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Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
Citiţi aceste instrucţiuni simple de utilizare. Nerespectarea acestor instrucţiuni de
utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

Expunerea la radiofrecvenţe
Informaţii privind expunerea la radiofrecvenţe şi rata de absorbţie specifică (SAR).
Acest telefon mobil model LG-B200E a fost creat astfel încât să respecte cerinţele
de securitate aplicabile privind expunerea la unde radio. Aceste cerinţe au la bază
instrucţiuni ştiinţifice, care includ marje de siguranţă, menite să garanteze siguranţa
tuturor persoanelor, indiferent de vârsta şi de starea de sănătate a acestora.
•• Instrucţiunile privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură
cunoscută sub numele de "rată de absorbţie specifică" sau SAR. Testele SAR sunt
efectuate utilizând metode standardizate, cu telefonul transmiţând la cel mai ridicat
nivel de putere, în toate benzile de frecvenţă utilizate.
•• Deşi pot exista diferenţe între nivelurile SAR ale diferitelor modele de telefoane LG,
vă asigurăm că toate modelele sunt concepute pentru a respecta toate instrucţiunile
privitoare la expunerea la unde radio.
•• Limita SAR recomandată de Comisia Internaţională pentru Protecţia împotriva
Radiaţiilor Neionizante (ICNIRP) este de 2 W/kg calculată ca valoare medie pe 10 g
de ţesut.
•• Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model de telefon, testată pentru utilizarea
la ureche este de 0,966 W/kg (10g), iar pentru purtarea pe corp, este de 0,378 W/
Kg (10g).
•• Acest dispozitiv respectă normele de expunere RF când este utilizat fie în poziţie
normală, la ureche, fie poziţionat la 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 astfel de conexiuni
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Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
disponibile. Asiguraţi-vă că sunt respectate instrucţiunile referitoare la distanţa de
separare de mai sus până la finalizarea transmisiei.

Îngrijirea şi întreţinerea produsului
AVERTISMENT
Pentru acest model specific de telefon, folosiţi doar baterii, încărcătoare şi
accesorii autorizate. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau
garanţie a telefonului şi poate fi periculoasă.

•• Nu dezasamblaţi această unitate. Dacă sunt necesare reparaţii, duceţi aparatul la o
unitate de service calificat.
•• Reparaţiile în garanţie, la alegerea LG, pot include piese sau plăci de schimb care
sunt noi sau recondiţionate, cu condiţia ca acestea să aibă aceeaşi funcţionalitate ca
piesele care sunt înlocuite.
•• 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.
•• 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).
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•• 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 şi umezeală.
•• Accesoriile, precum căştile, trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeţi antena inutil.
•• Nu utilizaţi, nu atingeţi şi nu încercaţi să eliminaţi sau să reparaţi geamul spart, ciobit
sau crăpat. Deteriorarea afişajului din sticlă din cauza abuzului sau a utilizării greşite
nu este acoperită de garanţie.
•• Telefonul dvs. este un dispozitiv electronic care generează căldură în timpul
funcţionării normale. Contactul direct, extrem de îndelungat cu pielea, în absenţa unei
ventilări adecvate, poate provoca disconfort sau arsuri minore. Prin urmare, manevraţi
cu grijă telefonul în timpul întrebuinţării sau imediat după întrebuinţare.
•• Dacă telefonul se udă, deconectaţi-l imediat, pentru a-l lăsa să se usuce complet. Nu
încercaţi să acceleraţi procesul de uscare cu o sursă externă de încălzire, precum un
cuptor, cuptor cu microunde sau uscător de păr.
•• Lichidul din telefonul ud schimbă culoarea etichetei de identificare din interior.
Deteriorarea dispozitivului ca rezultat al expunerii la lichide nu este acoperită de garanţie.

Utilizarea eficientă a telefonului
Dispozitivele electronice
Toate telefoanele mobile pot recepţiona interferenţe, ce pot 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.
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Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
•• Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcţionarea telefoanelor mobile.
•• Interferenţe minore pot afecta funcţionarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.
•• Utilizaţi telefonul la temperaturi cuprinse între 0ºC şi 40ºC, dacă este posibil.
Expunerea telefonului dvs. la temperaturi extrem de scăzute sau ridicate poate cauza
deteriorarea, defecţiunea sau chiar explozia.

Siguranţa la volan
Consultaţi legislaţia şi reglementările pentru utilizarea telefonului mobil la volan.
•• Nu utilizaţi un telefon care trebuie ţinut în mână atunci când conduceţi.
•• Acordaţi şofatului atenţie maximă.
•• Ieşiţi de pe şosea şi parcaţi înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în
cazul în care circumstanţele necesită acest lucru.
•• Energia frecvenţelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs.
motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranţă.
•• Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocaţi, cu aparate instalate sau cu
aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Acesta poate
determina nefuncţionarea airbagului sau poate provoca vătămări grave datorită
performanţelor reduse.
•• Dacă ascultaţi muzică pe stradă, asiguraţi-vă că volumul este reglat la un nivel
rezonabil care să vă permită să auziţi ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este
deosebit de important atunci când vă aflaţi în apropierea drumurilor.

Evitarea afectării auzului
Pentru a evita afectarea auzului, nu ascultaţi la volum ridicat pentru
perioade îndelungate de timp.

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.
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De asemenea, vă recomandăm să setaţi volumul muzicii ascultate şi pe cel al apelurilor
la un nivel rezonabil.
•• Atunci când utilizaţi căştile, reduceţi volumul dacă nu puteţi auzi persoanele care vorbesc
lângă dvs. sau dacă persoana care stă lângă dvs. poate auzi ceea ce ascultaţi.
NOTĂ: Presiunea acustică excesivă din cauza căştilor şi a căştilor stereo
poate cauza pierderea auzului.

