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Parte do conteúdo deste manual poderá ser
diferente do seu telefone, dependendo do
software do telefone ou do seu prestador de
serviços.
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Parabéns pela compra do avançado e compacto
telemóvel KF600 da LG, concebido para funcionar
com a mais recente tecnologia de comunicações
móveis digitais.

Eliminação do seu equipamento antigo

1	Sempre que um produto mostrar este símbolo do contentor do lixo com
uma cruz, significa que este produto se encontra abrangido pela Directiva
Europeia 2002/96/EC.
2	Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados
separadamente, em relação ao circuito de resíduos municipais, através de
infra-estruturas de recolha selectiva, designadas pelas autoridades estatais
ou locais.
3	A eliminação correcta do seu equipamento usado ajuda a prevenir
potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.
4	Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu
equipamento usado, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha
de lixo ou a loja onde comprou o produto.
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Conhecer o seu telefone
Tecla Terminar/Ligar e
desligar
Desliga ou rejeita uma
chamada.
Liga/desliga o telefone.
Prima uma vez para voltar
ao ecrã de espera.

Conector do carregador,
cabo, mãos-livres
Volume

Tecla limpar
Elimina um caracter de
cada vez que é premida.
Utiliza esta tecla para
voltar ao ecrã anterior.

InteractPad™

Tecla de chamada
Marca um número de
telefone e atende as
chamadas recebidas.

Leitor MP3

Botão Captar

Configurar
8
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Tampa da bateria

Objectiva da câmara

Cartão SIM
Ranhura do cartão
de memória
Bateria

Configurar
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Instalar o SIM e a bateria

1 Retirar a tampa da bateria
Deslize a tampa da bateria para a base do
telefone, e para fora.

2 Retirar a bateria
Levante a parte de baixo da bateria e retire-a
cuidadosamente do compartimento da
bateria.

ATENÇÃO!
Não utilize a unha para retirar a bateria.
ATENÇÃO!
Não retire a bateria sempre que o telefone
estiver ligado, uma vez que poderá danificar
o telefone.

Conﬁgurar

5 Colocar novamente a tampa da
bateria
Deslize a tampa da bateria para a parte de
cima do telefone, até encaixar.

10
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3 Instalar o cartão SIM
Deslize o cartão SIM para o respectivo
compartimento. Verifique se a zona de
contactos dourados do cartão está voltada
para baixo.
Para retirar o cartão SIM, retire-o com
cuidado, puxando-o na direcção oposta.

6 Carregar o seu telefone
Abra a tampa da tomada do carregador, na
lateral do seu KF600. Introduza o carregador
e ligue-o à corrente. O seu KF600 necessita
de ser carregado até ser apresentada no ecrã
a mensagem Totalmente carregado.
Configurar

F600_Open_Portugal_0319.indd

4 Instalar a bateria
Introduza a parte superior da bateria primeiro
na extremidade superior do compartimento
da bateria. Certifique-se que os contactos da
bateria estão alinhados com os terminais do
telefone. Prima a parte de baixo da bateria
para dentro, até encaixar.

11

11

2008.3.19

11:26:4

Cartão de memória
Instalar um cartão de memória
Aumente a memória disponível no seu telefone
utilizando um cartão de memória. O KF600
suporta cartões de memória até 2 GB.
1 Retire a bateria e a tampa da bateria,
conforme referido anteriormente.
2 Introduza o cartão de memória. Introduza o
cartão de memória no topo, até o encaixar
no seu lugar. Certifique-se de que a zona de
contactos dourados está voltada para cima.

2 Seleccione Gestor de memória e
seleccione Memória externa.

3 Toque Formatar e introduza a palavra-

passe, por defeito 0000. O seu cartão será
formatado, e está pronto para ser utilizado.
4 Para ver as novas pastas formatadas no
seu KF600, toque
e seleccione
. Seleccione Memória externa. Irá
encontrar cinco pastas: imagens, sons,
vídeos, documentos e outros.
Para mais informações acerca de como utilizar
um cartão de memória, consulte a página 49.
ATENÇÃO!
Quando formatar o seu cartão de memória,
todo o conteúdo será eliminado. Se pretender
não perder os dados existentes no seu cartão
de memória, faça primeiro uma cópia de
segurança dos mesmos.

3 Coloque a tampa da bateria, conforme
descrito anteriormente.

Formatar o cartão de memória

Configurar
12

Se o seu cartão de memória já estiver formatado,
pode começar a utilizá-lo. Se o seu cartão não
estiver formatado, deverá formatá-lo.
e seleccione
1 No ecrã de espera toque
.

Para transferir os seus contactos do SIM para o
telefone:
1 No ecrã de modo de espera, toque em ,
e seleccione

.

2 Seleccione Copiar tudo.
3 Seleccione Telefone para SIM e de seguida
Manter original ou Eliminar o original.
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7
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O seu ecrã em modo de espera
Sempre que o seu KF600 não estiver a ser
utilizado, voltará ao modo de espera. A partir
daqui poderá aceder às opções do menu, fazer
rapidamente uma chamada e alterar o seu perfil
- bem como muitas outras coisas.
O seu KF600 possui dois ecrãs: um ecrã táctil
e um ecrã principal. Poderá especificar aquilo
que pretende ver no ecrã principal, utilizando o
InteractPad mais pequeno, por baixo.

Sugestões relativamente ao
InteractPad

O seu ecrã em modo de espera
14

O ecrã de espera também é um óptimo lugar
para se habituar ao InteractPad.
Para seleccionar um item, toque no ícone com
precisão no InteractPad. O seu KF600 irá vibrar
ligeiramente quando reconhecer que tocou
numa opção.
v Não é necessário premir com força; o
InteractPad é suficientemente sensível para
reconhecer um toque ligeiro, mas firme.
v Utilize a ponta do seu dedo para seleccionar
a opção que deseja. Certifique-se de que não
toca em quaisquer outras teclas à sua volta.
v Quando a luz do ecrã estiver desligada, prima
a tecla da câmara que se encontra do lado
direito do telefone para repor o ecrã de espera.

v Não coloque o telefone numa bolsa, nem

o cubra com uma tampa, uma vez que o
InteractPad não funciona se coberto por
quaisquer materiais.
v Quando entrar no menu de opções, o
InteractPad irá oferecer um teclado de quatro
setas. Toque nas setas para percorrer um item
do menu de cada vez, ou deslize os seus
dedos no InteractPad na direcção na qual se
pretende mover.

s ecrã de espera
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Toque para abrir o menu principal.

TM

s InteractPad

Teclas de atalho
As teclas de atalho proporcionam um acesso
fácil, com um único toque, às funções mais
utilizadas.

Toque para abrir o seu livro de
endereços.
Os seus contactos são apresentados
por ordem alfabética. Também pode
criar novos contactos e editar os
existentes. Consulte a página 56 para
mais informações.
Prima para configurar a função de
despertador.
Toque para seleccionar um perfil de
som para o seu telefone.
T oque para fechar as teclas rápidas e
bloquear o InteractPad. Prima a tecla
da câmara uma vez para desbloquear.

O seu ecrã em modo de espera

F600_Open_Portugal_0319.indd

Toque para criar e enviar uma
mensagem SMS. Consulte a página
35 para mais informações.
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O seu ecrã em modo de espera
O menu principal
O menu principal proporciona nove opções do
menu. Para abrir o menu:
1	Toque .
2	O menu principal irá aparecer no ecrã
principal. O InteractPad irá apresentar quatro
setas direccionais.
3	Toque nas setas para se movimentar no
menu principal, com um ícone de cada vez.
4	Quando a opção que pretende estiver
assinalada, toque OK para a abrir.

Mensagens
Registo de chamadas
Contactos

Multimédia
Meus itens

s menu principal

Barra de estado

O seu ecrã em modo de espera

A barra de estado indica, utilizando diversos
ícones, aspectos como a força do sinal,
mensagens novas e carga da bateria, para além
de indicar se o Bluetooth está activo.
De seguida, apresentamos um quadro com uma
explicação do significado dos ícones que poderá
ver na barra de estado.

16
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Ícone

Descrição

Ícone

F orça do sinal de rede
(o número de barras varia)
Sem sinal de rede
Carga de bateria disponível
Bateria descarregada
Nova mensagem de texto
Nova mensagem de voz
Caixa de mensagens recebidas
cheia
Alarme definido
Perfil de vibração em utilização

Perfil geral em utilização
Perfil exterior em utilização
Perfil silencioso em utilização
Perfil de auriculares em utilização
Chamadas desviadas
GPRS disponível
EDGE disponível
Roaming
Modo de voo seleccionado
Bluetooth

O seu ecrã em modo de espera
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Internet
Pode aceder a vários serviços WAP (protocolo
de aplicações sem fios, Wireless Application
Protocol) tais como, por exemplo, bancos,
notícias, boletins meteorológicos, e informações
de voos. Estes serviços são especialmente
concebidos para telefones móveis e são
mantidos por fornecedores de serviços WAP.
Verifique a disponibilidade dos serviços WAP,
preços e tarifários junto do seu operador de
rede e/ou fornecedor de serviços cujo serviço
pretenda utilizar. Os fornecedores de serviços
também disponibilizam instruções relativamente
à utilização dos respectivos serviços.
Quando está ligado, é apresentada a página
inicial. O conteúdo depende do fornecedor
do serviço. Para fechar o browser a qualquer
momento, prima a tecla (e). O telefone irá
voltar ao menu de espera.

Navegar com o browser WAP
Pode navegar na Internet utilizando quer as
teclas do telemóvel, quer o menu do browser
WAP.

Utilizar as teclas do telemóvel
Quando navega na Internet, as teclas do
telemóvel têm um funcionamento diferente do
modo de telemóvel.
Tecla

Descrição

u
d

Desloca cada uma das linhas da
área de conteúdo

c

Volta à página anterior

O

Selecciona opções e confirma
acções

Utilizar o menu do browser WAP
Existem várias opções de menu disponíveis
quando navega na web móvel.

SUGESTÃO! Os menus do browser

WAP podem variar, dependendo da versão do
seu browser.

Internet
18
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Páging inicial

Menu 1.1

Liga a uma página inicial. A página inicial é o
site que está definido no perfil activado. Será
definida pelo fornecedor de serviços, caso não a
tenha definido no perfil activado.

Yahoo! Go

Menu 1.2

Permite-lhe aceder ao serviço de internet móvel
Yahoo.
v oneSearch: Permite-lhe procurar respostas
imediatas.
v E-mail: Mostra-lhe a sua conta de e-mail.
v Meteorologia: Mostra-lhe as condições
actuais e as previsões para diversos locais
em todo o mundo. Consulte um resumo da
meteorologia correspondente às cidades
gravadas. Ao seleccionar Abrir, irá obter uma
previsão meteorológica detalhada de diversas
cidades.
v Local e Mapas: Permite procurar e percorrer
endereços locais, restaurantes, bares, hotéis,
entre outros.

diversidade de diferentes conteúdos: Notícias,
Finanças, Entretenimento e Desporto.
vCalendário e Livro de endereços:
Permite-lhe aceder aos seus compromissos
e aos dados de todos os seus contactos,
imediatamente. A vista Hoje também inclui
compromissos e eventos.
v Flickr: O widget Flickr permite-lhe partilhar
e fazer a manutenção das suas fotografias,
imediatamente. Sempre que um utilizador
estiver inscrito no Flickr, poderá ver todas as
fotografias do Flickr e os seus contactos.

SUGESTÃO! Devido ao serviço de
rede, em alguns países não é possível aceder ao
serviço Yahoo! Go.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Internet
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Internet
Favoritos

Menu 1.3

Introduzir endereço

Menu 1.4

Este menu permite guardar o URL das páginas
web da sua preferência para facilitar o acesso
posteriormente.

Pode estabelecer ligação directa ao site
que pretende. Depois de introduzir um URL
específico, prima a tecla OK.

Para criar um favorito
1	Prima a tecla de atalho esquerda Opções.
2	Seleccione Adicionar novo e prima a tecla

Histórico

OK.

3	Depois de introduzir o URL e o título

pretendido, prima a tecla OK. Depois de
seleccionar um favorito pretendido, estão
disponíveis as seguintes opções:
v Novo favorito: Seleccione esta opção para
criar um novo favorito.
v Nova pasta: Seleccione esta opção para criar
uma nova pasta.
v Copiar: Copiar para a pasta.
v Enviar URL por: Enviar o favorito
seleccionado por mensagem de texto/
multimédia e e-mail.

Menu 1.5

Este menu apresenta as páginas navegadas
recentemente.

Páginas gravadas

Menu 1.6

O telefone permite gravar a página apresentada
como um ficheiro offline. Permite gravar até 30
páginas.

SUGESTÃO! A capacidade total é de 500kb.

Internet
20
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Definições do browser

Modo de operação (Menu 1.7.2)
Menu 1.7

Permite configurar o perfil, a cache e a segurança
relacionada com o serviço de internet.

Perfis de rede (Menu 1.7.1)
Um perfil é constituído pelas informações de
rede utilizadas para estabelecer a ligação à
Internet.
Existem alguns perfis pré-definidos de
operadores guardados na memória do telefone.
É possível alterar o nome dos perfis predefinidos.
Cada perfil tem os seguintes submenus:
Activar
Activa o perfil seleccionado.
Ver
Permite visualizar o perfil seleccionado.
v Editar: Permite editar o perfil seleccionado.
v Novo perfil: Permite adicionar um novo
perfil.
v Eliminar: Elimina o perfil seleccionado da
lista.
v Repor todos: Permite-lhe repor todos os
perfis.

normalmente
v Optimizada: Apresenta todas as
informações de forma optimizada

02
03

Cache (Menu 1.7.3)

04

As informações ou serviços a que acedeu são
guardados na memória cache do telemóvel.

