP).
Aceste limite fac parte din norme
cuprinzătoare şi stabilesc nivelurile
permise de energie RF pentru
populaţie. Aceste norme au fost
dezvoltate de organizaţii ştiinţifice
independente, prin evaluarea
periodică şi completă a studiilor
ştiinţifice. Normele includ o
marjă de siguranţă substanţială,
concepută pentru a asigura
securitatea tuturor persoanelor,
indiferent de vârstă şi de starea
sănătăţii.
Standardele de expunere pentru
dispozitivele mobile utilizează
o unitate de măsură cunoscută
sub numele de rată de absorbţie
specifică sau SAR. Limita
SAR consemnată în normele
9
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internaţionale este de 2,0 W/kg*.
Testele SAR sunt efectuate utilizând
poziţii de funcţionare standard,
cu dispozitivul transmiţând la
cel mai ridicat nivel de putere, în
toate benzile de frecvenţă testate.
Deşi SAR se determină la nivelul
de putere certificat ca maxim,
nivelul SAR real al dispozitivului în
timpul operării poate fi mult sub
valoarea maximă. Acest lucru se
datorează faptului că dispozitivul
este conceput să funcţioneze la
niveluri de putere variate, astfel
încât să nu utilizeze decât energia
necesară pentru a comunica cu
reţeaua. În general, cu cât sunteţi
mai aproape de o staţie de bază, cu
atât mai mică este energia emisă
de dispozitiv. Înainte ca un model
de telefon să fie disponibil pe piaţă,
trebuie demonstrată conformitatea
cu directiva europeană R&TTE
(echipamente radio și echipamente
terminale de telecomunicații).
10
LG GM750 | Ghidul utilizatorului

Această directivă include ca cerinţă
esenţială protejarea sănătăţii şi
a siguranţei pentru utilizator şi
pentru alte persoane.
Cea mai ridicată valoare SAR pentru
acest dispozitiv, testată pentru
utilizarea la ureche, este de 1.16
W/kg.
Acest dispozitiv respectă normele
de expunere RF când este utilizat
fie în poziţie normală, la ureche,
fie poziţionat o distanţă de cel
puţin 1,5 cm faţă de corp. Când se
utilizează un toc, o clemă de curea
sau un suport pentru utilizare pe
corp, acest accesoriu nu trebuie
să conţină metale şi trebuie să
poziţioneze produsul la o distanţă
de cel puţin 1,5 cm faţă de corp.
Pentru a transmite fişiere de
date sau mesaje, acest dispozitiv
necesită o conexiune de reţea
bună. În anumite cazuri, transmisia
fişierelor de date sau a mesajelor
poate întârzia până la apariţia unei
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astfel de conexiuni disponibile.
Asiguraţi-vă că sunt respectate
instrucţiunile referitoare la distanţa
de separare de mai sus până la
finalizarea transmisiei. Cea mai
ridicată valoare SAR pentru acest
dispozitiv, testată pentru utilizarea
când este purtat pe corp, este de
1.12 W/kg.
* Limita SAR pentru dispozitive
mobile utilizate de public este
de 2,0 waţi/kilogram (W/kg),
calculată ca medie pe zece grame
de ţesut. Normele includ o marjă
de siguranţă substanţială, pentru o
protecţie suplimentară a publicului
şi pentru a preveni orice variaţii de
măsurare. Valorile SAR pot varia
în funcţie de cerinţele naţionale
impuse şi în funcţie de banda de
reţea.
Pentru informaţiile SAR din alte
regiuni, căutaţi în secţiunea de
informaţii despre produs de la
adresa www. lgmobile.com.

Informaţii FCC referitoare
la SAR
Dispozitivul dvs. mobil este
de asemenea creat pentru a
respecta cerinţele de expunere la
unde radio, stabilite de Comisia
Federală de Comunicaţii (Federal
Communications Commission)
(SUA) şi Industry Canada. Aceste
cerinţe stabilesc limita SAR la
1,6 W/kg în medie pe 1 gram de
ţesut. Cea mai ridicată valoare SAR
raportată conform acestui standard
în timpul certificării produsului
pentru utilizarea la ureche este
de 1.36 W/kg şi, când este purtat
corect pe corp, este de 1.06 W/kg.
În plus, acest dispozitiv a fost testat
pentru funcţionarea în apropierea
corpului, menţinându-se partea
posterioară a telefonului la 0,79 inci
(2 cm) de corpul utilizatorului.
Pentru a îndeplini cerinţele FCC
referitoare la expunerea la RF,
11

Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
trebuie păstrată o distanţă minimă
de separaţie de 0,79 inci (2 cm)
între corpul utilizatorului şi partea
posterioară a telefonului.

6 Notă şi atenţionare FCC
Notă!
Acest dispozitiv este conform cu
Secţiunea 15 din regulile FCC.
Funcţionarea respectă următoarele
două condiţii:
(1) Acest dispozitiv nu trebuie
să cauzeze interferenţe
dăunătoare.
(2) Acest dispozitiv trebuie să
accepte eventualele interferenţe
recepţionate, inclusiv pe cele
care pot genera dereglări de
funcţionare.
Atenţie!
Schimbările care nu sunt aprobate
explicit de producător pot anula
autoritatea utilizatorului de a utiliza
echipamentul.
12
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Îngrijirea şi întreţinerea
produsului

•N
•N
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Pentru acest model specific de
telefon, folosiţi doar baterii,
încărcătoare şi accesorii
autorizate. Utilizarea altor tipuri
poate anula certificatul de
garanţie al telefonului şi poate
fi periculoasă.

• Nu dezasamblaţi acest dispozitiv.
Dacă sunt necesare reparaţii,
duceţi aparatul la o unitate de
service calificat.
• Nu ţineţi telefonul în apropierea
echipamentelor electrice, cum
ar fi televizorul, radioul sau
computerul.
• Aparatul nu trebuie ţinut lângă
surse de căldură, cum ar fi
radiatoarele sau echipamentele
de gătit.
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• Nu scăpaţi aparatul din mână.
• Nu supuneţi aparatul la vibraţii
mecanice sau şocuri.

• Închideţi telefonul in orice zonă
unde există reguli speciale. De
exemplu, nu folosiţi telefonul în
spitale deoarece poate afecta
echipamentele medicale din zonă.
• Nu manevraţi telefonul dacă aveţi
mâinile ude, în timp ce telefonul
se încarcă. Poate cauza un şoc
electric care ar putea afecta serios
telefonul.
• Nu încărcaţi telefonul în
apropierea materialelor
inflamabile, deoarece telefonul se
poate încinge şi poate crea pericol
de incendiu.
• Folosiţi o lavetă uscată pentru a
curăţa exteriorul aparatului. (Nu
utilizaţi solvenţi cum ar fi benzen,
diluant sau alcool).
• Nu încărcaţi telefonul când se află
pe un material moale.

• Telefonul trebuie încărcat într-un
spaţiu bine ventilat.

• Nu supuneţi aparatul la fum
excesiv sau la praf.

• Nu ţineţi telefonul în apropierea
cardurilor de credit sau a
cartelelor magnetice de transport,
deoarece acesta poate afecta
informaţiile stocate pe benzile
magnetice ale acestora.
• Nu atingeţi ecranul cu un obiect
ascuţit deoarece acesta poate
deteriora telefonul.
• Nu expuneţi telefonul la lichide
sau umezeală.
• Accesoriile precum căştile trebuie
utilizate cu grijă. Nu atingeţi
antena inutil.
• Nu utilizaţi telefonul sau
accesoriile în locuri cu umiditate
ridicată, de exemplu în piscine,
sere, solarii sau medii tropicale.
Aceasta poate duce la avarierea
telefonului şi anularea garanţiei.
13
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Utilizarea eficientă a
telefonului
Dispozitivele electronice şi
medicale
Toate telefoanele mobile pot
genera interferenţe, ceea ce poate
afecta funcţionarea altor aparate.
• Nu utilizaţi telefonul mobil în
apropierea echipamentelor
medicale, fără a solicita
permisiunea. Evitaţi să aşezaţi
telefonul peste stimulatoarele
cardiace, de exemplu în buzunarul
de la piept.
• Anumite aparate auditive pot
fi afectate de funcţionarea
telefoanelor mobile.
• Interferenţe minore pot afecta
funcţionarea televizoarelor,
radiourilor, computerelor etc.

14
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Stimulatoarele cardiace

Si

Producătorii de stimulatoare
cardiace recomandă păstrarea
unei distanţe minime de 15
cm între un telefon mobil şi un
stimulator cardiac pentru evitarea
unor interferenţe potenţiale
cu stimulatorul cardiac. Pentru
aceasta, folosiţi telefonul la urechea
opusă stimulatorului cardiac şi nu
purtaţi telefonul în buzunarul de
la piept.
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Spitale
Închideţi dispozitivul dvs. wireless
când vi se solicită acest lucru
în spitale, clinici sau instituţii
de îngrijire a sănătăţii. Aceste
solicitări au scopul de a preveni
interferenţele posibile cu
echipamentele medicale sensibile.
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Siguranţa la volan

• Dacă vehiculul este echipat cu

Consultaţi legislaţia şi
reglementările pentru utilizarea
telefonului mobil la volan.
• Nu utilizaţi un telefon care trebuie
ţinut în mână atunci când şofaţi.
• Acordaţi şofatului atenţie maximă.
• Utilizaţi un set mâini libere dacă
este disponibil.
• Ieşiţi de pe şosea şi parcaţi înainte
de a apela sau a răspunde la un
apel telefonic, în cazul în care
circumstanţele necesită acest
lucru.
• Energia frecvenţelor radio
poate afecta anumite sisteme
electronice din vehiculul dvs.
cum ar fi sistemul audio sau
echipamentele de siguranţă.

airbaguri, nu blocaţi, cu aparate
instalate sau cu aparate wireless
portabile, locul în care acestea
sunt amplasate. Aceasta poate
determina nefuncţionarea
airbagului sau poate provoca
vătămări grave datorită
performanţelor reduse.
• Dacă vă place să ascultaţi muzică
pe stradă, asiguraţi-vă că volumul
este reglat la un nivel care să
vă permită să auziţi ceea ce se
întâmplă în jur. Acest lucru este
neapărat necesar atunci când
traversaţi strada.

.
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Evitarea afectării auzului

Zone cu explozii controlate

În

Auzul vă poate fi afectat dacă
vă expuneţi perioade lungi de
timp la sunete puternice. De
aceea, vă recomandăm să nu
porniţi şi să nu opriţi telefonul în
apropierea urechii. De asemenea,
vă recomandăm să setaţi volumul
muzicii ascultate şi pe cel al
apelurilor la un nivel rezonabil.

Nu utilizaţi telefonul în timpul
detonării materialelor explozive.
Respectaţi restricţiile şi eventualele
reglementări sau reguli care se
aplică în astfel de locuri.
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Componente din sticlă
Unele componente ale
dispozitivului dvs. mobil sunt
din sticlă. Această sticlă se poate
sparge dacă scăpaţi dispozitivul
mobil pe o suprafaţă dură sau dacă
este supus unui impact serios. Dacă
sticla se sparge, n-o apăsaţi şi nu
încercaţi s-o scoateţi. Nu utilizaţi
dispozitivul mobil înainte ca sticla
să fie înlocuită de un furnizor de
servicii autorizat.

16
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Medii cu potenţial explozibil
• Nu utilizaţi telefonul în punctele
de alimentare cu combustibili.
• Nu utilizaţi telefonul în apropierea
combustibililor sau a altor
substanţe chimice.
• Nu transportaţi şi nu depozitaţi
gaz, lichide inflamabile sau
explozibili în compartimentul
vehiculului unde se află telefonul
mobil şi accesoriile acestuia.
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În aeronave

Antena

Dispozitivele wireless pot cauza
interferenţe în aeronave.
• Închideţi telefonul mobil înainte
de îmbarcarea într-o aeronavă.
• Nu utilizaţi telefonul la sol fără a
avea permisiunea echipajului.

Nu atingeţi antena inutil.

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

Apeluri de urgenţă
Este posibil ca apelurile de urgenţă
să nu fie disponibile pentru toate
reţelele de telefonie mobilă. De
aceea, nu trebuie să depindeţi
niciodată numai de telefon pentru
efectuarea apelurilor de urgenţă.
Consultaţi operatorul.
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Informaţii despre baterie şi
întreţinerea acesteia
• Bateria nu trebuie să se descarce
complet înainte de reîncărcare.
Spre deosebire de alte baterii, nu
există un efect de memorie care
ar putea compromite performanţa
bateriei.
• Folosiţi doar baterii şi încărcătoare
LG. Încărcătoarele LG sunt create
pentru a maximiza durata bateriei.
• Nu dezasamblaţi şi nu
scurtcircuitaţi bateria.
• Păstraţi curate contactele
metalice ale bateriei.
• Înlocuiţi bateria atunci când nu
mai este performantă. Bateria
poate fi reîncărcată de sute de ori
înainte de a necesita schimbarea.
• Reîncărcaţi bateria dacă nu a fost
utilizată de mult timp, pentru a
maximiza durata de folosire.

18
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• Nu expuneţi încărcătorul bateriei

•D

direct razelor solare şi nu-l utilizaţi
în condiţii de umiditate ridicată,
precum în baie.
• Nu lăsaţi bateria în locuri fierbinţi
sau reci, deoarece acest lucru
poate reduce performanţele
acesteia.
• Dacă bateria este înlocuită cu un
tip de baterie incorect, există risc
de explozie.
• Colectaţi bateriile uzate conform
indicaţiilor producătorului.
Reciclați-le, dacă este posibil. Nu
le colectaţi ca gunoi menajer.
• Dacă trebuie să înlocuiţi bateria,
mergeţi la cel mai apropiat
punct de service sau dealer LG
Electronics autorizat pentru
asistenţă.
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• Deconectaţi întotdeauna
încărcătorul din priză după ce
telefonul este încărcat complet
pentru a economisi consumul
inutil de energie.
• Durata efectivă de funcţionare a
bateriei depinde de configuraţia
reţelei, setările produsului, modul
de utilizare, baterie şi condiţiile
de mediu.

19

Caracteristici GM750

În
da
Difuzor
Senzor de proximitate
Cameră internă

Tasta de terminare
• Respinge un apel.
• Apăsaţi o dată pentru a
reveni la ecranul de start.
Joystick/Mouse optic
Tasta Apelare
Apelează un număr
de telefon şi răspunde
apelurilor primite.
AVERTISMENT: Dacă aşezaţi un obiect greu pe telefon sau
dacă vă aşezaţi pe el puteţi deteriora ecranul LCD şi funcţionalitatea
ecranului tactil. Nu acoperiţi filmul protector din apropierea senzorului
de proximitate de pe LCD, deoarece acest lucru poate cauza
funcţionarea defectuoasă a senzorului.
20
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Încărcător, cablu de
date, căşti (Cablu USB)
SFAT: Înainte de
conectarea cablului
USB, aşteptaţi până
când telefonul
porneşte şi este
înregistrat în reţea.
Taste de volum
• Când ecranul este
inactiv: volumul
tonului sistemului şi
tonului de apel.
• În timpul unui apel:
volumul difuzorului.
• La redarea unei
melodii: controlează
volumul melodiei.

Tasta pornire/blocare
• Apăsare lungă (3 sec)
pentru pornire / oprire.
• Apăsare scurtă pentru
dezactivarea ecranului.
Slot pentru cardul
microSD

Tasta Operaţii
multiple
• Salt la meniul de
operaţii multiple.
Tasta pentru cameră
• Mergeţi la
previzualizare cameră,
în mod direct, prin
apăsarea tastei pentru
cameră de pe ecranul
de start.

Durata de pornire
Durata de pornire de la rece a telefonului GM750 este de aproximativ 150 de
secunde. Luaţi în considerare prima durată de pornire (pornire de la rece). Pornirea
de la rece va avea loc când porniţi prima dată dispozitivul după ce îl achiziţionaţi.
Când realizaţi o pornire de la rece, sunt necesare aproximativ 150 de secunde
pentru iniţializarea sistemului de fişiere. În continuare, durata de pornire va scădea
la aproximativ 50 de secunde.

21

Vedere în interior

In
1

Capacul
bateriei

Baterie

Obiectivul
camerei externe
Compartimentul
cartelei SIM
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Instalarea cartelei SIM şi a bateriei
1 Scoaterea capacului bateriei
Glisaţi capacul bateriei către
partea inferioară a telefonului şi
îndepărtaţi-l.

2 Scoaterea bateriei
Utilizând decupajul din partea
inferioară, extrageţi bateria din
compartiment.

AVERTISMENT: Nu scoateţi
bateria când telefonul este
pornit, deoarece acest lucru
poate conduce la deteriorarea
telefonului.
3 Instalarea cartelei SIM
Introduceţi cartela SIM în
suportul său. Aveţi grijă ca zona
de contact de culoare aurie a
cardului să fie aşezată cu faţa în
jos. Împingeţi suportul cartelei
SIM.
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Instalarea cartelei SIM şi a bateriei
4 Instalarea bateriei
Introduceţi, mai întâi, partea de
sus a bateriei în marginea de
sus a compartimentului bateriei.
Asiguraţi-vă că bornele bateriei
se aliniază cu clemele de pe
telefon. Apăsaţi capătul bateriei
până când se fixează.
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5 Încărcarea telefonului
Deschideţi capacul mufei
încărcătorului din partea laterală
a telefonului GM750. Introduceţi
încărcătorul şi conectaţi-l la
o priză electrică. Atunci când
reîncărcaţi telefonul după ce
dispozitivul este oprit, LED-ul
telefonului se aprinde în roşu.
Atunci când telefonul este
LG GM750 | Ghidul utilizatorului

complet încărcat, LED-ul se
aprinde verde.
Atunci când bateria este complet
descărcată, nu puteţi să porniţi
telefonul. Durează aprox. 5-10
minute pentru a ajunge la o stare
de încărcare suficientă pentru
pornire.
Sunt necesare 20 minute în plus
pentru încărcarea prin conexiune
USB.
Dacă menţineţi apăsat butonul
de pornire pentru aproximativ 1
secundă în modul de încărcare,
telefonul porneşte.
Dacă utilizatorul introduce un
încărcător extern, va fi afişată o
animaţie de încărcare şi lumina
de fundal a LCD-ului va fi
întunecată.
Dacă utilizatorul menţine apăsată
tasta OK în timp ce lumina de
fundal a LCD-ului este stinsă,
lumina de fundal este aprinsă din
nou şi este afişată animaţia de
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încărcare.
Dacă nivelul bateriei este extrem
de scăzut, imaginea pentru
nivelul bateriei extrem de
scăzut va fi afişată şi va notifica
utilizatorul să încarce o perioadă
mai lungă.
NOTĂ: Iniţial bateria trebuie să
fie încărcată complet pentru a
îmbunătăţi durata de viaţă a
acesteia.

AVERTISMENT: Deconectaţi
încărcătorul de la reţea şi telefon
în timpul furtunilor cu descărcări
electrice pentru a evita şocurile
electrice şi incendiile.
AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că
niciun obiect ascuţit nu intră în
contact cu bateria. Acest lucru
ar putea constitui un risc de
incendiu.

AVERTISMENT: Nu conectaţi
încărcătorul la telefon fără
baterie. Trebuie să verificaţi dacă
bateria este introdusă înainte de
încărcare.
AVERTISMENT: Nu scoateţi
acumulatorul sau cartela SIM în
timpul încărcării.
AVERTISMENT: Dacă bateria
este înlocuită cu un tip de baterie
incorect, există risc de explozie.
Colectaţi bateriile uzate conform
indicaţiilor producătorului.
25

Cardul de memorie

R

Instalarea cardului de memorie
Puteţi extinde memoria disponibilă
a telefonului utilizând un card de
memorie MicroSD.
Notă: Cardul de memorie este un
accesoriu opţional.
Inseraţi cardul de memorie în slotul
din partea de sus şi împingeţi până
când se fixează printr-un clic. Aveţi
grijă ca zona de contact de culoare
aurie să fie aşezată cu faţa în jos.
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AVERTISMENT: Introduceţi
cardul de memorie complet în
slot; în caz contrar, acesta poate
fi deteriorat.
AVERTISMENT: Nu
introduceţi sau scoateţi un
card de memorie atunci când
telefonul este pornit, deoarece
acest lucru poate deteriora
cardul de memorie.

26
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Resetarea dispozitivului
Ar putea fi necesar să resetaţi
dispozitivul dvs. ocazional. O
resetare normală (sau software) a
dispozitivului dvs. şterge complet
memoria activă a programului şi
închide toate programele active.
Acest lucru poate fi util atunci
când dispozitivul funcţionează
mai lent decât normal sau un
program nu funcţionează corect.
O resetare software este necesară,
de asemenea, după instalarea unor
programe.
Dacă o resetare software este
efectuată în timpul funcţionării
programelor, activitatea nesalvată
va fi pierdută.
De asemenea, puteţi efectua o
resetare hardware (cunoscută şi
ca resetare completă). O resetare
hardware ar trebui efectuată doar
dacă o resetare normală nu rezolvă
o problemă de sistem. După o
resetare hardware, dispozitivul
revine la setările implicite—modul
în care se afla atunci când l-aţi

achiziţionat şi l-aţi pornit pentru
prima dată. Toate programele pe
care le-aţi instalat, datele pe care
le-aţi introdus şi setările pe care
le-aţi personalizat pe dispozitiv vor
fi pierdute.

Pentru a efectua o resetare
software
Găsiţi tasta de resetare software.

Tastă de
resetare software

Utilizaţi creionul de tastare pentru
a apăsa tasta de resetare şi ţineţi-l
apăsat un timp. Dispozitivul dvs.
poate să repornească automat şi să
27
afişeze ecranul de start.