Componentele din sticlă
Unele componente ale dispozitivului dvs. mobil sunt din sticlă. Această sticlă se poate
sparge dacă scăpaţi dispozitivul mobil pe o suprafaţă dură sau dacă este supus unui
impact serios. Dacă sticla se sparge, nu o atingeţi şi nu încercaţi să o mişcaţi din loc.
Nu utilizaţi dispozitivul mobil înainte ca sticla să fie înlocuită de un furnizor de servicii
autorizat.

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

Medii cu potenţial explozibil
•• Nu utilizaţi telefonul la un punct de alimentare cu combustibil.
•• 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 sau accesoriile acestuia.
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Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
În aeronave
Dispozitivele fără fir pot provoca interferenţe în aeronave.
•• Închideţi telefonul mobil înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
•• Nu utilizaţi telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.

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

Apeluri de urgenţă
Este posibil ca apelurile de urgenţă să nu fie disponibile pentru toate reţelele de
telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeţi niciodată numai de telefonul dvs.
pentru efectuarea apelurilor de urgenţă. Consultaţi furnizorul de servicii local.

Informaţii despre baterie şi întreţinerea acesteia
•

•

•
•

•
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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 de viaţă a bateriei.
Nu dezasamblaţi şi nu scurtcircuitaţi bateria.
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.

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Nu expuneţi încărcătorul bateriei direct razelor solare sau nu-l utilizaţi în condiţii de
umiditate ridicată, precum în baie.
Nu lăsaţi bateria în locuri fierbinţi sau reci, deoarece acest lucru poate reduce
performanţele acesteia.
Dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie incorect, există risc de explozie.
Eliminaţi bateriile uzate conform indicaţiilor producătorului. Reciclaţi-le, dacă este
posibil. Nu le eliminaţi ca gunoi menajer.
Dacă trebuie să înlocuiţi bateria, deplasaţi-vă la cel mai apropiat punct de service sau
dealer autorizat LG Electronics pentru asistenţă.
Deconectaţi întotdeauna încărcătorul din priză după ce telefonul este încărcat complet
pentru a economisi consumul inutil de energie.
Durata efectivă de funcţionare a bateriei depinde de configuraţia reţelei, setările
produsului, modul de utilizare, baterie şi condiţiile de mediu.
Asiguraţi-vă că bateria nu intră în contact cu obiecte cu margini ascuţite, precum
dinţii animalelor sau unghiile. Acest lucru ar putea cauza un incendiu.
Consum de putere (reţea în modul standby) : 0.08 W
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Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Prin prezenta, LG Electronics declară că acest produs LG-B200E este în
conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei
1999/5/EC. O copie a Declaraţiei de conformitate poate fi găsită la adresa
http://www.lg.com/global/declaration
NOTĂ PRIVIND SOFTWARE-UL OPEN SOURCE
Pentru a obţine codul sursă din GPL, LGPL, MPL şi alte licenţe open source, care
sunt conţinute în acest produs, vă rugăm să vizitaţi http://opensource.lge.com.
În plus faţă de codul sursă, toate condiţiile licenţei, denegările de
responsabilitate privind garanţia şi NOTĂle despre drepturile de autor la care
se face referire sunt disponibile pentru descărcare.
LG Electronics va oferi şi codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care
să acopere costurile unei asemenea distribuţii (cum ar fi costurile suporturilor
media, de transport şi de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la
opensource@lge.com. Această oferă este valabilă timp de trei (3) ani de la
data la care aţi achiziţionat produsul.
Birou de contact pentru conformitatea acestui produs:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislaţiei internaţionale
privind drepturile de autor. Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate
fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun
mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau
stocare în orice sistem de stocare şi regăsire a informaţiilor, fără permisiunea
prealabilă scrisă a LG Electronics. Toate logo-urile şi numele produselor
sunt utilizate numai in scopul identificării şi pot fi mărci înregistrate ale LG
Electronics şi/sau ale deţinătorilor respectivi.
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Casarea aparatelor dvs. vechi
1 Toate echipamentele electrice şi electronice trebuie aruncate separat de
deşeurile municipale, prin intermediul unor unităţi de colectare desemnate
de către guvern sau de către autorităţile locale.
2 Aruncarea corectă a aparatului dvs. vechi va ajuta la prevenirea
potenţialelor consecinţe negative asupra mediului înconjurător şi a sănătăţii
populaţiei.
3 Pentru informaţii suplimentare despre aruncarea aparatului dvs. vechi,
contactaţi consiliul local, serviciile de salubrizare sau magazinul de unde
aţi achiziţionat produsul.

Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzaţi
1 Acest simbol poate fi combinat cu simbolurile chimice ale mercurului (Hg),
cadmiului (Cd) sau plumbului (Pb) în cazul în care bateria conţine peste 0,0005
% mercur, 0,002 % cadmiu sau 0,004 % plumb.
2 Toate bateriile/toţi acumulatorii trebuie aruncate/aruncaţi separat de deşeurile
municipale, prin intermediul punctelor de colectare desemnate de către guvern
sau de către autorităţile locale.
3 Aruncarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va ajuta la prevenirea
potenţialelor consecinţe negative asupra mediului înconjurător, sănătăţii
animalelor şi populaţiei.
4 Pentru informaţii suplimentare privind aruncarea bateriilor/acumulatorilor dvs.
vechi, contactaţi consiliul local, serviciile de salubrizare sau magazinul de unde
aţi achiziţionat produsul.
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Telefonul dvs.
Prezentarea generală a telefonului
Difuzor
Afişaj
Tasta Trimitere
Puteţi forma un număr de telefon şi puteţi răspunde la apeluri.
Taste rapide
Fiecare dintre aceste taste efectuează funcţiile indicate de
textul de pe afişaj, care se află chiar deasupra lor.
Taste de navigare
Utilizaţi această tastă pentru a accesa rapid funcţiile telefonului.
(sus) : Apăsare lungă tasta sus : Lanternă.
Apăsare scurtă tasta sus : Calculator.
(jos) : Mesaj
(stânga) : Radio FM
(dreapta) : Alarmă
Tasta Terminare/Pornire
•• Încheie sau respinge apelurile.
•• Revine la ecranul de start când utilizaţi meniul.
•• Apăsare lungă pentru pornirea/oprirea telefonului dvs.
Tastele alfanumerice
În majoritatea cazurilor, tastele numerice sunt utilizate
pentru a introduce cifre sau caractere.
NOTĂ: Numai tastele alfanumerice se aprind la utilizarea
unui telefon.
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Lanternă
Mufă pentru căşti

Port de încărcare
Vă permite să utilizaţi numai încărcătorul.

Carcasă spate

Sloturi cartelă SIM

Baterie
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Instalarea cartelelor SIM şi schimbarea bateriei
Instalarea cartelelor SIM
Când vă abonaţi la o reţea de telefonie celulară, vi se oferă o cartelă SIM care conţine detaliile
abonamentului dvs., precum codul PIN, alte servicii opţionale disponibile şi multe altele.
Important!
•• Cartela SIM poate fi uşor avariată dacă este zgâriată sau îndoită, astfel încât este bine
să aveţi grijă când manevraţi, inseraţi sau scoateţi cartela. Păstraţi toate cartelele SIM
într-un loc unde copiii mici nu pot ajunge.
•• Numai cartelele SIM de 2 G/2,5 G sunt acceptate.
Ilustraţii
1 Deschideţi capacul posterior.

￼

2 Aveţi grijă ca zona de contact aurie a cardului să fie aşezată cu faţa în jos.
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3 Introduceţi bateria.

￼
4 Închideţi capacul posterior.

￼
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Instalarea cartelelor SIM şi schimbarea bateriei
Încărcarea telefonului

•• Inseraţi un capăt al cablului de încărcare în telefon şi conectaţi încărcătorul la o priză
electrică.
•• Pentru a maximiza durata de viaţă a bateriei, asiguraţi-vă că aceasta este complet
încărcată înainte de a o utiliza pentru prima dată.
AVERTISMENT
Folosiţi doar încărcătoare, baterii şi cabluri LG autorizate. Dacă utilizaţi
cabluri sau încărcătoare neautorizate, acestea pot cauza încetinirea încărcării
bateriei sau pot genera mesajul pop up cu privire la încetinirea încărcării.
De asemenea, încărcătoarele sau cablurile neautorizate pot cauza explozia
bateriei sau deteriorarea dispozitivului, care nu sunt acoperite de garanţie.

Pornirea şi oprirea telefonului
Puteţi să deschideţi sau să închideţi telefonul apăsând şi menţinând Tasta pornire.
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Apeluri
Efectuarea unui apel
1 Introduceţi numărul utilizând tastatura. Pentru a şterge o cifră apăsaţi pe Ştergeţi.
2 Apăsaţi
pentru a iniţia apelul.
3 Pentru a termina apelul, apăsaţi
.
SFAT!
• Pentru a introduce + atunci când efectuaţi un apel internaţional, apăsaţi şi
ţineţi apăsat 0.
• Pentru a modifica volumul în timpul unui apel, apăsaţi tastele de navigare
sus şi jos.

Efectuarea unui apel din Contacte
1 Selectaţi Contacte din ecranul de start.
2 Utilizând tastatura, introduceţi prima literă a numelui contactului pe care doriţi să îl
apelaţi şi derulaţi Contactele.
3 Apăsaţi
pentru a efectua apelul.
SFAT!
Pentru a derula lista de contacte, utilizaţi tastele de navigare sus şi jos.

Acceptarea şi respingerea unui apel
Când sună telefonul, apăsaţi
pentru a răspunde la apel.
În timp ce telefonul dvs. sună, selectaţi Silenţios pentru a dezactiva soneria.
Această opţiune este utilă dacă aţi uitat să schimbaţi profilul în Silenţios pe durata unei
întâlniri.
Apăsaţi
sau selectaţi Silenţios apoi Refuzare pentru a respinge apelul primit.
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Apeluri
SFAT!
Puteţi modifica setările telefonului dvs., astfel încât să preluaţi apelurile în
diferite moduri. Apăsaţi Meniu > Setări > Apelare > Setări avansate > Mod
de răspuns şi alegeţi Orice tastă sau Auto răspuns atunci când modul de
setulc.

Utilizarea difuzorului telefonului
În timpul unui apel, puteţi activa difuzorul telefonului apăsând tasta RSK (mâini libere) şi
puteţi utiliza telefonul în modul hands-free.
Dacă difuzorul telefonului este activ, apăsaţi din nou tasta RSK (telefon în mână) pentru
a relua modul de conversaţie normal pe telefon.

Vizualizarea jurnalelor de apeluri
Apăsaţi
pentru a vizualiza jurnalele de apeluri pentru apelurile nepreluate, primite
şi efectuate.