05

SUGESTÃO! Uma cache é uma memória

intermédia que é utilizada para guardar dados
provisoriamente.

06
07
08
09
10

Internet
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Internet
Cookies (Menu 1.7.4)

Memória em utilização (Menu 1.7.8)

Verificar se um cookie é utilizado ou não.

v Telefone: Mostra a memória utilizada e

Certificados de segurança (Menu 1.7.5)
Pode visualizar a lista de certificados pessoais
que foram guardados no seu telemóvel.

Apresentar imagem (Menu 1.7.6)
Seleccione se pretende mostrar imagem/avatar
ou não.

JavaScript (Menu 1.7.7)
Poderá activar ou desactivar o funcionamento do
JavaScript.

a memória disponível para guardar novas
aplicações no telefone.
v Externa: Mostra a memória utilizada e
a memória disponível para guardar novas
aplicações na memória externa.

Definições Yahoo

Menu 1.8

Permite-lhe definir os perfis de rede Yahoo! Go e
as aplicações Java.

Informações

Menu 1.9

Pode visualizar as informações da versão do
browser WAP.

Internet
22
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Registo de chamadas
Pode verificar o registo de chamadas não
atendidas, chamadas recebidas e números
marcados, apenas se a rede suportar a
identificação de chamadas (CLI), na área de
serviço.
O número e nome (se disponíveis) são
apresentados juntamente com a data e a hora a
que a chamada foi efectuada. Também pode ver
os tempos das chamadas.

Todas as chamadas

Menu 2.2

01
02
03
04
05
06
07

Chamadas recebidas

Menu 2.4

Esta opção permite-lhe ver as 50 últimas
chamadas recebidas. Também pode:
v Ver o número, se disponível, e marcá-lo, ou
guardá-lo na agenda.
v Introduzir um novo nome correspondente ao
número e guardar os dois na agenda.
v Enviar uma mensagem por este número.
v Apagar a chamada da lista.

08
09
10

Registo de chamadas

Esta opção permite-lhe ver as 50 últimas
chamadas não atendidas. Também pode:
v Ver o número, se disponível, e marcá-lo, ou
guardá-lo na agenda
v Introduzir um novo nome correspondente ao
número e guardar os dois na agenda
v Enviar uma mensagem para este número
v Apagar a chamada da lista

F600_Open_Portugal_0319.indd

Esta opção permite visualizar as últimas 50
chamadas marcadas (efectuadas ou tentativas).
Também pode:
v Ver o número, se disponível, e marcá-lo, ou
guardá-lo na agenda.
v Introduzir um novo nome correspondente ao
número e guardar os dois na agenda.
v Enviar uma mensagem por este número.
v Apagar a chamada da lista.

Menu 2.1

Permite visualizar as listas de chamadas
efectuadas ou de chamadas recebidas.

Chamadas perdidas

Chamadas efectuadas Menu 2.3

23
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Registo de chamadas
Duração

Menu 2.5

Permite visualizar a duração das chamadas
recebidas e efectuadas. Pode, igualmente, repor
a duração das chamadas.
Estão disponíveis os seguintes temporizadores:
v Última chamada: Duração da última
chamada.
v Todas as chamadas: Duração total de todas
as chamadas efectuadas e recebidas desde a
última reposição do contador.
v Números marcados: Duração das
chamadas efectuadas.
v Chamadas recebidas: Duração das
chamadas recebidas.

Custos

Info. de dados

Menu 2.7

Pode verificar a quantidade de dados transferidos
na rede através da opção de informações GPRS.
Além disso, pode ainda visualizar o tempo que
está on-line.

Menu 2.6

Permite verificar o custo da última chamada, de
todas as chamadas, do restante e repor o custo.
Para repor o custo, necessita do código PIN2.
Registo de chamadas
24
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Utilitários
Alarme

Menu 3.1

Poderá configurar o despertador para que este
dispare à hora especificada.
1	Seleccione Activado e introduza a hora de
alarme pretendida.
2	Seleccione o período de repetição:
Diariamente, Seg-Sex, Seg-Sáb, Sáb-Dom.
3	Navegue para baixo e seleccione se pretende
definir o alarme de acordo com o perfil, tocar
sempre ou vibrar sempre.
4	Navegue para baixo para seleccionar o sinal
de alarme. Toque Procurar para seleccionar
um novo som.
5	Navegue para baixo e introduza o nome do
alarme ou mantenha o nome sugerido.
6 Toque Guard.

SUGESTÃO! Pode definir até 5 alarmes.
SUGESTÃO! Mesmo que o seu telefone

Calendário

Menu 3.2

Adicionar um evento ao
calendário (Menu 3.2.1)

01
02

1	Seleccione a data à qual pretende adicionar
um evento. Poderá seleccionar uma data
navegando até à mesma utilizando as
setas do InteractPad ou tocando e
introduzindo a data manualmente.

03
04
05
06

SUGESTÃO! Depois de gravar um evento

07

no seu calendário, será necessário seleccionar
Ir para data depois de tocar
para
introduzir uma data na qual pretende registar
o seu evento.

08
09

2	Toque Novo e introduza a hora de início do

10

evento que pretende. Navegue para baixo
utilizando as setas do InteractPad e introduza
a hora de conclusão do seu evento.

esteja desligado, a função de despertador
irá ser activada no hora definida. Se premir
Repetir, 5 minutos depois o despertador voltará
a tocar, e se premir SAIR, é apresentada a
mensagem “Ligar telefone”..
Utilitários
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Utilitários
3	Navegue novamente para baixo e seleccione

se pretende definir um Alarme para o
evento. Navegue para a esquerda ou para
a direita para ver as opções disponíveis.
Pode seleccionar o alarme para disparar à
hora de início do evento ou num momento
predefinido antes do início do evento para o
lembrar da aproximação do evento.
4 	Navegue para baixo e introduza um
Assunto correspondente ao evento. Utilize o
teclado para digitar letras e números.
5	Navegue para baixo novamente para
seleccionar se o evento só ocorre uma
vez ou se deverá repetir-se Diariamente,
Semanalmente, Mensalmente ou
Anualmente. Se o evento for repetitivo,
também pode navegar para baixo para
introduzir uma Data de validade, em que
os eventos irão parar completamente.
6	Toque Guard. e seu evento será gravado no
calendário. Um cursor triangular irá assinalar
os dias em que foram gravados eventos.

Editar um evento do calendário
(Menu 3.2.2)

1	Prima

e seleccione Todos os
compromissos para ver uma lista de todos
os seus eventos. Desloque-se até ao evento
que pretende editar e toque Visualizar. Em
alternativa, seleccione o dia do evento no
calendário e toque Visualizar.
2	Toque Editar e desloque-se até aos dados
do evento que pretende alterar. Faça as
alterações que pretende e toque Guard.
para guardar o evento editado.

SUGESTÃO! Poderá eliminar um evento

do calendário, seleccionando para visualizar o
evento e de seguida tocando Eliminar.

Utilitários
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Notas

Partilhar um evento do
calendário (Menu 3.2.3)
1	Seleccione o evento que gostaria de partilhar
e toque

.

2	Seleccione Enviar por e seleccione entre
Mensagem de texto, Mensagem
multimédia, Bluetooth ou E-mail.

Menu 3.3

Parar verificação

Menu 3.5

tempo transcorrido, e o tempo é registado.
2	Prima para concluir o registo de tempo da
volta.
3	Prima para repor os valores pré-definidos.
4	Toque Retomar para reiniciar o cronómetro
no momento em que o parou ou toque
Reiniciar para reiniciar a hora.

04
05
06
07
08
09
10

Ferramentas

Inclui as funções comuns como +, -, x, / : adição,
subtracção, multiplicação e divisão.
Além disso, pode utilizar as diversas funções da
calculadora como +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp,
deg, rad.
1	Introduza os números premindo as teclas
numéricas.
2	Utilize o teclado táctil para seleccionar um
símbolo de cálculo.
3	De seguida, introduza os números.
4	Prima = para visualizar o resultado.
5	Para cálculos mais complexos, toque
para seleccionar um comando.
6	Toque AC para limpar o ecrã e iniciar um
novo cálculo.

01

03

1	Prima para iniciar a contagem e registar o

Calculadora
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Menu 3.4

1	Seleccione a Nota, premindo Visualizar.
2	Se a entrada estiver vazia, prima Nova.
02
3	Introduza a nota e, de seguida, prima Guard.
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Utilitários
Conversor

Menu 3.6

Converte quaisquer medidas para uma unidade
à sua escolha. Existem 7 tipos que podem
ser convertidos em unidades: moeda, área,
comprimento, peso, temperatura, volume e
velocidade.
1	Poderá seleccionar um dos quatro tipos de
unidades premindo a tecla OK.
2	Seleccione a unidade que pretende converter,
premindo u, d. Não é possível
introduzir o símbolo - no conversor de
unidades.
3	Seleccione o valor padrão, utilizando l, r.

Fuso horário

Menu 3.7

Pode verificar a hora actual de acordo com a hora
média de Greenwich (GMT) e com as principais
cidades do mundo, utilizando l, r, u,
.
de
O ecrã mostra o nome da cidade, a data e a hora
actual.

Serviços SIM

Menu 3.8

Este menu depende do SIM e dos serviços de
rede.

Utilitários
28

LG KF600 | Manual do utilizador

F600_Open_Portugal_0319.indd

28

2008.3.19

11:26:4

Multimédia
Leitor de MP3

Menu 4.1

O seu LG KF600 possui um leitor MP3 integrado,
que lhe permite reproduzir a sua música favorita.
v Todas as acnções: Inclui todas as músicas
do seu telefone.
v Playlist: Inclui todas as listas de reprodução
criadas, bem como Lista "on the go
móvel,", Cancões recentes, e Cancões
favoritas.
v Definições: Ajuste as suas definições
musicais.

Reproduzir uma música
1 Seleccione leitor de MP3.
2	Seleccione Todas as músicas e, de seguida, a
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para parar a música e voltar ao
menu música.

01
02

Utilizar opções durante a
reprodução de música
Toque e seleccione entre:
v Ver lista de reprodução: Veja a lista de
reprodução que está actualmente a ouvir.
v Definir como toque: Poderá definir a
música do ficheiro MP3 a reproduzir como
toque.
v Definições: Altere o Equalizador ou
o Modo de reprodução ou Active o
aleatório para misturar a música.

03
04
05
06
07
08
09

SUGESTÃO! Para alterar o volume

10

enquanto ouve música, utilize as teclas de
volume na lateral do seu telefone.

Criar uma lista de reprodução
Pode criar as suas próprias listas de reprodução,
seleccionando músicas na pasta Todas as
músicas.
1	Seleccione Leitor de MP3, e de seguida A
minha lista de reprodução.
2	Toque Novo, introduza o nome da lista de
reprodução e toque Guard.

Multimédia

música que pretende reproduzir. Toque .
3	Toque para colocar a música em pausa.
4	Toque para passar para a música
seguinte.
5	Toque para passar para a música anterior.
6	Toque a tecla lateral de mp3 C para
ocultar o ecrã do leitor de música, para que
possa continuar a utilizar o seu telefone
normalmente, durante a reprodução de
música.

7	Toque

29
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Multimédia
3	Será apresentada a pasta Todas as

músicas. Seleccione todas as músicas que
gostaria de incluir na sua lista de reprodução,
deslocando-se até àquelas que pretende e
; será apresentado um visto junto aos
seus nomes. Se seleccionar acidentalmente
uma música que não pretende, seleccione-a
e
novamente para anular a sua selecção.
4	Toque Guard. para guardar a lista de
reprodução.

Reproduzir uma lista de reprodução
1	Toque Leitor de MP3, e de seguida A
minha lista de reprodução.

2	Seleccione a lista de reprodução que

pretende reproduzir e toque Visualizar, e de
seguida .

Editar uma lista de reprodução
Ocasionalmente, pode pretender adicionar
músicas novas ou eliminar músicas de uma lista
de reprodução.
Também pode pretender organizar as suas listas
de reprodução. Sempre que desejar fazê-lo,
poderá editar a lista de reprodução.

1	Seleccione Leitor de MP3, e de seguida A
minha lista de reprodução.

2	Navegue até à lista de reprodução que

pretende editar e toque Visualizar, e de
seguida . Seleccione entre:
v Reproduzir: Reproduzir a lista de
reprodução.
v Adicionar: Pode adicionar músicas da lista
de reprodução, utilizando esta opção.
v Remover: Remover uma música da lista de
reprodução. Toque Sim para confirmar.
v Mover p/cima / Mover p/baixo: Mover a
música para cima ou para baixo na lista, para
alterar a ordem de reprodução.
v Eliminar várias: Eliminar várias músicas na
lista de reprodução.
v Remover todas: Remover todas as músicas
da lista de reprodução.
v Informações: Visualizar as informações da
lista de reprodução.

Multimédia
30
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Eliminar uma lista de reprodução
1	Seleccione Leitor de MP3, e de seguida A
minha lista de reprodução.
2	Desloque-se até à lista de reprodução que
pretende eliminar e toque .
3	Seleccione Eliminar e toque Sim para
confirmar.

Câmara

Menu 4.2

Utilizando o módulo da câmara integrado do
telefone, pode tirar fotografias ou gravar vídeos.
Além disso, pode enviar fotografias para outras
pessoas e seleccionar fotografias como fundo.