Resetarea dispozitivului
Pentru a efectua o resetare
hardware
O resetare hardware ar trebui
efectuată doar după ce toate
celelalte opţiuni de depanare au
fost epuizate. După o resetare
hardware, dispozitivul revine la
setările implicite - modul în care se
afla atunci când l-aţi achiziţionat şi
l-aţi pornit pentru prima dată. Toate
programele pe care le-aţi instalat,
datele pe care le-aţi introdus şi
setările pe care le-aţi personalizat pe
dispozitiv vor fi pierdute.
1 Porniţi dispozitivul.
2 Atingeţi Start > Setări
(Settings) > fila Sistem
(System) > Ştergere memorie
(Clear Storage).
3 Introduceţi 1234 pentru parolă,
de două ori.
4 Apăsaţi Enter.

28
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5 Selectaţi dacă doriţi să ştergeţi
memoria internă sau memoria
externă (cardul SD) pentru
resetare.
6 De asemenea, puteţi schimba
parola apăsând Modificaţi
parola.
Altă modalitate este prin intermediul
secvenţei de taste
1 Opriţi dispozitivul.
2 Apăsaţi şi menţineţi apăsate
succesiv următoarele taste.
+ +
Menţineţi tastele apăsate până la
pornirea ecranului LCD.
3 La pornire apare Aliniere ecran,
dacă aţi finalizat cu succes
resetarea tastelor
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Utilizarea ecranului tactil
Sfaturi de utilizare a
ecranului tactil
Ecranul de start este, de asemenea,
locul de unde vă puteţi obişnui să
utilizaţi ecranul tactil.
Pentru a selecta un element,
atingeţi centrul pictogramei.
• Nu apăsaţi prea tare; ecranul
tactil este destul de sensibil
pentru a răspunde la o atingere
uşoară, fermă.
• Utilizaţi vârful degetului pentru
a atinge opţiunea dorită. Aveţi
grijă să nu atingeţi alte taste.
• Atunci când lumina ecranului
este stinsă, apăsaţi tasta de
pornire o dată pentru a reafişa
ecranul de start.
• Atunci când telefonul GM750 nu
este utilizat, revine la ecranul de
blocare.

Calibrarea dispozitivului
Calibrarea ecranului dispozitivului
implică atingerea cu creionul de
tastare a centrului unei cruciuliţe
în timp ce aceasta se deplasează
pe ecran. Acest proces permite ca
atunci când atingeţi ecranul cu
creionul de tastare, elementul atins
să fie activat.
Dacă dispozitivul dvs. nu răspunde
cu precizie la atingerile ecranului,
urmaţi aceşti paşi pentru
recalibrare.
1 Atingeţi Start > Setări
(Settings) > fila Sistem
(System) > Ecran (Screen).
2 În fila Aliniere (Alignment),
atingeţi Aliniere ecran (Align
Screen) şi urmaţi instrucţiunile
de pe ecran.
3 După terminarea calibrării,
reapare Aliniere ecran. Faceţi clic
pe OK în colţul din dreapta sus.
29

Utilizarea ecranului tactil
Controlul ecranului tactil
Comenzile de pe ecranul tactil al
telefonului GM750 se modifică în
mod dinamic, în funcţie de sarcinile
pe care le efectuaţi.
Deschiderea aplicaţiilor
Pentru deschiderea oricărei
aplicaţii este suficient să atingeţi
pictograma corespunzătoare
aplicaţiei respective.

30
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Derularea
Trageţi dintr-o margine în alta
pentru derulare.
Pe unele ecrane, cum ar fi paginile
Web, puteţi să derulaţi în sus sau
în jos.
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Utilizarea joystick-ului
Selectaţi funcţia Joystick
1 Atingeţi Start > Setări
(Settings) > fila Sistem
(System) > Joystick optic
(Optical Joystick).
2 Selectaţi Mod mouse (Mouse
Mode) dacă doriţi să folosiţi
joystick-ul ca trackpad pentru a
controla cursorul mouse-ului pe
ecran. Faceţi clic pe OK în colţul
din dreapta sus.

NOTĂ: Performanţa tastei cu
4 direcţii va depinde de viteza
mişcării degetului.

Modul de utilizare a
joystick-ului
1 Puneţi degetul pe senzorul
joystick-ului şi deplasaţi uniform.
Cursorul mouse-ului de pe ecran
se va deplasa odată cu mişcarea
degetului dvs. Nu trebuie să
apăsaţi joystick-ul atunci când
deplasaţi cursorul mouse-ului.
2 Plasaţi cursorul mouse-ului pe
pictograma pe care doriţi să o
executaţi şi apăsaţi (faceţi clic)
joystick-ul. Aplicaţia pe care o
selectaţi va fi lansată.
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Ecranul de start
Din acest ecran puteţi accesa opţiuni de meniu, efectua un apel, vizualiza
starea telefonului şi multe altele.

Selectarea ecranului de start
1 Atingeţi Start > Setări (Settings) > fila Personal > Ecran de start
(Home Screen).
2 Selectaţi o machetă pentru ecranul de start al dispozitivului dvs. Dacă
selectaţi ecranul de start inteligent LG, veţi avea un ecran de start
în 5 moduri. Dacă selectaţi ecranul implicit Windows Mobile, puteţi
utiliza ecranul Astăzi al Windows Mobile.

Personalizarea ecranului de start inteligent LG
1 Ecranul de start
inteligent LG
2 Ecran de start
cu aplicaţie
widget
6 Apeluri
nepreluate
7 Mesaje
8 E-mail

3 Ecran de start
multimedia
4 Ecran de start
contact favorit
5 Ecran de start
pentru scurtături
9 Agendă
10 Setări uşoare

Familiarizaţi-vă cu GM750
- Interfaţa cu utilizatorul este bazată pe cinci tipuri de ecrane de start.
Pentru a comuta între ecranele de start, treceţi repede cu degetul peste
32 afişaj de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga.
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Ecran de start cu aplicaţie
widget
Ecranul de start cu
aplicaţie widget poate
afişa aplicaţiile widget
preferate. Dacă
menţineţi apăsată
o pictogramă veţi
fi direcţionat către
meniul de editare
unde toate aplicaţiile
widget disponibile
care nu sunt afişate
pe ecran vor fi afişate
într-o bară în partea
inferioară a ecranului.
Pentru a le parcurge
deplasaţi bara cu
aplicaţii widget.

Ecran de start pentru contacte
Ecranul de start
pentru contacte
poate afişa
contactele favorite
într-o vizualizare tip
derulare sau listă.

Ecran de start multimedia
Ecranul de start
multimedia poate afişa
fotografiile favorite
în partea dreaptă a
ecranului şi muzica
favorită la stânga.

Ecran de start pentru scurtături
În ecranul de start
pentru scurtături,
puteţi vedea
pictogramele
scurtăturilor favorite.

e
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Ecranul de start
Personalizarea ecranului
implicit Windows Mobile

34

Atingeţi Start > Setări (Settings)
> Astăzi (Today) > fila Elemente
(Items).
1 Selectaţi elementul care doriţi să
apară pe ecranul Astăzi.
2 Pentru a-i schimba poziţia,
atingeţi Mutare în sus (Move
Up) sau Mutare în jos (Move
Down). Puteţi să personalizaţi
următoarele opţiuni de afişare
a calendarului şi sarcinilor
atingând Opţiuni (Options).
LG GM750 | Ghidul utilizatorului

3 Marcaţi Expirare astăzi (Today
timeout) apoi selectaţi numărul
de ore din lista verticală.
Dacă nu utilizaţi telefonul după
ce durata specificată a trecut,
ecranul revine la ecranul Astăzi.
4 Atingeţi Start > Setări
(Settings) > Astăzi (Today) >
fila Aspect (Appearance ).
5 Puteţi selecta tema dorită pentru
fundal.
6 Dacă utilizaţi propria imagine de
fundal, atingeţi Utilizaţi această
imagine ca fundal (Use this
picture as the background).
Atingeţi Navigare (Browse)
pentru a localiza fişierul dorit.
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Ecranul de start inteligent LG
Ecranul de start
inteligent LG afişează
lista apelurilor
nepreluate, mesajele
necitite, e-mailuri şi
întâlniri care urmează
să aibă loc, sarcini
şi alarme. Puteţi
atinge o secţiune de
pe ecran pentru a
deschide programul
asociat.

e
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Ecranul de start
Taste rapide

V

Tastele rapide de pe ecranul de stat inteligent LG oferă acces uşor, dintr-o
singură apăsare, la funcţiile pe care le utilizaţi cel mai des.
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Pictogramă Descriere
Atingeţi pentru a deschide contactele. Pentru a căuta
numărul pe care doriţi să-l apelaţi: introduceţi numele
contactului atingând
de lângă touchpad-ul Contact nou
(New Contact). De asemenea, puteţi crea noi contacte şi le
puteţi edita pe cele existente.
Atingeţi pentru a accesa meniul Mesaj (Message). De aici
puteţi crea un nou mesaj SMS sau MMS.
Atingeţi pentru a accesa My web!
Atingeţi pentru a accesa direct meniul Servicii (Service).
Deschideţi, prin atingere, meniul principal, care se împarte în
patru submeniuri.
Atingeţi pentru a afişa tastatura tactilă de apelare care vă
permite să efectuaţi un apel.
Atingeţi pentru a accesa meniul E-mail. Puteţi verifica emailurile primite şi puteţi crea e-mailuri noi.
Atingeţi pentru a accesa direct meniul Alarmă (Alarm).
Atingeţi pentru a deschide Calendarul pentru a verifica
programările.
Atingeţi pentru a intra direct în meniul Muzică (Music).

36
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Vizualizarea barei de stare
Bara de stare utilizează diferite
pictograme pentru a afişa stări
precum nivelul semnalului,
mesajele noi şi nivelul de încărcare
a bateriei, precum şi dacă funcţiile
Bluetooth sau GPRS sunt active.
Mai jos puteţi găsi un tabel care
explică semnificaţia pictogramelor
care ar putea apărea în bara de
stare.

Pictogramă Descriere
Bateria se încarcă
Sunet activat
Sunet dezactivat
Sonerie în mod
vibraţii
Conexiunea este
activă
Conexiunea este
inactivă
Sincronizare în curs

Pictogramă Descriere
Conexiune Bluetooth
Hands-Free stabilită
Canal Bluetooth
Hands-Free deschis
Canal Bluetooth
Audio de înaltă
calitate deschis
Indică nivelul de
încărcare a bateriei
Arată că nivelul
bateriei este foarte
scăzut

Eroare sincronizare
Indică puterea
maximă a semnalului
Niciun semnal
Indică serviciul
Bluetooth
Niciun serviciu de
telefonie
Căutare serviciu de
telefonie
Apel vocal în curs
37

Ecranul de start
Pictogramă Descriere
Apelurile sunt
redirecţionate
Apel în aşteptare
Apel nepreluat sau
apel respins
GPRS (General Packet
Radio Services
- Servicii radio de
transfer de pachete
de date) disponibil
EDGE (Enhanced
Data Rates For Global
Evolution - Mediu
GSM pentru transfer
rapid de date)
disponibil
E-mailuri sau mesaje
text noi
Mesaj vocal nou
Există mai multe
notificări. Atingeţi
pictograma pentru a
le vizualiza pe toate

38
LG GM750 | Ghidul utilizatorului

Pictogramă Descriere
Cartela SIM nu este
introdusă. Nu puteţi
utiliza serviciile de
reţea fără cartela
SIM
Afişează lista
aplicaţiilor active prin
atingerea acestui
indicator
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Utilizarea funcţiei pentru
operaţii multiple
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Există 3 moduri de a reafişa funcţia
pentru operaţii multiple.
1 Apăsând tasta laterală “Operaţii
multiple”.
2 Atingând pictograma Operaţii
multiple din bara de stare.
3 Atingând Start > LG SCLASS> Operaţii multiple
(Multitasking).
De aici puteţi vedea aplicaţiile
care rulează în mod curent şi le
puteţi accesa sau închide printr-o
atingere.

39

Utilizarea butonului de pornire
O atingere a butonului de pornire aflat în colţul din stânga sus al
ecranului Astăzi afişează o listă de programe. Vă permite să comutaţi
cu uşurinţă de la un program la altul. Puteţi porni un program prin
selectarea lui din meniu.

Programe
Următoarele sunt pictogramele pentru programele care sunt deja
instalate pe dispozitivul dvs.
Pictogramă Descriere
LG S-CLASS Pentru a utiliza Aplicaţii LG. Cameră, muzică şi
alte aplicaţii.
Instrumente Pentru a accesa o suită de instrumente şi
utilitare de pe dispozitivul mobil.
Adobe Reader LE vă permite să deschideţi şi să citiţi fişiere
PDF, FM Radio vă permite să ascultaţi posturi de radio FM,
Mobile Zip vă permite să vizualizaţi şi să extrageţi o gamă
largă de formate de arhivare. Cronometru (Stopwatch) vă
permite să înregistraţi durata care s-a scurs de la începutul
unui eveniment.
ActiveSync Pentru a sincroniza informaţii între dispozitivul
dvs. şi PC.
Calculator Pentru a efectua calcule aritmetice de bază
precum adunare, scădere, înmulţire şi împărţire.
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Calendar Pentru a urmări întâlnirile dvs. şi a crea solicitări
de întâlnire.
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Pictogramă Descriere
Contacte (Contacts) Pentru a urmări prietenii şi colegii dvs.
Explorator de fişiere (File Explorer) Vă permite să
organizaţi şi să gestionaţi fişierele de pe dispozitivul dvs.
Iniţiere (Getting Started) Vă ghidează prin funcţiile
generale la pornire.
Partajare prin Internet (Internet Sharing) Pentru a utiliza
dispozitivul dvs. ca un dispozitiv de partajare prin Internet.
Java Vă permite să descărcaţi şi să instalaţi aplicaţii Java,
precum jocuri şi instrumente, pe dispozitivul dvs.
E-mail Pentru a trimite şi a primi mesaje de e-mail şi text.
Messenger Pentru a trimite şi a primi mesaje instantanee de
la contactele dvs. Windows Live Messenger.
Note Pentru a crea note scrise de mână sau introduse de la
tastatură, desene şi înregistrări
Fotografii şi videoclipuri (Pictures & Videos) Pentru a
colecta, organiza şi a sorta fişiere foto şi video în folderul
Fotografiile mele (My Pictures) al dispozitivului dvs. sau pe
un card de stocare.
Căutare în telefon (Search Phone) Vă permite să găsiţi un
fişier pe dispozitivul dvs.
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Utilizarea butonului de pornire
Pictogramă Descriere
Manager de sarcini (Task Manager) Pentru a verifica
informaţii despre sarcinile active.
Sarcini (Tasks) Pentru a urmări sarcinile dvs.
DUN Utilizaţi telefonul dvs. mobil ca un modem.
Windows Live Permite accesul la Windows Live.
Windows Media Activează funcţia multimedia pe
dispozitivul dvs.
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Setări
Puteţi regla setările dispozitivului pentru a corespunde cu modul dvs.
de lucru. Pentru a vizualiza toate setările disponibile, atingeţi Start >
Setări (Settings), apoi atingeţi Personal, Sistem (System), Conexiuni
(Connections) şi alte setări ale dispozitivului.

Meniul Personal
Pictogramă Descriere
Butoane (Buttons) Pentru a aloca un program sau o funcţie
la un buton hardware.
Ecran de start (Home Screen) Pentru a selecta o machetă
pentru dispozitivul dvs.
Introducere (Input) Pentru a seta opţiuni pentru fiecare
dintre metodele de introducere.
Informaţii despre proprietar (Owner Information) Pentru
a introduce informaţiile dvs. personale în dispozitiv.
Telefon (Phone) Pentru a personaliza setările telefonului
precum tonul de apel, a seta un cod PIN pentru cartela SIM
şi altele.
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Utilizarea meniului de start
Meniul Sistem
Pictogramă Descriere
Despre (About) Este locul unde puteţi vizualiza informaţii
de bază precum versiunea Windows Mobile® şi tipul de
procesor utilizat pentru dispozitivul dvs. De asemenea,
puteţi să specificaţi un nume pentru dispozitivul dvs.
Lumină de fundal (Backlight) Pentru a seta perioada de
expirare a luminii de fundal şi a regla setările Luminozitate
(Brightness), Alimentare externă (External Power), Buton
(Button).
Certificate Pentru a vizualiza informaţii despre certificatele
care sunt instalate pe dispozitivul dvs.
Ştergere memorie (Clear Storage) Atingeţi această
pictogramă doar când trebuie să ştergeţi toate datele şi
fişierele din memoria internă sau externă şi să resetaţi
dispozitivul la setările implicite din fabrică.
Feedback client (Customer Feedback) Puteţi participa
la programul de îmbunătăţire a experienţei clienţilor
trimiţând feedbackul dvs. la Microsoft.
Criptare (Encryption) Permite criptarea fişierelor de pe
cardul dvs. de stocare. Fişierele criptate vor putea fi citite
doar pe dispozitivul dvs.
Raportare erori (Error Reporting) Pentru a activa sau
dezactiva raportarea erorilor la apariţia acestora pe
dispozitivul dvs.
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Pictogramă Descriere
GPS extern (External GPS) Pentru a seta portul de
comunicaţie GPS adecvat, dacă este necesar. S-ar putea
să faceţi acest lucru când există programe pe dispozitivul
dvs. care accesează date GPS sau aţi conectat un receptor
GPS la dispozitivul dvs. Consultaţi Asistenţă (Help) pentru
detalii.
Joystick optic (Optical Joystick) Selectaţi setările joystickului dvs. Dacă alegeţi Mouse, un cursor de mouse apare
pe ecran şi puteţi utiliza joystick-ul ca pe un mouse. Dacă
alegeţi Tastă cu 4 direcţii (4-Way Key), puteţi utiliza
joystick-ul ca tastă de navigare. Nu trebuie să apăsaţi
joystick-ul atunci când deplasaţi cursorul.
Buton LG X (LG X Button) Setează butonul “X” să închidă
programe imediat după atingerea butonului.
Programe gestionate (Managed Programs) Aici puteţi
vedea istoricul de instalare al dispozitivului dvs.
Memorie (Memory) Pentru a verifica starea alocării
memoriei dispozitivului şi informaţiile referitoare la cardul
de memorie.
Energie (Power) Pentru a verifica nivelul de încărcare a
bateriei. De asemenea, puteţi seta perioada de expirare
pentru dezactivarea afişajului (comutarea dispozitivului în
modul Repaus) pentru a economisi energia bateriei.
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Utilizarea meniului de start
Pictogramă Descriere
Setări regionale (Regional Settings) Setează configuraţia
regională, inclusiv formatul pentru afişarea numerelor,
monedei, datei şi orei dispozitivului dvs.
Eliminare programe (Remove programs) Pentru a
elimina programe pe care le-aţi instalat pe dispozitivul dvs.
Ecran (Screen) Pentru a recalibra ecranul şi a schimba
mărimea textului pe ecran.
Informaţii despre sistem (System Information) Verifică
informaţiile sistemului dvs. şi informaţiile de stocare.
Manager de sarcini (Task Manager) Verifică informaţiile
privind sarcina activă. De asemenea, puteţi să închideţi
programele active.

Meniul Conexiuni (Connections)
Pictogramă Descriere
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APN navigator Pentru a configura Internet Explorer să
se conecteze prin unul dintre Numele de Punct de Acces
(APN):
APN WAP: APN implicit
APN Web: APN Internet presetat implicit
NOTĂ
Acest serviciu nu este disponibil în toate ţările. Pentru
informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii
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Pictogramă Descriere
Conexiuni (Connections) Pentru a configura unul sau
mai multe tipuri de conexiune modem pentru dispozitivul
dvs., precum dial-up prin telefon, GPRS şi altele, astfel încât
dispozitivul să se poată conecta la Internet sau la o reţea
locală privată.
Înregistrare domeniu (Domain Enroll) Conectaţi
dispozitivul dvs. la resursele companiei.
Config. GPRS Setează metoda de autentificare GPRS,
inclusiv Fără, Autentificare PAP şi Autentificare CHAP.
USB to PC Vă permite să conectaţi telefonul mobil la un PC
prin USB.
Wi-Fi Vă permite să personalizaţi setările Wi-Fi.
Wireless Manager Vă permite să gestionaţi toate setările
wireless, precum Wi-Fi, Bluetooth şi Telefon (Phone).
Setare GPS (GPS Setting) Setaţi tipul GPS fie ca GPS asistat
(Assited GPS), fie ca Autonom (Standalone).
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Pictogramă Descriere
Bluetooth Vă permite să personalizaţi setările Bluetooth.
Ceas şi alarme (Clocks & Alarms) Pentru a seta ceasul
dispozitivului la data şi ora fusului orar local sau la un fus
orar de vizită atunci când călătoriţi. De asemenea, alarmele
pot fi setate la zilele şi orele specificate din săptămână.
Blocare (Lock) Setaţi o parolă pentru dispozitivul dvs.
Sunet şi notificări (Sound & Notifications) Pentru a activa
sunetele pentru evenimente, notificări şi altele şi pentru a
seta tipul de notificare pentru diferite evenimente.
Astăzi (Today) Pentru a personaliza aspectul şi informaţiile
de afişat pe ecranul Astăzi.
Microsoft My Phone Pentru a sincroniza conţinutul
telefonului dvs. cu contul dvs. My Phone la http://myphone.
microsoft.com
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Introducerea şi căutarea informaţiilor
Puteţi seta diferite metode de introducere pe ecran, inclusiv aplicaţia de
recunoaştere a grupurilor de caractere (Block Recognizer), tastatura
(Keypad), aplicaţia de recunoaştere a literelor (Letter Recognizer),
tastatura LG XT9 (LG XT9 Keypad), LGJavaKey, funcţia de transcriere
(Transcriber). Pictograma Panou de introducere(Input Panel) apare
pe bara de meniu pentru a indica metoda de introducere selectată în
mod curent. Săgeata Selector introducere (afişată în partea dreaptă
a pictogramei Panou de introducere) deschide o listă de metode de
introducere disponibile. Meniul Note este utilizat în exemplele de mai jos.

