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Ghidul utilizatorului GW300 - Română
Felicitări pentru achiziţionarea telefonului
modern şi compact GW300 de la LG,
creat să funcţioneze cu cele mai noi
tehnologii digitale pentru comunicaţii
mobile.
Anumite porţiuni de conţinut din acest
manual pot fi diferite pentru telefonul
dvs., în funcţie de software-ul telefonului
sau de furnizorul de servicii.

Casarea aparatelor vechi
1 Când simbolul unui coş de gunoi marcat cu o cruce este ataşat unui
produs, înseamnă că produsul respectă Directiva Europeană 2002/96/CE.
2 Toate produsele electrice şi electronice trebuie colectate separat de gunoiul
municipal prin intermediul unor unităţi de colectare desemnate de către
guvern sau de către autorităţile locale.
3 Colectarea corectă a aparatelor dumneavoastră vechi va ajuta la prevenirea
posibilelor consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii oamenilor.
4 Pentru informaţii suplimentare despre colectarea aparatelor vechi, vă
rugăm să contactaţi biroul municipal, serviciul de colectare a deşeurilor
sau magazinul de unde aţi cumpărat produsul.
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Instrucţiuni pentru o utilizare eficientă şi sigură a telefonului
Citiţi aceste instrucţiuni de utilizare.
Nerespectarea acestor instrucţiuni
de utilizare poate fi periculoasă sau
ilegală.

Expunerea la radiofrecvenţe
ACEST DISPOZITIV NTRUNEŞTE
STANDARDELE INTERNAŢIONALE
DE EXPUNERE LA UNDE RADIO
Dispozitivul dvs. mobil este un
receptor/ transmiţător radio. Acesta
este proiectat şi fabricat astfel
încât să nu depăşească limitele
de expunere la frecvenţe radio
(RF) recomandate de directivele
internaţionale (ICNIRP). Aceste
limite fac parte din directive mai
cuprinzătoare şi stabilesc nivelurile
permise de energie RF pentru
populaţie. Directivele au fost
dezvoltate de organizaţii ştiinţifice
independente, prin evaluarea
periodică şi amănunţită a studiilor
ştiinţifice. Directivele includ o marjă
de siguranţă substanţială, proiectată
în scopul garantării siguranței tuturor
persoanelor, indiferent de vârstă şi
starea de sănătate.

Standardul de expunere pentru
dispozitivele mobile utilizează o
unitate de măsură cunoscută drept
rata de absorbţie specifică sau
SAR. Limita SAR consemnată în
normele internaţionale este de 2,0
W/kg*. Testele pentru SAR sunt
efectuate utilizându-se poziţii de
utilizare standard, cu dispozitivul
transmiţând la cel mai mare nivel de
putere certificat, în toate benzile de
frecvenţă testate.
Instrucţiuni pentru o utilizare
eficientă şi sigură a telefonului
Deşi SAR este stabilită la cel mai
înalt nivel de putere certificat, rata
SAR efectivă a dispozitivului în timpul
utilizării poate fi cu mult sub valoarea
maximă. Acest lucru se datorează
faptului că dispozitivul este proiectat
pentru a opera la mai multe niveluri
de putere, astfel încât să utilizeze
numai puterea necesarăpentru
accesarea reţelei. În general, cu cât
sunteţi mai aproape de o staţie de
emisie, cu atât puterea emisă de
dispozitiv este mai scăzută. Înainte
de a pune un model de telefon la
dispoziţia publicului, spre vânzare,
trebuie demonstrată conformitatea
cu directiva europeană R&TTE.
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Această directivă include, ca cerinţă
esenţială, protecţia sănătăţii şi
siguranţei utilizatorului, precum şi a
altor persoane.
Valoarea maximă a ratei SAR pentru
acest dispozitiv, la testarea în timpul
utilizării la ureche, este de 1,16
W/kg.
Acest dispozitiv întruneşte normele
privind expunerea la frecvenţe radio
când este utilizat în poziţie normală,
la ureche, sau când este poziţionat
la cel puţin 1,5 cm de corp. Dacă
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 calitate la reţea.
În anumite cazuri este posibil ca
transmisia fişierelor de date sau
a mesajelor să fie întârziată până
când este disponibilă o astfel de
conexiune. Asiguraţi-vă că sunt
respectate instrucţiunile de mai sus
privind distanţa de separare, până la
finalizarea transmisiei. Valoarea SAR
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maximă pentru acest dispozitiv, când
este testat la utilizarea aproape de
corp, este de 0,802 W/kg.
* Limita SAR pentru dispozitive
mobile utilizate de public este de
2,0 waţi/kilogram (W/ kg), calculată
ca medie per 10 grame de ţesut
corporal. Normele includ o marjă de
siguranţă substanţială care oferă
protecţie suplimentară publicului şi
ia în considerare diferenţele care pot
apărea la măsurători. Valorile SAR
pot varia, în funcţie de cerinţele de
raportare la nivel de ţară şi de banda
de reţea.
Pentru informaţii SAR în alte regiuni,
consultaţi informaţiile despre produs,
la www. lgmobile.com.

Informaţii privind expunerea
la radiofrecvenţe şi Rata de
absorbţie specifi că (SAR)
Telefonul mobil GW300 a fost creat
astfel încât să fi e în conformitate
cu cerinţele de securitate aplicabile
privind expunerea la undele radio.
Aceste cerinţe au la bază instrucţiuni
ştiinţifi ce, care includ marje de
siguranţă, menite să garanteze
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Instrucţiuni pentru o utilizare eficientă şi sigură a telefonului
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 specifi că, 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
Neionizate (ICNIRP) este de 2 W/Kg
estimat în medie pe zece (10)
grame de ţesut.
• Cea mai mare valoare SAR pentru
acest model de telefon la testarea
de către DASY4 pentru utilizare
auriculară este de 0,988 W/Kg
(10g) iar pentru utilizarea la nivelul
corpului este de 0,988 W/Kg (10g).
 LG GW300 | Ghidul utilizatorului
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•

Informaţiile datelor SAR pentru
rezidenţii ţărilor/regiunilor care au
adoptat limita SAR recomandată de
către Institutul de Inginerie Electrică
şi Electronică(IEEE), sunt de 1.6
W/Kg, calculată în medie la un (1)
gram de ţesut.

Îngrijirea şi întreţinerea
produsului
AVERTISMENT

Pentru acest model de telefon, utilizaţi
doar baterii, încărcătoare şi accesorii
autorizate. Utilizarea altor tipuri poate
anula orice aprobare sau garanţie a
telefonului şi poate fi periculoasă.
• Nu dezasamblaţi acest aparat.
Duceţi-l la un tehnician de service
calificat, dacă este necesară
repararea.
• Ţineţi-l departe de dispozitive
electrice precum televizoare,
radiouri şi calculatoare personale.
• Aparatul trebuie ţinut departe
de surse de căldură, precum
radiatoare sau fierbătoare.
• Nu scăpaţi telefonul din mână.
• Nu supuneţi aparatul la vibraţii
mecanice sau şocuri.
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Opriţi telefonul în zonele în
care este cerut acest lucru prin
reglementări speciale. De exemplu
nu utilizaţi telefonul în spitale,
deoarece poate afecta dispozitivele
medicale sensibile.
• Nu manevraţi telefonul dacă aveţi
mâinile ude, în timp ce telefonul se
încarcă. Există risc de electrocutare,
iar telefonul poate fi avariat grav.
• Nu încărcaţi un telefon în
apropierea materialelor inflamabile,
deoarece telefonul se poate
înfierbânta şi poate crea pericol de
incendiu.
• Utilizaţi o cârpă uscată pentru a
curăţa partea exterioară a unităţii
(nu folosiţi solvenţi precum benzen,
diluant sau alcool).
• Nu încărcaţi telefonul când se află
pe suprafeţe moi.
• Telefonul trebuie încărcat într-o
zonă bine ventilată.
• Nu supuneţi aparatul la fum excesiv
sau praf.
• Nu ţineţi aparatul lângă cărţi de
credit sau bilete de transport,
deoarece acest lucru poate afecta
informaţiile de pe banda magnetică.
•
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Nu atingeţi ecranul cu obiecte
ascuţite, deoarece puteţi avaria
telefonul.
• Nu expuneţi telefonul la lichide şi
umezeală.
• Accesoriile precum căştile trebuie
utilizate cu grijă. Nu atingeţi antena
inutil.
•

Funcţionarea eficientă a
telefonului
Dispozitivele electronice
Toate telefoanele mobile pot
primi interferenţe care pot afecta
performanţa acestora.
•N
 u utilizaţi telefonul mobil
fără permisiune în apropierea
echipamentelor medicale.
Evitaţi să aşezaţi telefonul peste
stimulatoarele cardiace, de exemplu
în buzunarul de la piept.
• Anumite aparate auditive pot fi
afectate de telefoanele mobile.
• Interferenţe minore pot afecta
televizoarele, radiourile,
calculatoarele etc.
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Instrucţiuni pentru o utilizare eficientă şi sigură a telefonului
Stimulatoarele cardiace
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.

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.

Siguranţa la volan
Consultaţi legislaţia şi reglementările
pentru utilizarea telefonului mobil la
volan.
• Nu utilizaţi un telefon care trebuie
ţinut în mână când conduceţi.
• Acordaţi condusului atenţie maximă.
• Utilizaţi un set de tip “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 de radio frecvenţă
poate afecta o serie de sisteme
electronice ale vehiculului, precum
echipamentul stereo şi cel de
siguranţă.
• Dacă vehiculul este echipat
cu airbag, nu-l acoperiţi cu
echipament fără fir instalat sau
mobil. Acesta poate determina
nefuncţionarea airbagului sau poate
provoca vătămări grave datorită
performanţelor reduse.
• Dacă vă place să ascultaţi muzică
pe stradă, asiguraţi-vă că volumul
este la un nivel care să nu vă
împiedice să auziţi ceea ce se
întâmplă în jur. Acest lucru este
important în special în apropierea
străzilor.
•

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

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

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

Atmosfere cu potenţial de
explozie
•

N
 u utilizaţi telefonul la un punct de
alimentare cu combustibil.
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Nu utilizaţi telefonul în apropierea
combustibilului sau al substanţelor
chimice.
• Nu transportaţi şi nu depozitaţi
gaze, lichide inflamabile sau
explozivi în compartimentul
vehiculului în care se află telefonul
mobil şi accesoriile acestuia.
•

În avion
Dispozitivele wireless pot provoca
interferenţe în avion.
• Închideţi telefonul mobil înainte de
îmbarcarea în avion.
• Nu îl utilizaţi la sol fără a avea
permisiunea echipajului.

Copii
Păstraţi telefonul la loc sigur, astfel
încât să nu fie la îndemâna copiilor.
Acesta conţine componente mici,
care pot cauza accidente prin înecare.

Apeluri de urgenţă
Este posibil ca apelurile de urgenţă să
nu fie disponibile pentru toate reţelele
de telefonie mobilă. De aceea nu
11

2010.2.17 6:24:38 PM

Instrucţiuni pentru o utilizare eficientă şi sigură a telefonului
trebuie să vă bazaţi niciodată numai
pe telefonul mobil pentru efectuarea
apelurilor de urgenţă. Verificaţi
disponibilitatea acestui serviciu la
furnizorul de servicii local.