SUGESTÃO! Sempre que utilizar a câmara,

aumenta o consumo de energia. Se este
ícone
for apresentado em fundo, com a
indicação de bateria fraca, carregue a bateria
antes da sua utilização.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

SUGESTÃO! Pode ajustar o zoom,
utilizando o UD.

Multimédia
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• Para tirar uma fotografia
Prima continuamente o botão C na câmara. A
câmara está pronta a utilizar e poderá, se desejar,
rodar o ecrã para a posição horizontal.
- Para tirar fotografias nítidas, prima o botão C
na câmara enquanto segura na câmara sem
efectuar qualquer movimento.
- Ajuste de forma adequada a distância
relativamente ao objecto ao qual pretende tirar
a fotografia (mais de 50 cm).
- Segure com cuidado, uma vez que a câmara é
sensível ao choque, e utilize um pano seco para
limpar a objectiva da câmara.
- Não desmonte nem modifique a câmara, pois
poderá provocar incêndios ou avarias.
- A função de focagem automática activase quando tirar uma fotografia. Prima
ligeiramente o botão C na câmara para ajustar
a focagem.
Toque para definir diversas condições. Pode
mover premindo lrud.
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Multimédia
v Ir para [

]: Seleccione para visualizar as
fotografias no seu Álbum ou para passar para
o modo de Vídeo da câmara.
v Modo de disparo [
]: Permitelhe seleccionar o modo de disparo entre
Automático, Retrato, Cena, Desporto,
Nocturno.
v Resolução [
]: Permite-lhe
definir o tamanho da imagem.
(2048x1536)(1600x1200), (1280x960)
(640x480) e (320x240). O disparo múltiplo só
se encontra disponível com uma resolução de
(320x240) pixel.
v Qualidade [
]: Permite-lhe definir a
qualidade de imagem entre Normal, Fino e
Super fino.
v Optimização de retratos [
]: Permitelhe definir o módulo de optimização de
retratos.
v Flash [
]: Permite-lhe activar o flash
quando tira uma fotografia em locais mal
iluminados.

v Redução de vibração[

]: Seleccione
Activar no caso de posições pouco estáveis.
v Auto-temporizador [
]: Permitelhe seleccionar o período (3 segundos, 5
segundos ou 10 segundos). O telemóvel tira
uma fotografia após o tempo especificado.
v Guard. em [
]: Permite-lhe definir o
local depois de tirar uma fotografia. (Memória
externa/telefone)
v Disparo múltiplo [
]: Permite-lhe
tirar fotografias sucessivamente em disparo
múltiplo.
v Focagem automática [
]: Activar
ou desactivar a focagem automática. Em
alternativa, seleccione Macro para tirar
fotografias em grande plano - Se tentar tirar
uma fotografia em grande plano, mas a caixa
de focagem permanecer a vermelho, tente
activar o modo de macro.

Multimédia
32
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v Efeitos de cor [

]: 4 definições
disponíveis. Desligado (normal/cores), Sépia,
Monocromático (preto e branco) ou Negativo.
v Equilíbrio de brancos [
]: Permitelhe alterar as definições, de acordo com o
ambiente. Auto, luz natural, incandescente,
nublado ou fluorescente.
v Som do obturador [
]: Poderá definir
o som audível quando tirar uma fotografia.
v Repor definições [
]: Permite-lhe
repor todas as definições.

Menu 4.3

1	Seleccione o menu da Câmara de vídeo.
2	O menu de definições da câmara de vídeo

é semelhante ao das definições da câmara
fotográfica, excepto nos aspectos que se
seguem:
v Modo de vídeo [
]: Permite-lhe optar
por definir o envio de um ficheiro de vídeo por
MMS ou Geral.
v Resolução [
]: Poderá seleccionar a
resolução que se segue: 320x240, 176x144 .

Rádio FM

01
02
03
04
05
06
07
08

Menu 4.4

Poderá pesquisar estações de rádio e ouvir rádio.

09
10

SUGESTÃO! Para optimizar a recepção de

rádio, estique o cabo do auricular, que funciona
como antena FM.

Multimédia
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Câmara de vídeo
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Multimédia
1	Prima uma tecla numérica correspondente

Multimédia
34

ao canal onde pretende guardar a estação de
rádio actualmente seleccionada.
2	Depois de pré-definir os canais de rádio,
poderá ouvir outro canal premindo a
tecla numérica correspondente (premir
ligeiramente).
3	Pode aceder às opções do menu que se
seguem premindo a tecla de atalho esquerda
l [Opções].
v Editar freq.: Poderá ajustar a frequência
e alterar a estação de rádio no canal
seleccionado. Poderá alterar a frequência 0,1
MHz de cada vez através das teclas numéricas
e l, r.
v Procurar auto: Se seleccionar "Procurar
Auto agora?" como ligado, irá configurar
automaticamente os canais de rádio. E sempre
que a mensagem "Guardar esta estação?" for
apresentada, se seleccionar Sim, a frequência
seleccionada será guardada.
v Ouvir no altifalante: Seleccione esta
opção para ouvir rádio através do altifalante
integrado. Para desligar o altifalante,
seleccione "Ouvir no auricular" em [Opções]
vInfo. da estação: Quando activada, permite
visualizar as informações da estação de rádio.

Gravador de voz

Menu 4.5

Pode gravar notas de voz.

Gravar
1	Prima

para começar a gravar. Depois
de iniciada a gravação, é visualizada a
mensagem A gravar e é apresentado o
contador.
2	Se pretender efectuar uma pausa ou retomar
a gravação, prima a tecla de atalho esquerda
ou a tecla OK.
3	Se desejar terminar a gravação, prima a tecla
de atalho direita Parar.

Álbum
Poderá visualizar a pasta Sons, que apresenta
uma lista de todos os ficheiros de som gravados
na memória.

LG KF600 | Manual do utilizador
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Mensagens
Criar nova

Menu 5.1

Este menu inclui funções relacionadas com
mensagens de texto, multimédia, e-mail, bem
como mensagens Bluetooth.

Texto (Menu 5.1.1)
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01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

SUGESTÃO!

Guardar em rascunhos: Guarda as
mensagens em rascunhos. Codificação de
caracteres Ao seleccionar Suporte limitado,
permite alterar de caracteres de 2 bytes para
caracteres de 1 byte. (“á é í ó ñ ú”-> “a e i
o n u”)

Mensagens

Poderá escrever e editar mensagens de texto.
1 Se pretender escrever uma nova mensagem,
seleccione texto.
2 Para facilitar a introdução do texto, utilize T9.
3	Prima cada um dos botões para anexar os
itens que se seguem.
Introduzir
- Símbolo: Pode adicionar caracteres especiais.
- Imagem: pode introduzir os gráficos
predefinidos ou gráficos em As minhas
imagens que estejam disponíveis para
mensagens curtas.
- Som: Pode introduzir sons que estejam
disponíveis para mensagens curtas.
- Imagem predefinida: Poderá inserir
animações guardadas.
- Som predefinido: Poderá inserir sons
guardados.
- Modelos de texto: Pode utilizar modelos
de texto já definidos no telemóvel.

- Nome e número: Pode adicionar números
de telefone ou endereços de e-mail da
agenda.
- O meu cartão de visita: Poderá adicionar
o seu cartão de visita à mensagem.
v Enregistrer dans brouillons: permet d’
enregistrer les messages dans les brouillons."
v Idiomas T9: Seleccione o idioma de modo
de introdução T9. Também pode desactivar
o modo de introdução T9 seleccionando T9
desligado.
v Nova palavra T9: Seleccione a nova palavra
T9 para introduzir uma nova palavra no
dicionário.
v Caligrafia: Seleccione para activar o
reconhecimento de caligrafia, e iniciar uma
nova mensagem.
v Eliminar texto: Poderá eliminar texto
enquanto escreve uma mensagem.
v Sair: Pode voltar ao menu de Mensagens.

35
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Mensagens
Multimédia (Menu 5.1.2)
Pode escrever e editar mensagens multimédia,
verificando o tamanho da mensagem.
1	Se pretender escrever uma nova mensagem,
seleccione multimédia.
2	Pode criar uma mensagem nova ou escolher
um dos modelos de mensagem multimédia
já existentes.
O tamanho máximo de ficheiro que pode inserir
numa mensagem MMS é de 300 kb.
1 Introduza o número dos destinatários.
2	Prima a tecla d para adicionar mais
destinatários.
3	Pode adicionar números de telefone do livro
de endereços.
4	Prima l [Opção] e de seguida prima enviar
depois de introduzir os números.

Introduzir
- Símbolo: Pode adicionar caracteres especiais.
- Imagem: Pode inserir o gráfico ou a imagem
existente em As minhas imagens a partir de
Nova foto, disponíveis para mensagens curtas.
- Som: Poderá inserir sons, um som existente
ou uma nova gravação de voz a mensagens
curtas.
- Vídeo: Poderá inserir um vídeo existente ou
um novo vídeo em mensagens curtas.
- S ímbolo: Poderá inserir o símbolo.
- Modelos de texto: Pode utilizar modelos
de texto já definidos no telemóvel.
- Nome e número: Pode adicionar números
de telefone ou endereços de e-mail da
agenda.
- Novo slide: Permite-lhe seleccionar entre
inserir slide antes ou inserir slide depois.
- Mais: Permite-lhe inserir um contacto, o Meu
cartão de visita ou um compromisso.

Mensagens
36
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v Gravar: permite guardar as mensagens MMS

v Caligrafia: Seleccione para activar o

criadas como Rascunhos ou Como Modelo.
v Editar assunto: permite editar o assunto da
mensagem MMS.
v Pré-visualizar: permite pré-visualizar as
mensagens multimédia criadas, antes destas
serem enviadas.
v Remover media: utilize esta opção para
remover os anexos adicionados à MMS.
v Remover: Permite-lhe remover.
v Idiomas T9: Seleccione o idioma de modo
de introdução T9. Também pode desactivar
o modo de introdução T9 seleccionando 'T9
desligado'.
v Nova palavra T9: Seleccione a nova palavra
T9 para introduzir uma nova palavra no
dicionário.
v Eliminar texto: Poderá eliminar texto
enquanto escreve uma SMS.

reconhecimento de caligrafia, e iniciar uma
nova mensagem.
v Sair: Se premir Sair enquanto escreve uma
mensagem, pode concluir a escrita da
mensagem e voltar ao menu Mensagens. A
mensagem que escreveu não é guardada.
imagem com um tamanho de ficheiro
grande (200K, por exemplo) ao escrever
uma mensagem multimédia, a duração
de carregamento poderá levar cerca de 10
segundos. Além disso, não poderá activar
quaisquer teclas durante o carregamento. Cerca
de 10 segundos depois, deverá poder escrever
a mensagem.
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Mensagens
E-mail (Menu 5.1.3)
Conta de e-mail (Menu 5.1.3.1)
Para enviar/receber um e-mail, deverá
configurar a nova conta de e-mail.
1	Crie um assunto e escreva a sua mensagem.
Prima para anexar imagens, vídeos, sons
ou outros tipos de ficheiros.
2	 prima Enviar para introduzir de seguida
o endereço do destinatário.
3 Toque Enviar e o seu e-mail será enviado.
4	Utilize os separadores para introduzir o
endereço dos destinatários e escrever a sua
mensagem. Utilize o separador Ficheiros para
anexar imagens, vídeos, sons ou outros tipos
de ficheiro.
5 Toque Enviar e o seu e-mail será enviado.

Ponto de acesso (Menu 5.1.3.2)
Especifique o nome da conta de acesso.

Mensagens
38

I ntervalo recuperação (Menu 5.1.3.3)
Seleccione a frequência com que o seu KF600
verifica a existência de novas mensagens de
e-mail.

Assinatura (Menu 5.1.3.4)
Crie uma assinatura de e-mail e active esta
função.

Mensagem bluetooth (Menu 5.1.4)
v Guard. em rascunhos: Seleccione

esta opção para gravar a mensagem em
rascunhos.
v Idiomas T9: Seleccione o idioma de modo
de introdução T9. Também pode desactivar
o modo de introdução T9 seleccionando 'T9
desligado'.
v Nova palavra T9: Seleccione o menu de
nova palavra T9 para introduzir uma nova
palavra no dicionário.
v Eliminar texto: Poderá eliminar texto
enquanto escreve uma SMS.
v Caligrafia: Seleccione para activar o
reconhecimento de caligrafia, e iniciar uma
nova mensagem.
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v Sair: Se seleccionar esta opção enquanto

estiver a escrever uma mensagem, poderá
sair da escrita de mensagem e voltar ao ecrã
anterior. A mensagem que escreveu não é
guardada.

SUGESTÃO! Poderá guardar um
total de 100 mensagens, em todas as contas de
e-mail. Nas pastas Rascunhos, A enviar e Enviadas,
poderá guardar até 100 mensagens. No caso de
a caixa Recebidas estar cheia, não poderá receber
mais e-mails.

SUGESTÃO! Pode gravar em cada

conta de e-mail até 40 mensagens (200, no
total, correspondente a 5 contas). Na pasta
Recebidas pode gravar até 20 mensagens, nas
pastas Rascunhos e A enviar - 5 mensagens, e
na pasta Enviadas até 10 mensagens. No caso
de as pastas Rascunhos, A enviar ou Enviadas
estarem cheias, e tentar gravar uma nova
mensagem numa destas pastas, a mensagem
gravada mais antiga será automaticamente
eliminada.

01

mensagem de tamanho superior a 300kb,
não poderá encontrar mensagens de tamanho
demasiado grande.