Prezentarea panoului de introducere

e

e.
Panou de
introducere
(Tastatură LG XT9)
Pictogramă Panou de
introducere

Săgeată Selector introducere
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Introducerea şi căutarea informaţiilor
Pentru a schimba metoda de
introducere, atingeţi săgeata
Selector introducere.
Arată că metoda
Pictogramă de introducere
selectată este
Tastatura de pe ecran
Funcţia de transcriere.
Aplicaţia de
recunoaştere a
literelor sau aplicaţia
de recunoaştere
a grupurilor de
caractere
Tastatura XT9
LGJavaKey

Utilizarea tastaturii
Pentru a introduce text, simboluri
şi numere, puteţi tasta utilizând
fie tastatura QWERTY, caracterele
ABC sau tastatura standard de pe
50 ecran.
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Utilizarea tastaturii standard de
pe ecran
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Tastatura de pe ecran este
disponibilă atunci când este
posibilă introducerea textului.
Puteţi introduce text prin atingerea
tastelor de pe tastatura care este
afişată pe ecran.
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Introducerea textului utilizând
tastatura de pe ecran
Tastatura de pe ecran este
disponibilă atunci când este
posibilă introducerea textului.
Pentru a mări tastele, atingeţi
săgeata Selector introducere şi
apoi Opţiuni (Options). În lista
Metodă de introducere (Input
method), selectaţi Tastatură
(Keypad) şi apoi atingeţi Taste
mari (Large Keys).
Regula generală pentru
introducerea textului este
aceeaşi ca pentru un PC bazat
pe MS.
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Utilizarea aplicaţiei de
recunoaştere a literelor
Cu aplicaţia de recunoaştere a
literelor puteţi scrie litere, numere
şi punctuaţie în mod individual,
care sunt apoi transformate în text
introdus de la tastatură.
Introducerea textului utilizând
aplicaţia de recunoaştere a
literelor
Aplicaţia de recunoaştere a
literelor este disponibilă atunci
când introducerea textului este
posibilă.

Consultaţi pentru a vizualiza
versiunea demonstrativă pentru
scrierea caracterelor.

Utilizarea aplicaţiei de
recunoaştere a grupurilor
de caractere
Cu ajutorul aplicaţiei de
recunoaştere a grupurilor de
caractere, utilizaţi o singură apăsare
pentru a scrie litere, numere,
simboluri şi punctuaţie, care sunt
apoi transformate în text introdus
de la tastatură.

t
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Introducerea şi căutarea informaţiilor
Aplicaţia de recunoaştere
a grupurilor de caractere
este disponibilă atunci când
introducerea textului este
posibilă.
Cu ajutorul aplicaţiei de
recunoaştere a grupurilor de
caractere, utilizaţi o singură
apăsare pentru a scrie litere,
numere, simboluri şi punctuaţie,
care sunt apoi transformate în
text introdus de la tastatură.
Lista de cuvinte preferate va
dispărea dacă nu există un
răspuns de la utilizator în timp
de 6 secunde.
Introduceţi literele prin scriere în
zona abc (stânga) a casetei.
Introduceţi numerele prin scriere
în zona 123 (dreapta) a casetei.
Introduceţi simbolurile şi
punctuaţia prin atingere în una
din cele două zone ale casetei şi
apoi scrieţi caracterul dorit.
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Consultaţi pentru a vizualiza
versiunea demonstrativă pentru
scrierea caracterelor.

Tastatura XT9
Cu tastatura XT9, puteţi introduce
text atingând tastele afişate pe
ecran. Acesta este cel mai obişnuit
mod de a introduce text cu funcţia
de anticipare a cuvintelor.

Tastatura XT9 este disponibilă
atunci când introducerea textului
este posibilă.
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Introduceţi litere prin atingerea
tastelor etichetate cu literele
dorite.
Atingeţi pentru a activa
introducerea predictivă a textului
T9.
Atingeţi pentru a comuta între
tastaturi pentru numere, simboluri
şi text.
Apăsarea scurtă comută la
majusculă pentru o apăsare de
tastă, o apăsare lungă comută la
modul caps lock (toate literele cu
majuscule).
Modul XT9
.
În modul XT9 veţi vedea
Modul XT9 compară automat
literele introduse cu un dicţionar
intern pentru a stabili cuvântul
corect, fiind astfel necesare mai
puţine apăsări de taste decât în
modul de introducere tradiţională
a textului.

Această caracteristică este
cunoscută şi sub denumirea de
text predictiv. Această funcţie este
suportată doar în ecranul portret.
NOTĂ: Nu puteţi activa XT9 în
caseta de introducere Căutare.
Modul ABC
Puteţi introduce litere atingând
tasta etichetată cu litera dorită o
dată sau de mai multe ori, până
când este afişată litera corectă.
Atingeţi o dată pentru primele
litere şi de două ori pentru literele
următoare. Acest mod este
cunoscut ca mod de introducere
normală a textului.
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Introducerea şi căutarea informaţiilor
LGJavaKey
LGJavaKey este tasta de navigare
utilizată atunci când utilizaţi o
aplicaţie Java. Prin urmare, nu
puteţi introduce litere utilizând
LGJavaKey.

Utilizarea funcţiei de
transcriere
Funcţia de transcriere este
un program de recunoaştere
a scrisului de mână care vă
permite să scrieţi cursiv, de tipar
sau într-o combinaţie a celor
două. Funcţia de transcriere
54
LG GM750 | Ghidul utilizatorului

funcţionează transparent în
fundalul programelor, recunoscând
cuvintele cu ajutorul dicţionarului
integrat. Atunci când funcţia de
transcriere este activată, aceasta
interpretează mişcarea creionului
de tastare oriunde pe ecran ca
scris de mână. Pentru mai multe
informaţii despre utilizarea funcţiei
de transcriere, consultaţi Asistenţă
(Help) de pe dispozitivul dvs.
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Pentru a porni funcţia de
transcriere
1 Porniţi un program care acceptă
introducerea de către utilizator,
precum Word Mobile.
2 Atingeţi săgeata Selector
introducere şi atingeţi Funcţie
de transcriere (Transcriber).
Apare ecranul de introducere a
funcţiei de transcriere.
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Pentru a scrie utilizând funcţia
de transcriere
1 În cadrul unui program,
poziţionaţi cursorul în locul în
care doriţi să apară textul.
2 Utilizaţi creionul de tastare
pentru a scrie oriunde pe ecran.
Scrisul de mână va fi transformat
în text la scurt timp după ce
ridicaţi creionul de tastare de
pe ecran.
Pentru a introduce punctuaţia şi
simbolurile
Funcţia de transcriere dispune de
o tastatură pe ecran care oferă un
mod uşor de a adăuga punctuaţia
sau un simbol special la textul
existent.
Dintr-un program, atingeţi
pe bara cu instrumente a funcţiei
de transcriere. Tastatura rămâne
vizibilă până când atingeţi
butonul din nou.

NOTĂ: Pentru a repoziţiona
tastatura, atingeţi şi menţineţi
bara de titlu, apoi trageţi în locaţia
dorită.
Pentru a edita text
1 Într-un program, desenaţi o linie
peste textul pe care doriţi să-l
editaţi. Acest lucru funcţionează
doar dacă linia este trasată de la
stânga la dreapta.
2 După ce ridicaţi creionul de
tastare de pe ecran, linia va
dispărea şi textul selectat va fi
evidenţiat.
3 Efectuaţi una din acţiunile
următoare:
Rescrieţi textul.
Utilizaţi gesturile pentru a scrie
cu majuscule, a introduce un
spaţiu etc.
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Funcţia de Transcriere Gesturi
Atingeţi rapid cu creionul de
tastare pentru a edita textul sau a
introduce retur de car, spaţiu sau
tabulator.
Apăsaţi Pentru
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A introduce un retur
de paragraf în poziţia
cursorului.
Porţiunea orizontală a
gestului trebuie să fie de
cel puţin două ori mai
lungă decât porţiunea
verticală.
A introduce un spaţiu în
poziţia cursorului.
Porţiunea orizontală a
gestului trebuie să fie de
cel puţin două ori mai
lungă decât porţiunea
verticală.
A deplasa cursorul cu
un spaţiu în urmă şi a
şterge textul.
Efectuaţi gestul
desenând o linie de la
dreapta la stânga.
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Apăsaţi Pentru
A deschide meniul de
cuvinte alternative dacă
este selectat un cuvânt
sau tastatura funcţiei de
transcriere de pe ecran
dacă nu este selectat
niciun fel de text.
Efectuaţi gestul
desenând o linie
verticală în jos şi înapoi
în sus.
A schimba utilizarea
majusculelor pentru o
literă, un cuvânt sau un
bloc de text selectat.
Efectuaţi gestul prin
desenarea unei linii
verticale în sus.
A anula ultima acţiune.
Efectuaţi gestul prin
desenarea unei linii
verticale în sus şi înapoi
în jos.
A copia textul selectat.
Efectuaţi gestul prin
desenarea unei linii de
la stânga la dreapta şi
înapoi.
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A decupa textul selectat.
Efectuaţi gestul
desenând o linie de
la dreapta la stânga şi
înapoi.
A lipi textul copiat sau
decupat.
Efectuaţi gestul prin
desenarea unei linii
din colţul inferior al
ecranului în diagonală la
dreapta sus şi înapoi în
jos la dreapta.
A introduce un
tabulator.
Porţiunea orizontală a
gestului trebuie să fie de
cel puţin două ori mai
lungă decât porţiunea
verticală.

Bara cu instrumente a funcţiei de
transcriere
Apăsaţi Pentru
Puteţi seta opţiunile
funcţiei de transcriere
precum Direcţia de
scriere, Dicţionarele şi
Stenografie.
Puteţi seta forma
literelor ca scrisul dvs.
de mână.
Puteţi introduce
numere, punctuaţie şi
simboluri.

NOTĂ: De asemenea, puteţi
utiliza butoanele Enter, Spaţiu
şi Backspace de pe bara cu
instrumente a funcţiei de
transcriere.
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Apăsaţi Pentru
Puteţi schimba
metodele de
introducere a textului.
• Modul a. Acesta
este implicit pentru
recunoaşterea optimă
a scrisului de mână.
• Modul 123. Numerele
şi unele litere
sunt permise, iar
calculatorul este
activat.
• Modul A. Toate
literele devin automat
majuscule.
Dacă sunteţi în modul A
sau 123, recunoaşterea
se întoarce automat la
modul implicit după
ce ridicaţi creionul de
tastare.
Puteţi introduce un
spaţiu la cursor.
Puteţi introduce un
retur de paragraf la
cursor.
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Apăsaţi Pentru
Puteţi introduce
cursorul un spaţiu la
stânga.
Puteţi muta cursorul un
spaţiu la dreapta.
Mergeţi înapoi şi
ştergeţi tot textul.
Asistenţă
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Desenarea şi scrierea pe
ecran
Puteţi desena direct pe ecran sau
puteţi scrie pe ecran şi salva note
cu propriul scris de mână. Pentru
aceasta, trebuie să setaţi modul
de introducere din Note (Notes) la
Scriere (Writing).
Dacă preferaţi să utilizaţi scrisul
de mână sau să adăugaţi frecvent
desene la notele dvs., poate fi
util să setaţi Scriere ca modul de
introducere implicit. Dacă preferaţi
textul introdus de la tastatură,
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setaţi Introducere de la tastatură
(Typing) ca mod de introducere
implicit.

2 Scrieţi textul pe ecran.
3 Când aţi terminat, atingeţi OK
pentru a reveni la lista de note.

Pentru a seta modul de
introducere pentru Note
1 Atingeţi Start > Note (Notes).
2 În lista de note, atingeţi Meniu
(Menu) > Opţiuni (Options).
3 În caseta Mod implicit (Default
Mode), atingeţi una din
următoarele opţiuni:

NOTĂ: Pentru a selecta text scris de
mână, atingeţi şi menţineţi aproape
de scris. Imediat ce apar puncte şi
înainte ca acestea să formeze un
cerc complet, trageţi rapid peste
scris.
Dacă o literă se intersectează cu trei
linii paralele, aceasta este tratată ca
un desen în loc de text.
Pentru a desena într-o notă
1 Atingeţi Start > Note (Notes).
2 În lista de note, atingeţi Nou
(New).
3 Pentru a desena pe ecran,
utilizaţi creionul de tastare ca pe
un creion.
4 O casetă de selectare apare în
jurul desenului.
5 Când aţi terminat, atingeţi OK
pentru a reveni la lista de note.

Scriere (Writing) dacă doriţi să
desenaţi sau să introduceţi text
scris de mână într-o notă.
Introducere de la tastatură
(Typing) dacă doriţi să creaţi
o notă prin introducere de la
tastatură.
4 Atingeţi OK.
Pentru a scrie o notă
Atingeţi Start > Note (Notes).
1 În lista de note, atingeţi Nou
(New).
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NOTĂ: Pentru a selecta un desen
(de exemplu, pentru a-l copia sau
a-l şterge), atingeţi şi menţineţi
desenul pentru scurt timp. Atunci
când ridicaţi creionul de tastare,
desenul este selectat.

4

Înregistrarea unei note
Puteţi crea o înregistrare
individuală (notă vocală) sau puteţi
adăuga o înregistrare la o notă.
Pentru a crea o notă vocală
1 Atingeţi Start > Note (Notes).
2 Efectuaţi una din acţiunile
următoare:
Pentru a crea o înregistrare
individuală, înregistraţi din lista
de note.
Pentru a adăuga o înregistrare
la o notă, creaţi sau deschideţi
o notă.
3 Dacă nu vedeţi bara cu
instrumente Înregistrare, atingeţi
Meniu (Menu) > Vizualizare
60
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7

bară cu instrumente
Înregistrare (View Recording
Toolbar).
Ţineţi microfonul dispozitivului
dvs. aproape de gură sau altă
sursă de sunet. Apăsaţi butonul
de înregistrare din bara cu
instrumente Înregistrare.
Dacă adăugaţi o înregistrare la o
notă, atingeţi OK pentru a reveni
la lista de note atunci când
terminaţi.
Dacă înregistraţi atunci când o
notă este deschisă, o pictogramă
va apărea în notă.
Dacă creaţi o înregistrare
individuală, înregistrarea va
apărea în lista de note.

Pentru a înregistra o notă vocală
în timpul unui apel
1 Atingeţi Notă (Note) pe ecranul
de apel şi marcaţi pictograma de
înregistrare pentru a înregistra o
notă vocală în timpul unui apel.
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2 După ce aţi terminat
înregistrarea, un mesaj pop-up
va apărea după cum este indicat
mai jos.
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NOTĂ: Atunci când începeţi
înregistrarea în timpul unui apel,
nu există un semnal sonor de
notificare pentru a informarea
utilizatorului de la celălalt capăt.

Căutarea informaţiilor
Puteţi căuta fişiere şi alte elemente
stocate pe dispozitivul dvs. în
folderul Documentele mele sau
pe cardul de stocare. Puteţi căuta
după numele fişierului sau după
cuvânt.

De exemplu, puteţi căuta în
mesajele de e-mail, note, întâlniri,
contacte şi sarcini, precum şi în
Asistenţa online.
Pentru a căuta un fişier sau un
element
1 Atingeţi Start > Căutare în
telefon (Search Phone).
2 În Căutare după (Search for),
introduceţi numele fişierului,
cuvântul sau alte informaţii pe
care doriţi să le căutaţi.
3 Dacă aţi căutat acest element
înainte, atingeţi săgeata Căutare
după (Search for) şi selectaţi
elementul din listă.
4 În Tip (Type), selectaţi un tip
de date pentru a vă ajuta să
restrângeţi căutarea.
5 Atingeţi Căutare (Search).
6 În lista Rezultate (Results),
atingeţi elementul pe care doriţi
să-l deschideţi.
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Efectuarea unui apel sau a
unui apel video
1 Atingeţi
pentru a deschide
tastatura.
2 Introduceţi numărul de pe
tastatură. Pentru a şterge o cifră
apăsaţi tasta Ştergere.
3 Atingeţi tasta
sau
pentru a efectua
apelul. Atingeţi
pentru a
efectua apelul video.
4 Pentru a încheia apelul, apăsaţi
.
tasta
SFAT! Pentru a introduce
+ pentru efectuarea apelurilor
internaţionale, apăsaţi şi
menţineţi apăsată tasta
.
SFAT! Apăsaţi tasta
Pornire pentru a bloca ecranul
tactil şi a preveni efectuarea
unui apel din greşeală.
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Apelarea contactelor
1 Din ecranul de start atingeţi
pentru a deschide Contacte
(Contacts).
2 Derulaţi lista de contacte sau
introduceţi prima(ele) literă(e)
a(le) numelui contactului pe
care doriţi să îl apelaţi apăsând
.
pe
3 Din listă, atingeţi contactul pe
care doriţi să-l apelaţi şi selectaţi
numărul care trebuie utilizat
dacă aveţi mai multe numere
pentru contactul respectiv.
4 Atingeţi Apel vocal (Voice call)
sau Apel video (Video call).

Acceptarea şi respingerea
unui apel
Atunci când telefonul dvs. sună
sau
apăsaţi tasta de apelare
tasta Răspuns (Answer) pe ecran
pentru a răspunde.
Apăsaţi tasta de terminare
pentru a respinge un apel primit.

O

ţi

Opţiuni pentru apeluri primite
Difuzor - Atingeţi
pentru a activa
difuzorul telefonului. Atingeţi din nou pentru
dezactivare.
pentru a opri microfonul,
Mut - Atingeţi
astfel încât persoana cu care vorbiţi să nu vă
poată auzi.
Reţinere - Atingeţi
pentru a lăsa
apelantul în aşteptare.
Meniu - Selectaţi dintr-o listă cu opţiuni
suplimentare pentru apelurile primite

)

- Puteţi încheia convorbirea.
- Căutaţi contactele în timpul unui apel.
- Adăugaţi un memento în timpul unui
apel.
Tastatură - Atingeţi pentru a deschide o
tastatură numerică pentru a naviga prin
meniurile cu opţiuni numerotate, când
apelaţi servicii telefonice pentru asistenţă
clienţi sau alte servicii telefonice automate.
63

Apeluri
Opţiuni pentru apeluri video primite
Privat/Afişare – Atingeţi
pentru a activa
modul video privat (live). Atingeţi din nou pentru
dezactivare
pentru a opri
Mut/Sonor - Atingeţi
microfonul, astfel încât persoana cu care vorbiţi să
nu vă poată auzi
Standard/Fin – Atingeţi
pentru a solicita
interlocutorului să controleze calitatea video
Captură – Apăsaţi butonul pentru cameră pentru
a captura imaginea de la interlocutor.
Meniu - Selectaţi dintr-o listă cu opţiuni
suplimentare pentru apelurile primite
- Puteţi încheia convorbirea.
Zoom – Atingeţi
camerei curente.
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pentru a mări imaginea

Extern/Intern – Atingeţi
pentru a comuta
camera între cea internă şi externă
Tastatură - Atingeţi pentru a deschide o
tastatură numerică pentru a naviga prin meniurile
cu opţiuni numerotate, când apelaţi servicii
telefonice pentru asistenţă clienţi sau alte servicii
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3

Reglarea volumului unui
apel

ru

să

Pentru a regla volumul în timpul
unui apel, utilizaţi butoanele
Sus şi Jos de pe partea dreaptă a
telefonului.

Apelarea rapidă

tru

a

rile

icii

Puteţi atribui un număr de apelare
rapidă unui contact utilizat
frecvent.
1 Din ecranul de start atingeţi
pentru a deschide Contacte
(Contacts).
2 Atingeţi Meniu (Menu) şi
selectaţi Apelări rapide (Speed
dials).
3 Serviciul de mesagerie vocală
este deja setat în poziţia 1 de
apelare rapidă. Nu puteţi să-l
modificaţi. Atingeţi orice alt
număr pentru a atribui apelare
rapidă pentru un contact.

4 Se va deschide lista de contacte.
Selectaţi contactul căruia doriţi
să-i atribuiţi acel număr atingând
o dată numărul de telefon
respectiv.
Pentru a apela un număr cu apelare
din ecranul
rapidă atingeţi
de start, apoi apăsaţi şi ţineţi
apăsat numărul atribuit până când
contactul apare pe ecran. Apelul
se va efectua în mod automat, fără
a fi necesar să atingeţi Apel vocal
(Voice call).

Vizualizarea jurnalelor de
apeluri
Din ecranul de start, atingeţi
,
apoi atingeţi Istoric recent (Recent
history) din fila COMUNICARE
(COMMUNICATION).
Sau, puteţi merge la acest meniu
apăsând Tastă Trimitere (Send Key)
> Meniu (Menu) > Istoric apeluri
(Call History).
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Apeluri

C

Vizualizaţi o listă completă a
apelurilor efectuate, primite şi
nepreluate.

Că

SFAT! Din orice jurnal de
apeluri atingeţi Meniu (Menu) şi
Ştergere toate apelurile (Delete
all calls) pentru a şterge toate
elementele înregistrate.
SFAT! Atingeţi o singură
înregistrare din jurnalul de
apeluri pentru a vedea data, ora
şi durata apelului.

D
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2

D
1

2

A
1
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Contacte
Căutarea unui contact
Din ecranul de start
1 Din ecranul de start atingeţi
pentru a deschide Contacte
şi
(Contacts). Atingeţi
introduceţi numele contactului
utilizând tastatura.
2 Atingeţi Apel video (Video
call) sau Apel vocal (Voice call)
sau tasta
pentru a efectua
apelul.
Din meniul principal
1 Atingeţi
, apoi atingeţi
Contacte (Contacts) din fila
COMUNICARE
(COMMUNICATION).
2 Atingeţi Meniu (Menu) şi
Căutare (Search).

Adăugarea unui contact nou
1 Din ecranul de start atingeţi
şi atingeţi Meniu (Menu) şi
Contact nou (New contact).