Informaţii despre baterie şi
întreţinerea acesteia
N
 u este necesar să lăsaţi bateria
să se descarce complet înainte de
reîncărcare. Spre deosebire de alte
sisteme cu acumulator, nu există
niciun efect de memorie care ar
putea compromite performanţele
acumulatorului.
• Utilizaţi numai baterii şi încărcătoare
LG. Încărcătoarele LG sunt create
pentru a maximiza durata bateriei.
• Nu dezasamblaţi sau scurtcircuitaţi
bateria.
• Păstraţi curate contactele metalice
ale bateriei.
• Înlocuiţi bateria când nu mai
este performantă. Bateria poate
fi reîncărcată de nenumărate ori
înainte de a necesita înlocuirea.
•

Reîncărcaţi bateria dacă nu a fost
utilizată de mult timp, pentru a
maximiza durata de folosire.
• Nu expuneţi încărcătorul bateriei
direct razelor solare sau nu-l utilizaţi
în condiţii de umiditate ridicată,
precum în baie.
• Nu lăsaţi bateria în locuri fierbinţi
sau reci, deoarece acest lucru
poate reduce performanţa.
• Dacă bateria este înlocuită cu un
tip de baterie incorect, există risc
de explozie.
• Colectaţi bateriile uzate conform
indicaţiilor producătorului. Reciclațile, dacă este posibil. Nu le colectaţi
ca gunoi menajer.
• Dacă trebuie să înlocuiţi bateria,
mergeţi la cel mai apropiat
punct de service sau dealer
LG Electronics autorizat pentru
asistenţă.
• Deconectaţi întotdeauna
încărcătorul din priză după ce
telefonul este încărcat complet
pentru a economisi consumul inutil
de energie.
•

12 LG GW300 | Ghidul utilizatorului

W300_VDR_Romania_1.0_0217_���.i12 12

2010.2.17 6:24:39 PM

Telefonul dvs.
Difuzor
LCD principal
Tasta Trimitere
• A pelează un număr de
telefon şi se utilizează
pentru a prelua un apel.
• În modul de aşteptare:
Toate apelurile
Tastele alfanumerice
• În modul de aşteptare:
Introduceţi numere pentru
a apela
Apăsare susţinută
– Apeluri internaţionale
– Activare Centru de
mesagerie vocală
  
– Apelări rapide
- Menţineţi apăsată
această tastă pentru
accesare mod Silenţios
• În modul de editare:
Introduceţi numere şi
caractere
Tasta pentru operaţii multiple
Accesaţi direct Meniul sau ecranul de start.
Tastă ştergere / blocare
un caracter la fiecare apăsare.
• Şterge

Menţineţi apăsată această tastă pentru a şterge integral
textul introdus.
• Menţineţi

apăsată tasta pentru blocare când utilizaţi meniuri.
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Taste rapide
(Tasta rapidă stânga/
Tasta rapidă dreapta)
• A ceste taste îndeplinesc
funcţiile indicate în partea
de jos a afişajului.
Tastă de confirmare/
Tastă OK
• P ermite selectarea
opţiunilor de meniu şi
confirmarea acţiunilor.
Tasta de terminare
• c omutare deschis/închis
(ţineţi apăsat)
• P ermite încheierea sau
respingerea unui apel.
Tastă de navigare
• În modul de aşteptare:
	Scurt: Accesare
rapid.
	Scurt: Accesare
căutare.
Scurt: Accesare
	Profil.
Scurt: Accesare
	Ecran de start.
• În meniu: Pentru
derulare sus-jos
13
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Telefonul dvs.
Tastele laterale
• În modul de aşteptare
(deschis): Reglarea volumului
tonurilor pentru taste
• În modul de aşteptare
(închis):
Afişare Dată şi Oră, pe rând
• În timpul unui apel: Reglarea
volumului difuzorului
• În timpul redării fişierelor
MP3: Reglarea volumului
audio
Soclul cardului de memorie
Micro SD

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

Căşti
Obiectivul camerei

Capacul bateriei

Pachetul de acumulatori
Locaşul pentru cartela SIM
14 LG GW300 | Ghidul utilizatorului
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Instalarea cartelei SIM şi a bateriei
1 Scoaterea capacului bateriei
Apăsaţi pe clapeta de eliberare a
capacului bateriei.

2 Scoaterea bateriei
Ridicaţi bateria din partea
inferioară şi îndepărtaţi-o cu
atenţie din compartimentul său.

3 Instalarea cartelei SIM
Glisaţi cartela SIM în locaş. Aveţi
grijă ca zona de contact aurie a
cartelei să fie aşezată cu faţa în
jos. Pentru a îndepărta cartela
SIM, împingeţi-o uşor în direcţia
opusă.
AVERTISMENT: Nu înlocuiţi
sau scoateţi cartela SIM în timpul
utilizării telefonului sau dacă acesta
este pornit; în caz contrar, se pot
pierde date sau cartela SIM poate fi
deteriorată.

i

AVERTISMENT: Nu scoateţi
bateria când telefonul este pornit,
deoarece acest lucru poate determina
avarierea telefonului.
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Instalarea cartelei SIM şi a bateriei
5 Închiderea capacului bateriei

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

6 Încărcarea bateriei telefonului
Deschideţi capacul mufei
încărcătorului din partea laterală
a telefonului GW300. Introduceţi
încărcătorul şi conectaţi-l la o
priză electrică.
Telefonul GW300 trebuie încărcat
până când pe ecran apare
mesajul „Baterie încărcată”.

16 LG GW300 | Ghidul utilizatorului
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Cardul de memorie
Instalarea cardului de memorie
Puteţi mări memoria disponibilă
a telefonului utilizând un card de
memorie.
Notă: Cardul de memorie este un
accesoriu opţional.

Scoaterea capacului
compartimentului pentru acumulator
Inseraţi cardul de memorie în locaş
până când se fixează cu un clic.
Aveţi grijă ca zona de contact aurie
să fie aşezată cu faţa în jos.

Scoaterea cardului de memorie
Scoateţi capacul bateriei şi scoateţi
cu grijă cardul de memorie
împingându-l uşor în telefon şi
eliberându-l repede.
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Formatarea cardului de
memorie
Cardul dvs. de memorie poate fi deja
formatat. În cazul în care cardul de
memorie nu este formatat, atunci
trebuie să-l formataţi, înainte de a
putea începe să-l utilizaţi.
1 Din ecranul de start atingeţi
Meniu apoi selectaţi Setări.
2 Selectaţi Informaţii memorie şi
apoi Memorie externă.
3 Atingeţi Formatare şi apoi
introduceţi parola. Valoarea
implicită a parolei este 0000.
Cardul dvs. de memorie va fi
formatat şi gata de utilizare.
4 Pentru a vizualiza noile directoare
formatate din telefonul GW300,
atingeţi Meniu şi selectaţi
Personale. Alegeţi Cardul meu
de memorie.
AVERTISMENT:Când
formataţi cardul de memorie, tot
conţinutul acestuia va fi şters. Dacă
nu doriţi să pierdeţi informaţii din
cardul de memorie, efectuaţi o copie
de siguranţă a acestora.
17
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Ecranul de start
Bara de stare

Pictogramă Descriere

Bara de stare indică utilizează
diverse pictograme pentru a indica
aspecte precum intensitatea
semnalului, mesajele noi primite
şi nivelul de încărcare a bateriei,
precum şi dacă sistemul Bluetooth
este activat.

Bluetooth® este activat
Serviciul WAP este
conectat
Operaţii multiple disponibile

Mai jos puteţi găsi un tabel care
explică semnificaţia pictogramelor
care ar putea apărea în bara de
stare.

Mesaj nou

Este setată o alarmă
Agendă
Mesaj vocal nou
E-mail nou

EDGE disponibil

Profilul General este activat
Profilul Silenţios este
activat
Profilul Exterior este
activat
Profilul Căşti este activat
Nivelul de încărcare a
bateriei
Baterie descărcată

Modul Aeronavă este activat

Memorie externă

Apelurile sunt redirecţionate

Radio FM

Servicii roaming

Redarea unei melodii MP3

Pictogramă Descriere
Nivelul semnalului de
reţea (numărul barelor
poate varia)
Semnal de reţea lipsă
GPRS disponibil

18 LG GW300 | Ghidul utilizatorului

W300_VDR_Romania_1.0_0217_���.i18 18

2010.2.17 6:25:23 PM

Utilizarea funcţiei Operaţii
multiple
Apăsaţi tasta de operaţii multiple
pentru a deschide meniul operaţii
multiple.
Aici puteţi vizualiza toate aplicaţiile
pe care le utilizaţi. De asemenea,
puteţi să le accesaţi folosind tasta
stânga/dreapta şi selectând tasta
centrală fără a ieşi sau a închide
aplicaţia. (Unele aplicaţii precum
camera şi camera video nu pot folosi
funcţia operaţii multiple.)
Când aveţi o aplicaţie care rulează
în fundal, va apărea în bara de
stare.
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Apelare
Efectuarea unui apel
1 A siguraţi-vă că telefonul este
pornit.
2 Puteţi utiliza tastatura. Pentru a
şterge o cifră apăsaţi
sau
săgeată înapoi.
3 Atingeţi
pentru a efectua
apelul.
4 Pentru a încheia apelul, apăsaţi
.
SFAT! Pentru a introduce
semnul + pentru efectuarea unui apel
internaţional, ţineţi apăsată tasta 0.

Efectuarea unui apel din
Agenda telefonică
Este uşor să apelaţi orice persoană
al cărei număr se află în agenda
telefonică.
1 Apăsaţi Meniu pentru a deschide
meniul principal. Selectaţi
Contacte, apoi selectaţi Căutare.

2 U tilizând tastatura, introduceţi
prima literă a numelui contactului
pe care doriţi să-l apelaţi şi
derulaţi la agenda telefonică.
3 Atingeţi
pentru a efectua
apelul.

Acceptarea şi respingerea
unui apel
Când sună telefonul, atingeţi
Acceptare sau apăsaţi
pentru
a răspunde.
În timp ce sună, selectaţi Silenţios
pentru a reduce la minim volumul
soneriei. Această opţiune este utilă
dacă aţi uitat să schimbaţi profilul în
silenţios pe durata unei întâlniri.
Apăsaţi
sau selectaţi
Respingere pentru a respinge
apelul primit.
Notă: Într-un apel în care
difuzorul este activat, pictograma
difuzorului este afişată cu o cruciuliţă
roşie, atunci când difuzorul este
dezactivat, pictograma difuzorului este
afişată fără cruciuliţa roşie.
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Apelarea rapidă
Puteţi desemna un număr de
apelare rapidă unui contact utilizat
frecvent.
1 Apăsaţi Meniu pentru a deschide
meniul principal. Selectaţi
Contacte, apoi selectaţi Apelare
rapidă.
2 Serviciul de mesagerie vocală
este deja setat în poziţia 1 de
apelare rapidă şi nu puteţi să-l
modificaţi. Selectaţi orice alt
număr, utilizând săgeţile pentru
tastele săgeţi de navigare
şi apăsând pe Atribuiţi sau
apăsând pe numărul tastei.
3 Se va deschide lista de contacte.
Selectaţi contactul căruia doriţi
să îi atribuiţi acel număr, utilizând
tastele săgeţi de navigare, apoi
selectaţi OK.
Pentru a apela un număr cu apelare
rapidă, apăsaţi şi ţineţi apăsat
numărul desemnat până când
contactul se afişează pe ecran. Apelul
se va efectua în mod automat, nu
trebuie să mai atingeţi
.
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Vizualizarea Redirecţionării
apelurilor
Apăsaţi Meniu şi selectaţi Apelare.
Alegeţi jurnaluri de apeluri.
Toate apelurile – Afişează lista
completă a apelurilor efectuate,
primite şi nepreluate.
Apeluri neprel. – Afişează lista
apelurilor nepreluate.
Numere formate – Afişează lista
numerelor apelate.
Ap. primite – Afişează lista
numerelor de la care aţi fost
apelat(ă).
SFAT! Din orice jurnal de
apeluri, selectaţi Opţiuni şi alegeţi
Ştergeţi, pentru a şterge înregistrările
selectate sau toate înregistrările.

Redirecţionarea apelurilor
1 A păsaţi Meniu şi selectaţi
Apelare.
2 Selectaţi Redirecţionarea
apelurilor.
21
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Apelare
3 A legeţi dacă doriţi să
redirecţionaţi toate apelurile,
dacă linia este ocupată, dacă nu
puteţi răspunde sau nu puteţi fi
contactat.
4 Alegeţi Activaţi şi selectaţi dacă
doriţi să redirecţionaţi apelurile
către mesageria vocală, sau către
un alt număr.
5 Introduceţi numărul pentru
redirecţionare sau selectaţi
Căutare pentru a căuta numărul
respectiv.
Notă: Taxele pentru apelurile
redirecţionate sunt suportate de dvs.
Vă rugăm să contactaţi operatorul
pentru detalii.
SFAT! Pentru a opri
redirecţionarea apelurilor, alegeţi
Dezactivaţi tot din meniul
Redirecţionare apeluri.

Utilizarea funcţiei de
restricţionare a apelurilor
1 A păsaţi Meniu şi selectaţi
Apelare.
2 Selectaţi Restricţionare apeluri.
3 Alegeţi una sau toate opţiunile:
Toate apelurile efectuate
Apeluri internaţionale efectuate
Apeluri internaţionale
efectuate, către ţara de
reşedinţă
Toate apelurile primite
Apeluri primite în străinătate
4 Introduceţi parola pentru
restricţionarea apelurilor. Vă
rugăm să verificaţi disponibilitatea
acestui serviciu la operatorul de
reţea.
SFAT! Selectaţi Număr cu apelare
fixă din meniul Istoric apeluri,
pentru a deschide şi redacta o listă
de numere care să poată fi apelate
de pe telefon. Aveţi nevoie de codul
PIN 2 de la operatorul de reţea. Doar
numerele stabilite în lista de apelare
fixă pot fi apelate de pe telefonul dvs.
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Modificarea setărilor apelului
1 A păsaţi Meniu şi selectaţi
Apelare.
2 De aici puteţi modifica setările
pentru:
Duratel apeluri - Vizualizaţi
detalii despre durata apelurilor
dvs., atât a celor primite, cât şi a
celor efectuate.
Trafic date - Vizualizaţi costurile
ultimului apel sau a tuturor
apelurilor.
Costuril apeluri - Vizualizaţi
costurile ultimului apel sau a
tuturor apelurilor. Acest serviciu
depinde de reţea; anumiţi
operatori nu pot oferi acest
serviciu.
Redirecţionarea apelurilor
- Alegeţi dacă doriţi să
redirecţionaţi apelurile primite.
Restricţionare apeluri - Selectaţi
apelurile pe care doriţi să le
restricţionaţi.
Numere cu apelare fixă Alegeţi o listă de numere care pot
fi apelate de la telefonul dvs.
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Apel în aşteptare - Alegeţi dacă
doriţi să fiţi înştiinţat(ă) atunci
când aveţi un apel în aşteptare.