02
03

Recebidas

04
Menu 5.2

Receberá um alerta sempre que tiver recebido
mensagens. As mensagens são guardadas na
Caixa de entrada.
Se o telemóvel apresentar Sem espaço para
mensagem SIM, tem de eliminar apenas
as mensagens SIM na Caixa de entrada. Se
o telemóvel apresentar Sem espaço para
mensagem, pode conseguir espaço de cada
repositório, à medida que eliminar mensagens,
suportes multimédia e aplicações.
*M
 ensagem SIM
Mensagem SIM significa que a mensagem
está, excepcionalmente, guardada no cartão
SIM. Pode mover esta mensagem para o
telemóvel.
Nas mensagens multimédia com notificação,
tem de aguardar a transferência e o
processamento da mensagem.
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Mensagens
v Visualizar: Poderá visualizar as mensagens

recebidas.
v Eliminar: Poderá eliminar a mensagem

actual.
v Responder: Poderá responder ao remetente.
v Responder a todos: Poderá responder a

todos os remetentes.
v Reencaminhar: Poderá reencaminhar a

mensagem seleccionada para terceiros.

Caixa de correio

Menu 5.3

Quando aceder a este menu, poderá fazer
a ligação à sua caixa de correio remota para
transferir as novas mensagens de e-mail, ou
poderá visualizar as mensagens de e-mail
transferidas anteriormente, sem fazer a ligação
ao seu servidor de e-mail.
Poderá assinalar os rascunhos e a enviar.

v Retribuir chamada: Poderá ligar de volta

ao remetente.
v Informações: Poderá visualizar informações

sobre mensagens recebidas, endereço do
remetente, assunto (apenas em mensagens
multimédia), data e hora da mensagem, tipo
de mensagem, tamanho da mensagem.
v Eliminar várias: Depois de seleccionar as
mensagens que pretende remover, poderá
eliminar as mensagens seleccionadas.
v Eliminar todas as lidas: Pode eliminar
todas as mensagens lidas.
v Eliminar todas: Poderá eliminar todas as
mensagens.

Mensagens
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Rascunhos

Menu 5.4

Utilizando este menu, poderá predefinir as
mensagens multimédia que utiliza com maior
frequência. Este menu apresenta a lista de
mensagens multimédia predefinidas.
Estão disponíveis as seguintes opções:
v Ver: Poderá visualizar as mensagens
multimédia.
v Editar: Modifica a mensagem que
seleccionar.
v Eliminar: Elimina a mensagem que
seleccionar
v Informações: Poderá visualizar as
informações acerca da mensagem
seleccionada.
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v Eliminar várias: Depois de seleccionar

as mensagens que pretende remover,
prima OK e poderá eliminar as mensagens
seleccionadas.
v Eliminar todas: Elimina todas as mensagens
da pasta.
Menu 5.5

Este menu permite visualizar a mensagem que
irá enviar ou com erros de envio.
Depois de enviar a mensagem com êxito, a
mensagem será movida para a caixa enviadas.
v Ver: Poderá visualizar a mensagem
v Eliminar: Poderá eliminar a mensagem.
v Reenviar: Poderá reenviar a mensagem
seleccionada.
v Editar: Modifica a mensagem que
seleccionar.
v Informações: Poderá verificar as
informações de cada mensagem.
v Eliminar várias: Seleccione e elimine as
mensagens seleccionadas.
v Eliminar todas: Poderá eliminar todas as
mensagens na caixa a enviar.

Menu 5.6

Este menu permite-lhe visualizar as mensagens
que já foram enviadas. Poderá verificar a hora e o
conteúdo da mensagem.

Ouvir Voice-mail

A enviar

Menu 5.7

Depois de seleccionar este menu, basta premir
OK para ouvir o correio de voz.

SUGESTÃO! Quando receber

01
02
03
04
05
06
07

correio de voz, o telemóvel apresenta o ícone
e emite um som de alerta. Consulte o seu
fornecedor de rede para saber os detalhes do
serviço de forma a configurar correctamente o
equipamento.

08
09
10

Mensagens
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Mensagens
Msg de informações

Menu 5.8

(Depende da rede e subscrição)

As mensagens de serviço informativo são
mensagens de texto entregues pela rede através
de GSM. Disponibilizam informações genéricas
tais como, por exemplo, boletins meteorológicos,
notícias de trânsito, táxis, farmácias e cotações
da bolsa.
Cada tipo de informações tem um número;
portanto, pode contactar o fornecedor de
serviços desde que tenha introduzido o número
correcto das informações.
Quando receber uma mensagem de serviço
informativo, poderá visualizar a mensagem
de popup indicativa de que recebeu uma
mensagem ou a mensagem de serviço
informativo é apresentada directamente.
Para ver novamente a mensagem, ou não, no
modo standby, siga a sequência abaixo indicada;

Lidas (Menu 5.8.1)
1	Quando receber uma mensagem de serviço
informativo e seleccionar Ler para ver a
mensagem, a mensagem é apresentada no
ecrã.
2	A mensagem é apresentada até se alcançar
outra mensagem.

Temas (Menu 5.8.2)

(Depende da rede e subscrição)
v Ver lista: Poderá visualizar os números

das Mensagens de serviço informativo que
adicionou. Se premir cada um dos botões,
poderá editar e eliminar a categoria da
mensagem informativa que adicionou.
v Lista activa: Poderá seleccionar números
de mensagem de serviço informativo na
lista activa. Se activar o número de um
serviço informativo, pode receber mensagens
enviadas pelo número.

Mensagens
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Modelos

Menu 5.9

Texto (Menu 5.9.1)

F600_Open_Portugal_0319.indd

um novo modelo.
v Eliminar todos: Permite eliminar todas as
mensagens multimédia.
v Ver: Poderá visualizar modelos multimédia.
v Editar: Utilize esta opção para escrever uma
nova mensagem ou editar o modelo de
mensagens seleccionado na lista de modelos
de texto.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Mensagens

Dispõe de 6 modelos de texto, conforme descrito
abaixo;
• Liga-me de volta.
• Estou atrasado. Estarei aí às
• Onde estás agora?
• Vou a caminho
• Urgente! Entra em contacto.
• Amo-te
Estão disponíveis as seguintes opções:
v Enviar por
- Mensagem de texto: Utilize esta opção
para enviar o modelo de mensagem de texto
seleccionado por SMS.
- Mensagem multimédia: Utilize esta
opção para enviar o modelo de mensagem
seleccionado por MMS.
- Mensagem bluetooth: Utilize esta opção
para enviar o modelo de mensagem de texto
seleccionado por Bluetooth.
- E-mail: Utilize esta opção para enviar o
modelo de mensagem seleccionado por
e-mail.

v Eliminar: Elimina o modelo.
v Novo modelo: Utilize esta opção para criar

43
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Mensagens
Multimédia (Menu 5.9.2)
Depois de gravar o novo modelo, poderá utilizar
as opções que se seguem.
v Guard.: Permite-lhe gravar os novos modelos
multimédia criados.
v Inserir: Poderá adicionar símbolos, imagens,
vídeos, sons, novos slides, modelo de texto,
contactos, cartões de visita ou outros.
v Pré-visualização: Poderá pré-visualizar
modelos multimédia que tenha criado.
v Editar assunto: Permite-lhe modificar a
mensagem multimédia seleccionada.
v Duração do slide: Pode definir a duração do
slide da mensagem multimédia.
v Idiomas T9: Seleccione o idioma de modo
de introdução T9. Também pode desactivar
o modo de introdução T9 seleccionando T9
desligado.
v Sair: Permite-lhe voltar ao menu mensagens.

Definições

Menu 5.0

Mensagens de texto (Menu 5.0.1)
v Tipo de mensagem:

Texto, voz, fax, pager, X.400, e-mail, ERMES
Normalmente, o tipo de mensagem está
definido como Texto. Pode converter o seu
texto em formatos alternativos. Consulte
o fornecedor de serviços para saber a
disponibilidade desta função.
v Período de validade: Este serviço de rede
permite-lhe definir o período durante o qual
as suas mensagens ficam guardadas no
centro de mensagens.
v Relatório de entrega: Se definir para Sim,
pode verificar se a mensagem foi enviada com
êxito.
v Resposta paga: Quando enviar uma
mensagem, o destinatário pode responder e
remeter o custo da resposta para a factura do
seu telemóvel.
v Número do centro de mensagens: Se
pretender enviar uma mensagem de texto,
poderá receber o endereço do centro de SMS
através deste menu.

Mensagens
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v Codificação de caracteres
v Definições do portador: Permite-lhe

definir as definições do portador, tais como
preferencialmente GSM, preferencialmente
GPRS.

Mensagens multimédia (Menu 5.0.2)
v Assunto: Poderá introduzir o assunto das

mensagens multimédia sempre que este
menu estiver activado.
v Duração do slide: Apresenta a duração de
cada página ao escrever a mensagem.
v Prioridade: Permite-lhe definir a prioridade
da mensagem que escolher.
v Período de validade: Este serviço de rede
permite-lhe definir o período durante o qual
as suas mensagens ficam guardadas no
centro de mensagens.
v Relatório de entrega: Se este menu estiver
definido como Sim, pode verificar se a sua
mensagem foi enviada com êxito.
v Relatório de leitura: Poderá receber o
relatório para saber se o receptor recebeu a
mensagem ou não.

origem permite-lhe receber mensagens
multimédia, dependendo da sua rede
de origem. A rede em roaming permitelhe receber mensagens multimédia,
dependendo da rede de roaming. Se
seleccionar automático, receberá mensagens
multimédia automaticamente. Se seleccionar
manual, receberá apenas uma mensagem de
notificação na caixa de entrada e, de seguida,
pode consultar esta notificação.
v Perfil de rede: Se seleccionar servidor de
mensagens multimédia, pode definir o URL
do servidor de mensagens multimédia.
v Tipo de mensagens permitido
Pessoal: Mensagem pessoal.
Publicidade: Mensagem comercial.
Informações: informações necessárias.

01
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Mensagens
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Mensagens
E-mail (Menu 5.0.3)
v Conta de e-mail

Este menu permite-lhe editar, eliminar ou
adicionar uma conta de e-mail.
1 Toque Novo.
2 	Pode, agora, seleccionar a forma como
funciona a sua conta
Nome de conta: Nome da conta.
Endereço de e-mail: Introduza o endereço
de e-mail que lhe foi atribuído pelo seu
fornecedor de serviços.
O meu nome: Poderá criar o seu apelido.
Servidor de correio a receber: Introduza
o endereço POP3 e o número da porta de
recepção do seu e-mail.
Nome de utilizador: Introduza a sua ID de
e-mail.
Palavra-passe: Introduza a palavra-passe
do seu e-mail.
Servidor de correio a enviar: Introduza
o endereço SMTP e o número da porta do
computador que envia o seu e-mail.

Autenticação do correio a enviar:
quando envia o correio, poderá definir se
pretende ou não efectuar a autenticação.
ID/palavra-passe do servidor a enviar:
Introduza a ID e a palavra-passe de envio do
seu e-mail.
Para introduzir as informações que se
seguem, toque e seleccione Definições
avançadas.
- Definições avançadas
Tipo de protocolo: Seleccione o tipo do seu
protocolo. (POP3/IMAP4)
Tamanho máximo a receber: Veja o
tamanho máximo dos e-mails que poderá
receber.
Guardar no servidor: Seleccione Activado
para deixar as mensagens no servidor.
Inserir assinatura: Seleccione Activado
para anexar a sua assinatura às suas
mensagens de e-mail.

Mensagens
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Endereço de e-mail para resposta:
Endereço de e-mail onde poderá receber as
respostas.
Número de porta a receber: Permite-lhe
editar o número de porta POP3/IMAP.
Número de porta a enviar: Permite-lhe
editar o número de porta SMTP.
Transferência automática: Seleccione
para receber
automaticamente os seus e-mails.
Transferência: Seleccione Apenas
cabeçalhos
ou Tudo. Agora que a sua conta está
configurada, será apresentada na lista de
contas na sua pasta de E-mail.
•N
 ova conta: Poderá configurar até 5 contas
de e-mail, seleccionando o menu Nova conta.
Utilizando o menu Editar, poderá definir os
valores que se seguem.
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• Eliminar: Elimina a conta seleccionada da
lista.
• Eliminar todas: Poderá eliminar todas as
listas de contas.
v Ponto de acesso
Especifique o nome da conta de acesso.
v Intervalo recuperação
Seleccione a frequência com que o seu KF600
verifica a existência de novas mensagens de
e-mail.
v Assinatura
Crie uma assinatura de e-mail e active esta
função.
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Mensagens
Número de correio de voz (Menu 5.0.4) Mensagem informativa (Menu 5.0.6)
Pode receber o correio de voz se o fornecedor
de serviços da sua rede suportar esta
funcionalidade. Quando receber correio de voz
novo, o símbolo é apresentado no ecrã. Consulte
o fornecedor de serviços da sua rede para saber
os detalhes do serviço de forma a configurar
correctamente o telemóvel.

Mensagem de serviço (Menu 5.0.5)
Pode definir a opção para receber a mensagem
ou não.

v Receber

Sim: Se seleccionar este menu, o seu
telemóvel recebe Mensagens de serviço
informativo.
Não: Se seleccionar este menu, o seu
telemóvel não volta a receber mensagens de
serviço informativo.
v Alertas
Sim: O seu telemóvel emite um bip quando
recebe números de Mensagens de serviço
informativo.
Não: O seu telemóvel não emite um bip
mesmo tendo recebido Mensagens de serviço
informativo.
v Idioma
Pode seleccionar o idioma pretendido,
premindo a tecla De seguida, a mensagem
de serviço informativo é apresentada no
idioma seleccionado.