2 Alegeţi dacă salvaţi contactul în
Telefon (Handset) sau SIM.
3 Dacă doriţi să adăugaţi o
imagine pentru fiecare contact,
atingeţi Adăugare imagine
(Add picture).
4 Introduceţi numele şi prenumele
noului contact. Nu trebuie să le
introduceţi pe amândouă, dar
trebuie să introduceţi cel puţin
unul.
5 Introduceţi numerele şi alocaţi
un tip la fiecare dintre numere.
6 În cele din urmă, adăugaţi o
adresă de e-mail.
7 Alocaţi contactul unuia sau
mai multor grupuri, alegând
între Niciun grup (No group),
Afaceri (Business), Personal,
Familie (Family), Sezonier
(Seasonal) sau orice grupuri pe
care le-aţi creat.
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Contacte
8 De asemenea, puteţi să adăugaţi
Ton de apel (Ring Tone),
Pagina Web (Web page),
Adresa de acasă (Home
address), Numele companiei
(Company name), Titlul
postului (Job title), Adresa
biroului (Office loc), Memento
(Memo) etc., făcând clic pe
butonul Mai multe (More) .
9 Atingeţi OK pentru a salva
contactul.

Crearea unui grup
1 Din ecranul de start
şi apoi atingeţi
atingeţi
Contacte (Contacts) din fila
COMUNICARE.
2 Atingeţi Meniu (Menu) şi
selectaţi Grup nou(New Group).
3 Introduceţi un nume pentru
noul grup.
4 Atingeţi OK pentru a salva
grupul.
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NOTĂ: Dacă ştergeţi un grup,
contactele atribuite grupului
respectiv nu se vor pierde. Ele vor
rămâne în Contacte.
SFAT! Puteţi edita un grup
existent atingând o dată grupul
selectat. Alegeţi Vizualizare
membri (View members),
Editare grup (Edit the group),
Trimitere mesaj (Send message),
Trimiteţi carte de vizită (Send
businesscard) sau Ştergere grup
(Delete group).

Utilizarea opţiunilor dvs. de
contact
1 Atingeţi Contacte (Contacts)
din fila COMUNICARE
(COMMUNICATION), apoi
atingeţi Meniu (Menu) şi Setări
(Settings).
2 De aici puteţi regla următoarele
setări:

V
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Afişaţi numele (Display name)
- Alegeţi dacă doriţi să afişaţi mai
întâi prenumele sau numele unui
contact.

Vizualizarea informaţiilor
1 Atingeţi v din fila COMUNICARE
(COMMUNICATION), atingeţi
Meniu (Menu) şi atingeţi
Informaţii (Information).
2 De aici puteţi vizualiza Nr.
apelare servicii (Service Dial
Numbers), Numere proprii
(Own Numbers), Informaţii
memorie (Memory Info)
(spaţiul rămas în memorie)
şi Cartea mea de vizită (My
Business Card).

SFAT! Pentru a adăuga
propria carte de vizită, selectaţi
Cartea mea de vizită (My
business card) şi introduceţi
detaliile dvs., la fel ca pentru un
contact. Atingeţi OK pentru a
termina.

Transferul contactelor
Pentru a transfera contactele de
pe cartela SIM în telefon:
1 Din fila COMUNICARE
(COMMUNICATION), atingeţi
Contacte (Contacts), apoi
atingeţi Meniu (Menu) şi
selectaţi Schimbare locaţie
(Change location).
2 Atingeţi Copiere în telefon
(Copy to handset).
3 Selectaţi numele unul câte unul
şi atingeţi OK.

e
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Mesagerie
Mesagerie
Telefonul GM750 combină SMS şi
MMS într-un meniu uşor de utilizat
şi intuitiv.
Există două moduri pentru
introducerea mesajelor:
1 Din ecranul de start, atingeţi
, apoi derulaţi la Mesaj
sau
(Message) din fila COMUNICARE
(COMMUNICATION).

Trimiterea unui mesaj
1 Atingeţi
apoi Scriere mesaj
nou (Write New Message)
pentru a începe compunerea
unui mesaj nou
2 Atingeţi Către (To) pentru
a introduce numărul
destinatarului sau atingeţi
pentru a deschide contactele.
După ce introduceţi numărul
destinatarului, vă puteţi întoarce
la ecranul de compunere a
mesajului atingând OK. Puteţi
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adăuga mai multe contacte.
3 Când aţi terminat, atingeţi caseta
de mesaje de mai jos pentru a
compune mesajul text.
pentru a introduce
4 Atingeţi
Fotografie, Videoclip, Sunet sau
Altele.
.
5 Atingeţi OK apoi apăsaţi

Foldere de mesaje
Structura folderului de mesagerie
este prezentată mai jos.
Primite (Inbox) - Toate mesajele
primite sunt stocate în acest folder.
De aici le puteţi vedea şi şterge şi
puteţi efectua alte funcţii.
De trimis (Outbox) - Este un folder
de stocare temporară a mesajelor
până când acestea sunt trimise.
Elemente trimise (Sent Items) Mesajele care au fost trimise sunt
stocate în acest folder.
Ciorne (Drafts) - Dacă nu terminaţi
de scris un mesaj, puteţi salva în
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acest folder ce aţi scris până în acel
moment.
Casetă listă mesaje (Threaded
Box) - Puteţi vedea mesaje pe
măsură ce le trimiteţi sau le primiţi,
în mod similar unui client de
mesagerie instantanee.
Folderele mele (My Folders) Creaţi foldere pentru a stoca
mesajele.
Elemente şterse (Deleted Items) Mesajele pe care le-aţi şters sunt
stocate în acest folder.

Modificarea setărilor unui
mesaj text
Setările mesajelor pentru telefonul
GM750 sunt predefinite, deci puteţi
trimite imediat mesaje. Aceste
setări pot fi modificate conform
preferinţelor dvs.
Derulaţi Setări mesaj (Message
Settings) din fila SETĂRI şi atingeţi
Mesaj text (Text Message). Puteţi

modifica următoarele:
Centru SMS (Text message
center) - Introduceţi detaliile
centrului dvs. SMS.
Raport de livrare (Delivery
Report) - Deplasaţi comutatorul
către stânga pentru a primi
confirmarea că mesajele dvs.
au fost livrate. Această funcţie
este activă doar dacă sunt
îndeplinite o serie de condiţii;
reţeaua expeditorului, reţeaua
destinatarului şi dispozitivul
Windows Mobile al destinatarului
o acceptă.
Salvaţi mesajul trimis (Save sent
message) - Pornit (On)/Oprit (Off)

Modificarea setărilor unui
mesaj multimedia
Setările mesajelor pentru telefonul
GM750 sunt predefinite, deci puteţi
trimite imediat mesaje. Aceste
setări pot fi modificate conform
preferinţelor dvs.
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Mesagerie
În meniul Mesaj (Message),
atingeţi Setări (Settings), apoi
selectaţi Mesaj multimedia
(Multimedia message).
Puteţi efectua o modificare la
următoarele:
Centru MMS (MMS Center) Introduceţi detaliile centrului dvs.
MMS.
Mod de preluare
Preluare imediată (Retrieve
Immediately)
Pornit (On): Primiţi mesajele
MMS imediat.
Oprit (Off): Primiţi doar
notificări. Descărcare doar
în reţeaua de reşedinţă
(Download on Home
Network) va fi setată la Oprit
(Off).
Descărcare doar în reţeaua
de reşedinţă (Download on
Home Network only) Pornit (On)/Oprit (Off)
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Respingere toate mesajele
(Reject all message) - Alegeţi
să nu primiţi niciun mesaj MMS
- Pornit (On)/Oprit (Off).
Raport de livrare (Delivery
Report) - Alegeţi să permiteţi şi/
sau să solicitaţi un raport de livrare
- Solicitare raport (Request report)
[Pornit (On)/Oprit (Off)], Permisiune
raport (Allow report) [Pornit (On)/
Oprit (Off)].
Raport de citire (Read Report)
- Alegeţi să permiteţi şi/sau să
solicitaţi o confirmare de citire
- Solicitare raport (Request report)
[Pornit (On)/Oprit (Off)], Permisiune
raport (Allow report) [Pornit (On)/
Oprit (Off)].
Clasă de mesaje (Message class)
- Alegeţi clasa de mesaje - Personal,
Mesaj publicitar (Advertisement),
Informativ (Informational) şi Auto.
Prioritate (Priority) - Alegeţi
nivelul de prioritate pentru MMS
- prioritate Scăzută (Low), Normală
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(Normal) sau Înaltă (High).
Perioadă de valabilitate (Validity
period) - Alegeţi cât timp este
stocat mesajul dvs. în centrul de
mesaje - 1 oră, 6 ore, 12 ore, 1 zi, 3
zile sau Maxim.
Salvare mesaj trimis (Save sent
message) - Alegeţi dacă salvaţi
mesajul după trimitere - Pornit
(On)/Oprit (Off).
Ora livrării (Delivery time)Alegeţi cât se aşteaptă înainte ca
un mesaj să fie trimis - Imediat,
După 1 oră, După 1 zi sau După 1
săptămână.
Durată diapozitiv (Slide duration)
- Alegeţi cât timp vor apărea afişate
pe ecran diapozitivele - 2 secunde,
3 secunde, 4 secunde, 5 secunde
etc.
Memorie în uz (Memory in
use) - Memorie telefon (Handset
memory)/Memorie externă
(External memory)

Setări email
Cu ajutorul telefonului GM750
puteţi rămâne conectat la e-mail
atunci când sunteţi în deplasare.
Setarea unui cont de e-mail POP3
sau IMAP4 se poate face rapid şi
uşor.
1 Atingeţi
din ecranul
de start şi derulaţi E-mail
din fila COMUNICARE
(COMMUNICATION).
2 Pentru a crea un mesaj nou,
alegeţi MSExchange şi selectaţi
Scriere e-mail (Write E-mail).
NOTĂ: Aveţi nevoie de următoarele
informaţii de la furnizorul dvs.
de reţea: Adresă server, Nume
domeniu, Nume utilizator, Parolă.
Este posibil, de asemenea, să aveţi
nevoie de instalarea certificatului
distribuit de furnizorul de reţea
pentru dispozitivul dvs.
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Setări email prin Microsoft®
Exchange Server
1 Din ecranul de start sau din
meniul Start, atingeţi pictograma
pentru e-mail > Setări (Settings)
> Adăugare cont (Add account)
> MSExchange.
2 Introduceţi adresa de e-mail,
parola, numele domeniului şi
adresa de server.
3 Selectaţi “Căutare automată
(Automatic Search)” pentru
a obţine setările de e-mail
automat prin Internet.
4 Dacă setările serverului nu sunt
detectate, introduceţi-le manual,
apoi atingeţi “OK”.

Setări email prin alţii
1 Din ecranul de start sau din
meniul Start, atingeţi pictograma
pentru e-mail > Setări (Settings)
> Adăugare cont (Add account).
2 Selectaţi Altele (Others).
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3 Introduceţi Adresa de e-mail
(Email Address), Parola de e-mail
(Email Password), Numele de
afişare cont (Account Display
Name) şi Nume propriu (My
Name).
NOTĂ: Dacă nu introduceţi
numele, antetul adresei de e-mail
va fi salvat automat.
NOTĂ: La un furnizor de
e-mail specific, cum ar fi hotmail,
utilizatorul trebuie să introducă
de la tastatură numele complet al
contului cu domeniu în câmpul
“conectare server de ieşire” (de ex.:
sample@hotmail.com)

Trimiterea unui email /
Scrierea unui email nou
1 Din ecranul de start sau din
meniul Start, atingeţi pictograma
pentru e-mail >Atingeţi
MSExchange > Atingeţi “Scriere
e-mail (Write E-mail)”.
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2 Atingeţi chiar lângă şi
atingeţi To/Cc/Bcc.
3 Pentru a introduce titlul, atingeţi
Subiect (Subject).
4 Puteţi să ataşaţi un fişier video
sau foto atunci când atingeţi
în colţul din partea dreaptă sus
al ecranului.
pentru a trimite
5 Atingeţi
e-mailul.

de răspuns > Atingeţi Răspuns
(Reply)/ Răspuns la toate
(Reply all)/Redirecţionare
(Forward).
2 Introduceţi conţinutul pe care
doriţi să-l trimiteţi.
3 Atingeţi Trimitere (Send).

NOTĂ: S-ar putea ca un e-mail să
nu fie salvat în De trimis, în funcţie
de contul dvs. de mail sau politica
de server.

Atingeţi pictograma pentru e-mail
şi atingeţi Meniu (Menu) în colţul
din dreapta al ecranului, apoi
atingeţi Setări (Settings).
Linie de previzualizare (Preview
Line) - Vă permite să setaţi linia de
previzualizare.
Sunete de alertă (Alert Sounds) Setaţi sunetul de alertă atunci când
primiţi un e-mail.
Semnătură (Signature) - Definiţi
dacă doriţi să combinaţi o
semnătură cu mesajul în mod
automat.

Trimiterea unui email /
Răspunderea la un email
Puteţi răspunde la sau redirecţiona
un e-mail.
1 Din ecranul de start sau din
meniul Start, atingeţi pictograma
pentru e-mail > Atingeţi
MSEXchange > Atingeţi Primite
(Inbox) > Atingeţi pictograma

Modificarea setării pentru
email
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C

Font - Setaţi dimensiunea şi tipul
fontului.
Mesaj nesolicitat (Spam
Message) - Setaţi pentru a sorta
mesajele nesolicitate.
Când se şterg mesajele (When
Deleting Messages) - Definiţi dacă
e-mailul rămâne sau nu pe server.
Restricţie de descărcare e-mail
(E-mail Download Restriction) Setaţi condiţia pentru preluarea emailului de pe server.
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Messenger
NOTĂ: Acest serviciu nu este
disponibil în toate ţările. Pentru
informaţii suplimentare, contactaţi
furnizorul de servicii.
Puteţi comunica cu alte persoane
utilizând acest meniu. Messenger
poate fi utilizat doar cu o cartela
SIM şi o ţară care acceptă serviciul.
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Camera
Fotografierea rapidă
1 Pentru activare, apăsaţi tasta
pentru cameră din partea
dreaptă a telefonului mai mult
de 0,5 sec.
2 Ţinând telefonul în poziţie
orizontală, direcţionaţi obiectivul
către subiectul pe care doriţi să-l
fotografiaţi.
3 Apăsaţi uşor şi menţineţi apăsat
butonul de captură.
4 Când caseta de focalizare
devine verde, camera a focalizat
subiectul.
5 Apăsaţi ferm butonul de captură;
fotografia va fi realizată.

După ce aţi realizat
fotografia

Atingeţi pentru a trimite
fotografia ca Mesaj, E-mail sau prin
Bluetooth.
Atingeţi pentru a şterge
imaginea.
Atingeţi pentru a realiza imediat
o altă fotografie. Fotografia dvs.
curentă va fi salvată.
Atingeţi pentru a utiliza
imaginea ca Fundal (Wallpaper) sau
Imagine contact (Contact Image).

Fotografia realizată se va afişa pe
ecran. Numele imaginii este afişat
împreună cu patru pictograme în
partea dreaptă.
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Camera
Vizorul

Re
Înapoi - Atingeţi pentru a reveni la
ecranul de start.
Modul Cameră - Afişează modul în
care se află camera: Video sau Foto şi
poate fi utilizat de asemenea pentru
realizarea fotografiilor.
Galerie - Atingeţi această pictogramă
pentru a vizualiza galeria.

Expunere - Consultaţi Reglarea expunerii.
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Mod scenă - Selectaţi modul scenă, inclusiv Normal, Noapte (Night), Lumină de
fundal (Backlight), Peisaj (Landscape), Portret (Portrait), Portret nocturn (Night
portrait), Plajă (Beach), Petrecere (Party) şi Sport.
Mod cameră - Puteţi schimba modul cameră. Puteţi comuta la setările
Fotografiere continuă (Continuous shot), Foto cadru (Frame shot), Panoramă,
Cameră video, Cameră internă (Inner camera), Pe tot ecranul (Full screen) şi
Resetare setări (Reset settings).
Setări - Atingeţi această pictogramă pentru a deschide meniul de setări.
Consultaţi Utilizarea setărilor avansate. Vă permite să configuraţi opţiunile
Dimensiune imagine (Image size), Vizualizare grilă (Grid View), Sunet declanşator
(Shutter sound), Ascundere pictograme (Hide icons), Memorie în uz (Memory in
use), Calitate imagine (Image quality), Cronometru (Timer), Balans tonuri de alb
(White balance) şi Efect culoare (Color effect).
SFAT! Puteţi închide toate
opţiunile de scurtătură, pentru ca ecranul vizorului să fie mai liber. Este suficient să
atingeţi o dată centrul vizorului. Pentru a reafişa opţiunile atingeţi din nou ecranul.
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Reglarea expunerii
Expunerea defineşte şi controlează
cantitatea de lumină care intră în
imagine.
O imagine cu contrast redus va
apărea întunecată, pe când o
imagine cu contrast ridicat va
apărea mult mai luminoasă.
1 Atingeţi
.
2 Glisaţi indicatorul de contrast
de-a lungul barei spre pentru
o expunere mai redusă, adică o
imagine întunecată sau către
pentru o expunere mai ridicată,
adică o imagine mai luminoasă.

Dimensiune imagine (Image
size) - Schimbaţi dimensiunea
fotografiei pentru a economisi
spaţiu de memorie sau pentru a
realiza o fotografie de dimensiune
adecvată pentru un contact.
Efect culoare (Color effect) Alegeţi un ton de culoare pentru
a-l utiliza pe fotografia nouă.
Vizualizaţi un efect de culoare
alegând între Oprit, Negativ,
Sepia, Mono, Lichid, Embosare,
Schiţă, Roşu, Verde şi Solarizare.

Utilizarea setărilor avansate

Balans tonuri de alb (White
balance) - Alegeţi dintre
Automat, Incandescent, Însorit,
Fluorescent şi Înnorat.

Din vizor atingeţi pentru a
deschide toate opţiunile de setări
avansate.
Puteţi modifica setările camerei
derulând meniul circular. După
selectarea opţiunii adecvate,
atingeţi butonul OK.

Temporizator (Timer) Temporizatorul automat vă permite
să setaţi o perioadă de timp după
ce butonul de captură este apăsat.
Selectaţi Oprit, 3 secunde, 5
secunde sau 10 secunde. Această
opţiune este ideală dacă doriţi să
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Camera
fiţi inclus într-o fotografie.
Calitate imagine (Image quality)
- Alegeţi dintre Super-fin, Fin şi
Normal. Cu cât calitatea este mai
fină, cu atât fotografia este mai
clară. Totuşi, dimensiunea fişierului
va creşte în consecinţă, ceea ce
înseamnă că veţi putea stoca
mai puţine fotografii în memoria
telefonului.
Memorie în uz (Memory in use)
- Alegeţi dacă salvaţi fotografiile
în memoria telefonului sau în
memoria externă.
Ascundere pictograme (Hide
icons) - Selectaţi dacă doriţi să
ascundeţi automat sau manual
pictogramele din meniul camerei.
Sunet declanşator (Shutter
sound) - Selectaţi unul dintre cele
patru sunete pentru declanşator
sau oprit pentru a realiza fotografia
în mod silenţios.
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Vizualizare grilă (Grid view) Alegeţi dintre Oprit, Cruce simplă
sau Împărţire în trei
SFAT! Când închideţi
camera foto, toate setările vor
reveni la modul implicit, cu
excepţia opţiunilor Dimensiune
imagine, Vizualizare grilă,
Sunet declanşator, Ascundere
pictograme şi Calitate imagine.
Orice setare care nu este
implicită va trebui resetată, de
exemplu efectul de culoare.
Verificaţi aceste setări înainte de
a face următoarea fotografie.
SFAT! Meniul de setări
este suprapus vizorului,
astfel încât dacă schimbaţi
elemente care ţin de culoarea
sau calitatea imaginii, puteţi
vedea modificarea imaginii
într-o previzualizare în spatele
meniului de setări.
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Modificarea rezoluţiei
imaginii

Alegerea unui efect de
culoare

Cu cât imaginea are mai mulţi
pixeli, cu atât dimensiunea
fişierului va fi mai mare, ceea ce
înseamnă că fişierele ocupă mai
mult spaţiu în memorie. Dacă doriţi
să stocaţi mai multe fotografii în
telefon, puteţi reduce numărul
de megapixeli, pentru a reduce
dimensiunea fişierelor.

1 Utilizând vizorul, atingeţi din
colţul din stânga sus.
2 Selectaţi Efect culoare (Color
effect) din meniul Previzualizare.
3 Există zece opţiuni pentru tonul
de culoare: Oprit, Negativ,
Sepia, Mono, Lichid, Embosare,
Schiţă, Roşu, Verde sau
Solarizare.
4 După ce aţi făcut alegerea,
puteţi închide meniul pentru
tonul de culoare selectând OK.
Acum sunteţi pregătit pentru
fotografiere.

1 Utilizând vizorul, atingeţi din
colţul din stânga sus.
2 Selectaţi Dimensiune imagine
(Image sieze) din meniul
Previzualizare.
3 Selectaţi una dintre cele şase
rezoluţii disponibile (5M:
2560x1920, 3M: 2048x1536,
2M: 1600x1200, 1M: 1280x960,
640x480, 320x240).

SFAT! Puteţi modifica o
fotografie color în fotografie albnegru sau sepia, dar nu puteţi
schimba o fotografie alb-negru
sau sepia în fotografie color.
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Camera
Utilizarea camerei interne
Telefonul LG GM750 are o cameră
internă de 640x480 atât pentru
apeluri video, cât şi pentru
fotografiere.
1 Pentru a comuta la camera
apoi
internă, atingeţi
selectaţi Cameră internă
(Inner camera) din meniul
Previzualizare.
2 După câteva secunde veţi apărea
în vizor. Pentru a fotografia,
apăsaţi butonul de captură în
mod normal.
3 După ce aţi realizat fotografia,
sunt disponibile aceleaşi opţiuni
ca şi pentru o fotografie realizată
cu camera principală.
4 Pentru a reveni la camera
şi apoi
principală, atingeţi
selectaţi Cameră externă
(Outer Camera) din meniul
Previzualizare.
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Vizualizarea fotografiilor
salvate
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Puteţi accesa fotografiile salvate
din modul cameră. Atingeţi pur şi
şi galeria foto va apărea
simplu
pe ecran.
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Camera video
Realizarea unui videoclip
rapid
1 Apăsaţi tasta pentru cameră de
pe partea dreaptă a telefonului.
şi selectaţi
2 Apoi atingeţi
Cameră video (Video camera)
pentru a comuta la modul video.
3 Vizorul camerei video va apărea
pe ecran.
4 Ţinând telefonul în poziţie
orizontală, direcţionaţi obiectivul
către subiectul videoclipului.
5 Apăsaţi o dată butonul de
captură pentru a începe
înregistrarea.