Setări comune

(Atingeţi Meniu, selectaţi Apelare
selectaţi Setări comune)
Restricţionare apeluri - Selectaţi
Oprit sau Pornit şi alegeţi să
respingeţi toate apelurile primite de
la anumite grupuri, contacte sau
numere neînregistrate (care nu se
află în lista contactelor) sau cele fără
ID apelant.
Trimitere nr. propriu - Alegeţi dacă
doriţi ca numărul dvs. să fie afişat
când apelaţi pe cineva. (Depinde de
furnizorul dvs. de reţea.)
Reapelare automată - Vă permite
setarea funcţiei de reapelare
automată în cazul în care încercarea
de efectuare a unui apel eşuează.
Mod de răspuns - Vă permite să
setaţi metoda de răspuns. Puteţi
alege între Apăsare tasta trimitere
sau Apăsaţi orice tastă.
23
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Apelare
Bip Minut - Stabileşte dacă se va
reda un ton la fiecare minut al unei
convorbiri.
Mod de răspuns BT - Alegeţi modul
de răspuns când utilizaţi o cască
Bluetooth. Selectaţi Handsfree sau
Telefon.
Salvaţi număr nou - Selectând
această opţiune puteţi salva numărul
de telefon după încheierea unui
apel, dacă acesta nu este salvat
deja în contacte.
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Contacte
Căutarea unui Contacte
1 A păsaţi Meniu şi selectaţi
Contacte apoi alegeţi Căutare.
2 Utilizând tastatura, introduceţi
prima literă a numelui contactului
pe care doriţi să-l apelaţi.
3 Pentru a naviga printre contacte
şi numerele acestora, utilizaţi
tastele de navigare.
Alternativ, utilizând o metodă ceva
mai rapidă...
1 Introduceţi numărul pe care doriţi
să-l căutaţi în ecranul de start şi
selectaţi Opţiuni.
2 Alegeţi Căutaţi contacte în
meniul de opţiuni.

Adăugarea unui contact nou
1 A
 păsaţi Meniu şi selectaţi
Contacte apoi alegeţi Adăugare
nou.
2 A legeţi dacă doriţi să salvaţi datele
contactului nou pe Telefon sau pe
cartela SIM.
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3 Introduceţi în câmpurile furnizate
toate informaţiile pe care le
deţineţi şi selectaţi Finalizat.
Alternativ, utilizând metoda puţin mai
rapidă când clapeta este închisă…
1 Introduceţi numărul pe care doriţi
să îl stocaţi şi apăsaţi Opţiuni.
2 Alegeţi Salvare număr şi alegeţi
Contact nou sau Actualizare
contact.
3 Introduceţi informaţiile relevante
şi selectaţi Finalizat.

Opţiuni de contact
Aveţi multe opţiuni atunci când
vizualizaţi un contact. În continuare
este prezentat modul de accesare şi
utilizare a meniului de opţiuni.
1 Apăsaţi Meniu şi selectaţi
Contacte apoi alegeţi Căutare.
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Contacte
2 S electaţi Opţiuni pentru a
deschide lista opţiunilor. De aici
puteţi să:
Trimiteţi mesaj - Trimiteţi un
mesaj contactului. Dacă persoana
respectivă are o adresă de email, selectaţi dacă doriţi să îi
trimiteţi un Mesaj sau un Email.
Trimiteţi carte de vizită Trimiteţi detaliile de contact unei
alte persoane sub formă de carte
de vizită. Puteţi să trimiteţi ca
Mesaj text, Mesaj multimedia,
Email sau prin Bluetooth.
Efectuare apel - Efectuaţi în
mod direct un apel vocal către
contactul ales de dvs.
Adăugaţi contact nou - Adăugaţi
un nou contact.
Editare - Modificaţi detaliile de
contact.
Adăugare la grup - Adăugaţi un
contact la un grup.
Marcare/Demarcare - Alegeţi
dacă doriţi să marcaţi sau să
demarcaţi un contact.

Căutare după - Căutaţi un
contact după Număr sau Grup.
Salvaţi în Handset/SIM - Alegeţi
să mutaţi sau să copiaţi pe cardul
SIM sau pe telefon (în funcţie
de locaţia iniţială a contactelor
salvate).
Ştergere - Ştergeţi contactul.
Selectaţi Da dacă sunteţi sigur(ă).
Introducere text - Puteţi introduce
un simbol, un contact, puteţi
schimba metoda de scriere sau
limba şi puteţi adăuga un cuvânt în
dicţionar.
Apelare rapidă - Puteţi atribui
un număr de apelare rapidă unui
contact utilizat frecvent.

Crearea unui grup
1 A păsaţi Meniu şi selectaţi
Contacte.
2 Selectaţi Grupuri şi alegeţi
Opţiuni.
3 Selectaţi Adg. grup nou.
4 Introduceţi un nume pentru noul
dvs. grup.
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5 Apăsaţi Finalizat.
Notă: Dacă ştergeţi un grup,
contactele atribuite acelui grup nu
se vor pierde. Ele vor rămâne în
Contacte.
SFAT! Puteţi edita un grup existent,
evidenţiindu-l şi selectând Opţiuni.
Puteţi alege Adăugare membru la
grup din contacte, selecta Editare
grup sau Ştergere grup.

Vizualizarea numărului propriu
Selectaţi Nr. dvs. în meniul
Contacte pentru a vă vizualiza
numărul dvs.

Crearea unei cărţi de vizită
Vă puteţi crea propria carte de vizită,
selectând Cartea mea de vizită,
apoi Adaug. Introduceţi numele,
numărul, adresa de e-mail, imaginea
etc.

Utilizarea numerelor de
apelare servicii

Modificarea setărilor
contactelor

Puteţi vizualiza lista de numere
de apelare servicii (Service Dial
Numbers - SDN) atribuite de
furnizorul de servicii (dacă funcţia
este acceptată de cartela SIM).
Aceste numere sunt: numerele de
urgenţă, consultările de directoare şi
numerele pentru mesageria vocală.
După ce aţi selectat un număr de
serviciu, apăsaţi
pentru a apela
serviciul respectiv.

1 A păsaţi Meniu şi selectaţi
Contacte.
2 Selectaţi Setări. De aici puteţi
regla următoarele setări:
Setări listă cont. - Alegeţi dacă
vizualizaţi contactele salvate pe
Telefon şi SIM, Telefon sau
SIM. De asemenea, puteţi selecta
afişarea mai întâi a numelui sau
a prenumelui unei persoane de
contact şi afişarea unei fotografii
a acesteia.
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Contacte
Copiere - Copiaţi contactele de
pe SIM pe telefon sau invers.
Alegeţi să le copiaţi pe rând sau
toate o dată.
Mutare - Această opţiune
funcţionează la fel ca funcţia
Copiere, dar contactul va fi
salvat doar în locaţia în care este
mutat. Dacă mutaţi un contact din
cartela SIM în telefon, acesta va fi
şters din memoria cartelei SIM.
Trimit. globală contacte
prin Bluetooth - Trimite toate
informaţiile despre contacte către
alt telefon, prin Bluetooth.
Copie de siguranţă contacte
- Puteţi salva toate datele din
agenda telefonică din telefon pe
un card de memorie externă, sub
forma unui VCard.
Restaurare Contactele - Puteţi
restaura toate datele din agenda
telefonică de pe un card de
memorie externă în memoria
telefonului, sub formă de Vcard.

Ştergeţi contacte - Ştergeţi
toate contactele.
Informaţii despre memorie Puteţi verifica spaţiul de memorie
rămas în telefon sau pe SIM.
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Mesaje
Mesaje
Telefonul GW300 conţine funcţiile
pentru SMS (Short Message Service
– Serviciul de mesaje scurte),
MMS (Multimedia Message Service
– Serviciul de mesagerie multimedia)
precum şi mesajele serviciului de
reţea. Este suficient să apăsaţi
Meniu şi să selectaţi Mesaje.

Expedierea unui mesaj
1 A păsaţi Meniu, selectaţi Mesaje
şi alegeţi Creaţi mesaj nou.
2 Se va deschide un editor de
mesaje nou. Editorul de mesaje
combină mesajele SMS şi MMS
într-un mod intuitiv şi uşor de
comutat între modul. Setarea
implicită a editorului de mesaje
este modul SMS.
3 Introduceţi mesajul utilizând
tastatura. Pentru informaţii
suplimentare despre modul de
introducere a textului consultaţi
secţiunea Introducerea textului
din coloana din partea dreaptă.
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4 S electaţi Opţiuni şi selectaţi
Inserare pentru a adăuga
Imagine, Video, Sunet,
Simboluri, Şablon, Emoticon,
Nume şi număr, Planşă nouă,
Subiect sau Mai multe (Cartea
de vizită/Organizator/Memento/
De rezolvat/Cartea mea de
vizită).
5 Alegeţi Trimitere.
6 Alegeţi un contact din lista de
contacte sau introduceţi numărul
de telefon.
7 Selectaţi Trimitere.
AVERTISMENT: Dacă se
adaugă imagine, sunet, videoclip,
diapozitiv nou, subiect, carte de
vizită, programare sau cartea mea de
vizită în editorul de mesaje, acestea
vor fi transformate automat în modul
MMS şi dvs. veţi fi taxat în mod
corespunzător.
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Mesaje
Introducerea unui text

Setări email

Puteţi introduce caractere
alfanumerice utilizând tastatura
telefonului. De exemplu, salvarea
numelor în contacte, scrierea unui
mesaj, crearea evenimentelor
programate din calendar, toate
acestea necesită introducerea de text.
În telefon sunt disponibile
următoarele metode de introducere
a textului: modul Abc, şi modul 123.

Cu ajutorul telefonului GW300 puteţi
rămâne conectat la e-mail chiar şi
atunci când călătoriţi. Setarea unui
cont de e-mail sau a altor conturi de
e-mail se poate face rapid şi uşor.
1 Apăsaţi Meniu, selectaţi Mesaje
şi alegeţi Setări.
2 Selectaţi Email şi alegeţi Conturi
de e-mail.
3 Selectaţi Adăuga şi urmaţi
instrucţiunea pop up şi introduceţi
informaţiile necesare.

Notă: Unele câmpuri permit un singur
mod de introducere a textului (de ex.,
câmpurile pentru numerele de telefon
din contacte).

Modul de introducere a textului
folosind tastatura
Când doriţi să introduceţi
text,de exemplu atunci când
un mesaj scris,tastatura va fi
configurat implicit în modul Abc.
Dacă introduceţi un număr,de
exemplu atunci când efectuaţi un
apel,tastatura numărul implicit de a
va chei de numere.

Trimiterea unui e-mail
utilizând un cont nou
Pentru a trimite/primi un e-mail,
trebuie să configuraţi contul de email (a se vedea mai sus).
1 Apăsaţi Meniu, selectaţi Mesaje
şi alegeţi Creaţi mesaj nou.
2 Alegeţi Email şi se va deschide
un e-mail nou.
3 Scrieţi un subiect, apoi apăsaţi OK.
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4 Introduceţi mesajul utilizând
tastatura.

Preluarea unui e-mail
1 A păsaţi Meniu şi selectaţi
Mesaje apoi alegeţi Căsuţă
intrare.
2 Selectaţi contul pe care doriţi să-l
utilizaţi.
3 Alegeţi Preluare telefonul se va
conecta la contul dvs. de e-mail
şi va prelua mesajele noi.

Directoarele mesajelor
Apăsaţi Meniu şi selectaţi Mesaje.
Structura directorului utilizat de
telefonul GW300 nu necesită
explicaţii.
Creaţi mesaj nou - Creaţi-vă un
mesaj nou.
Căsuţă intrare - Toate mesajele
primite sunt plasate în directorul
Căsuţă intrare. De aici puteţi
răspunde, redirecţiona şi altele.
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Email - Toate e-mailurile primite
sunt stocate în Email.
Ciorne - Dacă nu aveţi timp să
terminaţi de scris un mesaj, puteţi
salva aici ce aţi scris până în acel
moment.
Expediate - Este un director de
stocare temporară a mesajelor până
când acestea vor fi trimise.
Mesaje trim. - În directorul Trimise
sunt stocate copii ale tuturor
mesajelor trimise.
Dir. mele - Puteţi muta mesajele din
Primite sau din Mesaje trim. în Dir.
mele. De asemenea, puteţi muta
mesajele din Dir. mele în caseta
originală pentru mesaj.
Şabloane - O listă de mesaje utile,
scrise în prealabil, pentru a putea
răspunde rapid.
Emoticoane - Puteţi adăuga,
edita şi şterge emoticoane. La
scrierea mesajului puteţi să inseraţi
emoticonul preferat.
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Mesaje
Administrarea mesajelor
1 A păsaţi Meniu, selectaţi Mesaje
şi alegeţi Căsuţă intrare.
2 Selectaţi Opţiuni şi apoi alegeţi:
Răspuns - Trimiteţi un răspuns la
mesajul selectat.
Redirecţionare - Trimiteţi
mesajul selectat unei alte
persoane.
Efectuare apel - Apelaţi
persoana care v-a trimis mesajul.
Salvaţi numărul - Salvaţi
numărul mesajului.
Ştergere - Ştergeţi mesajul
selectat.
Vizualizare tip şir/Vizualizare
generală - Alegeţi tipul de
vizualizare a mesajelor. Opţiunile
sunt schimbate în funcţie de tipul
vizualizării.
Creaţi mesaj nou - Scrieţi
un mesaj sau un e-mail nou,
indiferent de persoana care v-a
trimis mesajul.
Marcare/Demarcare - Marcaţi
un mesaj sau toate.