Mensagens
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Meus itens
Imagens

Menu 6.1

v Ficheiro: Rodar, alterar o nome ou

Imagens possui uma pasta de imagens
predefinidas, pré-carregadas no seu telefone,
imagens transferidas por si e fotografias tiradas
com a câmara do seu telefone.

Menus de opções de imagens
As opções que estão à sua disposição em
imagens dependem do tipo de imagem que
seleccionou. Todas as opções estarão disponíveis
no caso de imagens tiradas com a câmara do seu
telefone, mas no caso das imagens predefinidas
só estarão disponíveis Informações de ficheiro,
Imprimir através de, Apresentação, Agrupar por
e Miniatura / Lista.
Na pasta de imagens, toque
para abrir a
sua lista de opções.
v E
 liminar: Elimine a imagem seleccionada.
v E
 nviar por: Envie a mensagem seleccionada
para um amigo por MMS, Bluetooth ou
E-mail.

v
v
v
v
v
v
v

visualizar as informações (nome, tamanho,
data, resolução, tipo e direitos de autor) da
imagem seleccionada. Se tiver inserido um
cartão de memória, serão apresentadas duas
opções adicionais: Mover para cartão
de memória e Copiar para cartão de
memória.
Imprimir por: Imprime um ficheiro de
imagem através de PictBridge ou Bluetooth®.
Apresentação: Ver Criar uma apresentação,
na página 48.
Nova pasta: Crie uma nova pasta na
principal pasta de imagens.
Eliminar vários: Seleccione mais de uma
imagem antes de tocar Eliminar.
Eliminar todas: Elimina todas as fotografias
da sua pasta imagens.
Agrupar por: Ordene as suas imagens por
data, tipo ou nome.
Ver por data / Ver em miniaturas: Altere
a forma de visualização das suas fotografias.
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SUGESTÃO! Poderá ter que

redimensionar a imagem (.jpeg) antes de
poder enviá-la por MMS ou e-mail.
Meus itens
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Meus itens
Enviar uma fotografia
1	Navegue até Meus itens e seleccione

Eliminar uma imagem
1	Navegue até Meus itens e seleccione

2	Seleccione uma fotografia e toque .
3	Toque Enviar por e seleccione entre

2	Seleccione uma imagem e toque
3	Toque Eliminar.

Imagens.

Mensagem multimédia, Bluetooth ou
E-mail.
4	Se seleccionar Mensagem multimédia
ou E-mail, a sua fotografia será anexada
à mensagem e pode escrever e enviar a
mensagem normalmente. Se seleccionar
Bluetooth, irá ser-lhe pedido para ligar o
Bluetooth, e o seu telefone irá procurar um
dispositivo para o qual enviar uma fotografia.

Organizar as suas imagens
1	Navegue até Meus itens e seleccione
Imagens.

2	Toque e de seguida Agrupar por.
3	Seleccione entre Data, Tipo ou Nome.

Imagens.

.

Eliminar diversas imagens
1	Navegue até Meus itens e seleccione
Imagens.

2	Toque e seleccione Eliminar várias.
3	Será apresentada uma caixa junto a cada

uma das imagens. Seleccione a imagem e
toque para a assinalar. Para desmarcar
uma imagem, toque novamente em para
retirar o visto da caixa.
4	Quando assinalar todas as caixas que
pretende, toque Eliminar e confirme
que pretende eliminar todas as imagens
assinaladas.

Meus itens
50

LG KF600 | Manual do utilizador

F600_Open_Portugal_0319.indd

50

2008.3.19

11:26:5

Criar uma apresentação
Se pretender bloquear todas as imagens do
seu telefone ou ver as que tem, pode criar uma
apresentação, para não ter que abrir e fechar
cada uma das imagens, individualmente.
1	Seleccione Imagens.
2	Seleccione a fotografia com a qual gostaria
de iniciar a apresentação e toque .
3 Seleccione Apresentação, e esta irá iniciar.
4	Toque Pausa para colocar a apresentação
em pausa, e Encerrar para terminar a
apresentação e voltar à pasta Imagens.
Tocar em durante a apresentação irá mostrar
mais opções:
v Ver: Seleccione entre Imagem completa
e Ecrã completo. Seleccione Horizontal
para alterar a orientação da imagem.
v Repetir lig. / deslig.: Decida se pretende
colocar a apresentação em repetição ou não.

Menu 6.2

A pasta Sons contém os Sons predefinidos e
as suas gravações de voz. A partir daqui, poderá
gerir, enviar ou definir os sons como toques.

Utilizar um som
1	Seleccionar Sons.
2	Seleccione Sons predefinidos ou

01
02
03
04
05

seleccione na lista de ficheiros de gravação
de voz.
3	Seleccione um som e toque para o ouvir.
4	Toque Definir como e seleccione entre
Toque e ID de toque.

06
07
08
09
10

Meus itens
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Meus itens
Vídeos

Menu 6.3

A pasta Vídeos mostra uma lista dos vídeos
transferidos e dos vídeos gravados no seu
telefone.

Ver um vídeo
1	Seleccione Vídeos.
2	Seleccione um vídeo e toque .
SUGESTÃO! Pode ser necessário

redimensionar o vídeo antes de o poder enviar
por MMS. Alguns vídeos podem ser demasiado
grandes para enviar por MMS, pelo que deve
seleccionar uma das outras opções de envio.

Utilizar o menu de opções de vídeo
Na pasta de vídeos, toque para abrir a lista
de opções que se segue.
v Eliminar: Elimine o vídeo seleccionado.
v Ficheiro: Altere o nome do vídeo, transfira-o
para outra pasta ou veja as informações
(nome, tamanho, data, resolução, tipo e
direitos de autor).
v Nova pasta: Crie uma nova pasta na
principal pasta de vídeos.
v Eliminar vários: Seleccione mais de um
videoclipe antes de tocar Eliminar.
v Eliminar todas: Elimina todos os clips da
sua pasta de vídeos.
v Agrupar por: Agrupe os seus vídeos por
data, tipo ou nome.
v Ver em lista / Ver em miniaturas: Altere
a forma de visualização dos seus vídeos.

Documentos

Menu 6.4

No menu de Documentos, pode ver todos os
seus ficheiros de documentos. A partir daqui,
pode ver ficheiros Excel, Powerpoint, Word, texto
e pdf.
Meus itens
52
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Outros

Menu 6.5

Mostra a lista de ficheiros existentes na pasta
Outros na memória interna ou externa. Na
memória Multimédia.

Jogos e Aplic.

Menu 6.6

Neste menu pode gerir as aplicações Java
instaladas no seu telemóvel. Pode jogar ou
eliminar aplicações transferidas, ou definir a
opção de ligaç ão.

02
03

SUGESTÃO! Poderá enviar ficheiros

através de Bluetooth apenas se estes estiverem
armazenados na memória do telefone ou no
cartão de memória.

SUGESTÃO! Sempre que efectuar

a ligação ao PC através de um cabo USB, só
irá ver as pastas que se seguem na memória
interna: Imagens, Sons, Vídeos, e Outros. Pode
visualizar todas as pastas na memória externa.
Se ligar o Bluetooth ao PC, poderá trocar
ficheiros das pastas imagens, sons, vídeos,
documentos, outros, excepto na pasta
predefinida. (Na pasta outros, “visualizar”e
“reproduzir”não funcionam)

04

Mem. externa

Menu 6.7

Este menu permite-lhe aceder a imagens,
sons, vídeos, documentos e outros no cartão de
memória. Se a memória externa não estiver
disponível, será apresentada a mensagem
Introduza a memória externa.

05
06
07
08
09

SUGESTÃO! O cartão SIM deve estar

instalado para que o telefone seja reconhecido
como disco amovível.

10

Novo LG Fantástico

O KF600 funciona como dispositivo de
armazenamento de massa. Se ligar o cabo
USB, poderá utilizar o telefone como disco
amovível. Poderá transferir ficheiros MP3,
fotografias, vídeos, ficheiros de texto, etc., o
que lhe proporciona um acesso rápido do PC ao
telefone, ligando apenas o cabo USB.

Meus itens
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Meus itens
SUGESTÃO! A função ARMAZENAMENTO

DE MASSA só funciona quando o telefone se
encontra em modo de espera.

SUGESTÃO! NÃO retire o cabo

quando estiver a transferir ficheiros. Depois
de transferir os ficheiros, é necessário clicar
“Remover o hardware com segurança”no PC, e
de seguida desligar o cabo.

SUGESTÃO! Quando copiar um ficheiro para

o disco amovível, poderá ver a mensagem
na animação do ecrã. Isto significa que o
ARMAZENAMENTO DE MASSA está a funcionar
e que os dados estão a ser transferidos. Durante
a animação do ecrã, não desligue o cabo. Se
desligar o cabo enquanto durante a animação
do ecrã, os dados serão perdidos ou ficarão
corrompidos, e poderá danificar o telefone.

Meus itens
54
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Perfis
Em Perfis, pode ajustar e personalizar os toques
do telemóvel para diferentes eventos, ambientes
ou grupos de contactos.
Existem 5 perfis pré-definidos: Geral,
Silencioso, Apenas vibração, Exterior e
Auricular.

v Volume de toque: Defina o volume de

toque.
v Tipo de alerta de mensagem: Defina o

tipo de alerta das mensagens.
v Toque da mensagem: Seleccione o toque

das mensagens.
v Volume da mensagem: Definir o volume

Activar (Menu 7.X.1)
1 É apresentada uma lista de perfis.
2	Na lista de perfil seleccione o perfil que
deseja activar.
3 De seguida, seleccione Activar.

Editar (Menu 7.X.2)
Navegue para o perfil pretendido na lista Perfil.
Seleccione Personalizar.
A opção de definição do perfil abre. Defina a
opção necessária.
v Tipo de alerta de chamada: Defina o tipo
de alerta das chamadas recebidas.
v Toques: Seleccione o toque que pretende na
lista.

02
03
04
05
06
07
08
09
10

SUGESTÃO! Não é possível alterar o nome
de todos os perfis.

Perfis
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do sinal de mensagem.
v Feedback das teclas e de toque: Poderá
definir todos os aspectos em Toque e teclas
(sons, volume, vibração, etc).
v Sons deslizar: Permite-lhe definir o toque
de abertura para ajuste do ambiente.
v Volume dos efeitos sonoros: Defina o
volume dos efeitos sonoros.
v Volume ao ligar/desligar: Defina
o volume do toque ao ligar/desligar o
telemóvel.

01
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Contactos
Procurar

Menu 8.1

1	Introduza o nome que pretende procurar.
SUGESTÃO! A procura rápida encontra-se
disponível introduzindo a inicial do nome.

2	Se pretender editar, eliminar ou copiar uma
entrada, toque

.

v V
 er: Permite visualizar em pormenor cada

uma das entradas.
v E
 ditar: Pode editar o nome, número,

Contactos

grupo, toque e imagem utilizando a tecla de
navegação.
v Nova mensagem: Depois de encontrar
o número que pretende, pode enviar uma
mensagem (Texto/Multimédia/E-mail) para
o número seleccionado.
v Enviar por: Poderá enviar os dados da
agenda por mensagem de texto, mensagem
multimédia, Bluetooth ou e-mail.
v Eliminar: Poderá eliminar uma entrada.
v Novo contacto: Depois de seleccionar o
local (SIM/telefone) onde pretende gravar,
pode adicionar a lista telefónica.
v Eliminar vários: Permite-lhe remover o
número de ficheiros seleccionado.
v Copiar para o telefone/SIM: Permite-lhe
copiar uma entrada do SIM para o telefone ou
do telefone para o SIM.

56
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Novo contacto

Menu 8.2

Pode adicionar uma entrada à lista telefónica
utilizando esta função. A memória do telemóvel
tem uma capacidade de 1000 entradas. A
capacidade da memória do cartão SIM depende
do fornecedor de serviços celulares. O número de
caracteres é uma funcionalidade que depende
do SIM.

SUGESTÃO! O comprimento

máximo do nome e número guardados
depende do tipo de cartão SIM.

1 	Seleccione Novo contacto.
2 Seleccione o local onde pretende gravar.
3	Introduza um nome.
4	Prima d, e de seguida pode introduzir

um número. (Telemóvel, casa, escritório,
endereço de e-mail, Fax)
5	Poderá definir um grupo correspondente à
entrada, premindo l, r.
6	Poderá definir um toque e uma fotografia
correspondentes à entrada.

2008.3.19

11:26:5

Marcação rápida

Menu 8.3

Pode atribuir a qualquer uma das teclas 2a
9 uma entrada de um nome na lista. Pode
efectuar a chamada directamente premindo esta
tecla.
1	Seleccione Marcação rápida.
2	Se pretender adicionar uma marcação rápida,
seleccione <vazio> premindo Atribuir.
De seguida, pode procurar o nome na lista
telefónica.
3	Depois de associar o número a marcação
rápida, poderá alterar e eliminar a entrada.
Também poderá fazer uma chamada
ou enviar uma mensagem através deste
número.