7 Atingeţi
de pe ecran pentru
a opri înregistrarea.

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

Play

6 Rec va apărea în partea
inferioară a vizorului, iar
cronometrul din partea
inferioară va afişa durata
videoclipului.
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Camera video
Atingeţi pentru a trimite o
fotografie ca Mesaj (Message),
E-mail sau prin Bluetooth.
Atingeţi pentru a şterge
videoclipul pe care tocmai l-aţi
realizat şi confirmaţi atingând Da
(Yes). Vizorul va apărea din nou.
Atingeţi pentru a efectua
imediat o nouă înregistrare video.
Înregistrarea video curentă va fi
salvată.
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Vizorul
Înapoi - Atingeţi pentru a reveni la
ecranul de start.
Începutul înregistrării

Galerie - Atingeţi această
pictogramă pentru a vizualiza
galeria.
Expunere
Mod scenă
Modul Cameră
Setări - Atingeţi această pictogramă pentru a deschide meniul de setări.

SFAT! Puteţi închide toate opţiunile de scurtătură,
pentru ca ecranul vizorului să fie mai liber. Este
suficient să atingeţi o dată centrul vizorului.
Pentru a reafişa opţiunile atingeţi din nou ecranul.
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Camera video
Reglarea expunerii
Expunerea defineşte diferenţa
dintre zonele luminoase şi
întunecate dintr-o imagine. O
imagine cu contrast redus va
apărea întunecată, pe când o
imagine cu contrast ridicat va
apărea mult mai luminoasă.
1 Atingeţi
.
2 Glisaţi indicatorul de contrast
de-a lungul barei spre pentru
o expunere mai redusă, adică o
imagine întunecată sau către
pentru o expunere mai ridicată,
adică o imagine mai luminoasă.

Utilizarea setărilor avansate
Utilizând vizorul, atingeţi pentru
a deschide toate opţiunile pentru
setări avansate.
Puteţi regla setările camerei video
derulând meniul circular. După
selectarea unei opţiuni, atingeţi
butonul OK.
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Dimensiunea videoclipului
- Modificaţi rezoluţia videoclipului
pentru a salva spaţiu de memorie.
Selectaţi o rezoluţie a videoclipului
între 400 x 240, 320 x 240, 176 x
144 şi 128 x 96.
Vizualizare grilă (Grid view)
- Alegeţi dintre Oprit, Cruce simplă
sau Împărţire în trei.
Voce (Voice) - Alegeţi Mut (Mute)
pentru a înregistra un videoclip
fără sunet.
Ascundere pictograme (Hide
icons) - Selectaţi dacă doriţi să
ascundeţi automat sau manual
pictogramele din meniul camerei.
Memorie în uz (Memory in use)
- Alegeţi dacă salvaţi videoclipurile
în memoria telefonului (Handset
memory) sau în memoria externă
(External memory).
Calitatea videoclipului (Video
quality) - Alegeţi dintre Super-fin
(Super Fine), Fin (Fine) şi Normal.
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Cu cât este mai fină calitatea, cu
atât va fi mai clar videoclipul. În
consecinţă, dimensiunea fişierului
va creşte, ceea ce înseamnă că veţi
putea stoca mai puţine videoclipuri
în memoria telefonului.
Durată (Duration) - Setaţi limita
duratei videoclipului. Alegeţi
între Normal şi MMS pentru a
limita dimensiunea maximă a
videoclipului pentru a-l trimite ca
MMS.

dintre Auto, Incandescent, Însorit
(Sunny), Fluorescent sau Înnorat
(Cloudy).
Efect culoare (Color effect) Alegeţi un ton de culoare pentru
a-l utiliza pentru videoclip. Selectaţi
un ton de culoare dintre Oprit
(Off), Negativ (Negative), Sepia,
Mono, Lichid (Aqua), Embosare
(Emboss), Schiţă (Sketch), Roşu
(Red), Verde (Green) şi Solarizare
(Solarize).

SFAT! Dacă alegeţi durata MMS,
folosirea unei calităţi mai reduse
a imaginii vă permite să realizaţi
un videoclip mai lung.

Modificarea rezoluţiei video

Balans tonuri de alb (White
balance) - Balansul tonurilor de
alb permite ca părţile albe ale
videoclipului dvs. să apară realist.
Pentru a regla corect balansul
tonurilor de alb din cameră, ar
putea fi necesar să determinaţi
condiţiile de luminozitate. Alegeţi

Cu cât imaginea are mai mulţi
pixeli, cu atât dimensiunea
fişierului va fi mai mare, ceea ce
înseamnă că fişierele ocupă mai
mult spaţiu în memorie. Dacă doriţi
să stocaţi mai multe videoclipuri pe
telefon, le puteţi modifica rezoluţia
pentru a micşora fişierele.
1 Utilizând vizorul, atingeţi din
colţul din stânga sus.
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Camera video
2 Selectaţi Dimensiunea
videoclipului (Video size) din
meniul Previzualizare. Selectaţi
una dintre cele patru rezoluţii:
1. 400 x 240
2. 320 x 240
3. 176 x 144
4. 128 x 96

Alegerea unui efect de
culoare
1 Utilizând vizorul, atingeţi din
colţul din stânga sus.
2 Selectaţi Efect culoare (Color
Effect) din meniul Previzualizare.
3 Există zece opţiuni pentru
efectul de culoare: Oprit (Off),
Negativ (Negative), Sepia,
Mono, Lichid (Aqua), Embosare
(Emboss), Schiţă (Sketch),
Roşu (Red), Verde (Green) sau
Solarizare (Solarize).
4 Atingeţi tonul de culoare pe care
doriţi să-l folosiţi.
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Utilizarea camerei video
interne

V
sa

1 Pentru a comuta la camera
apoi
internă, atingeţi
selectaţi Cameră internă
(Inner camera) din meniul
Previzualizare.
2 După câteva secunde veţi
apărea în vizor. Pentru a începe
înregistrarea videoclipului,
apăsaţi butonul de captură în
mod normal. Apăsaţi din nou
pentru a opri înregistrarea.
3 După ce aţi realizat videoclipul,
sunt disponibile opţiuni ca şi
pentru o înregistrare video care
utilizează camera principală.
4 Pentru a reveni la camera
principală, atingeţi
şi
apoi Cameră externă (Outer
camera).

1
2
3

Vizionarea videoclipurilor
salvate
1 În vizor, atingeţi .
2 Pe ecran va apărea galeria.
3 Atingeţi videoclipul pe care
doriţi să-l urmăriţi.
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Multimedia
Puteţi stoca fişiere multimedia în
memoria telefonului dvs. pentru
a accesa uşor toate fotografiile,
sunetele, videoclipurile şi jocurile
dvs. De asemenea, puteţi salva
fişierele pe un card de memorie.
Utilizarea unui card de memorie
vă permite să eliberaţi spaţiu în
memoria telefonului dvs.
Pentru a accesa meniul Multimedia,
apoi selectaţi
atingeţi
Fişierele mele (My Files) din fila
MULTIMEDIA. Puteţi deschide
o listă cu folderele în care sunt
stocate toate fişierele multimedia.

Imagini
Fotografiile mele (My Pictures)
conţine o listă de imagini, inclusiv
imaginile implicite pre-încărcate pe
telefonul dvs., imaginile descărcate
şi imaginile realizate cu ajutorul
camerei foto a telefonului.
90
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Meniul de opţiuni pentru
Fotografiile mele
Opţiunile disponibile în folderul
Fotografiile mele (My Pictures)
depind de tipul de imagine
selectat. Toate opţiunile vor fi
disponibile pentru fotografiile
efectuate cu ajutorul camerei
telefonului.

Trimiterea unei fotografii
1 Pentru a trimite o fotografie
selectaţi-o pe cea dorită.
2 Atingeţi Meniu (Menu) şi
selectaţi Trimitere (Send).
Alegeţi dintre Mesaj (Message),
E-mail, Bluetooth.
3 Dacă alegeţi Mesaj (Message)
sau E-mail, fotografia va fi
ataşată la mesaj, iar dvs. puteţi
scrie şi expedia mesajul în mod
normal. Dacă alegeţi Bluetooth,
telefonul dvs. va căuta un
dispozitiv căruia să îi expediaţi
fotografia.
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Utilizarea unei fotografii
Puteţi alege imagini pentru
utilizare ca fundal, contact, imagine
de pornire sau de oprire sau ca
imagine de apel efectuat sau
primit.
1 Atingeţi tasta de meniu
apoi
selectaţi Fişierele mele (My
Files) din fila MULTIMEDIA.
2 Atingeţi Fotografiile mele (My
Pictures).
3 Selectaţi o imagine şi atingeţi
Meniu (Menu).
4 Atingeţi Utilizare ca (Use as)
şi alegeţi Fundal (Wallpaper)
sau Imagine contact (Contact
Image).

Mutarea sau copierea unei
fotografii
O imagine poate fi mutată sau
copiată între memoria telefonului
şi cardul de memorie. Aţi putea
dori să faceţi acest lucru pentru a

elibera spaţiu pe una din memorii
sau pentru a salva imaginile.
1 Atingeţi tasta de meniu
apoi
selectaţi Fişierele mele (My
Files) din fila MULTIMEDIA.
2 Atingeţi Fotografiile mele (My
Pictures).
3 Selectaţi o imagine şi atingeţi
Meniu (Menu).
4 Selectaţi Mutare (Move) sau
Copiere (Copy).

Crearea unei diaporame
Dacă doriţi să vizualizaţi toate
imaginile din telefon, puteţi crea
o diaporamă pentru a nu fi nevoit
să deschideţi şi să închideţi fiecare
fotografie.
1 Atingeţi tasta de meniu
apoi
selectaţi Fişierele mele (My
Files) din fila MULTIMEDIA.
2 Atingeţi Fotografiile mele (My
Pictures).
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3 Atingeţi Meniu (Menu) apoi
Diaporamă (Slide show).

expedia sau seta anumite sunete ca
tonuri de apel.

Verificarea stării memoriei

Utilizarea unui sunet

Puteţi verifica cât spaţiu din
memoria telefonului dvs. este
utilizat şi cât spaţiu mai aveţi
disponibil.
1 Atingeţi tasta de meniu
apoi
selectaţi Fişierele mele (My
Picutres) din fila MULTIMEDIA.
2 Atingeţi Fotografiile mele (My
Pictures).
3 Atingeţi Meniu (Menu) apoi
Informaţii memorie (Memory
Info).

apoi
1 Atingeţi tasta de meniu
selectaţi Fişierele mele (My
Files) din fila MULTIMEDIA.
2 Atingeţi Muzica mea (My
Music).
3 Selectaţi un sunet.
4 Puteţi utiliza sunetul selectând
meniul Utilizare ca (Use as).
5 Alegeţi dintre Ton de apel
(Ring Tone) sau Ton de mesaj
(Message tone).

2

Videoclipuri

3

Muzica mea
Folderul Muzica mea (My
Music) conţine secţiunile Sunete
descărcate, Sunete implicite
(Default sounds) şi Înregistrări
vocale (Voice recordings). Din
acest folder puteţi administra,
92
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Folderul Videoclipurile mele
(My Video) prezintă lista cu
videoclipurile descărcate şi
videoclipurile pe care le-aţi realizat
cu telefonul.
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Vizionarea unui videoclip

Jocuri şi aplicaţii
Puteţi să descărcaţi în telefonul dvs.
jocuri şi aplicaţii noi pentru a vă
delecta în timpul liber.

oi

1 Atingeţi tasta de meniu
apoi
selectaţi Fişierele mele (My
Files) din fila MULTIMEDIA.
2 Atingeţi Videoclipul meu (My
Video).
3 Selectaţi un videoclip pentru a
fi redat.

Expedierea unui videoclip

t

1 Selectaţi un videoclip şi atingeţi
Meniu (Menu).
2 Apăsaţi Trimitere (Send) şi
alegeţi dintre Mesaj (Message),
E-mail sau Bluetooth.
3 Dacă alegeţi Mesaj (Message)
sau E-mail, videoclipul dvs. va
fi ataşat la mesaj. Dacă alegeţi
Bluetooth, telefonul dvs. va
căuta un dispozitiv căruia să îi
expediaţi videoclipul.

Lansarea unui joc
1 Atingeţi tasta de meniu
apoi selectaţi Jocuri şi aplicaţii
(Games & Apps) din fila
MULTIMEDIA.
2 Jocurile Windows (Bubble
Breaker, Solitaire) au fost
preinstalate. De asemenea,
puteţi să descărcaţi jocuri de pe
Internet. Pentru a juca, atingeţi
jocul pe care doriţi să-l jucaţi.

Mobile Java
GM750 acceptă Java şi prin urmare
puteţi să descărcaţi cu uşurinţă
jocuri şi alte aplicaţii Java de pe
Internet.
Mobile Java are două sub-foldere:
Jocuri şi Aplicaţii.
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Reţineţi că la utilizarea serviciilor
online este posibil să suportaţi
costuri suplimentare.

Favorite (Favourites) - Conţine
melodiile salvate ca favorite.

Redarea unei melodii
Muzică
Telefonul GM750 are un player
muzical integrat astfel încât să
puteţi reda toate melodiile favorite.
Pentru a accesa playerul muzical,
apoi selectaţi Muzică
atingeţi
(Music) din fila MULTIMEDIA.
De aici puteţi accesa mai multe
foldere:
Toate melodiile (All Tracks) Conţine toate melodiile pe care le
aveţi în telefon.
Artişti (Artists) - Căutaţi prin
colecţia de muzică după numele
artistului.
Albume (Albums) - Căutaţi prin
colecţia de muzică după numele
albumului.
Genuri (Genres) - Căutaţi prin
colecţia de muzică după genuri
94 muzicale.
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1 Atingeţi tasta de meniu
apoi
selectaţi Muzică (Music) din fila
MULTIMEDIA.
2 Atingeţi Toate melodiile (All
Tracks).
3 Selectaţi melodia pe care doriţi
s-o redaţi şi atingeţi
.
pentru a întrerupe
4 Atingeţi
melodia.
pentru a sări la
5 Atingeţi
melodia următoare.
pentru a reveni la
6 Atingeţi
piesa anterioară.
SFAT! Pentru a modifica
volumul în timp ce ascultaţi
muzică, atingeţi
.
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Crearea unei liste de redare
Puteţi crea propriile liste de
redare prin alegerea unei selecţii
de melodii din folderul Toate
melodiile (All Tracks).
1 Atingeţi tasta de meniu
apoi
selectaţi Muzică (Music) din fila
MULTIMEDIA.
2 Atingeţi Meniu (Menu).
3 Atingeţi Listă de redare nouă
(New Playlist), introduceţi
numele listei de redare şi
atingeţi OK.
4 Va fi afişat folderul Toate
melodiile. Atingeţi toate
melodiile pe care doriţi să le
includeţi în lista de redare; o bifă
va apărea lângă numele fiecărei
melodii selectate.
5 Atingeţi OK.
Pentru a reda o listă de redare,
selectaţi-o şi atingeţi .

NOTĂ: Pentru a adăuga a doua
listă de redare, atingeţi Meniu
(Menu) apoi Listă de redare nouă
(New Playlist).

Redarea unei liste de redare
1 Atingeţi tasta de meniu
apoi
selectaţi Muzică (Music) din fila
MULTIMEDIA.
2 Selectaţi lista de redare pe care
doriţi s-o redaţi.
3 Atingeţi
pentru a reda o listă
de redare.

Ştergerea unei liste de
redare
1 Atingeţi tasta de meniu
apoi
selectaţi Muzică (Music) din fila
MULTIMEDIA.
2 Selectaţi lista de redare pe care
doriţi s-o ştergeţi.
3 Atingeţi Meniu (Menu).
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4 Atingeţi Eliminare toate
(Remove All) pentru a elimina
toate melodiile din lista de
redare; lista de redare goală va
fi ştearsă atunci când mergeţi la
Toate melodiile (All Tracks).

Telefonul GM750 dispune de un
tuner radio FM care vă permite
să ascultaţi posturile preferate la
drum.
NOTĂ: Trebuie să vă conectaţi
căştile pentru a asculta radioul.

Reglaj automat:
1 Atingeţi
apoi selectaţi Radio
FM din fila MULTIMEDIA.
2 Atingeţi Meniu (Menu).
3 Atingeţi Scanare (Scan).
4 Selectaţi Oprire (Stop) pentru a
opri scanarea automată.
5 Dacă doriţi să salvaţi canalul
curent, atingeţi Meniu (Menu)
şi selectaţi Salvare presetare
(Save preset). Puteţi desemna
Numele presetat şi tasta de
scurtătură. Poate fi găsit în lista
de presetări.

Căutarea posturilor

Ascultarea posturilor radio

Puteţi asculta posturile radio
pe telefon, căutând manual sau
automat. Puteţi salva posturile cu
numere de canale specifice astfel
încât nu mai trebuie să căutaţi
posturile din nou.

1 Atingeţi .
2 Atingeţi Radio FM din fila
MULTIMEDIA.
3 Atingeţi
pentru a afişa lista
de presetări.
4 Atingeţi canalul postului de
radio pe care doriţi să-l ascultaţi
din lista presetată.

Utilizarea aparatului radio
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5 Atingeţi Meniu (Menu) şi
selectaţi Opţiuni (Options);
Acest lucru vă permite să activaţi
RDS.
SFAT! Activaţi RDS:
Afişează pe ecran mesajul de
date primit de la postul de radio.
SFAT! Pentru a îmbunătăţi
recepţia radio, prelungiţi cablul
căştii care acţionează ca antenă
radio.
AVERTISMENT: În cazul în
care conectaţi o cască care nu
este fabricată în mod specific
pentru telefon, recepţia radio
poate fi afectată.

a
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Adăugarea unui eveniment
în calendar
1 Din ecranul de start selectaţi
apoi consultaţi Calendar din fila
UTILITARE (UTILITIES).
2 Selectaţi data la care doriţi să
adăugaţi un eveniment.
3 Atingeţi Meniu (Menu)
apoi Întâlnire nouă (New
Appointment).
4 Dacă doriţi să adăugaţi un
subiect la evenimentul dvs.,
atingeţi Subiect (Subject) şi
introduceţi nota de la tastatură.
5 Verificaţi data şi ora la care
doriţi să înceapă evenimentul.
Introduceţi, de asemenea, data şi
ora de finalizare.
6 Selectaţi Alarmă (Alarm)
pentru a seta o alarmă pentru
eveniment. Dacă doriţi să
repetaţi alarma, selectaţi
Repetare (Repeat).
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7 Atingeţi Categorii (Categories)
apoi alegeţi între Afaceri
(Business), Vacanţă (Holiday),
Personal, Sezonier (Seasonal)
sau creaţi o Categorie nouă
(New category).
8 Atingeţi OK pentru a salva
evenimentul în calendar. Un
cursor pătrat colorat va afişa
zilele cu evenimente salvate şi o
alarmă se va auzi în momentul
respectiv.

Modificarea vizualizării
implicite a calendarului
1 Din ecranul de start selectaţi
apoi consultaţi Calendar din fila
UTILITARE (UTILITIES). Selectaţi
Setări (Settings) în Meniu
(Menu).
2 Atingeţi Setare vizualizare
implicită (Set default view)
şi alegeţi Lună (Month),
Săptămână (Week), Zi (Day),
Listă (List) sau Toate sarcinile
(All Tasks).
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Adăugarea unui element la
lista De făcut
1 Din ecranul de start selectaţi
apoi consultaţi Calendar din fila
UTILITARE (UTILITIES).
2 Selectaţi Sarcină nouă (New
Task) în Meniu (Menu).
3 Setaţi data pentru sarcină,
adăugaţi note, apoi selectaţi
nivelul de prioritate: Scăzut
(Low), Normal sau Ridicat
(High).
4 Salvaţi sarcina atingând OK.

4
5

6

7

Setarea alarmei
1 Din ecranul de start selectaţi
apoi derulaţi Alarme (Alarms)
din fila UTILITARE (UTILITIES).
2 Dacă doriţi să adăugaţi o alarmă
nouă, atingeţi Alarmă nouă
(New Alarm).
3 Sau, dacă doriţi să setaţi alarma
să sune din nou într-o oră,

8

9

atingeţi Alarmă rapidă (Quick
Alarm).
Setaţi ora la care doriţi să sune
alarma.
Alegeţi tipul cu repetare dacă
doriţi ca alarma să se repete.
Pictogramele indică zilele
din săptămână pe care le-aţi
selectat.
Selectaţi Sunet (Sound)/
Vibraţie (Vibration) pentru a
selecta tipul de alarmă pe care-l
preferaţi.
După ce atingeţi pictograma
Mai multe (More), puteţi selecta
Sonerie alarmă (Alarm Bell),
controla Volumul, Vibraţia şi
Tipul.
Selectaţi intervalul de alarmă,
dintre 5, 10, 20, 30 minute sau
Dezactivaţi-l. Apoi selectaţi
repetarea alarmei.
În final, adăugaţi o notă la
alarmă.
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Utilizarea Office Mobile
Excel Mobile
Excel Mobile vă ajută să deschideţi
şi să editaţi foi de calcul şi şabloane
Excel create pe PC-ul dvs.
De asemenea, puteţi crea foi de
calcul şi şabloane pe dispozitivul
dvs.
NOTĂ: Lucraţi în modul ecran
complet pentru a vedea cât mai
mult din foaia de calcul posibil.
1 Din ecranul de start selectaţi
.
2 Selectaţi Office Mobile din fila
UTILITARE (UTILITIES), apoi
alegeţi Excel Mobile şi deschideţi
foaia de calcul.
3 Atingeţi Vizualizare (View) >
Zoom şi selectaţi un procent
astfel încât să puteţi citi cu
uşurinţă foaia de calcul.
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Funcţii neacceptate în Excel
Mobile
Excel Mobile nu acceptă în
totalitate unele funcţii precum
formule şi comentarii în celule. O
parte din date şi din formatare se
poate pierde atunci când salvaţi
foaia de calcul pe dispozitivul dvs.