Copiere&Mutaţi - Alegeţi dacă
doriţi să copiaţi sau să salvaţi
mesajul selectat pe cartela SIM
sau pe telefon.
Filtrare - Afişează mesajele în
funcţie de tipurile de mesaje
dorite.
Informaţii mesaj - Puteţi verifica
tipul, subiectul, provenienţa şi
data informaţiilor mesajului.
Dacă este afişat mesajul Nu există
spaţiu pentru mesaje pe SIM trebuie
să ştergeţi câteva mesaje din Primite
pentru a crea spaţiu.
Dacă este afişat mesajul Nu există
spaţiu pentru mesaje trebuie să
ştergeţi mesaje sau fişiere salvate
pentru a crea spaţiu.
SFAT! Atunci când primiţi mesajul,
puteţi răspunde rapid utilizând funcţia
Răspuns rapid. În timp ce vizualizaţi
mesajul, apăsaţi Opţiuni şi selectaţi
Răspuns rapid. Acest lucru este util
dacă trebuie să răspundeţi la mesaj în
timpul unei întâlniri.
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SFAT! În timp ce vizualizaţi mesajul,
apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Extragere.
Puteţi extrage informaţiile precum
un număr, o adresă de e-mail sau o
adresă web din mesajul selectat.

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

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

Modificarea setărilor pentru
e-mail
1 A păsaţi Meniu, selectaţi Mesaje
şi alegeţi Setări.
2 Selectaţi Email şi apoi puteţi
adapta următoarele setări:
Conturi de e-mail - Puteţi
configura un cont de e-mail.

Permiteţi e-mail de răsp.
- Alegeţi să permiteţi trimiterea
unui mesaj de ‘confirmare de
primire’.
Solicitaţi e-mail de răsp. Alegeţi dacă solicitaţi mesaje de
confirmare de citire.
Interval de preluare - Alegeţi
cât de des doriţi ca telefonul
GW300 să verifice mesajele de
e-mail noi.
Numărul care va fi preluat Alegeţi numărul de e-mailuri care
vor fi preluate o dată.
Includeţi mesaj în
redirecţionare şi răspuns
- Alegeţi dacă doriţi să includeţi
mesajul iniţial în răspuns.
Includeţi ataşament - Alegeţi
dacă doriţi sau nu să includeţi
documentul iniţial ataşat.
Preluare aut. în Roaming Alegeţi dacă este sau nu în mod
automat pentru a regăsi mesajele
dvs.
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Înştiinţare e-mail nou - Alegeţi
dacă doriţi să fiţi anunţat la
primirea de mesaje e-mail noi.
Semnătură - Creaţi o semnătură
pentru e-mail şi activaţi această
funcţie.
Prioritate - Alegeţi nivelul de
prioritate al mesajelor de e-mail.

Modificarea altor setări
Apăsaţi Meniu, selectaţi Mesaje şi
alegeţi Setări apoi:
Text - Puteţi configura opţiunile
legate de mesajele text.
Mesaj multimedia -Puteţi configura
opţiunile legate de mesajele
multimedia.
Email -Puteţi adapta setările pentru
e-mail în funcţie de preferinţele
personale.
Mesagerie vocală - Adăugaţi un
serviciu nou de mesagerie vocală.
Contactaţi operatorul de reţea pentru
informaţii suplimentare referitoare la
serviciile pe care le furnizează.

W300_VDR_Romania_1.0_0217_���.i35 35

Mesaj serviciu - Alegeţi să primiţi
sau să blocaţi mesajele serviciului.
De asemenea, puteţi seta nivelul
de securitate al mesajului, creând
liste de expeditori autentificaţi sau
neautentificaţi.
Serviciu de informaţii - Selectaţi
starea de recepţionare, canalele şi
limba mesajelor informative.
Copiere de siguranţă mesajelor
text - Puteţi alege să efectuaţi copii
de siguranţă ale mesajelor text în
memoria telefonului sau memorie
externă.
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Camera
Fotografierea rapidă
1 A păsaţi şi ţineţi apăsată tasta
pentru cameră de pe partea
dreaptă a telefonului.
2 Îndreptaţi obiectivul camerei spre
subiectul fotografiei.
3 Apăsaţi pentru a realiza o
fotografie.
SFAT! Pentru a accesa această
funcţie apăsaţi deblocare.

După fotografiere
Fotografia realizată se va afişa pe
ecran. Sunt disponibile opţiunile
următoare:
Înapoi - Reveniţi la meniul anterior.
A
 lbum - Vizualizaţi imaginile pe
care le-aţi realizat în album.
T rimitere - Trimiteţi fotografia
ca MMS, e-mail sau prin
Bluetooth.
Nou - Realizaţi imediat altă
fotografie. Fotografia dvs.
curentă va fi salvată.
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Utilizare

ca - Setaţi imaginea
pe care tocmai aţi realizat-o ca
fundal, imaginea unui contact
sau în ecranul de pornire/oprire.
(Imaginea contactului poate fi
adăugată numai la contactele
salvate în telefon, nu pe cartela
SIM.)
Ş
 tergere - Ştergeţi fotografia pe
care tocmai aţi realizat-o. Vizorul
va apărea din nou.
Opţiuni - Puteţi modifica numele
imaginii sau puteţi edita fişierul
imagine.

Utilizarea setărilor rapide
Din vizor, utilizaţi tastele de navigare
şi selectaţi opţiunile pe care doriţi să
le utilizaţi.
Album - Vizualizaţi celelalte imagini
din album.
Video - Comutaţi de la modul
cameră la modul cameră video.
Captură - Vă permite să efectuaţi
fotografii.
Luminozitate - Setaţi luminozitatea
imaginii în vizorul camerei.
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Zoom - Reglaţi nivelul de zoom
utilizând tasta de navigare din
centrul telefonului. Funcţia Zoom
este disponibilă numai când
dimensiunea imaginii este setată la
640 x 480 sau mai puţin.
SFAT! Apăsaţi tasta jos
a
tastei de navigare de două ori pentru
ca opţiunile să dispară. (Apăsaţi tasta
sus pentru a vizualiza opţiunile.)

Utilizarea setărilor avansate
Din vizor selectaţi Setări pentru a
deschide toate opţiunile setărilor
avansate. Utilizaţi tasta de navigare
pentru a naviga prin opţiuni.
<Previzualizare>
Dimensiune imagine - Modificaţi
dimensiunea fotografiei.
Efect de culoare - Alegeţi un ton de
culoare pentru a-l aplica fotografiei
pe care o realizaţi.
Balans tonuri de alb - Balansul
tonurilor de alb permite ca albul
să apară realist în fotografiile
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dvs. Pentru corectarea potrivită
a balansului tonurilor de alb, va
trebui să determinaţi condiţiile de
luminozitate. Alegeţi dintre Auto,
Incandescent, Însorit, Fluorescent
sau Nori.
Nocturn - Puteţi realiza fotografii
mai bune pe timpul nopţii dacă
selectaţi Pornit.
Temporizator - Temporizatorul
automat vă permite să setaţi o
perioadă de timp după ce butonul
de captură este apăsat. Alegeţi
dintre 3 secunde, 5 secunde sau
10 secunde. Excelent pentru o
fotografie de grup în care doriţi să
apăreţi şi dvs.
Mod de fotografiere - Alegeţi
dintre Fotografiere normală
sau Fotografiere secvenţială.
Fotografierea secvenţială vă
permite să realizaţi automat până
la trei, şase sau nouă fotografii
în succesiune foarte rapidă, fiind
ideală pentru fotografierea obiectelor
în mişcare sau a evenimentelor
sportive.
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Camera
Calitate imagine - Controlează
calitatea imaginii. Cu cât calitatea
este mai fină, cu atât va fi mai clară
fotografia, dar dimensiunea fişierului
va creşte. Aceasta înseamnă că veţi
putea salva în memorie mai puţine
fotografii.
<Altele>
Memorie în uz - Alegeţi dacă
salvaţi fotografiile în memoria
telefonului sau în memoria externă.
Ascundere pictograme - Ascunde
pictogramele în partea laterală a
vizorului.
Sunet declanşator - Selectaţi unul
dintre cele trei sunete diferite pentru
declanşator.
Notă: Apăsaţi întotdeauna Selectare
după ce selectaţi o setare nouă,
pentru a aplica schimbările pe care
le-aţi efectuat. Meniul de setări se va
închide în mod automat, fiind pregătit
pentru efectuarea unei fotografii.

Reglarea luminozităţii
Contrastul defineşte diferenţa
dintre lumină şi întuneric dintr-o
imagine. O imagine cu contrast
redus va apărea înceţoşată, pe când
o imagine cu contrast ridicat va
apărea mult mai clară.
1 Selectaţi Luminozitate în setările
rapide.
2 Glisaţi indicatorul de contrast
de-a lungul barei spre „-” pentru
un contrast mai redus, adică o
imagine înceţoşată, sau spre „+”
pentru un contrast mai ridicat,
adică o imagine mai clară.

Modificarea dimensiunii
imaginii
Cu cât imaginea are mai mulţi pixeli,
cu atât dimensiunea fişierului va fi
mai mare, ceea ce înseamnă că va
ocupa mai mult spaţiu din memorie.
Dacă doriţi să introduceţi mai multe
fotografii în telefon sau în cardul de
memorie, puteţi modifica numărul
de pixeli pentru ca fişierul să aibă o
dimensiune redusă.
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1 S electaţi Dimensiune imagine
din Setări.
2 S electaţi o valoare a pixelilor din
opţiunile numerice: 1600x1200,
1280x960, 640x480, 320x240.

Vizualizarea fotografiilor
salvate
1 P uteţi accesa fotografiile salvate
din modul cameră selectând
Album. Pe ecran va apărea
albumul.
2 Evidenţiaţi fotografia pe care doriţi
să-o vizualizaţi pentru a o afişa la
începutul albumului.
3 Selectaţi fotografia pentru a o
deschide complet.
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Cameră video
Înregistrarea rapidă a unui
videoclip
1 A păsaţi şi ţineţi apăsată tasta
pentru cameră de pe partea
dreaptă a telefonului.
2 Selectaţi meniul Video apăsând
tasta de navigare < în meniul rapid.
3 Focalizaţi camera pe imaginea pe
care doriţi s-o înregistraţi.
4 Apăsaţi o dată pentru a începe
înregistrarea.
5 Înreg. va apărea în partea
inferioară a vizorului. Apăsaţi
din nou pentru a opri
înregistrarea.

După înregistrarea videoclipului
O imagine reprezentând videoclipul
efectuat va apărea pe ecran. Sunt
disponibile opţiunile următoare:
Înapoi - Reveniţi la meniul anterior.
Album - Atingeţi pentru a vizualiza
celelalte clipuri video din album.
Videoclipul curent va fi salvat.
R
 edare - Atingeţi pentru a reda
videoclipul înregistrat.

N
 ou - Apăsaţi pentru a efectua
imediat o nouă înregistrare
video. Înregistrarea video
curentă va fi salvată.
T rimitere - Trimiteţi videoclipul
ca MMS, e-mail sau prin
Bluetooth.
Ş
 tergere - Ştergeţi videoclipul
pe care tocmai l-aţi înregistrat.
Vizorul va apărea din nou.
Opţiuni - Puteţi schimba numele
videoclipului.

Utilizarea setărilor rapide
Din vizor, utilizaţi tastele de navigare
şi selectaţi opţiunile pe care doriţi să
le utilizaţi.
Album - Vizualizaţi celelalte
videoclipuri din album.
Cameră - Comutaţi de la modul
cameră video la modul cameră.
Înreg. - Permite înregistrarea unui
videoclip.
Luminozitate - Setaţi luminozitatea
în vizorul camerei video.
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Efect de culoare - Alegeţi un ton de
efect pentru a-l aplica videoclipului
pe care-l înregistraţi.

Utilizarea setărilor avansate
Din vizor selectaţi Setări pentru a
deschide toate opţiunile setărilor
avansate. Utilizaţi tasta de navigare
pentru a naviga prin opţiuni.
<Previzualizare>
Dimensiune - Modificaţi
dimensiunea videoclipului.
Efect de culoare - Alegeţi un ton de
efect pentru a-l aplica videoclipului
pe care-l înregistraţi.
Balans tonuri de alb - Balansul
tonurilor de alb permite ca albul
să apară realist în fotografie.
Pentru corectarea potrivită a
balansului tonurilor de alb, va
trebui să determinaţi condiţiile de
luminozitate. Alegeţi dintre Auto,
Incandescent, Însorit, Fluorescent
sau Nori.
Nocturn - Puteţi activa sau
dezactiva modul nocturn.
Calitate - Controlează calitatea
videoclipului.
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Durată - Alegeţi Normal sau limitaţi
videoclipul să încapă într-un Mesaj.
<Altele>
Memorie în uz - Alegeţi dacă
salvaţi videoclipurile în memoria
telefonului sau în memoria externă.
Ascundere pictograme - Ascunde
pictogramele în partea laterală a
vizorului.
Voce - Alegeţi Mut pentru a
înregistra un videoclip fără sunet.
Notă: Apăsaţi întotdeauna Selectare
după ce selectaţi o setare nouă,
pentru a aplica schimbările pe care
le-aţi efectuat.