Menu 8.4

Pode apresentar uma lista dos membros de cada
grupo. Existem 7 grupos para os quais é possível
criar listas.
v Ver membros: Apresenta os membros do
grupo seleccionados.
v Toque do grupo: Permite-lhe especificar
um toque correspondente às chamadas dos
membros do grupo.
v Ícone de grupo: Permite-lhe seleccionar o
ícone em função do grupo.
v Remover membro: Permite remover o
membro da lista de membros de grupo. No
entanto, o nome e o número serão mantidos
na agenda.
v Remover todos os membros: Permite-lhe
remover todos os membros da lista de Grupos
de membros.
v Alterar o nome: Permite-lhe alterar o nome
de um grupo.
v Repor todos: Permite-lhe repor todos.
v Ver: Mostra o grupo seleccionado.
v Adicionar: Permite-lhe adicionar membros
ao grupo.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Contactos
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Contactos
Copiar todos

Menu 8.5

Permite-lhe copiar as entradas do cartão de
memória SIM para a memória do telemóvel e
vice-versa.
v SIM para telefone: Permite-lhe copiar a
entrada do cartão SIM para a memória do
telemóvel.
v Telefone para SIM: Permite-lhe copiar
a entrada da memória do telemóvel para o
cartão SIM.

Eliminar todos

Menu 8.6

Permite-lhe eliminar todas as entradas do SIM e
do telefone.

Definições
v

Contactos
58

Menu 8.7

Opções de visualização
Utilize para seleccionar Opções de
visualização, e de seguida prima OK.
- Nome e número: Configure a lista
telefónica com a apresentação do nome e
do número.
- Com fotografia: Configurar a lista
telefónica com as informações de caracter e
de imagem.

Informações

Menu 8.8

v Números de marcação de serviços

Utilize esta função para aceder a uma lista de
serviços específica fornecida pelo operador
da sua rede (quando suportada pelo cartão
SIM).
v Próprio número
(depende do SIM)
Pode guardar e verificar o seu próprio número
no cartão SIM.
v Cartão de visita
Esta opção permite-lhe criar o seu próprio
cartão de visita, com o nome e o número de
telefone móvel.
Para criar um novo cartão de visita, prima
a tecla de atalho esquerda l [Novo] e
introduza as informações nos campos.
Se pretender editar, eliminar ou enviar um
cartão de visita, seleccione a tecla de atalho
esquerda l [opções].
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Definições
Data e hora

Menu 9.1

Pode definir funções relativas à data e hora.

Acertar data (Menu 9.1.1)
Pode introduzir a data actual.

Formato de data (Menu 9.1.2)

Idioma

Menu 9.2

Pode alterar o idioma para os textos no ecrã no
seu telemóvel. Esta alteração também afecta o
modo de Entrada de idioma.

Ecrã

Menu 9.3

01
02
03
04
05

Poderá definir o formato de data, tal como
AAAA/MM/DD, DD/MM/AAAA, MM/DD/
AAAA.
(D: Dia / M: Mês / A: Ano)

Padrão de fundo (Menu 9.3.1)

06

pode seleccionar as imagens para o padrão de
fundo em modo de espera.

07

Acertar hora (Menu 9.1.3)

Temporizador de retroiluminação

Pode introduzir a hora actual.

Formato de hora (Menu 9.1.4)
Pode definir o formato de hora para 24 horas ou
12 horas.

Actualizar auto (Menu 9.1.5)
Seleccione Activado, o telefone irá actualizar
automaticamente os dados e a hora.

Permite-lhe definir a duração da iluminação do
ecrã.
(Desligado/10 segundos/20 segundos/30
segundos/60 segundos)

09
10

Brilho (Menu 9.3.3)
Poderá configurar o brilho do LCD: 100%, 80%,
60%, 40%
Definições
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Definições
Atalho para o ecrã inicial (Menu 9.3.4)

Texto de espera (Menu 9.3.9)

Seleccionar Ligado mostra as funcionalidades da
navegação em 4 direcções e da tecla do Menu
como fotografias no meio da janela de espera.

Se seleccionar Ligado, poderá editar o texto
apresentado em modo de espera.

Nome de rede (Menu 9.3.0)

Tema (Menu 9.3.5)
Altere rapidamente o aspecto geral do seu ecrã.

Se esta função estiver activada, o nome da rede
será apresentado no LCD.

Estilo do menu (Menu 9.3.6)

Calibragem do ecrã táctil (Menu 9.3.*)

O seu telefone oferece-lhe temas do menu
em grelha e em lista. Defina o estilo do menu
navegando e premindo OK.

Reinicie o seu ecrã táctil para uma maior
facilidade de utilização

Estilo do tipo de letra principal
(Menu 9.3.7)

Permite-lhe seleccionar o estilo de letra que
pretende.

Estilo de tipo de letra de
marcação (Menu 9.3.8)
O seu telefone proporciona-lhe quatro estilos de
marcação.
(Estilo música/Estilo relva/Estilo retalho)
Definições
60
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Conectividade

Menu 9.4

Bluetooth (Menu 9.4.1)
O Bluetooth permite a dispositivos móveis,
periféricos e computadores compatíveis nas suas
proximidades comunicar directamente entre si,
sem fios.
Este telefone suporta a conectividade Bluetooth
integrada, que permite ligá-los a auriculares
Bluetooth compatíveis, aplicações informáticas,
e outros.

SUGESTÃO! Perfil suportado: HSP, HFP, OPP,
BPP, FTP, SPP, A2DP, AVRCP, DUN, SAP, PBAP

SUGESTÃO! Quando receber dados de

outro dispositivo Bluetooth, o telefone pede
uma confirmação. Depois de confirmar a
transferência, o ficheiro é copiado para o seu
telefone.

ficheiros, o armazenamento é feito nas pastas
que se seguem:
- Vídeo (.3gp, mp4): Pasta Vídeos
- Imagem (.bmp, gif, jpg, png): Pasta
Imagens
- Som (.amr, wav, aac): Pasta Sons
- MP3 (.mp3): Pasta sons
- Documentos (.txt): Pasta Documentos

01

SUGESTÃO! Guarda um documento (txt)

06

02
03
04
05

até 160 caracteres em Recebidas (menu 5-2).

07
08

v Bluetooth ligado/desligado

Poderá activar ou cancelar a função Bluetooth.
v Lista de dispositivos
- L igar / Desligar: Depois de fazer o
emparelhamento com um auricular ou com
um auricular stereo, a ligação ao mesmo
faz-se automaticamente. Depois de fazer o
emparelhamento com o telefone, poderá
fazer a ligação por ftp a esse telefone.

09
10

Definições
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Definições
-N
 ovo: Permite procurar novos dispositivos
Bluetooth e adicioná-los à lista de
dispositivos emparelhados do seu telefone.
Quando seleccionar Adicionar novo, o seu
telefone irá começar a procurar dispositivos
Bluetooth ao seu alcance. Quando o
dispositivo com o qual pretende fazer o
emparelhamento aparecer na lista, prima
Parar.

SUGESTÃO! Se não encontrar o

equipamento que pretende depois de o
procurar, prima Actualizar para procurar
novamente.

Definições
62

Se transferir um ficheiro por bluetooth, o
ecrã passará ao modo de espera, devido à
transferência de ficheiros em fundo.
Desloque-se até ao dispositivo que
pretende e prima Emparelhar. Irá serlhe pedido para introduzir o código. O
código poderá ser qualquer código da
sua preferência (deverá utilizar o mesmo
código com todos os dispositivos) ou um
código predefinido pelo fabricante do
dispositivo com o qual está a tentar fazer
o emparelhamento. Consulte o Manual do
utilizador do dispositivo com o qual está
a iniciar o emparelhamento para ver se já
possui um código pré-determinado.

Poderá visualizar todos os dispositivos
com os quais o seu KF600 já estiver
emparelhado. Se aceder a dispositivos
emparelhados, pode aceder às opções
- Alterar o nome: Permite-lhe alterar
o nome do dispositivo Bluetooth
emparelhado, e a forma como é
apresentado no telefone.
- Definir como autorizado/Definir
como não autorizado: Permite-lhe
definir uma ligação autorizada entre
cada um dos dispositivos Bluetooth. Por
exemplo, se utilizar regularmente um
auricular Bluetooth com o seu telefone,
definir a ligação como autorizada significa
que o auricular irá ligar automaticamente
ao telefone de cada vez que ligar o auricular.
- Desactivar : Permite eliminar um
dispositivo Bluetooth emparelhado.
- Desactivar todos : Permite eliminar todos
os dispositivos Bluetooth emparelhados.
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v Definições Bluetooth

-A
 minha visibilidade: Indica se o seu
telefone será visível noutros dispositivos
Bluetooth.
- O meu nome: Poderá definir o nome do
dispositivo Bluetooth. O nome pré-definido
é LG KF600.
- O meu endereço: Permite visualizar o
endereço do seu dispositivo Bluetooth.

Rede (Menu 9.4.2)
Pode seleccionar uma rede que será registada
automática ou manualmente.

Selecção de rede (Menu 9.4.2.1)
Normalmente, a selecção de rede está definida
para Automático.
v Automático: Se seleccionar o modo
Automático, o telemóvel procura e selecciona
automaticamente uma rede por si. Quando
seleccionar Automático, o telemóvel guarda
a definição Automático mesmo quando está
desligado.

disponíveis e apresenta-as. Pode, então,
seleccionar a rede que pretende utilizar, caso
esta rede tenha um contrato de roaming com
o operador da sua rede anfitriã. O telefone
permite a selecção de outra rede, caso não
consiga aceder à rede seleccionada.
v Preferida: Pode definir uma lista de redes
preferidas e o telefone tenta efectuar primeiro
o registo, antes de tentar efectuar o registo
noutras redes. Esta lista é definida a partir
da lista de redes conhecidas predefinida no
telefone.

Ligação GPRS (Menu 9.4.2.2)
Pode definir o serviço GPRS, dependendo de
várias situações.
v Ligar
Se seleccionar este menu, o telefone irá
registar-se automaticamente numa rede
GPRS quando ligar o telefone. É possível iniciar
uma aplicação WAP ou ligação telefónica ao
PC, através da criação de uma ligação entre
o telefone, a rede e a transferência de dados.
Quando terminar a aplicação, a ligação GPRS
é encerrada mas o registo na rede GPRS
mantém-se.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Definições
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Definições
v Sempre que necessário

Se seleccionar este menu, a ligação GPRS
é estabelecida quando ligar o WAP ou um
serviço de aplicação, e encerrada quando
terminar a ligação WAP ou à aplicação.

Ponto de acesso (Menu 9.4.2.3)
v Ver: Visualizar o nome do ponto de acesso.
v Editar: Editar o nome do ponto de acesso.

SUGESTÃO! Alterações podem afectar
outros conteúdos.

Perfil de rede
v Ligações de dados
• Nome: Permite introduzir o nome da rede.
• Portador: Permite definir o serviço de
dados do portador.
1 Dados/2 GPRS
<Definições de dados>
Só são apresentadas se seleccionar as
definições de dados como um portador/
serviço.

- Marcar número: Introduza o número de
telefone a marcar para aceder à sua porta
WAP.
- ID de utilizador: Identidade de utilizador
para o seu servidor de acesso telefónico (e
NÃO da porta WAP).
- Palavra-passe: A palavra-passe pedida
pelo seu servidor de acesso telefónico (e
NÃO da porta WAP) para a sua identificação.
- Tipo de chamada: Seleccione o tipo de
chamada de dados: analógica ou digital
(RDIS)
- Velocidade da chamada: Consiste na
velocidade da sua ligação de dados: 9.600
ou 14.400 (depende do operador)
- Tempo de inércia: Tem de introduzir um
tempo de espera.
Após a introdução do tempo, o serviço de
navegação WAP deixa de estar disponível
caso não exista qualquer entrada ou
transferência de dados.

Definições
64
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- S ervidor principal: Introduza o endereço
IP do servidor DNS principal a que acede.
- Servidor secundário: Introduza o
endereço IP do servidor DNS secundário a
que acede.
<Definições GPRS>
As definições do serviço só estão disponíveis
quando o GPRS é escolhido como um serviço
de portador.
- APN: Introduza o APN do GPRS.
- ID de utilizador: Identificação do
utilizador junto do seu servidor APN.
- Palavra-passe: A palavra-passe pedida
pelo seu servidor APN.
- Servidor principal: Introduza o endereço
IP do servidor DNS principal a que acede.
- Servidor secundário: Introduza o
endereço IP do servidor DNS secundário a
que acede.

Pode seleccionar um modo de serviço de dados
e armazenamento de massa.
Quando terminar a utilização da memória
do telefone, clique em Sair e execute os
procedimentos que se seguem.
CUIDADO!
Antes de remover o cabo, é necessário clicar em
Sair. Caso contrário não se garante a integridade
dos dados transferidos.

01
02
03
04
05
06
07

1	Clique na área de notificação.

08

[Desligar ou ejectar o hardware]

2 	Seleccione o dispositivo de armazenamento

de massa USB, clique em Parar.
Irá surgir a mensagem que se segue: Pode
remover o Dispositivo de armazenamento de
massa USB do sistema com segurança
3 De seguida retire o cabo.

09
10

Definições

F600_Open_Portugal_0319.indd

Ligação USB (Menu 9.4.3)
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Definições
Chamadas

Menu 9.5

Pode configurar o menu correspondente a uma
chamada.