Lista apelurilor
•• Toate apelurile – Afişează toate cele trei tipuri de liste (Primite/Efectuate/Nepreluate),
după oră.
•• Pierdute – Această opţiune vă permite să vizualizaţi ultimele 40 de apeluri
nepreluate.
•• Apeluri efectuate – Această opţiune vă permite să vizualizaţi ultimele 40 de apeluri
efectuate (reuşite sau încercate).
•• Primite – Această opţiune vă permite să vizualizaţi ultimele 40 de apeluri primite.
•• Șterge jurnalul de apeluri – Vă permite să ştergeţi opţiunile pentru apeluri.
•• Durata apelului – Vă permite să vizualizaţi durata ultimului apel, apelurile efectuate
şi apelurile primite.
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Contacte
Căutarea unui contact
1 Selectaţi Contacte din ecranul de start.
2 Utilizând tastatura, introduceţi prima literă a numelui contactului pe care doriţi să-l
apelaţi.
3 Apăsaţi tasta de navigare sus/jos pentru a derula contactele.

Adăugarea unui contact nou
1 Selectaţi Contacte din ecranul de start.
2 Alegeţi locaţia de stocare a contactelor.
3 Apoi introduceţi Numele, Numărul şi detaliile noului dvs. contact, selectaţi Opţ. apoi
alegeţi Salv..
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Mesaje
Trimiterea unui mesaj
1 Apăsaţi Meniu, selectaţi Mesaje şi alegeţi Scriere mesaj.
2 Se va deschide un editor de mesaje nou.
3 Introduceţi mesajul utilizând modul predictiv T9, modul manual Abc sau modul 123.
Puteţi comuta modurile de introducere text apăsând tasta
.
4 Din Opţ. alegeţi Trimiteţi către apoi selectaţi Introduceţi numărul, Adaugă din
Agenda telefonică.

Introducerea textului
Puteţi introduce caractere alfanumerice utilizând tastatura telefonului. În telefon sunt
disponibile următoarele metode de introducere a textului: modul T9, modul Abc şi
modul 123.
Pentru a schimba modul, apăsaţi tasta
.
NOTĂ: Unele câmpuri permit un singur mod de introducere a textului (de ex.,
câmpurile pentru numerele de telefon din agenda telefonică).

Modul T9
Modul T9 utilizează un dicţionar încorporat pentru a recunoaşte cuvintele pe care le
scrieţi pe baza secvenţei tastelor apăsate. Atingeţi tasta cu numărul asociat literei pe
care doriţi să o introduceţi şi dicţionarul va recunoaşte cuvântul după ce aţi introdus
toate literele.

Utilizarea modului T9
1 Când sunteţi în modul predictiv de introducere a textului, T9, începeţi introducerea
unui cuvânt prin apăsarea tastelor
. Apăsaţi o singură tastă pentru
fiecare literă.
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- În cazul în care cuvântul încă este incorect după ce a fost scris complet, apăsaţi
tastele de navigare stânga şi dreapta pentru a derula celelalte opţiuni de cuvinte.
- În cazul în care cuvântul dorit lipseşte din lista de opţiuni, adăugaţi-l utilizând
modul Abc.
2 Introduceţi cuvântul complet.
- Pentru a şterge litere, apăsaţi Ştergeţi.

Modul Abc
Acest mod vă permite să introduceţi literele prin apăsarea tastei care conţine litera
respectivă o dată, de două, de trei sau patru ori, până când este afişată litera dorită.

Modul 123
Tastaţi numere utilizând o singură apăsare de taste pentru fiecare cifră. De asemenea,
puteţi adăuga numere în modul pentru litere, menţinând apăsată tasta dorită.

Inserare simboluri
Dacă doriţi să inseraţi simboluri, apăsaţi tasta

, apoi puteţi alege un simbol.

Modificarea limbii
Sunt două moduri de a modifica limba tastării din ecranul de scriere. Puteţi să apăsaţi
Opţ., mergeţi la Limbă de scriere şi să setaţi limba pe care o doriţi sau apăsaţi lung
tasta
în editor.

Foldere de mesaje
Apăsaţi Meniu şi selectaţi Mesaje. Şi selectaţi folderul pe care îl doriţi.
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Mesagerie
Primite – Veţi fi înştiinţat când aţi primit mesaje. Acestea vor fi stocate în Primite.
Ciornă – Dacă nu aveţi timp să terminaţi de scris un mesaj, puteţi salva aici ce aţi scris
până în acel moment.
De Trimis – Este un folder de stocare temporară a mesajelor până când acestea vor fi
trimise.
Mesaje expediate – După trimiterea mesajului, mesajul text este salvat în folderul
Trimise.
Setări SMS – Setările mesajelor sunt predefinite, deci puteţi trimite mesaje imediat.
Dacă doriţi să modificaţi setările, puteţi efectua acest lucru utilizând opţiunile de setări.
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Radio FM
Telefonul dvs. are o funcţie radio FM, astfel încât să puteţi asculta posturile preferate în
timp ce călătoriţi.
NOTĂ: Conectaţi căştile în telefonul corespunzător pentru a asculta posturile
radio şi a menţine o recepţie radio bună.

Căutarea posturilor
1 Apăsaţi Meniu şi selectaţi Radio FM.
2 Selectaţi Opţ. şi alegeţi Căutare automată. De asemenea, puteţi utiliza tastele de
navigare stânga şi dreapta pentru a creşte/scădea frecvenţa.

Ascultarea posturilor radio
1 Apăsaţi Meniu şi alegeţi Radio FM.
2 Selectaţi numărul de canal al postului pe care doriţi să-l ascultaţi.
SFAT!
Puteţi asculta radio prin difuzorul încorporat.
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Organizator
Utilizarea calculatorului
Calculatorul dispune de funcţiile aritmetice elementare: adunare, scădere, înmulţire şi
împărţire.