Vizionarea videoclipurilor
salvate
1 P uteţi accesa videoclipurile
salvate din modul cameră video
selectând Album. Albumul dvs.
va apărea pe ecran.
2 E videnţiaţi videoclipul pe care
doriţi să-l vizualizaţi pentru a-l
afişa la începutul albumului.
3 S electaţi videoclipul pentru a-l
deschide complet.
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Muzică
Player MP3
Telefonul dvs. GW300 dispune de
un player audio încorporat, pentru a
reda toată muzica dvs. preferată.
Notă:
• Înainte de a utiliza un player audio,
va trebui să transferaţi fişierul cu
muzică pe telefon.
• Player-ul audio acceptă următoarele
tipuri de codecuri: MP3, WMA,
AAC. Playerul audio nu acceptă în
mod necesar toate caracteristicile şi
variaţiile formatelor de fişiere.

Pentru a accesa player-ul audio,
apăsaţi Meniu şi selectaţi
Multimedia. De aici puteţi accesa:
Redate recent - Apare doar în
timpul redării muzicii. Atunci când
selectaţi acest lucru, puteţi reveni la
player-ul în curs.
Toate melodiile - Conţine toate
cântecele stocate pe telefonul dvs.
Liste de redare - Conţine toate
listele de redare pe care le-aţi creat.
Artişti - Vă permite să vizualizaţi
toate melodiile sortate după artist.
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Albume - Vă permite să vizualizaţi
toate melodiile sortate după album.
Genuri - Vă permite să vizualizaţi
toate melodiile sortate după gen.
Redare aleatorie - Vă permite
să redaţi toate cântecele în mod
aleatoriu.

Transferarea muzicii în telefon
Cel mai simplu mod de a transfera
melodii pe telefonul dvs. este
utilizând tehnologia Bluetooth sau
cablul de sincronizare.
Pentru transferuri folosind tehnologia
Bluetooth:
1 Asiguraţi-vă că ambele dispozitive
au tehnologia Bluetooth activată şi
se află în raza de acţiune.
2 Selectaţi fişierul cu muzică de
pe celălalt dispozitiv şi alegeţi
să-l expediaţi folosind tehnologia
Bluetooth.
3 După expedierea fişierului, trebuie
să acceptaţi primirea acestuia pe
telefon selectând Da.
4 Fişierul ar trebui să apară în
directorul Toate melodiile.
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Redarea unei melodii
1 A păsaţi Meniu şi selectaţi
Multimedia, apoi alegeţi Muzică.
2 A legeţi Toate melodiile apoi
selectaţi melodia care doriţi să fie
redată. Selectaţi .
3 Selectaţi
pentru a întrerupe
temporar melodia..
4 S electaţi
pentru a trece la
următoarea melodie.
5 S electaţi
pentru a trece la
melodia anterioară.
6 Selectaţi Înapoi pentru a opri
melodia şi pentru a reveni la
meniul Toate melodiile.
SFAT! Pentru a modifica nivelul
volumului când ascultaţi muzică,
utilizaţi tastele pentru volum din
partea stângă a telefonului.
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Utilizarea opţiunilor în timpul
audiţiei
Selectaţi Opţiuni şi alegeţi dintre:
Minimizare - Ascundeţi ecranul
player-ului astfel încât să puteţi
continua să utilizaţi telefonul în mod
normal când este redată muzică.
Repetare - Puteţi asculta muzică
repetată.
Redare aleatorie - Redă melodiile
în ordine aleatorie.
Egalizator LG - Puteţi vizualiza
Egalizatorul LG pe ecran.
Vizualizare - Selectaţi un efect
vizual.
Adăugare la lista de redare Adaugă melodia curentă la o listă
de redare.
Informaţii fişier - Aveţi posibilitatea
de a vizualiza informaţiile despre
fişier de muzică pe care-l ascultaţi.
Trimitere - Trimiteţi melodia sub
forma unui mesaj sau prin Bluetooth.
Utilizaţi ca - Utilizaţi melodia ca Ton
pt. apel vocal, Ton pt. apel video,
Ton pt. mesaj, Pornire sau Oprire.
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Radio FM
Utilizarea FM radio
Telefonul GW300 are o funcţie
Radio RM, pentru a putea asculta
posturile preferate în timp ce
călătoriţi.
Notă: Pentru a asculta posturile radio
trebuie să conectaţi căştile. Conectaţi
căştile în mufa corespunzătoare.

Căutarea posturilor
Puteţi regla posturile radio pe
telefon, căutând manual sau
automat. Acestea vor fi salvate pe
canale cu numere diferite, astfel
încât să nu fie necesar să le căutaţi
din nou.
Pentru a căuta automat:
1 Apăsaţi Meniu şi selectaţi
Multimedia, apoi alegeţi Radio
FM.
2 Selectaţi Opţiune şi alegeţi
Scanare automată apoi selectaţi
Da.

3 P osturile radio disponibile vor fi
găsite automat şi atribuite unui
canal de pe telefon.
Căutarea manuală:
1 Apăsaţi Meniu şi selectaţi
Multimedia, apoi alegeţi Radio
FM.
2 Pentru a introduce postul, puteţi
utiliza tasta de navigare pentru
căutare sau puteţi introduce
frecvenţa utilizând tastatura, apoi
selectaţi Setare.
3 Selectaţi numărul canalului pe
care doriţi să salvaţi postul şi
alegeţi Selectare.
Notă: Puteţi, de asemenea, să editaţi
postul salvat pe un număr de canal.
SFAT! Pentru a îmbunătăţi
recepţia, întindeţi cablul căştilor, care
funcţionează pe post pe antenă radio.
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Resetare globală canale
1 A păsaţi Meniu şi selectaţi
Multimedia, apoi alegeţi Radio
FM.
2 Selectaţi Opţiuni şi selectaţi
Resetare globală canale. Alegeţi
Da pentru a confirma resetarea.

Ascultarea posturilor radio
1 A
 păsaţi Meniu şi selectaţi
Multimedia, apoi alegeţi Radio
FM.
2 Selectaţi numărul de canal
al postului pe care doriţi să-l
ascultaţi.
Notă: Puteţi asculta radioul prin
difuzorul încorporat. Apăsaţi Opţiuni,
selectaţi Ascultare prin difuzor.
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Reportofon
Utilizarea înregistratorului
pentru voce

Trimiterea unei înregistrări
vocale

Utilizaţi opţiunea Înregistrator voce
pentru a înregistra mementouri
vocale sau alte sunete.

1 D
 upă ce aţi terminat de
înregistrat, selectaţi Opţiuni.
2 Selectaţi Trimitere şi alegeţi
dintre opţiunile Mesaj, Email sau
Bluetooth. Dacă alegeţi Mesaj
sau Email, înregistrarea va fi
adăugată la mesaj, iar dvs. puteţi
scrie şi expedia mesajul în mod
normal. Dacă alegeţi Bluetooth,
vi se va solicita să activaţi
Bluetooth.\

Înregistrarea unui memento
vocal
1 A păsaţi Meniu şi selectaţi
Multimedia, apoi alegeţi
Reportofon.
2 Apăsaţi OK pentru a începe
înregistrarea.
3 Selectaţi Oprire pentru a încheia
înregistrarea.
4 Apăsaţi Opţiuni şi selectaţi
Redare pentru a asculta
înregistrarea.
Notă: Puteţi audia toate înregistrările
vocale salvate selectând Opţiuni şi
Deplasare la Înregistrări vocale.
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Personale
Puteţi să stocaţi mai multe fişiere
multimedia în memoria telefonului
dvs. Personale, astfel încât să aveţi
acces rapid la toate fotografiile,
videoclipurile şi jocurile. De
asemenea, puteţi salva fişierele
pe un card de memorie. Avantajul
utilizării unui card de memorie este
că puteţi elibera spaţiul din memoria
telefonului.

Imagini proprii
Imagini conţine o listă de fotografii,
inclusiv imaginile implicite preîncărcate pe telefonul dvs., imaginile
descărcate şi imaginile realizate cu
ajutorul camerei foto a telefonului.

Expedierea unei fotografii
1 A păsaţi Meniu şi selectaţi
Personale, apoi alegeţi Imagini
proprii.
2 Selectaţi fotografia pe care doriţi
s-o expediaţi şi apăsaţi Opţiuni.
3 Selectaţi Trimitere şi alegeţi
dintre Mesaj, E-mail sau
Bluetooth.
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4 D
 acă alegeţi Mesaj sau Email, fotografia va fi ataşată la
mesaj, iar dvs. puteţi scrie şi
expedia mesajul în mod normal.
Dacă selectaţi Bluetooth, vi
se va sugera să activaţi funcţia
Bluetooth, iar telefonul dvs. va
căuta un dispozitiv căruia să îi
expediaţi fotografia.

Utilizarea unei Imagini proprii
Puteţi alege să utilizaţi imaginile
ca imagini de fundal, imagine de
pornire/oprire sau chiar pentru a
identifica persoana apelantă.
1 Apăsaţi Meniu şi selectaţi
Personale, apoi alegeţi Imagini
proprii.
2 Selectaţi imaginea şi alegeţi
Opţiuni.
3 Selectaţi Utilizare ca şi alegeţi
dintre:
Fundal - Setaţi un fundal pentru
ecranul de aşteptare.
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Personale
Imaginea Contactelor - Alocaţi
o imagine pentru o anumită
persoană din lista de contacte,
astfel încât, în momentul în care
aceasta vă apelează, să apară
fotografia respectivă.
Imagine la pornire - Setaţi
o imagine care să apară în
momentul în care deschideţi
telefonul.
Închidere imagine - Setaţi
o imagine care să apară în
momentul în care opriţi telefonul.

Organizarea imaginilor
1 Apăsaţi

Meniu şi selectaţi
Personale, apoi alegeţi Imagini
proprii.
2 Selectaţi Opţiuni şi alegeţi
Sortare după.
3 Alegeţi dintre Data, Tip sau Nume.

Ştergerea unei Imagini proprii
1 Apăsaţi

Meniu şi selectaţi
Personale, apoi Imagini proprii.

2 S electaţi imaginea pe care doriţi
s-o ştergeţi şi alegeţi Opţiuni.
3 Selectaţi Ştergere şi alegeţi Da
pentru a confirma.
SFAT! Pentru a şterge rapid
orice fişier din Personale, evidenţiaţi-l
prin intermediul cursorului şi apăsaţi
tasta
.

Mutarea sau copierea unei
imagini
Puteţi muta sau copia o imagine
între memoria telefonului şi cardul
de memorie. Puteţi efectua această
operaţiune pentru a elibera spaţiu pe
una dintre bancurile de memorie sau
pentru a salva imaginile.
1 Apăsaţi Meniu şi selectaţi
Personale, apoi alegeţi Imagini
proprii.
2 Selectaţi o imagine şi apăsaţi
Opţiuni.
3 Selectaţi Mutare sau Copiere.
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Selectarea şi deselectarea
imaginilor
Dacă doriţi să mutaţi, să copiaţi, să
expediaţi sau să ştergeţi mai multe
imagini simultan, mai întâi trebuie să
le identificaţi marcându-le cu o bifă.
1 Apăsaţi Meniu şi selectaţi
Personale, apoi alegeţi Imagini
proprii.
2 Selectaţi Opţiuni şi alegeţi
Marcare/Demarcare.
3 În partea stângă a fiecărei
imagini va apărea o casetă. Dacă
selectaţi o imagine, va apărea o
bifă în casetă, marcând-o.
4 Pentru a deselecta o imagine,
selectaţi imaginea astfel încât bifa
să dispară din casetă.
5 După ce aţi bifat toate imaginile
corespunzătoare, alegeţi o
opţiune de aplicat la toate.
Notă: Permiteţi o întârziere la
încărcare dacă aveţi mai multe
imagini stocate pe cardul de memorie.
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Verificarea stării memoriei
Puteţi verifica spaţiul utilizat din
memoria telefonului dvs. şi cât
spaţiu mai aveţi disponibil.
1 Apăsaţi Meniu şi selectaţi
Personale, apoi alegeţi Imagini
proprii.
2 Selectaţi Opţiuni şi alegeţi
Informaţii memorie.
3 Alegeţi Memoria telefonului sau
Memorie externă.
Notă: Dacă nu aveţi introdus un card
de memorie, nu veţi putea selecta
Memorie externă.

Sunetele mele
Directorul Sunetele mele conţine
secţiunea Sunete implicite şi
Înregistrări vocale.