Desvio de chamadas (Menu 9.5.1)

Definições
66

O serviço de desvio de chamadas permite
desviar as chamadas de voz, chamadas de
fax e chamadas de dados recebidas para
outro número. Para mais detalhes, consulte o
fornecedor de serviços.
v Todas as chamadas de voz
Desvia todas as chamadas de voz.
v Se ocupado
Desvia as chamadas de voz quando o
telemóvel está ocupado.
v Se não for atendida
Desvia as chamadas de voz que não atende.
v Se não acessível
Desvia as chamadas de voz quando o
telemóvel está desligado ou sem cobertura de
rede.
v Todas as chamadas de dados
Desvia para um número com ligação a um PC.
v Todas as chamadas de fax
Desvia para um número com uma ligação de
fax.

v Desactivar todos

Cancela todo o serviço de desvios.
Os submenus
Os menus Desvio de chamada têm os submenus
abaixo apresentados.
- Activar
Activa o serviço correspondente.
Para número do correio de voz
Reencaminha para centro de mensagens. Esta
função não é apresentada nos menus Todas as
chamadas de dados e Todas as chamadas de fax.
Para outro número
Introduza o número para o desvio.
Para número preferido
Pode consultar 5 números desviados recentes.
- Desactivado
Desactiva o serviço correspondente.
- Ver estado
Visualizar o estado do serviço correspondente.
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Modo de atendimento (Menu 9.5.2)

Chamada em espera (Menu9.5.4)

v Abrir deslizando

(depende da rede)

01

Se seleccionar este menu, poderá atender
uma chamada deslizando o telefone.
v Qualquer tecla
Se seleccionar este menu, pode receber uma
chamada premindo qualquer tecla excepto
e [Terminar].
v Apenas tecla aceitar
Se seleccionar este menu, pode receber uma
chamada premindo apenas a tecla s
[Enviar].

v Activar

02

Enviar o próprio número (Menu 9.5.3)
(depende da rede e da subscrição)
v Definido pela rede

F600_Open_Portugal_0319.indd

03
04
05
06
07

Aviso de minutos (Menu 9.5.5)
Se seleccionar Ligado, poderá verificar a duração
da chamada através de um sinal sonoro, emitido
a cada minuto da chamada.

Remarcação automática (Menu 9.5.6)

08
09
10

v Activado

Quando esta função está activada, o telemóvel
tenta remarcar automaticamente em caso de
falha ao efectuar uma chamada.
v Desactivado
O seu telemóvel não efectua quaisquer
tentativas de remarcação quando a chamada
original não é estabelecida.

Definições

Se seleccionar esta opção, pode enviar o seu
número de telemóvel em função do serviço
de linha dupla, como linha 1 ou linha 2.
v Activado
Pode enviar o seu número de telemóvel para
terceiros.
O seu número de telemóvel será apresentado
no telefone do destinatário.
v Desactivado
O seu número de telemóvel não é
apresentado.

Se seleccionar Activar, poderá aceitar uma
chamada em espera (a receber).
v Desactivado
Se seleccionar Cancelar, não pode identificar a
chamada em espera (a receber).
v Ver estado
Apresenta o estado da Chamada em espera.
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Definições
Enviar DTMF (Menu 9.5.7)

5	Pode introduzir o código PUK até 10 vezes.

Pode enviar tons de toque no decorrer de uma
chamada activa para controlar a sua caixa de
correio de voz ou outros serviços telefónicos
automatizados.

Segurança

Menu 9.6

Pedido de código PIN (Menu 9.6.1)

Definições
68

Neste menu, pode definir o telefone para que
peça o código PIN do seu cartão SIM quando é
ligado.
Se esta função estiver activada, é-lhe pedido que
introduza o código PIN.
1	Seleccione o pedido do código PIN no menu
das definições de segurança e prima OK.
2 Activar/Desactivar.
3	Se pretender alterar esta definição, tem
de introduzir o código PIN quando liga o
telemóvel.
4	Se introduzir o código PIN errado mais do
que 3 vezes, o telemóvel é bloqueado. Se
o PIN bloquear, tem de introduzir o código
PUK.

Se introduzir o código PUK errado mais de
10 vezes, não poderá desbloquear o seu
telefone. Deverá contactar o seu fornecedor
de serviços.

Bloqueio do telefone (Menu 9.6.2)
Pode utilizar o código de segurança para evitar
a utilização não autorizada do telefone. Sempre
que ligar o telefone, é-lhe pedido para introduzir
o código de segurança caso o bloqueio do
telemóvel esteja definido para Ao ligar.
Se definir o bloqueio do telemóvel para Quando
trocar de SIM, é-lhe pedido para introduzir o
código de segurança apenas quando muda o
cartão SIM.

Bloqueio do teclado táctil (Menu 9.6.3)
Se activar esta função, o teclado táctil será
bloqueado.
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Barramento de chamadas (Menu 9.6.4)
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v Alterar palavra-passe

Pode alterar a palavra-passe do serviço de
barramento de chamadas.
Os submenus:
- Activar
Permite pedir à rede para activar a restrição de
chamadas.
- Desactivado
Desactivar a restrição de chamadas
seleccionada.
- Ver estado
Visualizar se o barramento das chamadas está
activo ou não.

01

Número de marcação fixa (Menu 9.6.5)

09

(depende do SIM)
Pode limitar as chamadas efectuadas aos
números de telefone seleccionados. Os números
estão protegidos pelo código PIN2.
v Activado
Pode limitar as chamadas efectuadas aos
números de telefone seleccionados.
v Desactivado
Pode cancelar a função de marcação fixa.
v Ver como lista
Pode visualizar a lista de números guardados
como número de marcação fixa.

02
03
04
05
06
07
08

10

Definições

O serviço de Barramento de chamadas
impede o telefone de efectuar ou receber uma
determinada categoria de chamadas. Esta
função requer a palavra-passe de barramento
de chamadas. Pode visualizar os submenus
seguintes.
v Todas as efectuadas
O serviço de barramento para todas as
chamadas efectuadas.
v Internacionais efectuadas
O serviço de barramento para todas as
chamadas internacionais efectuadas.
v Internacionais efectuadas, excepto
para o país de origem
O serviço de barramento para todas as
chamadas internacionais efectuadas excepto
rede no país de origem.
v Todas as recebidas
O serviço de barramento para todas as
chamadas recebidas.
v Recebidas quando no estrangeiro
O serviço de barramento para todas as
chamadas recebidas quando em roaming
v Desactivar todos os barramentos
Pode cancelar todos os serviços de
barramento.
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Definições
Alterar códigos (Menu 9.6.6)
PIN é a abreviatura do Número de Identificação
Pessoal (Personal Identification Number) para
impedir a utilização por pessoas não autorizadas.
Pode alterar os códigos de acesso: código de
segurança, código PIN1, código PIN2.
1	Se pretender alterar o código de segurança/
PIN1/PIN2, introduza o código original e
prima OK.
2	Introduza o novo código PIN/PIN2/Código de
segurança e verifique.
Menu 9.7

Definições

Permite-lhe utilizar apenas as funções do
telefone que não requerem a utilização ‑da rede
sem fios sempre que se encontrar num avião
ou em locais onde não é permitido utilizar redes
sem fios.
Se activar o modo de avião, será apresentado o
ícone no ecrã em vez do ícone do sinal de rede.
v Ligado: Não é possível efectuar (ou receber)
quaisquer chamadas, incluindo chamadas de
emergência, ou utilizar outras funções que
requerem cobertura de rede
v Desligado: Permite-lhe desactivar o modo
de voo e reiniciar o seu telefone para aceder à
rede.

Menu 9.8

Se definir como Activado, poderá economizar
energia sempre que não utilizar o telefone.

Repor

Menu 9.9

Pode iniciar todas as predefinições de fábrica. Irá
necessitar do código de segurança para activar
esta função.

Gestor de memória

Modo de voo

70

Poupança de energia

Menu 9.0

Pode verificar o espaço disponível e a utilização
de memória de cada um dos repositórios, da
memória interna e da memória externa. Pode ir
para o menu de cada repositório.
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Acessórios
Existem inúmeros acessórios para o seu telemóvel. Pode seleccionar estas opções de acordo com as
suas necessidades de comunicação pessoais.

Auricular,
microfone e
auscultadores de
música sem fios
controlador combo

Acumulador
standard

03
04
05
06

controlo do leitor de música, controlo de
volume, botão Reter e microfone.

Este carregador permite
carregar a bateria
quando se encontra fora
de casa ou do escritório.

07

Manual do utilizador

08
09
10

Cabo de dados/CD

KF600

Pode ligar o seu
telemóvel ao PC para
trocar os dados entre os
dois.

PORTUGUÊS
ENGLISH

SUGESTÃO! Utilize sempre acessórios
originais LG.

SUGESTÃO! Caso não o faça pode invalidar
a garantia.

SUGESTÃO! Os acessórios poderão variar de
região para região; contacte a nossa empresa
ou agente de serviços na sua região para mais
informações.

Acessórios

F600_Open_Portugal_0319.indd

02

v Auricular stereo
v Controlador: Botão Atender e Desligar,

Adaptador de
Viagem

01

71
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Serviço de rede

Dados técnicos

O telefone sem fios descrito neste guia está
aprovado para utilização em redes GSM 900,
DCS 1800, PCS1900.

Geral

A uma série de funções incluídas neste guia
designa-se Serviços de Rede. Trata-se de serviços
especiais aos quais pode aceder através do seu
fornecedor de serviços sem fios. Antes de poder
usufruir de qualquer um destes Serviços de
Rede, deverá subscrever os mesmos através do
seu fornecedor de serviços e obter instruções
relativamente à sua utilização pelo seu
fornecedor de serviços.

Nome do produto: KF600
Sistema: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Temperatura ambiente
Máx.: +55°C (em espera)/
+45°C (em carregamento)
Mín.: -10°C

Serviço de rede
72
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Directrizes para uma utilização segura e eficiente
Leia estas orientações básicas. O incumprimento
destas orientações básicas pode dar origem
a situações perigosas ou ilegais. Este manual
contém outras informações, mais detalhadas.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente
74

ATENÇÃO!
• Os telemóveis têm de ser sempre desligados
nos aviões.
• Não segure o telemóvel enquanto conduz.
• Não utilize o telemóvel próximo de estações
de serviço, depósitos de combustível, fábricas
de produtos químicos ou trabalhos com
explosivos.
• Para sua segurança, utilize APENAS as baterias
e os carregadores ORIGINAIS especificados.
• Não manuseie o telefone com as mãos
molhadas, enquanto está a ser carregado.
Pode provocar choques eléctricos ou danificar
seriamente o seu telemóvel.
• Mantenha o telefone num local seguro,
fora dos alcance das crianças. Inclui peças
pequenas que, se desprendidas, podem
resultar em risco de sufocação.

CUIDADO!
• Desligue o telemóvel em qualquer área
onde seja obrigatório por regulamentações
especiais. Por exemplo, não utilize o telefone
em hospitais, pois pode afectar equipamento
médico sensível.
• A chamada de emergência pode não estar
disponível em todas as redes móveis. Por
conseguinte, nunca deve depender apenas
do telemóvel para fazer chamadas de
emergência.
• Utilize apenas acessórios ORIGINAIS para evitar
danos no seu telemóvel.
• Todos os transmissores de rádio acarretam
riscos de interferência com aparelhos
electrónicos existentes nas proximidades.
Pequenas interferências podem afectar
televisores, rádios, computadores, etc.
• As baterias devem ser descartadas de acordo
com a legislação vigente.
• Não desmonte o telemóvel ou a bateria.
• Para evitar o risco de explosão, não substitua a
bateria por um tipo de bateria incorrecto.
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Leia estas orientações básicas. O incumprimento
destas orientações básicas pode dar origem
a situações perigosas ou ilegais. Este manual
contém outras informações, mais detalhadas.

Exposição a energia de
rádio-frequência

F600_Open_Portugal_0319.indd

os níveis de SAR dos vários modelos de
telemóveis LG, todos eles foram concebidos
de forma a responder às directrizes relevantes
para a exposição a ondas de rádio.
v O limite da SAR recomendado pela
International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em
média por dez (10) gramas de tecido.
v O valor de SAR mais elevado para este
modelo de telefones, de acordo com os testes
da DASY4, relativamente à sua utilização ao
ouvido, é de 0.471 W/kg (10g), e, quando
utilizado junto ao corpo, é de 0.743 W/kg
(10g).
v As informações de dados da VEA para os
residentes em países/regiões que adoptaram
o limite de VEA recomendado pelo Institute of
Electrical and Electronics Engineers (IEEE) são
de 1.6 W/kg em média por um (1) grama de
tecido (por exemplo, EUA, Canadá, Austrália e
Formosa).
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Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Informações sobre a exposição a ondas
de rádio e a Velocidade Específica de
Absorção (VEA)
Este modelo de telefone, o KF600, foi concebido
para estar conforme os requisitos de segurança
aplicáveis para a exposição a ondas de rádio.
Estes requisitos baseiam-se em directrizes
científicas, que incluem margens de segurança
concebidas para garantir a protecção de todas
as pessoas, independentemente da sua idade e
estado de saúde.
v As directrizes da exposição a ondas de rádio
utilizam uma unidade de medição conhecida
como Velocidade Específica de Absorção, ou
SAR. Os testes de SAR realizam-se utilizando
métodos normalizados com o telemóvel a
transmitir ao seu mais alto nível de potência
certificada em todas as bandas de frequência
utilizadas.

v Embora existam muitas diferenças entre

75
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Directrizes para uma utilização segura e eficiente
Cuidados e manutenção do produto
ATENÇÃO!
Utilize apenas baterias, carregadores e
acessórios aprovados para utilização com este
modelo de telefone específico. A utilização de
quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer
aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e
pode ser perigoso.
v Não desmonte esta unidade. Leve-a um

Directrizes para uma utilização segura e eficiente
76

técnico de assistência qualificado quando
necessitar de qualquer reparação.
v Mantenha o equipamento afastado de outro
equipamento electrónico, como televisores,
rádios ou computadores pessoais.
v A unidade deve ser mantida afastada de
fontes de calor, tais como irradiadores ou
fogões.
v Nunca coloque o telemóvel num forno
microondas, uma vez que provoca a explosão
da bateria.
v Não a deixe cair.

v Não sujeite esta unidade a vibrações

mecânicas ou choques.
v O revestimento do telemóvel pode ser

danificado se for coberto por papel ou vinil.
v Não utilize substâncias químicas fortes (tais

como álcool, benzina, solventes, etc.) ou
detergentes para limpar o telefone. Existe o
risco de provocar incêndios.
v Não sujeite esta unidade a fumo ou pó
excessivo.
v Não mantenha o telemóvel próximo de
cartões de crédito ou títulos de transporte;
pode afectar as informações constantes das
bandas magnéticas.
v Não toque no ecrã com objectos pontiagudos,
pois poderá danificar o telefone.
v Não exponha o telefone a líquidos ou
humidade.
v Utilize acessórios, tais como auscultadores
e auriculares, com precaução. Certifiquese de que os cabos estão correctamente
acomodados, e não toque na antena
desnecessariamente.
v Retire o cabo de dados antes de ligar o
telefone.
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Segurança na estrada

Todos os telemóveis podem sofrer interferências
que podem afectar o seu desempenho.
v Não utilize o telefone próximo de
equipamento médico sem pedir autorização.
Evite colocar o telefone junto a pacemakers
(i.e., no bolso da camisa).
v Os telefones podem interferir com alguns
aparelhos auditivos.
v Pequenas interferências podem afectar
televisores, rádios, computadores, etc.