PowerPoint Mobile
Cu PowerPoint Mobile, puteţi
deschide şi vizualiza prezentări de
diaporame create pe PC-ul dvs. în
format *.ppt şi *.pps.
Multe elemente ale prezentării
integrate în diaporame precum tranziţiile şi animaţiile
diapozitivelor - vor fi redate de
dispozitiv. Dacă prezentarea
este configurată ca o diaporamă
cronometrată, trecerea de la
un diapozitiv la altul se va face
automat. De asemenea, sunt
acceptate legăturile la URL-uri.
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Pentru a începe prezentarea
diaporamei
1 Din ecranul de start selectaţi
apoi consultaţi Office Mobile
din fila UTILITARE (UTILITIES) şi
selectaţi PowerPointMobile.
2 În lista de prezentare, atingeţi
diaporama pe care doriţi s-o
vizualizaţi.
3 Atingeţi diapozitivul curent
pentru a trece la următorul.
Dacă prezentarea este configurată
ca o diaporamă cronometrată,
diapozitivele se vor succeda
automat.

cronometrată, reveni la diapozitivul
anterior sau puteţi merge la orice
diapozitiv în afara secvenţei.
1 Din ecranul de start selectaţi
apoi consultaţi Office Mobile
din fila UTILITARE (UTILITIES) şi
selectaţi PowerPointMobile.
2 Deschideţi prezentarea pe care
doriţi s-o vizualizaţi.
3 Atingeţi şi Următor (Next)
sau Anterior (Previous) sau
atingeţi Salt la diapozitiv (Go
to Slide) şi atingeţi diapozitivul
pe care doriţi să-l vizualizaţi.

Pentru a opri o diaporamă
• Într-o prezentare PowerPoint
Mobile, atingeţi şi Terminare
diaporamă (End Show).
Pentru a naviga între diapozitive
Puteţi trece la următorul
diapozitiv dacă o prezentare nu
este configurată ca o diaporamă
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SFAT!
Atingeţi diapozitivul curent
pentru a trece la următorul.
Dacă aţi mărit pentru a vedea
un diapozitiv mai detaliat,
nu puteţi să navigaţi la alt
diapozitiv până când nu
micşoraţi imaginea. Dacă
atingeţi Următor sau Anterior
este posibil să fie redată o
animaţie dintr-un diapozitiv în
loc să navigaţi la alt diapozitiv.

Word Mobile
Word Mobile este o versiune
simplificată a Microsoft Word.
Documentele Word create pe
PC pot fi deschise şi editate pe
dispozitivul dvs. De asemenea,
puteţi crea şi edita documente
sau şabloane în Word Mobile şi le
puteţi salva ca fişiere *.doc, *.rtf,
*.txt, şi *.dot.
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Puteţi avea doar un document
deschis la un moment dat.
Atunci când deschideţi al doilea
document, primul document este
salvat şi închis automat.
Atunci când închideţi un document
nou creat, acesta este numit
automat după primele câteva
cuvinte din document şi plasat în
lista de documente Word Mobile.
Puteţi să redenumiţi cu uşurinţă
documentul cu un nume mai
semnificativ şi să-l mutaţi în alt
folder sau pe un card de memorie.
Pentru a crea un fişier
Din ecranul de start selectaţi
apoi consultaţi Office Mobile din
fila UTILITARE (UTILITIES) şi selectaţi
Word Mobile.
1 În Word Mobile, atingeţi Nou
(New).
2 Veţi vedea un document gol sau
un şablon, în funcţie de ce aţi
selectat ca şablon implicit.
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3 Introduceţi un text.
4 Când aţi terminat, atingeţi OK
pentru a salva fişierul.
Word Mobile nu acceptă în
totalitate toate funcţiile Microsoft
Word, precum marcajele de
revizie şi protecţia cu parolă. O
parte din date şi din formatare se
poate pierde atunci când salvaţi
documentul pe dispozitivul dvs.

Utilizarea calculatorului
1 Din ecranul de start selectaţi
apoi consultaţi Calculator din
fila UTILITARE (UTILITIES).
2 Atingeţi tastele numerice pentru
a introduce numere.
3 Pentru calcule simple, atingeţi
funcţia de care aveţi nevoie (+, –,
x, ÷), urmată de =.

Utilizarea Exploratorului de
fişiere
Vă permite să exploraţi fişierele
salvate pe telefonul dvs.
1 Din ecranul de start selectaţi
apoi consultaţi Explorator de
fişiere (File Explorer) din fila
UTILITARE (UTILITIES).
2 Atingeţi folderul pe care doriţi
să-l consultaţi.

Mobile Zip
Mobile Zip este un instrument
de arhivare complet pentru
vizualizarea şi extragerea unei
game largi de formate de arhivare.
Atingeţi , şi selectaţi
Instrumente din fila UTILITARE
(UTILITIES), apoi atingeţi Mobile
Zip.

u
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Funcţii principale ale Mobile Zip
• Interfaţă cu utilizatorul multi-file
• Deschiderea unei game largi de
formate de arhivă şi navigarea
prin aceasta
• Extrem de uşor de utilizat, cu
interfaţă ergonomică
• Utilizare cu o singură mână,
acceptând taste rapide şi butoane
de navigare complexe
• Două vizualizări ale folderelor care
permit utilizatorului să copieze,
să mute, să extragă şi să adauge
rapid în arhivă de la o vizualizare
la cealaltă
• Acceptă ciclul extragerevizualizare-editare. Deschideţi
un element din arhivă, editaţi-l şi
inseraţi-l la loc în arhivă
• Deschidere a arhivei ca folder
normal în vizualizările folderelor
• Criptare: Mobile Zip include
criptarea fişierelor zip 2.0
standard, compatibile cu alte
104
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aplicaţii de fişiere zip de pe
desktop şi criptarea avansată AES
de 256 de biţi, disponibilă pentru
unele dintre cele mai recente
utilitare zip pe computerele
desktop.
• Criptare: Mobile Zip include
managerul de parole (PassMan),
care facilitează stocarea şi
preluarea parolelor de către
utilizator utilizând o singură
parolă principală
• Criptare: Vizualizarea Manager
de parole (Password Manager)
oferă legături către setările listei
de parole.
Vizualizări
Vizualizarea de întâmpinare
este utilizată în principal ca
pagină de pornire, unde puteţi
învăţa câteva caracteristici
elementare ale aplicaţiei şi puteţi
parcurge configurarea.
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Vizualizările Primul folder şi Al
doilea folder sunt vizualizări
cu foldere duble proiectate
pentru a face copierea, mutarea,
extragerea şi arhivarea sarcini
extrem de uşoare
Vizualizarea PassMan este o
vizualizare a managerului de
parole cu câteva legături către
setări care permit utilizatorului
să organizeze parolele într-o
singură bază de date de parole
principală, criptată
Vizualizarea Opţiuni (Options)
vă oferă legături către dialoguri
de setări şi alte legături cu
caracter informativ
Crearea arhivei zip
În folderul ales, selectaţi un
element sau mai multe elemente,
atingeţi şi menţineţi apăsat
elementul sau elementele
selectate. Atunci când apare meniul
de scurtătură derulaţi în jos pentru
a selecta:

• Adăugare în arhivă... (Add
to archive...): Vă permite să
adăugaţi o arhivă cu opţiuni
pentru setarea parolei, numelui
şi tipului.
• Adăugare în ‘nume.zip’ (Add
to ‘name.zip’): Vă permite să
adăugaţi direct arhiva denumită,
fără parolă.
Extragerea arhivei(lor)
În vizualizarea folderului selectat,
apăsaţi şi menţineţi apăsată(e)
arhiva(ele) selectată(e). În meniul
contextual de scurtături al
folderului, selectaţi:
• Extragere... (Extract...): Vă
permite să extrageţi arhiva(ele)
selectată(e). cu opţiunea de a
seta folderul de destinaţie, de
a seta o parolă, de a selecta
comportamentul de extragere etc.
• Extragere aici (Extract here): Vă
permite să extrageţi conţinutul
arhivei(lor) selectate în acest
folder.
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• Extragere în ‘nume folder’
(Extract to ‘name folder’): Vă
permite să extrageţi conţinutul
arhivei(lor) selectate în folderul
denumit.
Managerul de parole
Managerul de parole este un
modul de administrare a parolelor
care facilitează administrarea
uşoară, dar securizată a parolelor.
Fişierul bazei de date de parole
este salvat în directorul aplicaţiei
ca fişier criptat AES-256 pe baza
parolei principale. Dacă uitaţi
parola principală, pierdeţi şi lista
de parole. În acest caz, trebuie să
utilizaţi comanda Ştergere toate
(Delete All) pentru a şterge lista
de parole şi a crea una nouă.
În Vizualizarea PassMan există
următoarele opţiuni:
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• Comutare stare parolă
(Password Status Switch)
permite utilizatorului să pornească
şi să oprească managerul de
parole. Utilizatorului i se va solicita
să introducă parola principală
pentru a activa managerul de
parole. După ce acesta este
activat, în dialogul de parole, tasta
rapidă dreapta va afişa comanda
PassMan. Utilizaţi-l pentru a
accesa lista de parole din dialogul
de parole pentru orice arhivă care
solicită utilizatorului o parolă.
Dacă o listă de parole nu a fost
definită, pornirea managerului
de parole va crea o bază de date
de parole, iar utilizatorului i se va
solicita introducerea unei parole
principale pentru baza de date.
• Lista de parole (Password List)
este legătura la un dialog care
administrează lista de parole a
utilizatorului. În dialog, utilizaţi
tasta rapidă dreapta pentru a
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adăuga, edita, şterge sau salva o
parolă din listă. Pentru a adăuga
o parolă nouă, selectaţi Nou,
completaţi ID-ul şi parola şi apoi
selectaţi Aplicare.
• Parola principală (Master
Password) permite utilizatorului
să seteze o parolă principală nouă
pentru lista de parole existentă.
• Ştergere globală (Delete All)
permite utilizatorului să şteargă
toată lista de parole fără să solicite
utilizatorului parola principală.
Utilizaţi această opţiune dacă aţi
uitat parola principală.

Pentru a vizualiza un fişier
Din ecranul de start selectaţi
apoi derulaţi Instrumente (Tools)
din fila UTILITARE (UTILITIES) şi
selectaţi Adobe Reader LE.
Găsiţi fişierul pe care doriţi să-l
vizualizaţi.

Adobe Reader LE
Adobe Reader LE este o extensie
a software-ului Adobe PDF
pentru telefoane mobile. Acesta
permite vizualizarea fiabilă de
conţinut bogat, cu impact mare, în
siguranţă, pe telefonul GM750.
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ActiveSync
ActiveSync sincronizează
informaţiile de pe dispozitivul dvs.
şi de pe PC, precum conţinutul
Outlook. ActiveSync poate
sincroniza, de asemenea, printr-o
reţea celulară cu un Microsoft
Exchange Server, în cazul în care
compania dvs. sau furnizorul dvs.
de servicii are unul în funcţiune cu
Exchange ActiveSync. Atunci când
sincronizaţi, ActiveSync compară
informaţiile de pe dispozitivul dvs.
cu cele de pe PC şi/sau Exchange
Server, apoi actualizează toate
locaţiile cu cele mai recente
informaţii.
Cu ActiveSync, puteţi să:
Sincronizaţi informaţii precum
E-mailuri Outlook, Contacte,
Întâlniri din calendar şi Sarcini
între dispozitivul dvs. şi PCul dvs., precum şi fotografii,
videoclipuri şi muzică.
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Sincronizaţi E-mailuri Outlook,
Contacte, Întâlniri din calendar
şi Sarcini de pe dispozitivul dvs.
direct cu Exchange Server, astfel
încât să puteţi face actualizări
chiar dacă PC-ul este oprit.
Schimbaţi fişiere între
dispozitivul dvs. şi PC fără
sincronizare.
Selectaţi ce tipuri de informaţii
sunt sincronizate şi specificaţi
nivelul informaţiilor de
sincronizat. De exemplu, puteţi
defini perioada de timp a
Întâlnirilor din calendare de
sincronizat.
Înainte să sincronizaţi informaţiile
cu un PC, trebuie să instalaţi, mai
întâi, ActiveSync pe PC-ul dvs.
Apoi, trebuie să creaţi o relaţie de
sincronizare între dispozitivul dvs.
şi PC.
Puteţi instala ActiveSync de pe
Internet, de ex. prin http://www.
microsoft.com/windowsmobile/en-
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us/help/synchronize/device-synch.
mspx
După ce aţi instalat ActiveSync
şi aţi configurat o relaţie de
sincronizare, ActiveSync de pe
PC recunoaşte dispozitivul dvs.
atunci când îl conectaţi şi transferă
automat setările de sincronizare pe
care le-aţi specificat pe dispozitiv.
Puteţi să sincronizaţi dispozitivul
dvs. cu Exchange Server prin
compania dvs. sau printr-un
furnizor de servicii wireless. Dacă
vă propuneţi acest lucru, obţineţi
adresa de e-mail, adresa Exchange
Server, numele de utilizator,
parola şi numele domeniului de
la administratorul dvs. înainte
să începeţi Expertul pentru
configurare pentru sincronizare.

Setări Windows Vista™
Microsoft Windows Mobile® Device
Centre înlocuieşte Microsoft®
ActiveSync® în Windows Vista™.
NOTĂ: Unele versiuni de Windows
Vista au Windows Mobile Device
Centre deja instalat. Puteţi
sincroniza e-mailul, contactele,
calendarul, melodiile, imaginile şi
favoritele de pe Internet cu PC-ul
cu Windows. Începeţi vizitând acest
site Web al Microsoft www.microsoft.com/getstarted.

Configurarea sincronizării
în Windows Mobile Device
Centre
Atunci când conectaţi dispozitivul
dvs. la PC şi porniţi Windows
Mobile Device Centre pentru
prima dată, vi se va solicita să
creaţi un parteneriat Windows
Mobile cu dispozitivul dvs. Urmaţi
paşii de mai jos pentru a crea un
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parteneriat.
Conectaţi dispozitivul la
calculator. Windows Mobile
Device Centre se configurează şi
apoi se deschide.
Pe ecranul acordului de licenţă,
faceţi clic pe Acceptare
(Accept).
NOTĂ: Alegeţi Conectaţi fără
configurarea dispozitivului
dvs. (Connect without setting
up your device) dacă doriţi doar
să transferaţi fişiere media, să
verificaţi actualizările şi să exploraţi
dispozitivul dvs., dar fără să
sincronizaţi informaţiile Outlook.
Selectaţi elementele pe care
doriţi să le sincronizaţi, apoi
faceţi clic pe Continuare (Next).
Introduceţi un nume de
dispozitiv şi faceţi clic pe
Configurare (Set Up). Atunci
când terminaţi expertul pentru
configurare, Windows Mobile
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Device Centre sincronizează
dispozitivul dvs. automat.
Reţineţi că e-mailurile Outlook
şi alte informaţii vor apărea
pe dispozitivul dvs. după
sincronizare.

Utilizarea Windows Mobile
Device Center
Pentru a deschide Windows Mobile
Device Center, faceţi clic pe Start >
Toate programele (All Programs)
> Windows Mobile Device Center
pe computerul dvs. Windows Vista.
Pe Windows Mobile Device Center,
puteţi efectua următoarele:
Faceţi clic pe Mobile Device
Settings (Setări dispozitiv
mobil) pentru a schimba setările
de sincronizare.
Atunci când faceţi clic pe
Fotografii, muzică şi video
(Pictures, Music and Video)
> fotografii/videoclipuri noi
sunt disponibile pentru import
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(new pictures/video clips are
available for import), un expert
vă ghidează prin etichetarea
şi transferul fotografiilor de pe
dispozitivul dvs. în Galerie foto
(Photo Gallery) de pe computerul
Windows Vista.
Faceţi clic pe Imagini, muzică
şi video (Pictures, Music and
Video) > Adăugaţi media din
Windows Media Player în
dispozitiv (Add media to your
device from Windows Media
Player) pentru a sincroniza
fişierele de muzică şi video
utilizând Windows Media™
Player. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi “Windows
Media® Player Mobile” din
Capitolul 11.
Faceţi clic pe Gestionare fişiere
(File Management) > Răsfoiţi
conţinutul dispozitivului
(Browse the contents of your
device) pentru a vizualiza

documente şi fişiere de pe
dispozitivul dvs.

Sincronizarea informaţiilor
Atunci când conectaţi dispozitivul
dvs. la PC utilizând o conexiune
USB sau Bluetooth, ActiveSync
va sincroniza imediat. În timp
ce dispozitivul este conectat,
ActiveSync sincronizează de fiecare
dată când efectuaţi o modificare pe
PC sau pe dispozitiv.

Sincronizarea informaţiilor
Outlook
Dacă aţi configurat o relaţie de
sincronizare între dispozitivul
dvs. şi PC, sincronizarea menţine
informaţiile Outlook actualizate
pe computer şi pe telefonul
mobil. ActiveSync sincronizează
o cantitate limitată de informaţii
implicit pentru a economisi spaţiul
de stocare al dispozitivului dvs.
Puteţi schimba cantitatea de
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informaţii sincronizate pentru
un anumit tip de informaţii prin
schimbarea setărilor pentru tipul
de informaţii.
Puteţi configura dispozitivul dvs. să
se sincronizeze cu mai multe PC-uri
sau cu o combinaţie dintre unul sau
mai multe computere şi Exchange
Server. Atunci când vă sincronizaţi
cu mai multe computere,
elementele pe care le sincronizaţi
vor apărea pe toate computerele
cu care sunt sincronizate.
De exemplu, dacă aţi configurat
sincronizarea cu două computere
(PC1 şi PC2) care au elemente
diferite şi sincronizaţi Contacte
şi Calendar de pe dispozitiv cu
ambele computere, rezultatul este
următorul:

Locaţie
Stare nouă (New
(Location) state)

PC1

Toate contactele şi
întâlnirile din calendar
Outlook care erau pe
PC2 sunt acum şi pe
PC1.

PC2

Toate contactele şi
întâlnirile din calendar
Outlook care erau pe
PC1 sunt acum şi pe
PC2.

Pe
sin

Toate contactele şi
întâlnirile din calendar
Device
Outlook atât din PC1
(Dispozitiv)
cât şi din PC2 sunt
acum pe dispozitiv.

1
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Pentru a porni şi a opri
sincronizarea

r

r

r

Pentru a sincroniza informaţii
Outlook şi alte informaţii locale
pe computer, inclusiv fişiere
media, conectaţi dispozitivul dvs.
la PC utilizând Bluetooth sau un
cablu.
Dacă sincronizaţi direct cu
un Exchange Server, puteţi
să utilizaţi conexiunea
computerului la reţea care este
“Desktop Pass-through” (direct
prin computer) sau puteţi
sincroniza fără să conectaţi la PC
printr-o reţea celulară.
În ActiveSync, atingeţi Sync.
Pentru a întrerupe sincronizarea
înainte de terminare, atingeţi
Stop. Pentru a schimba tipul de
informaţii care sunt sincronizate:
1 În ActiveSync de pe dispozitiv,
atingeţi Meniu (Menu) >
Opţiuni (Options).

2 Efectuaţi una din următoarele:
Selectaţi caseta de validare
pentru orice elemente pe care
doriţi să le sincronizaţi. Dacă nu
puteţi să selectaţi o casetă de
validare, s-ar putea să fie necesar
să debifaţi caseta pentru acelaşi
tip de informaţii din restul listei.
Debifaţi caseta de validare
pentru toate elementele pe care
doriţi să nu le mai sincronizaţi.
3 Pentru a opri complet
sincronizarea cu un computer,
atingeţi PC şi atingeţi Ştergere
(Delete).
NOTĂ: E-mailurile Outlook pot
fi sincronizate cu un singur
computer. Pentru a schimba
setările disponibile pentru
sincronizare, selectaţi tipul
de informaţii şi atingeţi Setări
(Settings).
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Pentru a sincroniza direct cu un
Exchange Server
Puteţi configura o sincronizare cu
un Exchange Server pe dispozitivul
dvs. dacă acesta este la dispoziţia
dvs. prin intermediul companiei
sau furnizorului de servicii wireless.
Totuşi, mai întâi ar trebui să
solicitaţi administratorului dvs.
următoarele informaţii şi apoi să
continuaţi cu aceşti paşi: adresă
de e-mail, adresă Exchange Server,
nume de utilizator, parolă şi nume
domeniu.
1 În ActiveSync de pe dispozitiv,
atingeţi Meniu (Menu) >
Configurare server (Configure
Server). Dacă nu aţi configurat
încă sincronizarea cu un
Exchange Server, va fi afişat
Adăugare sursă server (Add
Server Source).
2 Introduceţi adresa de e-mail şi
atingeţi Continuare (Next).
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3 În Adresă server (Server address),
introduceţi adresa serverului
care rulează Exchange Server.
Selectaţi caseta de validare
dacă acest server necesită
o conexiune criptată (SSL).
Atingeţi Continuare (Next).
4 Introduceţi numele utilizatorului,
parola şi domeniul, apoi atingeţi
Continuare (Next). Pentru
a schimba regulile pentru
rezolvarea conflictelor de
sincronizare, atingeţi Avansat
(Advanced).
5 Selectaţi casetele de validare
pentru tipurile de elemente de
informaţii pe care doriţi să le
sincronizaţi cu Exchange Server.
6 Pentru a schimba setările
disponibile pentru sincronizare,
selectaţi tipul de informaţii şi
atingeţi Setări (Settings).
7 Atingeţi Terminare (Finish).
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Sincronizare prin Bluetooth
Puteţi conecta dispozitivul la
PC pentru sincronizare utilizând
Bluetooth.