Utilizarea unui sunet
1 Apăsaţi

Meniu şi selectaţi
Personale, apoi alegeţi Sunetele
mele.
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Personale
2 S electaţi Sunete prestabilite sau
Înregistrări vocale.
3 Selectaţi un sunet şi apăsaţi
Redare pentru a-l asculta.
4 Selectaţi Opţiuni şi alegeţi
Utilizare ca.
5 Selectaţi dintre Ton de ape, Ton
pt. mesaj, Pornire sau Oprire.

Videoclipurile mele
Directorul Videoclipurile mele
afişează lista clipurilor video
descărcate şi a clipurilor video pe
care le-aţi înregistrat cu telefonul.

Vizionarea unui videoclip
1 Apăsaţi

Meniu şi selectaţi
Personale apoi alegeţi
Videoclipurile mele.
2 Selectaţi un videoclip şi apăsaţi
Redare.

Expedierea unui videoclip
1 A păsaţi Meniu şi selectaţi
Personale apoi alegeţi
Videoclipurile mele.

2 S electaţi un videoclip şi alegeţi
Opţiuni.
3 Selectaţi Trimitere şi alegeţi
dintre opţiunile Mesaj, E-mail
sau Bluetooth.
4 Dacă selectaţi Mesaj sau Email, clipul video va fi ataşat
la mesaj iar dvs. puteţi scrie şi
expedia mesajul în mod normal.
Dacă selectaţi Bluetooth, vi se
va solicita să activaţi funcţia
Bluetooth iar telefonul va căuta
un dispozitiv căruia să-i expediaţi
videoclipul.
Notă: Ar putea fi necesar să
redimensionaţi videoclipul înainte de
a putea fi expediat prin MMS. Este
posibil ca anumite videoclipuri să fie
prea mari pentru a putea fi trimise
prin MMS.

Jocuri şi aplicaţii
Când aveţi timp liber, puteţi
descărca jocuri şi aplicaţii pe
telefonul dvs.
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Dacă descărcaţi un joc din reţea,
trebuie să instalaţi jocul descărcat în
telefon înainte de a putea juca.

Lansarea unui joc

Conţinut Flash
Directorul Conţinut Flash conţine
toate fişierele flash implicite şi
descărcate.

1 A păsaţi Meniu şi selectaţi
Personale, apoi alegeţi Jocuri şi
aplicaţii.
2 Selectaţi meniul Jocuri.
3 Selectaţi un joc şi apăsaţi Lansare.

Altele

Utilizarea meniului de opţiuni
pentru jocuri

Cardul meu de memorie

Din directoarele Jocuri şi Aplicaţii,
sunt disponibile opţiunile următoare:
Creaţi director nou - Creaţi un
director în meniul jocuri şi aplicaţii.
Sortare după - Sortaţi jocurile şi
aplicaţiile după dată, dimensiune
sau nume.
Informaţii memorie - Vizualizaţi
starea memoriei.
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Folderul Altele este utilizat pentru
a stoca fişierele care nu conţin
fotografii, sunete, înregistrări video,
jocuri sau aplicaţii.

Dacă achiziţionaţi un card de
memorie externă microSD, puteţi
gestiona o cantitate mai mare de
fişiere.
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Personale
Instalarea unui joc şi a unei
aplicaţii Java
În funcţie de furnizorul de servicii,
toate programele bazate pe Java,
cum ar fi jocurile Java, pot fi
descărcate şi rulate pe telefon.
Puteţi transfera fişierele programului
Java de pe un PC compatibil în
memoria telefonului dvs., utilizând
Bluetooth, dispozitivul USB de
stocare în masă sau memoria
externă. Fişierele programului Java
sunt în format .jad sau .jar.
Dacă salvaţi fişierele programului
Java în telefon, trebuie să instalaţi
fişierele înainte de a utiliza un joc
sau o aplicaţie Java.
Pentru a instala un joc şi o aplicaţie
Java:
1 Apăsaţi Meniu şi selectaţi
Personale, apoi alegeţi Altele
sau Cardul meu de memorie
(dacă este inserată o memorie
externă).
2 Selectaţi fişierul (*.jad sau *.jar)
pe care doriţi să-l instalaţi şi
apăsaţi Instalare.

Notă: Fişierul .jad trebuie să conţină
propriul fişier .jar.

3 D
 upă instalare, programul Java
poate fi vizualizat în meniul
Jocuri sau Aplicaţii, de unde
poate fi selectat, rulat sau şters.

52 LG GW300 | Ghidul utilizatorului

W300_VDR_Romania_1.0_0217_���.i52 52

2010.2.17 6:25:48 PM

Jocuri şi aplicaţii
Jocuri şi aplicaţii
Telefonul dvs. GW300 este dotat cu
jocuri care să vă distreze în timpul
liber. Dacă alegeţi să descărcaţi
jocuri sau aplicaţii suplimentare,
acestea vor fi salvate în acest folder.
Notă: Când vă conectaţi la acest
serviciu sunteţi taxat suplimentar.
Verificaţi aceste tarife la furnizorul de
servicii Internet.

Lansarea unui joc
1 A
 păsaţi Meniu şi selectaţi Joc
& Apl.
2 Selectaţi Jocurile şi aplicaţiile
mele şi alegeţi Jocuri.
3 Alegeţi jocul pe care doriţi să-l
jucaţi şi selectaţi Lansare.

Vizualizarea aplicaţiilor

1 A păsaţi Meniu şi selectaţi Joc
& Apl.
2 Selectaţi Jocurile şi aplicaţiile
mele şi alegeţi Aplicaţii.
3 Vizualizaţi şi gestionaţi orice
aplicaţie existentă.

Schimbarea profilului de reţea
Pentru a descărca un joc, puteţi seta
valoarea pentru conectare la reţea
utilizând Setări.
1 Apăsaţi Meniu şi selectaţi Joc
& Apl.
2 Selectaţi Setări.
3 De aici puteţi să:
Profiluri - Puteţi vizualiza profilul
şi adăuga un profil nou.
Listă de certificate - Puteţi
vizualiza lista de certificate pentru
utilizarea aplicaţiei Java.

Puteţi gestiona aplicaţiile Java
instalate pe telefonul dvs. utilizând
meniul Aplicaţii. De asemenea,
puteţi şterge aplicaţii descărcate.
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Organizator şi Instrum
Setarea alarmei
1 A păsaţi Meniu şi selectaţi
Instrum, apoi alegeţi Alarme.
2 Apăsaţi Opţiuni şi selectaţi
Adăugaţi nou.
3 Derulaţi în jos şi introduceţi ora la
care doriţi să sune alarma.
4 Alegeţi tipul de repetiţie pentru
a indica dacă doriţi ca alarma să
sune Nerepetat, Zilnic, L - V,
Luni - Sâmbătă, Cu excepţia
concediului sau Selectaţi ziua
din săptămână.
5 Derulaţi în jos şi selectaţi pentru
alarmă una din opţiunile Sonerie
alarmă, Vibraţie, Sonerie şi
vibraţie sau Urmează profil,
Radio FM.
6 Derulaţi în jos pentru a selecta
sunetul alarmei. Apăsaţi
şi
alegeţi un sunet din înregistrări
vocale sau sunete implicite.
7 Derulaţi în jos şi introduceţi un
nume nou pentru alarmă sau
păstraţi numele sugerat.

8 L a sfârşit, puteţi seta intervalul de
amânare la 5, 10, 20, 30 minute,
1 oră sau oprit.
9 Selectaţi Finalizat.

Adăugarea unui eveniment în
calendar
1 A păsaţi Meniu şi selectaţi
Organiz. apoi alegeţi Calendar.
2 S electaţi data la care doriţi să
adăugaţi evenimentul. Puteţi
selecta o dată derulând până la
aceasta cu ajutorul tastelor de
navigare sau selectând Opţiuni şi
Accesaţi data pentru a introduce
data.
3 S electaţi Adăugare nou şi
introduceţi ora la care doriţi să
înceapă evenimentul. Derulaţi în
jos cu ajutorul săgeţilor de pe
tastatura tactilă şi introduceţi ora
de final a evenimentului.
4 Introduceţi un Subiect pentru
eveniment. Utilizaţi tastatura
pentru a introduce litere şi
numere.
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5 D
 erulaţi din nou în jos şi alegeţi
dacă doriţi să setaţi o Alarmă
pentru eveniment. Derulaţi la
stânga sau la dreapta pentru a
vizualiza opţiunile disponibile.
Puteţi seta activarea alarmei la
ora de început a evenimentului
sau la o perioadă de timp
stabilită înainte de începerea
evenimentului, pentru a vă aminti
că acesta se apropie.
6 D
 erulaţi din nou în jos pentru
a selecta dacă evenimentul
este Nerepetat sau se repetă
Zilnic, Săptămânal, Lunar
sau Anual. De asemenea,
puteţi alege Setare utilizator.
Dacă evenimentul se repetă,
puteţi derula în jos pentru a
introduce Data expirării la care
evenimentul se opreşte complet.

Adăugarea unui element la
lista cu obiective
1 Apăsaţi Meniu şi alegeţi Organiz.
2 Selectaţi De făcut şi selectaţi Ad.
3 S etaţi data pentru elementul
pe care doriţi să îl adăugaţi şi
selectaţi un nivel de prioritate:
Ridicat, Mediu sau Scăzut.
4 S alvaţi lista De făcut selectând
Finalizat.
SFAT! Puteţi edita un element,
selectându-l, apăsând Opţiuni şi
Editare. Confirmaţi modificările
selectând Salvare.

Adăugarea unui memento

1 Apăsaţi Meniu şi selectaţi
Organiz. apoi Memento.
7 S electaţi Finalizat şi evenimentul
va fi salvat în calendar. Un cursor 2 Selectaţi Adaugă şi tastaţi
pătrat va marca zilele pentru care
memento-ul dvs.
au fost salvate evenimente.
3 Selectaţi Salv.

W300_VDR_Romania_1.0_0217_���.i55 55

55

2010.2.17 6:25:50 PM

Organizator şi Instrum
4 D
 ata viitoare când veţi deschide
aplicaţia Memo, mementoul se va
afişa pe ecran.

Memento secret
Puteţi scrie un memento privat,
pentru a vă proteja intimitatea.
Pentru a utiliza acest meniu,
introduceţi codul de securitate.

Găsiţi data
Instrumentul de căutare a datei este
o funcţie uşor de utilizat care vă
ajută să calculaţi data după trecerea
unui anumit număr de zile.

Setări
Calendar - Puteţi seta configuraţiile
de vizualizare a calendarului.
Trimitere toate agendele &
Obiective prin Bluetooth - Puteţi
trimite toate datele din calendarul
dvs. şi/sau din lista de obiective din
telefonul dvs. către alte telefoane,
utilizând Bluetooth.

Copii de siguranţă pentru
Calendar şi Obiective - Puteţi crea
copiile de siguranţă ale calendarului
sau ale listei de obiective salvate
în telefon când inseraţi o memorie
externă.
Resturare a Calendarului şi
Obiectivelor - Puteţi reseta copiile
de siguranţă ale calendarului sau ale
sarcinilor când inseraţi o memorie
externă.
Informaţii despre memorie - Puteţi
vizualiza informaţiile privind memoria
disponibilă pentru Calendar, Sarcini,
Memento şi Memento secret.
Ştergeţi tot - Puteţi şterge toate
datele legate de Calendar, Sarcini,
Memento şi Memento secret.

Utilizarea calculatorului
1 A păsaţi Meniu şi selectaţi
Instrum. apoi alegeţi Calculator.
2 Apăsaţi tastele numerice pentru a
introduce numere.
3 Pentru calculele simple, selectaţi
funcţia de care aveţi nevoie
(+, –, ×, ÷) utilizând tastele de
navigare, urmată de =.
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4 P entru calcule mai complexe,
selectaţi Opţiuni pentru a selecta
o comandă.
5 Selectaţi
pentru a elibera
ecranul pentru un calcul nou.

Utilizarea cronometrului
1 A păsaţi Meniu şi selectaţi
Instrum. apoi alegeţi
Cronometru.
2 Selectaţi Start pentru a porni
cronometrul.
3 Selectaţi Tur dacă doriţi să
înregistraţi durata unui tur. Se pot
salva maxim 20 de timpi pe tur.
4 Selectaţi Stop pentru a opri
cronometrul.
5 Selectaţi Reluare pentru a reporni
cronometrul de la momentul
la care l-aţi oprit sau selectaţi
Resetare pentru a reîncepe
cronometrarea.
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Transformarea unei unităţi de
măsură
1 A păsaţi Meniu şi selectaţi
Instrum. apoi alegeţi Conversie.
2 Alegeţi dacă vreţi să convertiţi
Valută, Suprafaţă, Lungime,
Greutate, Temperatură, Volum
sau Viteză.
3 Derulaţi spre stânga şi spre
dreapta pentru a selecta o
unitate, apoi derulaţi în jos şi
introduceţi cantitatea pentru
unitatea respectivă.
4 Derulaţi în jos până la caseta de
conversie şi selectaţi unitatea de
măsură în care doriţi să convertiţi.
Conversia va fi afişată automat pe
linia de dedesubt.
Notă: Pentru conversia de Monedă,
trebuie să setaţi mai întâi Cursul în
funcţie de cursul de schimb curent.
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Organizator şi Instrum
Adăugarea unui oraş la ora
în lume
1 A păsaţi Meniu şi selectaţi
Instrum. apoi alegeţi Ora in
lume.
2 Pentru a afla ora dintr-un anumit
oraş, apăsaţi pe Opţiuni şi
selectaţi Adăugaţi localitate.
3 Derulaţi lista sau introduceţi prima
literă din denumirea oraşului. De
asemenea, puteţi selecta Hartă
pentru a alege un oraş.
4 Apăsaţi Selectaţi.
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Navigator
Cu ajutorul navigatorului Browser,
puteţi obţine de câte ori aveţi
nevoie atât informaţii actualizate şi
prognoze meteo, cât şi informaţii
sportive şi informaţii despre trafic.
În plus, Browser vă permite să
descărcaţi cele mai noi melodii,
tonuri de apel, imagini de fundal şi
jocuri.