Verifique a legislação e as disposições
regulamentares relativamente à utilização de
telemóveis nas áreas onde conduz.
v Não segure no telemóvel enquanto conduz.
v Preste total atenção à condução.
v Utilize um kit mãos livres, se disponível.
v Encoste e estacione antes de fazer ou atender
uma chamada, se assim o exigirem as
condições de condução.
v A energia de RF pode afectar alguns sistemas
electrónicos do seu veículo motorizado, tais
como o auto-rádio ou o equipamento de
segurança.
v Se o seu veículo estiver equipado com
airbag, não o obstrua com equipamento sem
fios instalado ou portátil. Poderá provocar
ferimentos graves devido a um desempenho
inadequado.
Se estiver a ouvir música no exterior, certifiquese de que o volume se encontra num nível
razoável, de modo a perceber o que se passa
à sua volta. Este factor é particularmente
importante sempre que tentar atravessar a rua.
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Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Equipamento electrónico
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Directrizes para uma utilização segura e eficiente
Evite provocar danos auditivos

Em aviões

Poderá provocar danos auditivos se estiver
exposto a sons de volume elevado, por longos
períodos de tempo. Recomendamos, por isso,
que não ligue ou desligue o telefone junto ao
ouvido. Também recomendamos a utilização de
volumes de música e de chamadas de acordo
com um nível razoável.

Os dispositivos sem fios podem provocar
interferências em aviões.
v Desligue o telefone antes de embarcar num
avião.
v Não o utilize em terra sem a permissão da
tripulação.

Área de explosão

Mantenha o telefone num local seguro, fora dos
alcance das crianças. Inclui peças pequenas que,
se desprendidas, podem resultar em risco de
sufocação.

Não utilize o telefone em locais onde estejam
a decorrer explosões. Respeite os dispositivos
regulamentares e siga eventuais regulamentos
ou regras.

Atmosferas potencialmente
explosivas
Directrizes para uma utilização segura e eficiente

v Não utilize o telefone em postos de

78
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abastecimento. Não utilize o telefone perto de
combustíveis ou produtos químicos.
v Não transporte ou guarde gases inflamáveis,
líquidos ou explosivos no compartimento
do seu veículo que contém o telemóvel e os
acessórios.
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Crianças

Chamadas de emergência
A chamada de emergência pode não estar
disponível em todas as redes móveis. Por
conseguinte, nunca deve depender apenas do
telemóvel para fazer chamadas de emergência.
Verifique junto do seu fornecedor de serviços
local.
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Informações e cuidados com a
bateria
v Não é necessário descarregar completamente

F600_Open_Portugal_0319.indd

frios, pois pode deteriorar o desempenho da
bateria.
v Para evitar o risco de explosão, não substitua a
bateria por um tipo de bateria incorrecto.
v Elimine as baterias usadas de acordo com as
instruções do fabricante.
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a bateria antes de recarregá-la. Ao contrário
de outros tipos de bateria, não existe qualquer
efeito de memória que possa comprometer o
desempenho da bateria.
v Utilize apenas baterias e carregadores LG.
Os carregadores LG foram concebidos para
maximizar a vida da bateria.
v Não desmonte ou provoque curto-circuitos na
bateria.
v Mantenha os contactos metálicos da bateria
limpos.
v Substitua a bateria quando deixar de ter um
desempenho aceitável. A bateria pode ser
recarregada centenas de vezes até precisar de
ser substituída.
v Carregue a bateria caso não tenha sido
utilizada por um longo período de tempo,
para maximizar a sua capacidade.
v Não exponha o carregador da bateria à luz
directa do sol nem o utilize em condições de
grande humidade, tais como a casa de banho.

v Não deixe a bateria em locais quentes ou
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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

6

1

KF600
QUICK REFERENCE GUIDE
WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

7
8

2

9

3
4
5

For more details, please refer to the User Guide.
1. Main screen
2. InteractPad™
3. Clear key
4. Call key
5. End/Power key

6. Charger, Cable,
Handsfree connector
7. Volume
8. MP3 Player
9. Capture button

Your standby screen

MP3 player

Whenever your KF600 isn’t in use it’ll return to your
standby screen. From here you access menu options,
make a quick call and change your profile - as well as
many other things.
Your KF600 has two screens, a touchscreen and a main
screen. You can determine what you see on the main
screen using the smaller touchscreen beneath it.

Your LG KF600 has a built-in MP3 player so you can
play all your favourite music.
vA
 ll songs: Contains all of the songs you have on
your phone.
vM
 y playlist: Contains any playlists you have
created as well as On the go list, Recent songs,
and Favourite songs.
vS
 ettings: Adjust your music settings.

The main menu
The main menu provides nine menu options.
To open the menu:
.
1. Touch
2. The main menu will appear on the main screen.
The touchscreen will display four directional arrows.
3. Touch the arrows to move around the main menu one
icon at a time.
4. When the option you require is circled, touch OK to
open.
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Playing a song
1. Choose MP3 Player.
2. Select All songs and then the song you want to
play. Touch .
to pause the song.
3. Touch
4. Touch
to skip to the next song.
5. Touch to skip to the previous song.
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6. Touch mp3 side key M to hide the music player
screen so that you can continue using your phone as
normal while music is playing.
7. Touch
to stop the music and return to the music
menu.

Camera
Using the camera module built in your phone, you
can take pictures or record videos. Additionally, you
can send photos to other people and select photos as
wallpaper.
Tip
• When using the camera, power consumption increases.
If this icon
appears on the wallpaper, indicating low
battery, recharge the battery before use.

• To take a picture Albums.
Hold down the camera C button. The camera will be
ready to use and you may want to rotate the screen into
a horizontal position.
- To take clear pictures, press the camera C button
while holding the camera without any movement.

Video camera
1. Select Video camera menu.
2. Video camera settings menu is the same with Photo
camera settings, except following items:
v Video mode [ ]: Allows you to set to send a video
file through MMS or General.
v Resolution [ ]: You may select the following
resolution: 320x240, 176x144 .

v Auto scan: If you select "Auto Scan Now?" On,

FM radio
You can search radio stations and enjoy listening to the
radio.
Tip
• To improve the radio reception, extend the headset cord
which functions as the FM antenna.

1. Press the corresponding number key of a channel to
store the currently selected radio station into.
2. After presetting radio channels, you can listen to
other channel by pressing the corresponding number
key (short press).
3. You can access the following option menus by
pressing the left soft key l [Options].
v Edit freq: You can adjust frequency and change the
radio station in the selected channel. You can change
the frequency 0.1 MHz at a time with l, r and
number keys.
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- Appropriately adjust distance to the object that you
want take a picture of (more than 50 cm).
- Handle carefully since the camera is vunerable to
shock and use a soft cloth when cleaning the camera
lens.
- Do not disassemble or modify the camera as this may
lead to fire or malfunctioning.
- Auto Focus function is enabled when taking a picture.
Press the camera C button half way to adjust focus.

4

automatically set the radio channel. And When "Save
this Station?" message will be popped up, if you select
Yes, the selected frequency will be stored.
v Listen via speaker: Select this to listen to the radio
through the built-in speaker. To turn off the speaker,
select "Listen via headset" in the [Options]
v Station info: You can view the radio station information.

Voice recorder
You can record voice memo.

Record
1. Press to start recording. Once recording is started,
the message Recording and the counter is displayed.
2. If you want to pause or resume recording, press left
soft key or OK key.
3. If you want to finish recording, press right soft key
Stop.
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GARANTIA

É imprescindivel a apresentação desta garantia e da factura de compra.
É imprescindivel
a apresentaçãodesta
desta garantia
e da factura
de compra.
É imprescindivel
a apresentação
garantia
e da factura
de compra.
NOME E APELIDOS

NOME E APELIDOS
NORADA

NORADA

C. POSTAL

C. POSTAL

CIDADE

CIDADE

TELEFONE

MODELO

LOCALIDADE
DATADE COMPRA

TELEFONE
MODELO

LOCALIDADE

DATADE COMPRA
N°SÉRIE

N°SÉRIE

ESTABELECIMENTO VENDEDOR

ESTABELECIMENTO VENDEDOR

ASSINATURA, DATA E CARIMBO DO ESTABELECIMENTO VENDEDOR

ASSINATURA, DATA E CARIMBO DO ESTABELECIMENTO VENDEDOR

MUITO IMPORTANTE

• 	Utllize apenas Serviços Técnicos Oficiais Identificados com a marca “LGSERVIÇO TÉCNICO OFICIAL”.
• Apresente sempre a factura de compra junto com o certificado de garantia.
• 	A LG ELECTRONICS PORTUGAL procura a sua satisfação com esta garantia, Se você não estiver contente com
o atendimento recebido nas reparações do seu aparelho, não hesite em entrar em contacto com a LG, pelo
tel: 808 785 454
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CERTIFICADO DE GARANTIA
REQUISITOS PARA A VALIDADE DA GARANTIA

1. 	Para poder beneficiar da garantia, é IMPRESCINDÍVEL a apresentação do certificado de Garantia e da factura de
compra.
1.1. N
 o período pré- venda (loja), esta deverá conter o número de garantia, modelo do aparelho e número de série
do mesmo.
1.2. No período de garantia (cliente), deverá estar preenchida em todos os seus pontos, e será REQUISITO IMPRESCINDÍVEL anexar a factura de compra.
2. Para que a garantia seja válida, é IMPRESCINDÍVEL que o cliente ou a loja preencham, no momento de efectuar a
aquisição, todos os campos indicados na mesma.
3. Os benefícios da garantia só serão válidos se os Serviços Técnicos Oficiais que a LG ELECTRONICS PORTUGAL tem
estabelecidos na sua Rede de Assistência Técnica forem utilizados.
4. O aparelho deve ser utilizado seguindo as instruções que são especificadas no seu manual.

COBERTURA DA GARANTIA

• A garantia é aplicada aos modelos de Telefones GSM.
• 	O período de garantia é o seguinte:
– Terminais e Acessórios : 2 Anos.
– Baterias : 1 Ano.
– D. O. A. : 30 Dias.
• 	A aplicação da garantia começa a partir da data de aquisição (data da factura).

EXCLUSÕES DA GARANTIA

• Falta de cumprimento de qualquer um dos requisitos do ponto anterior.
• 	Qualquer componente ou acessório interior ou exterior do aparelho, que não esteja especificado e incluído neste
certificado de garantia.
• A colocação em funcionamento e demonstrações de funcionamento ao utente.
• 	Se a avaria for produzida por incêndio, inundação, agentes meteorológicos, pancadas, achatamento ou aplicação
de voltagem ou energia inadequada.
• 	Os danos pelo tratamento inadequado, incluindo os de transportes, deverão ser reclamados na presença do pessoal
da Companhia de Transportes, razão pela qual convém inspeccionar os pacotes antes de dar a conformidade às
guias de entrega correspondentes.
• 	As avarias ocorridas por danos físicos, tais como carcaças, plásticos, pinturas, esmaltes, vidros, embelezadores e
similares.
• 	Os produtos devido ao mal uso, quando as instruções de funcionamento e manuseamento que vão com cada
aparelho não forem observadas.
• Pela utilização de acessórios inadequados no aparelho.
• Os aparelhos que não tenham identificado o número de fábrica ou que este tenha sido alterado ou apagado.
• Quando o número de série do aparelho não coincidir com o número constante do certificado de garantia.
• Se o aparelho for reparado ou manipulado por pessoal não autorizado pela LG ELECTRONICS PORTUGAL
• 	As avarias ocorridas por causa do uso normal do aparelho, tais como desgaste de cabeças de vídeo, limpezas, etc.
• Os trabalhos de manutenção próprios de cada aparelho.
• 	Quando a avaria ocorrer por causa de um componente ou acessório interno ou externo ao aparelho não incluído
ou especificado neste certificado de garantia.

NOTA IMPORTANTE

• D
 urante o tempo que durar a reparação, não serão pagos danos e prejuízos pelo tempo em que o aparelho estiver fora
de serviço.
• 	A LG ELECTRONICS PORTUGAL não é responsável pelos danos que um aparelho possa causar a elementos
externos.
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