Setarea alarmei
Puteţi seta până la cinci alarme care să se activeze la o anumită oră.

Utilizarea lanternei
Aprindeţi/stingeţi lanterna în mod direct, apăsând lung pe tasta de navigare de pe
ecranul inactiv.

24

Calendar
Când accesaţi acest meniu este afişat un calendar. Un cursor pătrat marchează data
curentă. Puteţi să deplasaţi cursorul la altă dată utilizând tastele de navigare.
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Profiluri
Puteţi să reglaţi şi să personalizaţi profilul telefonului pentru diferite evenimente sau
medii.
•• General – Tonul de apel şi volumul sunetului tastelor sunt setate la normal.
•• Silenţios – Tonul de apel este dezactivat şi este activat modul Silenţios.
•• Şedinţă – Tonul de apel este dezactivat şi este activată opţiunea Vibraţii.
•• Afară – Tonul de apel şi volumul sunetului tastelor sunt setate la maxim.
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Setări
Telefon
Bucuraţi-vă de libertatea de adaptare a modului de funcţionare a telefonului în funcţie
de stilul dvs.
•• Data şi ora – Puteţi seta funcţii pentru dată şi oră.
•• Limbă – Puteţi schimba limba de afişare a textelor din telefon. De asemenea, această
schimbare va afecta modul de introducere a limbii.
•• Limba preferată de scriere – Puteţi seta limbile dorite.
•• Serviciul SOS – Când serviciul SOS este activat, trimiteţi SMS de urgenţă apăsând şi
menţinând tasta „9” de pe tastatură pe ecranul inactiv, modul SOS va fi acum activat.
Mesajele SOS vor fi trimise la numărul(ele) de telefon din lista Destinatari. În timp ce modul
SOS este activ, apelurile primite de aceştia vor fi acceptate în mod automat. Pentru a ieşi
din modul SOS, pe ecranul inactiv apăsaţi tasta de terminare şi selectaţi Da.
•• Afişaj – Puteţi modifica setările pentru afişajul telefonului.
•• Mod Avion – Puteţi utiliza această funcţie pentru a porni modul Avion. Nu veţi putea
să efectuaţi apeluri şi să trimiteţi mesaje când modul Avion este activat.
•• Diverse setări – Puteţi seta intensitatea iluminării de fundal LCD.

Apelare
Puteţi seta meniul relevant pentru un apel.
•• Apel în aşteptare – Selectaţi Activ sau anulaţi apelul în aşteptare.
•• Redirecţionare apeluri – Selectaţi metodele de redirecţionare a apelurilor.
•• Restricţionare apeluri – Selectaţi o parolă de restricţionare pentru toate apelurile
efectuate, apelurile internaţionale efectuate, apelurile internaţionale efectuate cu
excepţia celor din ţara nativă, toate apelurile primite sau apelurile primite când sunteţi
în străinătate.
•• Setări avansate
Reapelare automată – Alegeţi comutatorul Activat sau Dezact.
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Setări
Atenţionare durată apel – Alegeţi Dezact., Singur sau Periodic.
Respins de SMS – Alegeţi comutatorul Activat sau Dezact.
Mod de răspuns – Puteţi modifica setările telefonului dvs., astfel încât să preluaţi
apelurile în diferite moduri.
Apel simulat – Aceasta este o funcţie utilă pentru evitarea situaţiilor neconfortabile
într-un mod politicos. Vă puteţi apela singur, setând ora din meniul apelului simulat.
NOTĂ: Apelul simulat poate fi activat sau dezactivat din ecranul neactiv
utilizând codul pentru scurtătură #*#.

Reţea
Puteţi selecta o reţea care va fi înregistrată automat sau manual.

Securitate
Acest meniu vă permite să setaţi telefonul în siguranţă.
- S IM de securitate – Activaţi/dezactivaţi solicitarea de cod PIN pentru SIM la pornirea
telefonului dvs.
- S ecuritate telefon – Puteţi schimba parola sau activa/dezactiva funcţia de blocare a
telefonului.
-D
 etector antifurt mobil – Când telefonul este furat, acesta trimite un SMS la
numerele configurate de adevăratul proprietar. Pentru a activa funcţia ATMT(Detector
antifurt mobil), configuraţi setările ATMT cu Nume expeditor, Trimitere listă de
numere şi Setare antifurt la Activat. Codul de securitate implicit este „0000”.
SMS-ul ATMT va conţine informaţii despre numărul IMEI al telefonului furat şi numărul
persoanei care utilizează telefonul respectiv.
-B
 locare tastatură automată – Blocaţi automat tastatura în ecranul de aşteptare.
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Accesorii
Există diverse accesorii pentru telefonul dumneavoastră mobil. Puteţi selecta aceste
opţiuni în funcţie de necesităţile personale de comunicare.
Adaptor de
călătorie

Baterie

Ghidul
utilizatorului

NOTĂ:
• Utilizaţi întotdeauna accesorii LG originale.
• Încălcarea acestor dispoziţii duce la anularea garanţiei.
• Accesoriile pot varia în funcţie de regiune.
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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 sunt uşor de remediat chiar de către dvs.
Mesaj

Cauze posibile

Eroare la
cartela SIM

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

Asiguraţi-vă că aţi introdus corect
cartela SIM.

Semnalul este slab
sau sunteţi în afara
ariei de acoperire a
reţelei furnizorului
dvs.

Apropiaţi-vă de o fereastră sau
deplasaţi-vă într-o zonă deschisă.
Verificaţi harta de acoperire a
operatorului de reţea.