Accesarea web
1 A păsaţi Meniu şi alegeţi
Navigator.
2 Pentru a accesa direct pagina
de pornire a Browser, selectaţi
Acasă.
Alternativ, selectaţi Introducere
adresă şi tastaţi adresa URL
dorită, urmată de Deschidere.
Notă: Când vă conectaţi la acest
serviciu şi când descărcaţi conţinut,
sunteţi taxat suplimentar. Verificaţi
aceste tarife la furnizorul de servicii
Internet.
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Adăugarea şi accesarea
semnelor de carte
Pentru a accesa uşor şi rapid siteurile web preferate, le puteţi adăuga
ca favorite şi puteţi salva paginile
web.
1 Apăsaţi Meniu şi alegeţi
Navigator.
2 Selectaţi Marcaje. Pe ecran va
apărea o listă cu toate favoritele.
3 Pentru a crea un folder nou,
selectaţi Opţiuni şi alegeţi Creare
folder nou. Introduceţi numele
directorului cu semne de carte.
4 Pentru a adăuga un semn de
carte nou, selectaţi Opţiuni
şi apăsaţi Adăugare nou.
Introduceţi un nume pentru
semnul de carte, urmat de URL.
5 Selectaţi Finalizat. Pagina
favorită va apărea în lista de
favorite.
6 Pentru a accesa semnul de carte,
derulaţi până la el şi selectaţi
Deschidere.
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Navigator
Salvarea unei pagini
1 A ccesaţi pagina web dorită, aşa
cum a fost prezentat mai sus.
2 Selectaţi Opţiuni şi Salvare
elemente, apoi alegeţi Salvaţi
această pagină.
3 Scrieţi un nume pentru pagina
web, astfel încât să o puteţi
recunoaşte uşor.
4 Selectaţi Salvare.

Accesarea unei pagini salvate
1 A păsaţi Meniu şi alegeţi
Navigator.
2 Selectaţi Pagini salvate.
3 Selectaţi Deschidere pentru a vă
conecta la pagina salvată.

Vizualizarea istoricului
Navigator
1 A păsaţi Meniu şi alegeţi
Navigator, apoi selectaţi Istoric.
2 Va fi afişată o listă cu paginile
web pe care le-aţi accesat recent.
3 Pentru a accesa una dintre aceste
pagini, selectaţi pagina dorită şi
apăsaţi Deschidere.

Schimbarea setărilor web
Navigator
1 A păsaţi Meniu şi alegeţi
Navigator apoi selectaţi Setări.
2 Puteţi alege să editaţi Profiluri,
Setări pentru Aspect, Cache,
Cookie, Securitate sau
Resetare.
3 După ce aţi modificat setările,
apăsaţi Selectare.
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Conectivitate
Modificarea setărilor de
conectivitate
Setările de conectivitate au fost deja
setate de către operatorul de reţea,
astfel încât să puteţi utiliza telefonul
încă de la început. Dacă doriţi să
schimbaţi aceste setări, utilizaţi
acest meniu.
Apăsaţi Meniu şi selectaţi
Conectivitate. Opţiunile disponibile.
sunt:
Bluetooth - Configuraţi telefonul
GW300 pentru a fi utilizat cu
Bluetooth. Puteţi regla vizibilitatea
faţă de alte dispozitive sau puteţi
căuta printre dispozitivele asociate
cu telefonul dvs.
Mod Conexiune USB - Puteţi
selecta modul de conexiune USB
pe telefonul dvs. pentru mai multe
utilizări.

Modificarea setărilor
Bluetooth

2 A legeţi Bluetooth şi apoi Setări.
Modificaţi următoarele setări:
Vizibilitatea dispozitivului - Setaţi
Vizibil sau Vizibil 1 min pentru ca
alte dispozitive să poată detecta
telefonul dumneavoastră când
caută un dispozitiv Bluetooth. Dacă
selectaţi Ascuns, alte dispozitive
nu vor putea detecta telefonul
dumneavoastră când caută un
dispozitiv Bluetooth.
Nume dispozitiv - Vă puteţi
denumi sau redenumi telefonul:
numele respectiv va apărea pe
alte dispozitive. Numele telefonului
dumneavoastră va apărea pe alte
dispozitive numai dacă opţiunea
Vizibilitate telefon propriu este
setată la Afişare tuturor.
Servicii acceptate - Puteţi vizualiza
lista de dispozitive, precum căştile şi
seturile de tip handsfree, acceptate
de acest telefon cu Bluetooth .
Adresa dvs. - Puteţi verifica adresa
Bluetooth.

1 A păsaţi Meniu şi selectaţi
Conectivitate.
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Conectivitate
Notă: Pentru a îmbunătăţi securitatea,
vă recomandăm ca, după configurarea
sau asocierea cu un dispozitiv,
să setaţi Vizibilitatea la valoarea
Ascuns. Pentru conexiunile de intrare,
indiferent dacă celălalt dispozitiv a
fost sau nu asociat cu telefonul dvs.,
puteţi decide dacă doriţi să acceptaţi
sau să respingeţi conexiunea.

Asocierea cu un alt dispozitiv
Bluetooth
Asociind telefonul dvs. GW300 cu un
alt dispozitiv, puteţi seta o conexiune
securizată prin parolă. Astfel,
împerecherea va fi mai sigură.
1 Verificaţi dacă Bluetooth este
Pornit şi Vizibil. Puteţi modifica
vizibilitatea din meniul Setări,
selectând Viz. disp. prop., apoi
Vizibil.
2 Din Bluetooth, alegeţi Activare şi
selectaţi Căutaţi dispozitiv nou.

3 T elefonul dvs. GW300 va căuta
dispozitive. După încheierea
căutării, pe ecran va apărea
Adăugare şi Reîmprospătare.
4 Alegeţi dispozitivul cu care doriţi
să realizaţi asocierea, selectaţi
Adăugare şi introduceţi parola,
apoi alegeţi OK.
5 Telefonul se va asocia cu celălalt
dispozitiv, pe care trebuie să
introduceţi aceeaşi parolă.
6 Aţi realizat astfel conexiunea
securizată prin parolă, utilizând
tehnologia Bluetooth.

Utilizarea căştilor Bluetooth
1 V erificaţi dacă Bluetooth este
Pornit şi Vizibil.
2 Urmaţi instrucţiunile care v-au
fost furnizate împreună cu căştile,
pentru a trece căştile în modul de
asociere şi asociaţi dispozitivele.
3 Cu telefonul GW300 vă puteţi
conecta automat la o cască
Bluetooth pentru a trece automat
în profilul căşti.
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Trimiterea şi primirea
fişierelor utilizând tehnologia
Bluetooth
Tehnologia Bluetooth este o
modalitate excelentă de a expedia
şi de a primi fişiere, întrucât nu
necesită utilizarea de cabluri, iar
conectarea este rapidă şi uşoară.
De asemenea, vă puteţi conecta la o
cască Bluetooth pentru a efectua şi
a recepţiona apeluri.
Înainte de a putea partaja fişiere
prin Bluetooth, trebuie să asociaţi
dispozitivul dvs. cu un alt dispozitiv
Bluetooth. Pentru informaţii despre
asocierea dispozitivelor, consultaţi
secţiunea Asocierea cu un alt
dispozitiv Bluetooth.
Pentru a activa Bluetooth:
1 Apăsaţi Meniu şi selectaţi
Conectivitate, apoi Bluetooth.
2 Selectaţi Activare.
3 Selectaţi Dezactivare pentru a
opri Bluetooth.
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Pentru a expedia un fişier:
1 Deschideţi fişierul pe care doriţi
să-l expediaţi. De obicei acest
fişier este un fişier cu fotografii,
videoclipuri sau muzică.
2 Selectaţi Opţiuni şi alegeţi
Trimitere, apoi Bluetooth.
3 Selectaţi Da pentru a porni
Bluetooth, în cazul în care acesta
nu este deja activat.
4 Telefonul dvs. GW300 va căuta
automat alte dispozitive Bluetooth
activate în raza sa.
5 Alegeţi dispozitivul căruia doriţi
să-i expediaţi fişierul şi atingeţi
OK.
Pentru a recepţiona un fişier:
1 Pentru a recepţiona fişiere,
Bluetooth trebuie să fie Pornit şi
Vizibil.
2 Va apărea un mesaj prin care vi
se solicită să acceptaţi fişierul de
la expeditor. Selectaţi Da pentru a
recepţiona fişierul.
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Conectivitate
SFAT! Consultaţi bara de evoluţie
pentru a vă asigura că fişierul este
expediat.
Notă: Bluetooth® şi siglele acestuia
sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc.
LG Electronics dispune de licenţă
pentru utilizarea acestor mărci. Alte
mărci comerciale şi nume comerciale
aparţin proprietarilor de drept.

Utilizarea telefonului ca
dispozitiv de salvare masivă
Telefonul dvs. poate fi utilizat ca
dispozitiv de stocare în masă.
1 Conectaţi cablul USB între telefon
şi calculator.
2 Selectaţi Stocare în masă din
meniul pop-up al telefonului.
3 Conectaţi telefonul la calculator.
Nu deconectaţi în timpul
transferului.
4 Toate fişierele de pe telefonul dvs.
vor fi stocate în mod automat pe
hard disk-ul calculatorului.
64 LG GW300 | Ghidul utilizatorului
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Sincronizarea telefonului cu
PC-ul
Puteţi sincroniza computerul cu
telefonul, pentru a vă asigura că
toate detaliile şi datele importante se
potrivesc, dar puteţi efectua şi copii
de siguranţă pentru a avea garanţia
că nu veţi pierdeţi aceste date.

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

Vizualizarea pe computer a
fişierelor din telefon
1 C
 onectaţi cablul USB între telefon
şi calculator.
2 Selectaţi PC suite din meniul
pop-up al telefonului.
3 După căutarea telefonului acesta
se va conecta automat.
SFAT! Vizualizarea conţinutului
telefonului pe computerul dvs. vă
ajută să aranjaţi fişierele, să vă
organizaţi documentele şi să eliminaţi
informaţiile de care nu mai aveţi
nevoie.
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Sincronizarea contactelor
1 C
 onectaţi cablul USB între telefon
şi calculator.
2 Selectaţi PC suite din meniul
pop-up al telefonului.
3 Faceţi clic pe pictograma
Contacte.
Calculatorul va importa şi afişa
toate contactele salvate pe cardul
SIM şi pe telefon.
4 S electaţi Memorie telefon.
Calculatorul va exporta contactele
pe telefon.
5 Faceţi clic pe Fişier şi selectaţi
Salvare. Acum puteţi selecta
locaţia la care doriţi să salvaţi
contactele.
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Conectivitate
Notă: Pentru a realiza copii de
siguranţă ale contactelor salvate pe
cartela SIM, faceţi clic pe directorul
SIM card din partea stângă a
ecranului calculatorului. Faceţi clic
dreapta pe contact apoi Selectare
globală. Faceţi clic dreapta pe
contacte din nou şi selectaţi Copiere
în memoria telefonului. Acum faceţi
clic pe directorul Telefon din partea
stângă a ecranului şi vor fi afişate
toate numerele.

Sincronizarea mesajelor
1 C
 onectaţi cablul USB între telefon
şi calculator.
2 Selectaţi PC suite din meniul
pop-up al telefonului.
3 Faceţi clic pe pictograma Mesaje.
4 T oate mesajele din telefon vor
fi afişate în directoarele de pe
ecran.
5 Utilizaţi bara cu instrumente
din partea de sus a ecranului
pentru a edita şi a aranja din nou
mesajele.
66 LG GW300 | Ghidul utilizatorului
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Yahoo
Puteţi accesa Serviciul de Internet
Yahoo Mobile. Pentru a accesa
serviciile Yahoo, apăsaţi Meniu şi
selectaţi Yahoo.
Notă: Este posibil să nu puteţi
accesa Yahoo în anumite ţări. Acest
lucru depinde de serviciile de reţea.
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Setări
Modificarea profilurilor
1 A păsaţi Meniu şi selectaţi Setări.
2 Selectaţi Profil şi alegeţi profilul
pe care doriţi să-l editaţi.
3 Selectaţi Opţiuni şi alegeţi
Editare.
4 De aici puteţi schimba toate
tonurile, opţiunile de volum şi de
alertă.