Pentru sincronizare cu un PC prin
Bluetooth
1 Mai întâi, bifaţi “Se permit
conexiuni la unul din
următoarele” (Allow connections
to one of the following) din
meniul Setări (Settings) pentru
conexiuni ActiveSync de pe PC.
Selectaţi portul COM adecvat.
Dacă nu există conexiuni
disponibile ar trebui, mai întâi, să
creaţi o împerechere Bluetooth.
2 Selectaţi elementul ActiveSync
din meniul Programe (Programs),
apoi ActiveSync Meniu (Menu)
Conectare prin Bluetooth
(Connect via Bluetooth).

Sincronizarea muzicii,
videoclipurilor şi
fotografiilor
Dacă doriţi să aveţi la dispoziţie
muzica sau alte materiale digitale
în timp ce călătoriţi, ActiveSync
funcţionează cu Windows Media
Player pentru a sincroniza muzică,
videoclipuri şi fotografii.
În afară de selectarea tipului de
informaţii Media în ActiveSync
pentru a fi sincronizate, toate
setările de sincronizare media
trebuie setate în Windows Media
Player. Înainte ca materialele
digitale să poată fi sincronizate,
trebuie să efectuaţi următoarele:
Instalaţi Windows Media Player
versiunea 10 pe PC.
Conectaţi dispozitivul dvs.
la PC cu un cablu USB. Dacă
dispozitivul este conectat în
prezent utilizând Bluetooth,
trebuie să întrerupeţi conexiunea
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ActiveSync
respectivă înainte ca materialele
digitale să poată fi sincronizate.
Introduceţi un card de stocare
în dispozitivul dvs. (este
recomandat 32 MB sau mai
mare).
Configuraţi un parteneriat de
sincronizare între cardul de
stocare şi Windows Media Player.

Schimbarea setărilor de
sincronizare Media
După ce aţi selectat tipul de
informaţii Media în ActiveSync
pentru a fi sincronizate, pot fi
sincronizate fişierele de muzică,
video sau fotografiile preferate din
listele de redare Windows Media
Player. Tot ce trebuie să faceţi
este să configuraţi sincronizarea
în Windows Media Player pentru
fişierele media respective.
Pentru a configura o relaţie de
sincronizare cu un card de stocare
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W
1 Deschideţi Windows Media
Player.
2 Faceţi clic pe fila Sincronizare
(Sync).
3 Selectaţi cardul de stocare.
4 Faceţi clic pe Configurare
sincronizare (Set up Sync).
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Web
Navigator
Navigatorul vă oferă o lume
rapidă, în culori de jocuri, muzică,
ştiri, sport, divertisment şi mult
mai multe direct pe telefonul
mobil - indiferent unde vă aflaţi şi
indiferent ce faceţi.

Accesarea web
1 Din ecranul de start selectaţi
apoi selectaţi MyWeb
din fila COMUNICARE
(COMMUNICATION).
2 Pagina de start a navigatorului
va fi deschisă direct.
NOTĂ: La conectarea la acest
serviciu şi descărcarea conţinutului
veţi fi taxat suplimentar. Verificaţi
tarifele de date ale furnizorului dvs.
de servicii.

Adăugarea şi accesarea
semnelor de carte
Pentru a accesa uşor şi rapid
site-urile web preferate, le puteţi
adăuga ca semne de carte şi puteţi
salva paginile web.
1 Din ecranul de start selectaţi
apoi selectaţi MyWeb
din fila COMUNICARE
(COMMUNICATION).
2 Selectaţi . Pe ecran va apărea
o listă a semnelor de carte.
3 Pentru a adăuga un semn
de carte nou, selectaţi
. Introduceţi un nume pentru
semnul de carte, urmat de URL.
4 Atingeţi Adăugare (Add).
Semnul de carte va apărea în
lista de semne de carte.
5 Pentru a accesa semnul de
carte este suficient să-l atingeţi.
Veţi fi conectat la URL-ul
corespunzător.
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Web
Utilizarea meniurilor de
opţiuni pentru navigator
Puteţi consulta următoarele
meniuri atingând Meniu (Menu).
Home Page (Pagină de start) Puteţi accesa direct pagina de start.
Istoric (History) - Puteţi afişa o listă
cu paginile pe care le-aţi vizualizat
deja.
Înainte (Forward) - Atunci
când vizualizaţi din nou paginile
vizualizate anterior, selectarea
Înainte (Forward) afişează
următoarea pagină a site-ului web
vizitat curent.
Reîmprospătare (Refresh)
- Reîncărcaţi site-ul web afişat
curent.
Vizualizare (View)
- Dimensiune text (Text Size): Cel
mai mare/Mai mare/Mediu/Mai
mic/Cel mai mic (Largest/Larger/
Medium/Smaller/Smallest)
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LG GM750 | Ghidul utilizatorului

- Activare controler Activex
(Enable Activex Controller):
bifaţi pentru a activa controlerul
ActiveX
- Mobil (Vizualizare implicită)
[Mobile (Default view)]: Această
opţiune identifică Internet
Explorer Mobile 6 ca un navigator
mobil.
- Desktop: Această opţiune
identifică Explorer 6 ca un
navigator desktop. Aceasta vă
permite să deschideţi aceeaşi
pagină Web completă pe care aţi
regăsi-o pe desktop-ul lor.
NOTĂ
Cele două opţiuni (Mobile şi
Desktop) vă ajută să controlaţi
consumul de date (paginile mobile
conţin mai puţine date decât
paginile desktop) prin trimiterea
unui şir de agent utilizator la server.
De fiecare dată când este trimis un
şir de utilizator mobil, furnizorul de
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conţinut trimite o pagină mobilă,
dacă este disponibilă una. Dacă
nu este disponibilă nicio pagină
mobilă, furnizorul de conţinut
trimite o pagină desktop.
Instrumente
- Trimitere legătură (Send Link):
Puteţi trimite legătura într-un
mesaj text, prin SMS, MMS sau
E-mail.
- Proprietăţi (Properties): Puteţi
vizualiza informaţiile paginii.
- Opţiuni (Options): Puteţi
consulta mai multe opţiuni.
Copiere/Lipire (Copy/Paste) Puteţi să copiaţi sau să lipiţi textul
într-o pagină web.

Servicii
Serviciile constau într-un set de
aplicaţii oferite de Vodafone.
Puteţi găsi acest meniu în fila
COMUNICARE.
NOTĂ: Consultaţi Ghidul de servicii
Vodafone furnizat împreună cu
telefonul sau contactaţi Vodafone
sau furnizorul dvs. de servicii
pentru informaţii suplimentare.
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Setări
În acest meniu puteţi să
personalizaţi setările telefonului
GM750.

Personalizarea profilurilor
Fila SETĂRI (SETTINGS) vă permite
să personalizaţi fiecare setare de
profil.
1 Din ecranul de start selectaţi
apoi derulaţi Profiluri (Profiles)
din fila SETĂRI (SETTINGS).
2 Alegeţi profilul pe care doriţi
să-l editaţi: Normal, Vibraţie
(Vibrate), Silenţios (Silent),
Exterior (Outdoor) sau
Automat (Automatic).
3 Puteţi să schimbaţi apoi toate
opţiunile pentru sunete şi
alarme disponibile în listă.

Modificarea setărilor pentru
afişaj

M
te

1 Din ecranul de start selectaţi
apoi derulaţi Setări afişaj
(Display Settings) din fila
SETĂRI (SETTINGS).
2 Puteţi alege opţiunea de meniu
dintre:
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Lumină de fundal (Backlight)
- Configuraţi setările luminii de
fundal.
NOTĂ: Cu cât lumina de fundal
va rămâne mai mult activată,
cu atât se consumă mai multă
baterie şi va trebui să vă
reîncărcaţi mai des telefonul.
Fundal (Wallpaper) - Alegeţi
fundalul.
SFAT! Luminozitatea de
fundal LCD a senzorului ALC
(Control luminos automat)
este reglată automat în funcţie
de lumina ambiantă.
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Modificarea setărilor
telefonului
Bucuraţi-vă de libertatea
personalizării funcţiilor telefonului
GM750 conform preferinţelor dvs.
1 Din ecranul de start selectaţi
apoi derulaţi Telefon (Phone)
din fila SETĂRI (SETTINGS).
2 Puteţi să alegeţi una dintre filele
de meniu din lista de mai jos.
Telefon
- Tip sonerie (Ring type): Această
opţiune defineşte modul de
notificare al apelului primit. Puteţi
să selectaţi dintre Sonerie (Ring),
Sonerie în urcare (Increasing
ring), Sună o dată (Ring once),
Vibraţie (Vibrate), Vibraţie
şi sonerie (Vibrate and ring),
Vibraţie apoi sonerie (Vibrate
then ring), Fără (None).
- Ton de apel (Ring tone): Puteţi
selecta tonul de apel pentru

apelurile vocale primite.
- Tastatură (Keypad): Puteţi să
setaţi tonul tastelor care va fi
redat la apăsarea tastelor (Tonuri
lungi/Tonuri scurte/Oprit)
Securitate (Security) - Când
Securitate PIN este setată
Activat (Enabled), vi se solicită să
introduceţi PIN-ul de fiecare dată
când porniţi telefonul.
Servicii (Services) - Pentru a
accesa setările pentru servicii,
selectaţi-le din următoarea listă
şi atingeţi Obţinere setări (Get
Settings).
- Restricţionare apel (Call
Barrings)
Blocarea apelurilor primite: Toate
apelurile/În roaming/Oprit.
Blocarea apelurilor efectuate:
Toate apelurile/Internaţionale/
Internaţionale cu excepţia ţării de
reşedinţă/Oprit
Pentru a edita setările de blocare
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Setări
a apelurilor mobile, aveţi nevoie
de o parolă. Puteţi obţine parola
de blocare de la furnizorul dvs.
de servicii după ce vă abonaţi la
acest serviciu de reţea.
Restricţionarea apelurilor
afectează toate apelurile de voce
şi de date, cu excepţia apelurilor
de urgenţă.
- ID apelant (Caller ID): Derulaţi
la Oricine (Everyone) pentru a
permite afişarea ID-ului dvs. de
apelant la persoanele apelate,
Nimeni (No one) pentru a-l
ascunde sau Doar la contacte
(Only to contacts) pentru a-l afişa
atunci când apelaţi din contacte.
- Redirecţionare apel (Call
Forwarding): Vă permite să
redirecţionaţi apelurile primite
la alt număr de telefon sau la
mesageria vocală.
- Apel în aşteptare (Call Waiting):
Pentru a fi notificat cu privire la
apelurile primite în timp ce aveţi
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un apel în curs, selectaţi Anunţămă.
- Mesagerie vocală şi mesaje text
(Voice Mail and Text Messages):
Când introduceţi cartela SIM
în telefon, acesta detectează
automat şi setează serverele
de mesagerie vocală şi SMS în
mod implicit. Totuşi, puteţi să
vizualizaţi setările dacă doriţi. De
asemenea, puteţi să vizualizaţi
numerele de mesagerie vocală
atingând Mesagerie vocală (Voice
Mail) pe ecranul Apelare rapidă
(Speed Dial).
- Numere cu apelare fixă (Fixed
Dialing): Selectaţi Numere cu
apelare fixă pentru a deschide şi
redacta o listă de numere care
să poată fi apelate de pe telefon.
Doar numerele stabilite în lista de
apelare fixă pot fi apelate de pe
telefonul dvs.
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Reţea (Network) - Puteţi selecta
tipul de reţea şi modul de selectare
a reţelelor.
- Reţea curentă (Current
network): Reţeaua curentă este
afişată în câmpul Reţea curentă.
- Selectare reţea (Network
selection): Definiţi modul de
selectare dintre diferite reţele
disponibile în timpul călătoriei. De
exemplu, dacă alegeţi Manual,
puteţi selecta personal reţeaua.
Derulaţi la reţeaua dorită şi
atingeţi OK în partea dreaptă
sus a ecranului. Pentru alegerea
automată a reţelei selectaţi
Automat (Automatic).
SFAT! Selectarea manuală poate
fi utilă atunci când ştiţi că o
reţea este mai ieftină decât alta
sau că asigură transmisia mai
rapidă a datelor.

- Reţele preferate (Preffered
networks)e: Atingeţi Setare
reţele (Set Networks) (preluarea
setărilor poate dura câteva
minute). Selectaţi o reţea şi
schimbaţi prioritatea ordinii de
utilizare a reţelelor atingând
Mutare în sus (Move Up) sau
Mutare în jos (Move Down).
Serviciu informativ (Info. Service)
- Mesajele de serviciu informativ
sunt mesaje text trimise de reţea la
utilizatorii telefoanelor GSM. Aceste
mesaje oferă informaţii generale,
cum ar fi prognoza meteo,
informaţii despre trafic, companii
de taximetre, farmacii sau cotaţii la
bursă. Fiecare tip de informaţie este
asociat cu un număr care poate fi
obţinut de la furnizorul de servicii.
Atunci când primiţi un mesaj
de serviciu informativ, un mesaj
popup va indica primirea unui
mesaj nou sau mesajul serviciului
informativ va fi afişat direct.
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- Transmisie celulară
(Cellbroadcast): Puteţi seta starea
de recepţie.
- Limbă (Language): Puteţi să
selectaţi o limbă dorită atingând
numele respectiv. Vor fi primite
mesajele serviciului informativ în
limba respectivă.
- Selectaţi canalul pentru editare
sau ştergere (Select channel
to edit or delete): Puteţi să
gestionaţi canalele de la care
primiţi informaţii.
Bandă (Band) - Selectaţi tipul de
bandă pe care doriţi să-l folosiţi.
Puteţi alege Automat (Automatic),
Doar 3G (3G Only) sau Doar 2G
(2G Only). Dacă alegeţi Doar 2G,
serviciile 3G precum apelul video
nu pot fi utilizate.
Ton taste (Keytone) - Selectaţi
între Melodie (Melody) şi Semnal
sonor (Beep).
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Utilizarea modului Avion

Pa

1 Din ecranul de start selectaţi
apoi selectaţi Setări wireless
(Wireless Settings) din fila
SETĂRI (SETTINGS).
2 Setaţi Mod Avion (Flight
Mode) la PORNIT (ON) atingând
pictograma.
Modul Avion nu vă permite să
efectuaţi apeluri, să vă conectaţi
la Internet sau să expediaţi
mesaje.
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Modificarea datei şi orei
1 Din ecranul de start selectaţi
apoi selectaţi Dată & Oră (Date
& Time).
2 Reglaţi setările privind data
şi ora sau alegeţi modul de
actualizare automată a orei când
călătoriţi sau la trecerea la ora
de vară.
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Partajarea prin Internet
Vă permite să utilizaţi dispozitivul
dvs. ca un dispozitiv de partajare
prin Internet.
Notă
- Este necesar software ActiveSync
versiunea 4.5 sau superioară.
1 Conectaţi cablul USB la PC.
2 Atingeţi Start > Partajare prin
Internet (Internet Sharing).
3 Setaţi Conexiune computer la
USB (PC Connection to USB) sau
Bluetooth PAN
4 Setaţi Conexiune reţea (Network
Connection) la APN-ul adecvat
5 Atingeţi Conectare (Connect) în
linia inferioară
6 Indicatorul de conexiune de date
(G/ E/ 3G) este afişat atunci când
activarea PDP este efectuată cu
succes.

Notă
Sistemul de operare de pe PC
trebuie să fie Windows XP SP2 sau
mai recent.

Setare GPS
Pentru a seta tipul GPS
1 Atingeţi Start > Setare (Setting)
> fila Conexiuni (Connections).
2 Atingeţi Setare GPS (GPS
Settings).
3 GPS asistat (Assisted GPS)
oferă performanţă autonomă
îmbunătăţită şi accelerează
timpul necesar pentru a
determina poziţia GPS iniţială
prin descărcarea ultimelor
informaţii de la satelit.
Însă, este necesară o conexiune
la reţea şi o taxă suplimentară
pentru utilizarea GPS asistat.
Dacă nu doriţi acest lucru,
selectaţi GPS autonom
(Standalone GPS).
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Bluetooth
Bluetooth permite dispozitivelor
mobile compatibile, perifericelor şi
computerelor aflate în proximitate
să comunice direct unele cu altele,
fără cabluri. Acest telefon este
dotat cu conectivitate Bluetooth,
care-i permite să conecteze căşti
Bluetooth compatibile, aplicaţii de
computer etc.

Activarea Bluetooth
Din ecranul de start selectaţi
apoi selectaţi Setări wireless
(Wireless Settings).
Setaţi Bluetooth la PORNIT (ON)
atingând pictograma.
NOTĂ: Dacă utilizaţi o sincronizare
PC prin Bluetooth, puteţi schimba
datele doar în agenda telefonică.
NOTĂ: Atunci când recepţionaţi
date de la alt dispozitiv Bluetooth,
telefonul va solicita o confirmare.
După confirmarea transferului,
fişierul va fi copiat în telefonul dvs.

Sincronizarea cu un alt
dispozitiv Bluetooth
În timp ce sincronizaţi telefonul
GM750 cu alt dispozitiv, puteţi
configura un cod care face
conexiunea mai sigură.
1 Asiguraţi-vă că Bluetooth este
Activat (On).
Consultaţi Activarea Bluetooth
pentru mai multe informaţii.
Puteţi modifica vizibilitatea din
meniul Setări (Settings).
2 Selectaţi Bluetooth din fila
SETĂRI (SETTINGS) şi atingeţi
Adăugare dispozitiv (Add a
device).
3 Selectaţi un tip de dispozitiv
pentru a limita căutarea şi
atingeţi Continuare (Continue).
Telefonul dvs. GM750 va căuta
dispozitive Bluetooth.
4 Alegeţi dispozitivul cu care doriţi
să realizaţi sincronizarea.
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Bluetooth
5 Verificaţi corespondenţa codului
pe ambele dispozitive şi selectaţi
Da (Yes). Telefonul dvs. se va
conecta apoi la alt dispozitiv.
6 Aţi realizat astfel conexiunea
securizată prin parolă, utilizând
tehnologia Bluetooth.

Trimiterea şi primirea
fişierelor utilizând
tehnologia Bluetooth
Bluetooth este o modalitate
excelentă de a trimite şi de a primi
fişiere, întrucât nu utilizează fire, iar
conectarea este rapidă şi uşoară.
De asemenea, vă puteţi conecta la
o cască Bluetooth pentru a efectua
şi a recepţiona apeluri.
Pentru a expedia un fişier:
1 Deschideţi fişierul pe care doriţi
să îl expediaţi, care de obicei
este un fişier cu fotografii,
videoclipuri sau cu muzică.
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2 Atingeţi Meniu (Menu) şi
selectaţi Trimitere (Send)
Alegeţi Bluetooth.
3 Dacă aţi sincronizat deja două
dispozitive Bluetooth, GM750
nu va mai căuta automat alte
dispozitive Bluetooth. Dacă
nu, telefonul GM750 va căuta
automat, în raza sa de acţiune,
alte dispozitive Bluetooth
activate.
4 Alegeţi dispozitivul la care doriţi
să trimiteţi fişierul.
5 Fişierul dvs. va fi expediat.
SFAT! Verificaţi bara de stadiu
pentru a vă asigura că fişierul
este expediat.
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Pentru a recepţiona un fişier:
1 Pentru a recepţiona fişiere,
Bluetooth trebuie să fie Activat
(On).
2 Va apărea un mesaj prin care vi
se solicită să acceptaţi fişierul de
la expeditor. Atingeţi Acceptare
(Accept) pentru a primi fişierul.
3 Veţi vedea expeditorul fişierului,
numele fişierului şi unde a fost
salvat fişierul.

ţi

Modificarea setărilor
Bluetooth
1 Din ecranul de start selectaţi
apoi derulaţi Bluetooth din fila
SETĂRI (SETTINGS).
2 Selectaţi fila Setări (Settings).
Adăugare dispozitiv (Add
a device) - Configuraţi un
dispozitiv Bluetooth nou.
Dezactivare Bluetooth
(Disable Bluetooth) - Alegeţi
dezactivarea Bluetooth.

Nume (Name) - Verificaţi
numele dispozitivului dvs. pe
care-l văd alte dispozitive atunci
când acesta este “vizibil”. Puteţi
schimba numele sau puteţi
utiliza numele Windows Mobile.
Vizibil (Discoverable) - Faceţi
dispozitivul dvs. vizibil doar
când doriţi ca alte dispozitive
Bluetooth să-l identifice. Puteţi
alege o opţiune între Vizibil
întotdeauna (Always Visible),
Vizibil timp de 60 de secunde
(Visible for 60 seconds) sau
Invizibil (Not Visible).
Avansat (Advanced)
- Configuraţi opţiuni
suplimentare.
Despre (About) - verificaţi
informaţiile Bluetooth.

129

Wi-Fi
Setările wireless vă permit să
administraţi conexiunea Wi-Fi
Internet pe dispozitiv. Acesta
permite conectarea telefonului
la reţelele wireless locale sau
accesarea wireless a Internetului.
Wi-Fi este mai rapidă şi are o
rază de acţiune mai mare decât
tehnologia fără fir Bluetooth.
AVERTISMENT
Acest dispozitiv utilizează frecvenţa
nearmonizată şi este destinat
utilizării în toate ţările europene.
WLAN poate fi utilizată în UE fără
restricţii în interior, dar nu poate fi
utilizată în exterior în Franţa.