Operatorul a
aplicat noi servicii.

Verificaţi dacă cartela SIM este mai
veche de 6-12 luni. În acest caz,
schimbaţi cartela SIM la cea mai
apropiată filială a furnizorului de reţea.
Contactaţi furnizorul de servicii.

Nu există
conexiune
la reţea/
Reţeaua a
căzut
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Măsuri de remediere posibile

Mesaj

Codurile nu
corespund

Cauze posibile
Pentru a schimba
un cod de
securitate va trebui
să confirmaţi noul
cod introducându-l
din nou.

Măsuri de remediere posibile

Dacă uitaţi codul, contactaţi furnizorul
de servicii.

Cele două coduri
pe care le-aţi
introdus nu se
potrivesc.

Apelurile
nu sunt
disponibile

Telefonul
nu poate fi
pornit

Eroare de apelare

Reţeaua nouă nu este autorizată.

Cartelă SIM nouă
introdusă.

Verificaţi dacă există restricţii noi.

S-a atins limita
pre-plătită.

Contactaţi furnizorul de servicii sau
resetaţi limita cu PIN2.

Apăsare prea
scurtă a tastei
Pornit/Oprit.

Apăsaţi tasta Pornit/Oprit cel puţin
două secunde.

Bateria nu este
încărcată.

Încărcaţi bateria. Verificaţi indicatorul de
încărcare de pe afişaj.
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Depanarea
Mesaj

Eroare de
încărcare

Fără sunet
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Cauze posibile

Măsuri de remediere posibile

Bateria nu este
încărcată.

Încărcaţi bateria.

Temperatura
exterioară este
prea ridicată sau
prea scăzută.

Asiguraţi-vă că telefonul se încarcă la o
temperatură normală.

Probleme de
contact

Verificaţi încărcătorul şi conexiunea la
telefon.

Nu există tensiune

Cuplaţi încărcătorul la altă priză.

Încărcător defect

Înlocuiţi încărcătorul.

Încărcător
necorespunzător

Folosiţi numai accesorii LG originale.

Mod Vibraţii

Verificaţi starea setării meniului de
sunet pentru a vă asigura că nu sunteţi
în modul vibraţii sau silenţios.

ENGLISH
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Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous
or illegal.

Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.
This mobile phone model LG-B200E has been designed to comply with applicable
safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on
scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all
persons, regardless of age and health.
•• The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the
Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised
methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used
frequency bands.
•• While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models,
they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
•• The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
•• The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.966 W/kg
(10g) and when worn on the body is 0.378 W/Kg (10g).
•• 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 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 messages, this device requires a quality connection to
the network. In some cases, transmission of messages may be delayed until such
a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are
followed until the transmission is completed.
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Guidelines for safe and efficient use
Product care and maintenance
WARNING
Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this
particular phone model. The use of any other types may invalidate any
approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

•• Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair
work is required.
•• Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards
that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to
that of the parts being replaced.
•• Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
•• The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
•• Do not drop.
•• Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
•• Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations.
For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical
equipment.
•• Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an
electric shock and can seriously damage your phone.
•• Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot
and create a fire hazard.
•• Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene,
thinner or alcohol).
•• Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
•• The phone should be charged in a well ventilated area.
•• Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
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•• 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 or moisture.
•• Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
•• Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass.
Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the
warranty.
•• Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation.
Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may
result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone
during or immediately after operation.
•• If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt
to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven,
microwave or hair dryer.
•• The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your
phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under
your warranty.

Efficient phone operation
Electronics devices
All mobile phones may receive interference, which could affect performance.
•• Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting
permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast
pocket.
•• Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
•• Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
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Guidelines for safe and efficient use
•• Use your phone in temperatures between 0ºC and 40ºC, if possible. Exposing your
phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or
even explosion.

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.
•• Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so
require.
•• RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos
and safety equipment.
•• When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or
portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury
due to improper performance.
•• If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is
at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular
importance when near roads.

Avoid damage to your hearing
To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume
levels for long periods.

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.
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•• When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking
near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.
NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can
cause hearing loss

Glass Parts
Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your
mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass
breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the
glass is replaced by an authorised 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 your phone at a refueling point.
•• Do not use near fuel or chemicals.
•• Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same
compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft
Wireless devices can cause interference in aircraft.
•• Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
•• Do not use it on the ground without permission from the crew.
7

Guidelines for safe and efficient use
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.

Emergency calls
Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should
never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service
provider.

Battery information and care
•• You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other
battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's
performance.
•• Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the
battery life.
•• Do not disassemble or short-circuit the battery.
•• Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery
pack may be recharged hundreds of times before 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 the bathroom.
•• Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery
performance.
•• There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
•• Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle
when possible. Do not dispose as household waste.
8

•• 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.
•• Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage
patterns, battery and environmental conditions.
•• Make sure that no sharp-edged items such as animal’s teeth or nails, come into
contact with the battery. This could cause a fire.
•• Power Consumption (Networked Standby Mode) : 0.08 W
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Guidelines for safe and efficient use
DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, LG Electronics declares that this LG-B200E product is in compliance
with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
1999/5/EC. A copy of the Declaration of Conformity can be found at
http://www.lg.com/global/declaration
OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE
To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source
licenses, that is contained in this product, please visit
http://opensource.lge.com.
In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers
and copyright notices are available for download.
LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a
charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of
media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.
This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the
product.
Contact office for compliance of this product :
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
This user manual is protected under international copyright laws. No part of
this manual may be reproduced, distributed, translated or transmitted in any
form or by any means, electronically or mechanical, including photocopying,
recording or storing in any storage or information retrieval system without
written permission of LG Electronics. All the logos and product names are
used for identification purposes only and may be trademarks or registered
trademarks of LG Electronics and/or of their respective owners.
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Disposal of your old appliance
1 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.
2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential
negative consequences for the environment and human health.
3 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.