Utilizarea modului Avion
Pentru a activa modul Avion, apăsaţi
Meniu şi apoi selectaţi Setări şi
Profil. Selectaţi Mod Aeronavă
pentru a activa. Modul Avion nu vă
permite să efectuaţi apeluri, să vă
conectaţi la Internet sau să expediaţi
mesaje.

Modificarea setărilor
telefonului
1 A păsaţi Meniu şi selectaţi Setări.
2 Selectaţi setările Telefon şi
alegeţi din lista de mai jos.

Autoblocare taste - Alegeţi
perioada de timp după care
tastele vor fi blocate automat.
Limba - Modificaţi limba afişajului
telefonului GW300.
Mod economic - Setaţi opţiunea
implicită de economisire a
energiei la Oprit, Doar noaptea
sau Mereu activ.
Informaţie - Vizualizaţi
informaţiile tehnice pentru
telefonul GW300.

Modificarea setărilor pentru
afişaj
1 A păsaţi Meniu şi selectaţi Setări.
2 Selectaţi Ecran şi alegeţi dintre:
Tema afişajului - Alegeţi tema
ecranului de start sau ecranului
de pornire/oprire.
Stilul meniului - Schimbaţi
aspectul meniului de la Stil listă
sau Stil grilă.
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Apelare - Reglaţi stilul şi
dimensiunea de font utilizat la
formarea unui număr de telefon.
Caracter - Reglaţi dimensiunea
fontului.
Lumină de fundal - Alegeţi cât
timp rămâne activată lumina de
fundal. De asemenea, folosiţi
tastele de navigare pentru a
ajusta luminozitatea ecranului.
SFAT! Cu cât lumina de fundal va
rămâne mai mult activată, cu atât
consumaţi mai multă baterie şi va
trebui să vă reîncărcaţi mai des
telefonul.

Tema telefonului - Modificaţi
rapid întregul aspect al ecranului
dumneavoastră.
Mesaj de întâmpinare - După
ce selectaţi Pornit, puteţi scrie un
mesaj de întâmpinare. Mesajul va
apărea pe ecran de fiecare dată
când porniţi telefonul.
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Modificarea datei şi a orei
1 A păsaţi Meniu şi selectaţi Setări.
2 Selectaţi Data & Ora şi alegeţi
din lista de mai jos:
Ora - Puteţi introduce ora
curentă. Puteţi seta formatul
orei la 12 ore şi la 24 ore. Puteţi
selecta un oraş pentru fusul orar.
Data - Puteţi introduce data
curentă. Puteţi seta formatul datei
(AAAA.LL.ZZ, ZZ.LL.AAAA, LL.
ZZ.AAAA).
Actualizare automată a datei/
orei - Selectaţi Pornit şi telefonul
va actualiza automat data şi ora.
Ora de vară - Selectaţi dacă
doriţi să activaţi funcţia de
comutare la ora de vară sau de
iarnă. Puteţi seta diferenţa de fus
orar pentru ora de vară a localităţii
dumneavoastră la 1 oră sau la
2 ore.
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Setări
Modificarea setărilor de
siguranţă
Modificaţi setările de siguranţă
pentru a proteja telefonul GW300
şi informaţiile importante salvate în
acesta.
1 Apăsaţi Meniu şi selectaţi Setări.
2 Selectaţi Securitate şi alegeţi din
lista de mai jos:
Solicitare cod PIN - Alegeţi un
cod PIN, care să fie solicitat la
pornirea telefonului.
Blocare telefon - Alegeţi un cod
de securitate pentru blocarea
telefonului La activare, La
schimbarea cartelei SIM sau
Imediat.
Schimbaţi coduri - Modificaţi
codul PIN (Acest element de
meniu va apărea dacă solicitarea
codului PIN este setată la Activat),
codul PIN2, Codul de securitate
sau codul ATMT.

Notă: Cod de securitate
Codul de securitate vă protejează
telefonul împotriva accesului
neautorizat. Codul de siguranţă
prestabilit este setat la ‘0000’.
Acest cod este necesar pentru
ştergerea tuturor intrărilor din telefon
şi activarea meniului Resetare
setări. Codul de securitate este, de
asemenea, necesar pentru activarea
sau dezactivarea funcţiei de blocare
a telefonului, pentru a împiedica
utilizarea neautorizată a acestuia.
Setarea prestabilită a codului de
securitate poate fi schimbată din
meniul Securitate > Schimbare
coduri.
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Vizualizarea stării memoriei

Upgrade software

Telefonul GW300 are trei memorii
disponibile: telefonul, cartela SIM şi
un card extern de memorie (cardul de
memorie poate fi achiziţionat separat).
Puteţi utiliza managerul de memorie
pentru a stabili câtă memorie este
utilizată pe fiecare dintre acestea şi
cât spaţiu este disponibil.
Apăsaţi Meniu şi selectaţi Setări,
alegeţi Informaţii memorie.
Apoi consultaţi starea curentă a
memoriilor telefonului GW300.
Dacă introduceţi un card de
memorie extern în telefon, puteţi
selecta, de asemenea, Setări
locaţie de stocare primară apoi
alegeţi locaţia în care preferaţi să fie
salvate elementele dumneavoastră.

Programul de upgrade al
software-ului telefonului mobil LG

Resetarea telefonului
Utilizaţi Resetare din meniul Setări
pentru a reseta toate setările la
valorile din fabrică.
Aveţi nevoie de codul de securitate
pentru a activa această funcţie.
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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 software-ului 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 a
telefonului mobil.
Deoarece producătorul nu este
responsabil pentru pierderea de date
în timpul procesului de actualizare,
se recomandă să salvaţi în prealabil
informaţiile importante.
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Accesorii
Există diverse accesorii pentru telefonul dvs. mobil. Puteţi selecta aceste
opţiuni în funcţie de necesităţile personale de comunicare.

Acumulator standard

Microfon handsfree

Adaptor de călătorie

Cablu de date

Notă
 tilizaţi întotdeauna accesorii LG originale.
U
Încălcarea acestei prevederi poate anula garanţia.
• Accesoriile pot varia în funcţie de regiune: pentru informaţii suplimentare,
contactaţi compania sau agentul de servicii local.
•
•
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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 şi PCS 1900.
Unele funcţii incluse în prezentul
manual sunt denumite servicii de
reţea. Acestea reprezintă servicii
speciale pe care le stabiliţi cu
furnizorul de servicii mobile. Înainte
de a beneficia de oricare dintre
aceste servicii ale reţelei, trebuie să
vă abonaţi la acestea prin operatorul
dumneavoastră şi să primiţi
instrucţiuni privind modul de utilizare
a acestor servicii.

Informaţii generale
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Nume produs: GW300
Sistem: GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900

Temperatura ambiantă de
funcţionare
Max.: +55°C (descărcare)
+45°C (încărcare)
Min.: -10°C
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Depana re
Acest capitol enumără unele probleme pe care le puteţi întâlni în timpul
utilizării telefonului. Unele probleme necesită contactarea telefonică a
furnizorului de servicii, dar majoritatea problemelor pe care le întâlniţi sunt
uşor de remediat chiar de către dumneavoastră.
Mesaj

Cauze posibile

Măsuri de remediere posibile

Nu există
conexiune
la reţea

Nivel scăzut al
semnalului
În afara reţelei
mobile

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

Codurile nu
corespund

Când doriţi să
schimbaţi codul de
securitate trebuie să
confirmaţi noul cod
introducându-l din
nou.

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

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

Cauze posibile

Măsuri de remediere posibile

Telefonul
nu poate fi
pornit

Apăsare prea scurtă
a tastei Pornit/Oprit
Baterie descărcată
Contactele bateriei
sunt murdare

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

Eroare de
încărcare

Baterie complet
goală
Temperatură în afara
intervalului
Probleme de contact
Fără tensiune la
priză
Încărcător defect
Încărcător
necorespunzător
Baterie defectă

Încărcaţi bateria.
Asiguraţi-vă că temperatura
ambiantă este corespunzătoare,
aşteptaţi un timp şi apoi încărcaţi
din nou.
Verificaţi sursa de alimentare şi
conexiunea la telefon. Verificaţi
contactele bateriei, curăţaţi-le
dacă este necesar.
Introduceţi într-o altă priză sau
verificaţi tensiunea.
Dacă încărcătorul nu se încălzeşte,
înlocuiţi-l.
Utilizaţi doar accesorii LG originale.
Înlocuiţi bateria.

Numărul nu
este permis

Este activată funcţia
număr cu apelare
fixă.

Verificaţi setările.
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HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE
Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as
illustrated below.

How to cut

How to fold

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

Fold Quick Reference Guide along the
perforated line so that the cover faces
upwards as illustrated below.
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Parts of the phone
1
2

GW300

6

QUICK REFERENCE GUIDE

3
4

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING LG
MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Calling
Making a call
1 Make sure your phone is on.
2 You can use the keypad. To delete a digit press
back arrow.
3 Press
to begin the call.
4 To end the call, press
.

5

8
9

13
12

10

1. Earpiece
2. Main LCD
3.Send key
4. Multitasking key
5. Alpha numeric keys
6. Soft keys
(Left soft key / Right soft key)

7. Confirm key / OK key
8. End key
9. Clear / lock key
10. Navigation key
11. Side keys
12. Micro SD memory card socket
13. Camera key

To call a speed dial number, press and hold the assigned
number until the contact appears on screen. The call will begin
automatically and there is no need to press
.
or the

TIP! To enter + when making an international call, press and
hold 0.

Speed dialling
You can assign a speed dial number to a contact you call
frequently.
1 Press Menu open the main menu. Select Contacts, then select
Speed dials.
2 Your voicemail is preset to speed dial 1 and you cannot change
this. Select any other number either by using the navigation
keys and selecting Add or by pressing the hard key number.
3 Your contacts will open. Select the contact you’d like to assign
to that number using the navigation keys then select OK.
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Messaging
Messaging
Your GW300 includes functions related to SMS (Short Message
Service), MMS (Multimedia Message Service) as well as the
network’s service messages. To use these functions, press Menu
and select Messaging.
Entering text
You can enter alphanumeric characters using the phone’s keypad.
For example, storing names in contacts, writing a message and
creating scheduling events in the calendar all require entering text.
The following text input methods are available in the phone: Abc
mode, and 123 mode.
Note: Some fields may allow only one text input mode (e.g.
telephone number in contact fields).
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Text input mode using the keypad
When you want to enter text, for example when writing a
message, the keypad will default to Abc mode. If you are
entering a number, for example when making a call, the keypad
number keys will default to numbers.

Camera
Taking a quick photo
1 Press and hold the key on the right side of the phone.
2 Point the lens towards the subject of the photo.
3 Press to take a photo.
TIP! To access this function press unlock.

After you’ve taken your photo
Your captured photo will appear on the screen. The following
options are available:
Back - Go back to previous menu.
	Album - View the My images you have taken in your
album.
	Send - Send the photo as MMS, as an Email or via
Bluetooth.

After you’ve shot your video
A still image representing your captured video will appear on
screen. The following options are available:
Back - Go back to previous menu.
	Album - Press to look at the other video clips in your
album. Your current video clip will be saved.
	Play - Press to play the video you have just recorded.
	New - Press to shoot another video straight away. Your
current video will be saved.
	Send - Send the video as MMS, as an Email or via
Bluetooth.
	Delete - Delete the video you have just recorded. The
viewfinder will reappear.
Options - You can change the name of the video clip.

MP3 Player
Your GW300 has a built-in music player so you can play all your
favourite music.
Note:
• Before using music player, you will need to transfer music file
onto your phone.
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	New - Take another photo straight away. Your current photo
will be saved.
	Use as - Set the image you have just taken as wallpaper, a
contacts image or in your start-up/shut down screen.
(Contact image can only be added to contacts saved to your
phone, not your SIM card.)
	Delete - Delete the photo you have just taken. The
viewfinder will reappear.
Options - You can change the name of the image or edit the
image file.

Video camera
Shooting a quick video
1 Press and hold the key on the right side of the phone.
2 Select Video menu by pressing navigation key < in the quick
menu.
3 Focus the camera on what to record.
4 Press once to start recording.
5 Rec will appear at the bottom of the viewfinder. Press again
to stop recording.

• Music player supports codec types as follows: MP3, WMA,
AAC. Music player does not necessarily support all features and
variations of file formats.
To access the music player, press Menu and select Multimedia.
From here you can access to:
Recently played - Only appears when music is playing. When you
select this, you can go back to the on-going player.
All tracks - Contains all of the songs you have on your phone.
Playlists - Contains any playlists you have created.
Artists - Allows you to view all tracks sorted by artist.
Albums - Allows you to view all tracks sorted by album.
Genres - Allows you to view all tracks sorted by genre.
Shuffle tracks - Allows you to play all of the songs in random order.

FM radio
Listening to the radio
1 Press Menu and select Multimedia, then choose FM radio.
2 Select the channel number of the station you would like to
listen to.
Note: Y ou can listen to the radio via built-in speaker. Press
Options, select Listen via speaker.
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