Activarea Wi-Fi
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1 Din ecranul de start selectaţi
apoi selectaţi Setări wireless
(Wireless Settings) din fila
SETĂRI (SETTINGS).
2 Setaţi Wi-Fi la ACTIVAT (ON)
atingând pictograma.
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Configurarea Wi-Fi

Se

1 Asiguraţi-vă că Wi-Fi este activat.
2 Apare o fereastră care afişează
punctele de acces detectate.
3 Selectaţi punctul de acces la care
aveţi permis accesul şi atingeţi
OK.
4 Selectaţi Internet pentru a avea
un serviciu Internet şi atingeţi
Conectare (Connect).
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fie
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NOTĂ: Dacă furnizorul de servicii
Wi-Fi sau administratorul de reţea
stabileşte tehnologia de criptare
WEP pentru a asigura securitatea
reţelei, atunci trebuie să completaţi
cheia din fereastra de confirmare.
Dacă tehnologia de criptare WEP
nu este stabilită, această fereastră
de confirmare nu este afişată. Dacă
nu cunoaşteţi cheia, trebuie să
întrebaţi furnizorul de servicii Wi-Fi
sau administratorul reţelei.

2

3

Setări de reţea wireless

at.

re

ţi

ă

Fi

O reţea wireless poate fi adăugată
fie la detectarea unei reţele
fie manual prin introducerea
informaţiilor referitoare la setări.
Înainte să efectuaţi aceşti paşi,
determinaţi dacă aveţi nevoie de
informaţii de autentificare.
1 Atingeţi Start > Setări
(Settings) > fila Conexiuni
(Connections) > Wi-Fi >fila
Wireless.
2 În Reţele de accesat (Networks
to access), selectaţi Toate
disponibile (All available),
Doar puncte de acces (Only
access points) sau Doar
computer la computer (Only
computer-to-computer) pentru
listă, în funcţie de tipul de reţele
la care vă conectaţi.
3 Efectuaţi una din acţiunile
următoare

- Dacă nu vedeţi o reţea dorită,
atingeţi Meniu (Menu) >
Adăugare nou (Add New).
- Pentru a schimba setările de
reţea pentru o reţea pe care
aţi configurat-o deja, atingeţi
Adaptoare de reţea (Network
Adapters).
4 Continuaţi cu expertul până
la pagina Configurare
autentificare reţea (Configure
Network Authentication).
- Selectaţi metoda
de autentificare din
lista Autentificare
(Authentication) - Deschisă
(Open), Partajată (Shared),
WPA, WPA-PSK, WPA2 şi WPA2PSK.
- Pentru a utiliza criptarea
datelor, selectaţi o metodă de
criptare din lista Criptare date
(Data encryption) - Dezactivat
(Disabled), WEP
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Wi-Fi
- Pentru a utiliza automat cheia
de reţea, atingeţi Cheia este
furnizată automat (The key
is automatically provided).
Altfel, introduceţi cheia de
reţea.

Configurarea setărilor
conexiunii Wi-Fi
NOTĂ: Înainte să setaţi configuraţia
WLAN, trebuie să solicitaţi
furnizorului de servicii WLAN sau
administratorului de reţea setările
IP.
1 Atingeţi Start > Setări
(Settings) > fila Conexiuni
(Connections) > Wi-Fi
2 Selectaţi fila Adaptoare de
reţea (Network Adapters).
3 Atingeţi Adaptor de reţea
(Network Adaptor) şi selectaţi
Broadcom 802.11 DHD
Network.
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4 Dacă atingeţi Utilizare adresă
IP alocată de server (Use
server-assigned IP address),
puteţi obţine setările IP alocate
automat. Dacă atingeţi Utilizare
adresă IP specifică (Use
specific IP address), trebuie
să setaţi adresa IP alocată de
furnizorul de serviciu WLAN sau
de administratorul de reţea.
5 Completaţi Adresă IP (IP
address), Mască de subreţea
(Subnet mask) şi Portal implicit
(Default gateway).
6 Atingeţi Servere de nume
(Name Servers).
7 Completaţi DNS şi Alt DNS,
WINS şi Alt WINS dacă este
necesar.
NOTĂ: Pentru a preveni o pierdere
posibilă a datelor de pe telefonul
dvs., WLAN se dezactivează
automat când bateria este aproape
descărcată sau la un nivel mai mic
de cinci procente.
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NOTĂ:
Înainte de activarea DUN,
asiguraţi-vă că în telefon este
instalată o cartelă SIM pentru
GPRS şi că aţi configurat o
conexiune prin modem GPRS pe
dispozitiv.
De asemenea, asiguraţi-vă că
SIM-ul pentru GPRS acceptă DUN
şi conectaţi dispozitivul la un
calculator prin USB.
Pentru a utiliza DUN,
trebuie să instalaţi
LGUSBWMLModemDriver pe
calculator. Consultaţi site-ul de
mai jos. www.lgmobile.com.
Când activaţi DUN, ActiveSync va
fi dezactivată automat.
Pentru a configura dispozitivul
ca modem USB
1 Pe dispozitiv, apăsaţi Start >
Programe (Programs) > DUN

2 Introduceţi adaptorul pentru
cablu USB, între dispozitiv şi
calculator.
3 Apăsaţi Activaţi (Activate).
Pentru a adăuga dispozitivul ca
modem USB la calculator
1 Pe calculator, faceţi clic pe Start
> Panou de control (Control
Panel).
2 Faceţi dublu clic pe Opțiuni
(Options) pentru telefon și
modem.
3 Faceţi clic pe fila Modemuri
(Modems). Selectaţi modemul
nou din lista de modemuri, apoi
faceţi dublu clic pe modemul
nou.
4 În fila Complex (Advanced),
adăugaţi următoarea comandă
AT la comenzile de iniţializare
suplimentară:
AT+CGDCONT=1,”ip”,”<nume
punct de acces>”
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DUN
NOTĂ: DE EXEMPLU,
AT+CGDCONT=1,”IP”,” WEB.
VODAFONE.DE”
Pentru formarea numărului şi
conectarea la Internet
1 Pe calculator, faceţi clic pe Start
> Panou de control (Control
Panel)
2 Faceţi dublu clic pe Conexiuni
în rețea (Network Connection).
3 Faceţi clic pe Fişier (File) >
Creare conexiune nouă (Create
a new connection).
4 În Expert conexiune nouă (New
Connection Wizard), faceţi clic
pe Următorul (Next).
5 Faceţi clic pe Conectare la
Internet (Connect to the
Internet), apoi faceţi clic pe
Următorul (Next).
6 Selectaţi Configurare manuală
conexiune, apoi faceţi clic pe
Următorul (Next).
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7 Selectaţi Conectare (Connect)
utilizând un modem de linie
comutată, apoi faceţi clic pe
Următorul (Next).
8 Selectaţi modemul pe care l-aţi
instalat anterior, apoi faceţi clic
pe Următorul (Next).
9 Introduceţi un nume descriptiv
pentru această conexiune, apoi
faceţi clic pe Următorul (Next).
10 Introduceţi numărul de telefon
în forma *99# sau numărul de
asistenţă pentru furnizori (de
ex., *99***1#), apoi faceţi clic pe
Următorul (Next).
11 În Informaţii cont Internet
(Internet Account
Information), este posibil să
nu fie nevoie să introduceţi un
nume de utilizator şi o parolă
când utilizaţi GPRS. Faceţi clic
pe Următorul (Next) pentru a
continua.

12

13

14

.

12 Faceţi clic pe Terminare (Finish)
pentru a părăsi expertul.
13 Se deschide caseta de dialog
Conectare (Connect). Faceţi
clic pe Proprietăţi (Properties)
pentru a verifica din nou dacă
LGE WML USB Modem este
selectat. Dacă este corect, faceţi
clic pe OK şi reveniţi la caseta de
dialog Conectare (Connect).
14 Faceţi clic pe Formare număr
(Dial) pentru a forma numărul şi
a vă conecta la Internet.

e
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Upgrade software
Programul de upgrade al
software-ului telefonului mobil
LG
Pentru informaţii suplimentare
despre instalarea şi utilizarea acestui
program, accesaţi http://update.
lgmobile.com
Această caracteristică vă permite să
realizaţi rapid şi comod upgrade-ul
software-ului cu cea mai recentă
versiune de pe Internet, fără a fi
necesar să accesaţi centrul nostru
de servicii.
Deoarece programul de upgrade
al softwareului telefonului mobil
necesită întreaga atenţie a
utilizatorului pe durata procesului
de upgrade, urmăriţi toate
instrucţiunile şi notele care apar
pe ecran, înainte de a continua.
Reţineţi că deconectarea cablului
de comunicare de date prin
USB sau îndepărtarea bateriei în
timpul procesului de upgrade
poate determina avarierea gravă
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A
a telefonului mobil. Deoarece
producătorul nu îşi asumă
responsabilitatea pentru pierderea
datelor în timpul procesului de
upgrade, se recomandă să notaţi în
prealabil informaţiile importante.
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Accesorii
Aceste accesorii sunt disponibile pentru a fi achiziţionare în vederea
utilizării împreună cu telefonul GM750.
Încărcător

n
Baterie

Căşti
stereo

Cablu de date
Conectaţi şi
sincronizaţi
telefonul
GM750 şi
PC-ul.

Stylus

NOTĂ:
• Utilizaţi întotdeauna accesorii LG originale.
• Încălcarea acestor dispoziţii duce la anularea garanţiei.
• Accesoriile pot varia în funcţie de regiune.
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Serviciul de reţea

Date tehnice

Telefonul mobil descris în prezentul
manual este aprobat pentru a fi
utilizat în reţelele GSM 850,
E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 şi
W-CDMA.
Unele funcţii incluse în prezentul
manual sunt denumite servicii de
reţea. Acestea sunt servicii speciale
care pot fi oferite de furnizorul dvs.
de servicii wireless. Înainte de a
beneficia de oricare dintre aceste
servicii ale reţelei, trebuie să vă
abonaţi la acestea prin operatorul
dumneavoastră şi să primiţi
instrucţiuni privind modul de
utilizare a acestor servicii.

Informaţii generale
Nume produs: GM750
Sistem: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS
1800 / PCS 1900 / W-CDMA
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Temperatura ambiantă de
funcţionare
Max.: +55°C (descărcare),
+45°C (încărcare)
Min.: -10°C

CS

Declaraţie de conformitate
Detalii furnizori
Nume
LG Electronics Inc
Adresă
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
Detalii produs
Nume produs
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment
Nume model
GM750
Nume marcă
LG
Detalii standarde aplicabile
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

Informaţii suplimentare
Conformitatea cu standardele de mai sus este verificată de următorul Organism Notificat (BABT)
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaraţie
Declarăm pe proprie răspundere că produsul
mai sus menţionat, la care se referă prezenta
declaraţie, respectă standardele şi directivele
precizate mai sus
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

Nume

Data emiterii

Seung Hyoun, Ji/Director

31. Aug. 2009

Semnătura reprezentantului

Depanarea
Acest capitol enumeră unele probleme pe care le puteţi întâlni în timpul
utilizării telefonului. Unele probleme necesită contactarea telefonică a
furnizorului de servicii, dar majoritatea problemelor pe care le întâlniţi
sunt uşor de remediat chiar de către dvs.
Mesaj

Cauze posibile

Soluţii posibile

Eroare cartela
SIM

Nu există cartela SIM în
telefon sau aceasta este
introdusă incorect.

Asiguraţi-vă că aţi introdus corect
cartela SIM.

Nu există
conexiune la
reţea

Nivel scăzut al semnalului
În afara reţelei GSM

Deplasaţi-vă într-o zonă deschisă sau
spre o fereastră. Verificaţi harta de
acoperire de la furnizorul serviciului.

Codurile nu
corespund

Pentru a schimba un cod
de securitate va trebui să
confirmaţi noul cod prin
reintroducere.

Contactaţi furnizorul de servicii.

Funcţia nu
poate fi setată

Neacceptată de furnizorul
de servicii sau este necesară
înregistrarea

Contactaţi furnizorul de servicii.

Nu sunt
disponibile
apeluri

Eroare de apelare
A fost introdusa o cartelă SIM
nouă. Limita de încărcare a
fost atinsă

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

Telefonul nu
poate fi pornit

Cauze posibile
Tasta Pornit/Oprit nu este
apăsată destul de mult timp
Baterie descărcată
Contactele bateriei sunt
murdare

Soluţii posibile
Apăsaţi tasta Pornit/Oprit cel puţin
două secunde.
Ţineţi încărcătorul conectat pentru o
perioadă mai lungă de timp.
Curăţaţi contactele.

Baterie complet goală

Încărcaţi bateria.

Temperatură în afara
intervalului

Asiguraţi-vă că temperatura ambiantă
este corespunzătoare, aşteptaţi un
timp şi apoi încărcaţi din nou.

Probleme de contact

Verificaţi sursa de alimentare şi
conexiunea la telefon. Verificaţi
contactele bateriei şi curăţaţi-le dacă
este necesar.

Fără tensiune la priză

Introduceţi într-o altă priză sau
verificaţi tensiunea.

Încărcător defect

Dacă încărcătorul nu se încălzeşte,
înlocuiţi-l.

Încărcător necorespunzător

Utilizaţi doar accesorii LG originale.

Baterie defectă

Înlocuiţi bateria.

Telefonul
pierde reţeaua

Semnalul este prea slab

Reconectarea la alt furnizor de servicii
este automată.

Numărul nu
este permis

Este activată funcţia Număr
cu apelare fixă.

Verificaţi setările.

Eroare de
încărcare
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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
Symbol Description
Read the Safety
Information section
of this user guide on
page 9
Do not use hand-held
while driving
For body-worn
operation maintain a
separation of 1.5 cm
Small parts may cause a
choking hazard
This device may
produce a loud sound
Keep away from
pacemakers and other
personal medical
devices
Switch off when
instructed in hospitals
and medical facilities
Switch off when
instructed in aircrafts
and airports
8
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Symbol Description

S

Switch off in explosive
environments
Do not use while
re-fuelling
This device may
produce a bright or
flashing light
Do not dispose of in
a fire
Avoid contact with
magnetic media
Avoid Extreme
Temperatures
Avoid contact with
liquid, keep dry
Do not try and
disassemble
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Symbol Description
Do not rely on this
device for emergency
communications
Only use approved
accessories
Please read these simple
guidelines. Not following these
guidelines may be dangerous or
illegal.

Exposure to radio frequency
energy
THIS DEVICE MEETS
INTERNATIONAL GUIDELINES FOR
EXPOSURE TO RADIO WAVES
Your mobile device is a radio
transmitter and receiver. It is
designed and manufactured not to
exceed the limits for exposure to
radio frequency (RF) recommended
by international guidelines
(ICNIRP). These limits are part of
comprehensive guidelines and

establish permitted levels of RF
energy for the general population.
The guidelines were developed
by independent scientific
organisations through periodic and
thorough evaluation of scientific
studies. The guidelines include a
substantial safety margin designed
to assure the safety of all persons,
regardless of age and health.
The exposure standard for
mobile devices employs a unit
of measurement known as the
Specific Absorption Rate, or
SAR. The SAR limit stated in the
international guidelines is 2.0
W/kg*. Tests for SAR are conducted
using standard operating positions
with the device transmitting at
its highest certified power level
in all tested frequency bands.
Although the SAR is determined at
the highest certified power level,
the actual SAR of the device while
operating can be well below the
9

Guidelines for safe and efficient use
maximum value. This is because
the device is designed to operate
at multiple power levels so as to
use only the power required to
reach the network. In general, the
closer you are to a base station,
the lower the power output
of the device. Before a phone
model is available for sale to
the public, compliance with the
European R&TTE directive must
be shown. This directive includes
as one essential requirement the
protection of the health and the
safety for the user and any other
person.
The highest SAR value for this
device when tested for use when
placed to the ear is 1.16 W/kg.
This device meets RF exposure
guidelines when used either in the
normal use position against the
ear or when positioned at least
1.5 cm away from the body. When
a carry case, belt clip or holder is
10
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used for body-worn operation,
it should not contain metal and
should position the product at
least 1.5 cm away from your body.
In order to transmit data files or
messages, this device requires a
quality connection to the network.
In some cases, transmission of data
files or messages may be delayed
until such a connection is available.
Ensure the above separation
distance instructions are followed
until the transmission is completed.
The highest SAR value for this
device when tested for use when
worn on the body is 1.12 W/kg.
* The SAR limit for mobile
devices used by the public is 2.0
watts/kilogram (W/kg) averaged
over ten grams of body tissue.
The guidelines incorporate a
substantial margin of safety to give
additional protection for the public
and to account for any variations
in measurements. SAR values
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may vary depending on national
reporting requirements and the
network band.
For SAR information in other
regions please look under product
information at www. lgmobile.com.

FCC SAR information
Your mobile device is also
designed to meet the requirements
for exposure to radio waves
established by the Federal
Communications Commission
(USA) and Industry Canada. These
requirements set a SAR limit of
1.6 W/kg averaged over 1 gram
of tissue. The highest SAR value
reported under this standard
during product certification for use
when placed to the ear is 1.36 W/kg
and when properly worn on the
body is 1.06 W/kg.
Additionally, this device was tested
for typical body-worn operations
with the back of the phone kept

0.79 inches (2cm) between the
user’s body and the back of the
phone.
To comply with FCC RF exposure
requirements, a minimum
separation distance of 0.79 inches
(2cm) must be maintained between
the user’s body and the back of the
phone.

6 FCC Notice & Caution
Notice!
This device complies with part
15 of the FCC Rules. Operation
is subject to the following two
conditions:
(1) This device must not cause
harmful interference.
(2) This device must accept any
interference received, including
interference that may cause
undesired operation.
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Guidelines for safe and efficient use
Caution!
Changes or Modifications that are
not expressly approved by the
manufacturer could invalidate the
user’s authority to operate the
equipment.

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

12

it to a qualified service technician
when repair work is required.
• Keep away from electrical
appliances such as TVs, radios,
and personal computers.
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• 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.
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• Switch off the phone in any area

•D

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).
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• Do not charge the phone when it

Efficient phone operation

is on soft furnishings.
• The phone should be charged in a
well ventilated area.
• Do not subject this unit to
excessive smoke or dust.
• 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
press 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.

Electronic and medical devices
All mobile phones may get
interference, which could affect
performance.
• Do not use your mobile phone
near medical equipment without
requesting permission. Please
consult your doctor to determine
if operation of your phone may
interfere with the operation of
your medical device.
• Some hearing aids might be
disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect TVs,
radios, PCs, etc.

Pacemakers
Pacemaker manufacturers
recommend that a minimum
separation of 15cm is maintained
between a mobile phone and
a pacemaker to avoid potential
interference with the pacemaker.
13

Guidelines for safe and efficient use
To ensure this, use the phone
at the opposite ear to your
pacemaker and do not carry it in a
breast pocket.

Hospitals
Switch off your wireless device
when requested to do so in
hospitals, clinics or health care
facilities. These requests are
designed to prevent possible
interference with sensitive medical
equipment.

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.
• Pull off the road and park before
making or answering a call if
driving conditions so require.
14
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• 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.
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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 press or
attempt to remove. Stop using
your mobile device until the glass
is replaced by an authorized service
provider.

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

Potentially explosive
atmospheres
• Do not use the phone at a
refuelling 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.

15

Guidelines for safe and efficient use
• Do not use it on the ground
without permission from the
crew.

Children
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.

Antenna
Do not touch the antenna
unnecessarily.

16
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Emergency calls

•R

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.
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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.
• Do not disassemble or shortcircuit the battery pack.
• Keep the metal contacts of the
battery pack clean.

• Replace the battery when it

e

e

y

no longer provides acceptable
performance. The battery pack
may be recharged hundreds of
times until it needs replacing.
• Recharge the battery if it has
not been used for a long time to
Maximise usability.
• Do not expose the battery
charger to direct sunlight or use
it in high humidity, such as in a
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 Authorised
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.
• The actual battery life will depend
on the 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.
18
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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.
19

Open view

In
1

Battery
cover

Battery

External
camera lens
SIM Card Tray
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2

Installing the SIM 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 SIM card
Put the SIM card into the SIM
card holder. Make sure the goldcoloured contact area on the
card is facing downwards. Push
the SIM card holder back.
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Installing the SIM 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.

22
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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.
If user presses and hold OK key
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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.
WARNING: Do not remove
your battery or SIM card while
charging.
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.
23

Memory card
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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.

24
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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

25

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.
26
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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.
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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.

U

Se
1
2

NO
w
m
28
LG GM750 | User Guide

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

30

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.
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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

32

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
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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 the Service menu directly
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.
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Touch to access the Alarm menu directly.
Touch to open your Calendar to check your schedule.

.

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
34
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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
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Missed call or rejected call
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GPRS (General Packet Radio
Services) available

2

Call on hold
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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
SIM is not inserted. You
can not use Network
services without SIM
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 SIM 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.
40
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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.
42
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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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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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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
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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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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.
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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.
58
LG GM750 | User Guide

4

ff

g

re

e
al

s,
d

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
SIM 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.

64
LG GM750 | User Guide

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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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”.
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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.
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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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 SIM
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.
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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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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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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
82 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.
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Organiser
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.

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.

87

Organiser
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.
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.
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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
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
.
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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.
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.

PowerPoint Mobile
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.
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.
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
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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.
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.
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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
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.
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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.

91

Organiser
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
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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
97
create a partnership.

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
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“Windows Media® Player Mobile”
in Chapter 11.
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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ActiveSync
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.
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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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The Web
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 MyWeb 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 MyWeb 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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The Web

S

- Options: You can check more
options.
Copy/Paste - You can copy or
paste the text into a web page.
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Service
Service consists of a set of
applications offered by Vodafone.
You can find this menu in the
COMMUNICATION tap.
NOTE: Please refer to the Vodafone
Service Guide provided with your
phone or contact Vodafone or
your service provider for further
information.
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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 SIM 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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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.
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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
down any important information in
LG Mobile Phone Software
advance for safekeeping.
Upgrade Program
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
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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
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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

SIM error

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

Make sure the SIM 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 SIM 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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