Disposal of waste batteries/accumulators
1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium
(Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002%
of cadmium or 0.004% of lead.
2 All batteries/accumulators should be disposed 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 batteries/accumulators will help to prevent
potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators,
please contact your city office, waste disposal service or the shop where you
purchased the product.
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Getting to know your phone
Phone overview
Earpiece
Display screen
Send key
You can dial a phone number and answer incoming calls.
Soft keys
Each of these keys performs the functions indicated by the
text on the display immediately above them.
Navigation keys
Use for quick access to phone functions.
(up) : Long press up key : Torch.
Short press up key : Calculator.
(down) : Message
(left) : FM Radio
(right) : Alarm clock
End/Power key
•• Ends or rejects a call.
•• Returns to the home screen when you use the menu.
•• Long press to turn On/Off your phone.
Alphanumeric keys
Most of the time, the numeric keys are used to input
numbers or characters.
NOTE:
Only alphanumeric key is lighting when using a phone.
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Torch
Earphone jack

Charger port
Allow you to power charger only.

Back cover

SIM card slots

Battery
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Installing the SIM Cards and Charging the Battery
Installing the SIM Cards
When you subscribe to a cellular network, you are provided with a SIM card loaded with
your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many
others.
Important!
•• The SIM card can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when
handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small
children.
•• Only 2G/2.5G SIM cards are supported.
Illustrations
1 Open back cover.

2 Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.
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3 Insert your battery.

4 Close the back cover.
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Installing the SIM Cards and Charging the Battery
Charging the phone

•• Insert one end of the charging cable into the phone and plug the charger into an
electrical socket.
•• To maximize the battery lifetime, ensure that the battery is fully charged before you
use it for the first time.
WARNING
Use only LG-approved chargers, batteries, and cables. When using
unapproved chargers or cables, it may cause battery charging slowly or
pop up the message regarding slow charging. Or, unapproved chargers or
cables can cause the battery to explode or damage the device, which are not
covered by the warranty.

Turning Your Phone On and Off
You can power the phone On or Off by pressing and holding the Power key.
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Calls
Making a call
1 Enter the number using the keypad. To delete a digit press Clear.
2 Press
to initiate the call.
3 To end the call, press
.
TIP!
• To enter + when making an international call, press and hold 0.
• To control the volume during a call, press the Up and Down navigation
keys.

Making a call from your contacts
1 Select Contacts from the home screen.
2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call and scroll
through the Contacts.
3 Press
to begin the call.
TIP!
To scroll through your contacts, use the up and down navigation keys.

Answering and rejecting a call
When your phone rings, press
to answer the call.
While your phone is ringing, select Silent to mute the ringing.
This is useful if you have forgotten to change your profile to Silent while in a meeting.
Press
or select Silent then Reject to reject the incoming call.
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Calls
TIP!
You can change the settings on your phone to answer your calls in different
ways. Press Menu > Settings > Call > Advanced settings > Answer mode
and choose Any key or Auto answer when headset mode.

Using the speakerphone
During in call, you can activate speakerphone by pressing RSK (H-Free) and you can
use the handset in hands-free mode.
If the speakerphone is active, press RSK (H-Held) again to resume normal handset
conversation mode.

Viewing your call logs
Press

to view your missed, received and dialled call logs.

Call history
•• All calls – Displays the lists of all three types (Received/Dialled/Missed calls) by time.
•• Missed calls – This option lets you view the last 40 unanswered calls.
•• Dialled calls – This option lets you view the last 40 outgoing calls (called or
attempted).
•• Received calls – This option lets you view the last 40 incoming calls.
•• Delete call logs – Allows you to delete the calls options.
•• Call duration – Allows you to view the duration of your last call, dialled calls and
received calls.
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Contacts
Searching for a contact
1 Select Contacts from the home screen.
2 Using the keypad enter the first letter of the contact you want to call.
3 Press Up/Down navigation key to scroll through the contacts.

Adding a new contact
1 Select Contacts from the home screen.
2 Choose the contact storage location.
3 Then enter the Name, Number & details of your new contact, select Options then
choose Save.
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Messaging
Sending a message
1 Press Menu, select Messaging, and choose Write message.
2 A new message editor will open.
3 Enter your message using either the T9 predictive mode or Abc manual mode or
123 mode. You can switch text input modes by pressing the
key.
4 From Options choose Send to then Select Enter number, Add from Phonebook.

Entering text
You can enter alphanumeric characters using the phone’s keypad. The following text
input methods are available in the phone: T9 mode, Abc mode and 123 mode.
To change modes, press the
key.
NOTE: Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone
number in address book fields).

T9 mode
T9 mode uses a built-in dictionary to recognise words you’re writing based on the key
sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want
to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered.

Using the T9 Mode
1 When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by
pressing keys
to
. Press one key per letter.
- If the word is still incorrect after typing completely, press the left & right navigation
keys to scroll through the other word options.
- If the desired word is missing from the word choices list, add it by using the Abc
mode.
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2 Enter the whole word.
- To delete letters, press Clear.

Abc mode
This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required
letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode
Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers while
remaining in letter modes by pressing and holding the desired key.

Inserting symbols
If you want to insert symbols, press the

key, then you can choose a symbol.

Changing the language
There are two ways to change the writing language from the writing screen. You can
press Options, go to Writing language and then set the language you want or long
press
key in editor.

Message folders
Press Menu, select Messaging. And select the folder you want.
Inbox – You will be alerted when you have received messages. They will be stored in
Inbox.
Drafts – If you don’t have time to finish writing a message, you can save what you
have written so far in here.
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Messaging
Outbox – This is a temporary storage folder used while messages are being sent.
Sent messages – After sending out the message, the text message is saved in the
Sent folder.
SMS settings – Your message settings are pre-defined so that you can send
messages immediately. If you would like to change the settings, you can do this using
the settings options.
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FM radio
Your phone has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations and
listen on the move.
NOTE: Insert the earphone into the headset connector in order to listen to
the radio and keep the good radio reception.

Searching for stations
1 Press Menu and select FM radio.
2 Select Options and choose Auto search. You can also use the left and right
navigation keys to increase/decrease the frequency.

Listening to the radio
1 Press Menu and choose FM radio.
2 Select the channel number of the station you would like to listen to.
TIP!
You can listen to the radio via built-in speaker.
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Organizer
Using your calculator
The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction,
multiplication and division.

Setting your alarm clock
You can set up to 5 alarms to invoke on a specified time.

Using the torch
Turn on/off the torch directly by long pressing the up navigation key in idle screen.
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Calendar
When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the
current date. You can move the cursor to another date using the navigation keys.
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Profiles
You can adjust and customize the phone profile for different events or environments.
•• General – Ring tone and key tone volume are set to normal.
•• Silent – Ring tone is disabled and Silent mode is activated.
•• Meeting – Ring tone is disabled and Vibrate is activated.
•• Outdoor – Ring tone and key tone volume are set to maximum.
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Settings
Phone
Enjoy the freedom of adapting how your phone works for your own style.
•• Date and time – You can set functions relating to the date and time.
•• Language – You can change the language for the display texts in your phone. This
change will also affect the Language Input mode.
•• Preferred writing language – You can set the desired languages.
•• SOS service – When SOS service is turned on, send the emergency SMS by press
and holding the ‘9’ key on your keypad in idle screen, SOS mode will now be turned
on. The SOS messages will be sent to the phone number(s) listed in Recipient list.
While SOS mode is active,incoming calls by them will be automatically accepted. To
exit SOS mode, on the idle screen push the end key and select Yes.
•• Display – You can adjust settings for the phone display.
•• Flight mode – You can use this function to switch the flight mode on. You will not be
able to make calls, send messages when flight mode is switched on.
•• Misc. settings – You can set the brightness of the LCD backlight.

Call
You can set the menu relevant to a call.
•• Call waiting – Select Active or cancel call waiting.
•• Call divert – Select methods for diverting calls.
•• Call barring – Choose a barring password for all outgoing calls, outgoing
international, outgoing international except to home country, all incoming calls, or
incoming when abroad.
•• Advanced settings
Auto redial – Choose the switch ON or OFF.
Call time reminder – Choose the Off, Single or Periodic.
Reject by SMS – Choose the switch ON or OFF.
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Settings
Answer mode – You can change the settings on your phone to answer your calls in
different ways.
Fake call – This is a useful function for avoiding awkward situation politely. You can
call yourself by setting the time in fake call menu.
NOTE: Fake call can be activated or deactivated from idle screen using
shortcut code #*#.

Network
You can select a network that will be registered either automatically or manually.

Security
This menu allows you to set the phone securely.
- S IM security – Enable/Disable SIM PIN code request when your phone is powered
on.
- Phone security – You can change password or set phone lock on/off.
- A nti-theft mobile tracker – When the handset is stolen, handset sends a SMS to
the numbers configured by real owner. To activate the ATMT(Antitheft mobile tracker)
feature, configure the ATMT settings with Sender name, Sending number list
and Set anti-theft to On. Default security code is “0000”. ATMT SMS will contain
information about the stolen phone IMEI & Phone number of the person who is using
that handset.
- A uto keypad lock – Lock the keypad automatically in standby screen.
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Accessories
There are various accessories for your mobile phone. You can select these options
according to your personal communication requirements.
Travel adaptor

Battery

User Guide

NOTE:
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may void your warranty.
• Accessories may vary in different regions.
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Troubleshooting
This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some
problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.
Message

SIM card
error

No network
connection/
Dropped
network

Codes do
not match

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

Make sure that the SIM card is
correctly inserted.

Signal is weak or
you are outside the
carrier network.

Move toward a window or into
an open area. Check the network
operator coverage map.

Operator applied
new services.

Check whether the SIM card is more
than 6~12 months old. If so, change
your SIM card at your network
provider's nearest branch. Contact
your service provider.

To change a
security code,
you will need
to confirm the
new code by
re-entering it.
The two codes
you have entered
do not match.
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Possible corrective measures

If you forget the code, contact your
service provider.

Message

Calls not
available

Phone
cannot be
switched on

Charging
error

Possible causes

Possible corrective measures

Dialling error

New network not authorized.

New SIM card
inserted.

Check for new restrictions.

Pre-paid charge
limit reached.

Contact service provider or reset limit
with PIN2.

On/Off key
pressed too briefly.

Press the On/Off key for at least two
seconds.

Battery is not
charged.

Charge battery. Check the charging
indicator on the display.

Battery is not
charged.

Charge battery.

Outside
temperature is too
hot or cold.

Make sure phone is charging at a
normal temperature.

Contact problem

Check the charger and its connection
to the phone.

No voltage

Plug the charger into a different socket.

Charger defective

Replace the charger.

Wrong charger

Use only original LG accessories.
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Troubleshooting
Message

No sound

32

Possible causes

Vibration mode

Possible corrective measures
Check the settings status in the sound
menu to make sure you are not in
vibration or silent mode.

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

