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Manual do Utilizador do GS155

- Português
Este manual irá ajudá-lo a compreender o seu novo telemóvel. Fornece-lhe explicações
úteis sobre as funções do seu telefone.
Parte do conteúdo deste manual poderá apresentar diferenças em relação ao seu telefone,
dependendo do software do telefone ou do seu operador.

Eliminação do seu equipamento antigo
1 A apresentação deste símbolo do contentor do lixo com
uma cruz junto a um produto significa que o mesmo se
encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2002/96/
CE.
2 Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser
eliminados em separado, e não juntamente com os
resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha
selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
3 A eliminação correcta do seu dispositivo 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 dispositivo usado, contacte as autoridades locais,
os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o
produto.

Conhecer o seu telefone

Auricular

Teclas de
navegação

Ecrã

Utiliza-se para um
acesso rápido às
funções do telemóvel.

Teclas de atalho
Cada uma destas teclas
executa as funções
indicadas pelo texto no
ecrã, imediatamente
acima.

Tecla de chamada
Mostra a lista de
chamadas, inicia
chamadas e atende
chamadas recebidas.
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Tecla Terminar/
Ligar e desligar
Permite-lhe ligar e
desligar o telemóvel,
terminar chamadas ou
regressar ao modo de
espera.

Instalar um cartão de memória
Retire a tampa da bateria, pressione ligeiramente a ranhura para o cartão de memória e
abra-a. Coloque o cartão microSD no suporte de cartão. Certifique-se de que a zona de
contactos dourados está virada para baixo. Para remover o cartão microSD, puxe-o com
cuidado na direcção oposta. O GS155 suporta cartões de memória até 2 GB.

3

Instalação do cartão SIM e carregamento da
bateria
Instalação do cartão SIM
Sempre que se inscrever numa rede celular, é-lhe fornecido um cartão SIM plug-in com os
dados da sua subscrição, tais como o seu PIN, quaisquer serviços opcionais disponíveis,
entre outros.

Atenção! › O cartão SIM plug-in e os seus contactos poderão ser facilmente danificados por
riscos ou dobras, pelo que deve ter cuidado com o manuseamento, inserção ou
remoção do cartão. Mantenha os cartões SIM fora do alcance das crianças.

› Cartão SIM suportado:
2 G [1,8 v / 3V]
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Ilustrações
1
2
3
4
5
6

Abra a tampa da bateria
Retire a bateria
Insira o seu cartão SIM
Insira a bateria
Feche a tampa da bateria
Carregue a bateria

AVISO: Não retire a bateria quando
o telefone estiver ligado, pois poderá
danificar o telefone.
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Mapa do menu
1 Mensagens

2 Contactos

3 Reg. de cham.

1 Nova mensagem
2 Recebidas
3 Rascunhos
4 Chat box
5 A enviar
6 Enviadas
7 Ouvir Voice-mail
8 Difusão celular
9 Modelos
0 Definições

1 Procurar
2 Novo contacto
3 Marcações rápidas
4 Copiar todos
5 Eliminar todos
6 Estado da memória
7 Informações

1 Todas as cham.
2 Cham. perdidas
3 Efectuadas
4 Recebidas
5 Duração chamadas

4 Jogos

5 Meus Fich.

6 Multimedia

1 Space ball

1 Imagens
2 Sons
3 Outros

1 Câmara
2 Leitor MP3
3 Rádio FM

7 Utilitários

8 Agenda

9 Definições

1 Lanterna
2 Chamada falsa
3 Calculadora
4 Cronómetro
5 Conver. Unidade
6 Fuso horário

1 Alarme
2 Calendário
3 Notas

1 Perfis
2 Data e hora
3 Idioma
4 Visor
5 Chamadas
6 Bloq. Auto. Do tecl.
7 Segurança
8 Poupança de energia
9 Ligação USB
0 Selecção de rede
* Repor definições
# Estado da memória
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Ligar e desligar o seu telemóvel
1 Prima continuamente a tecla Terminar até ligar a corrente.
2 Prima continuamente a tecla Terminar até desligar a corrente.

Fazer uma chamada
1 Introduza o número utilizando o teclado. Para eliminar um dígito, prima a tecla Eliminar.
para iniciar a chamada.
2 Prima
.
3 Para terminar a chamada, prima

SUGESTÃO! Para introduzir + para fazer uma chamada internacional, prima continuamente 0.

Fazer uma chamada a partir dos seus contactos
1 Prima
contactos no ecrã de espera e seleccione “Procurar” para abrir o livro de
endereços.
2 Utilizando o teclado, introduza a primeira letra do contacto para o qual pretende fazer a
chamada. Por exemplo, para Office, prima 6 três vezes.
3 Para percorrer os contactos, utilize as teclas de navegação para cima e para baixo, e para
percorrer os diferentes números, utilize a tecla de navegação esquerda e direita.
4 Prima
para iniciar a chamada.

SUGESTÃO! Pode alterar as definições do seu telefone para atender as suas chamadas de
diferentes formas. Prima a tecla Menu, seleccione Definições e escolha Chamada. Seleccione
Modo de atendimento e escolha Qualquer tecla ou apenas a tecla Enviar.
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Atender e rejeitar uma chamada
Quando o seu telefone tocar, prima a tecla Aceitar ou premir
para atender a chamada.
Quando o seu telefone estiver a tocar, seleccione Silencioso para silenciar o toque. Esta
função é adequada se se esquecer de alterar o seu perfil para Silencioso antes de uma
reunião.
Prima
ou Rejeitar para rejeitar a chamada.

SUGESTÃO! Pode alterar as definições do seu telefone para atender as suas chamadas de
diferentes formas. Prima a tecla Menu, seleccione Definições e escolha Chamada. Seleccione
Modo de atendimento e escolha Qualquer tecla ou apenas a tecla Enviar.

Alterar as definições de chamadas
Pode configurar o menu correspondente a uma chamada. Prima a tecla Menu, seleccione
Definições e escolha Segurança.
• Barramento de chamadas – Seleccione quando pretende barrar as suas chamadas.
• Número de marcação fixo – Seleccione uma lista de números que poderá contactar a partir
do seu telefone. Irá necessitar do código PIN2 do seu operador. Só pode contactar, a partir
do seu telefone, os números incluídos na lista de marcação fixa.
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Introdução de texto
Pode introduzir caracteres alfanuméricos utilizando o teclado do telefone. Por exemplo,
para guardar nomes em Contactos, escrever uma mensagem e criar eventos no calendário, é
necessário introduzir texto. O telefone tem disponíveis os seguintes métodos de introdução:
modo previsível T9, modo ABC manual e modo 123.

Nota: alguns campos podem permitir apenas um modo de introdução de texto (p. ex., o
número de telefone nos campos do livro de endereços).

Modo previsível T9
O modo previsível T9 utiliza um dicionário integrado para reconhecer as palavras que
escreve, com base nas sequências de teclas que premir. Basta premir a tecla numérica
associada à letra que pretende introduzir, e o dicionário irá reconhecer a palavra assim que
forem introduzidas todas as letras. Pode utilizar a tecla
para navegar nas possíveis
palavras que correspondam às teclas premidas.
Modo ABC manual
Este modo permite-lhe introduzir letras premindo a tecla com a letra necessária uma, duas,
três ou quatro vezes até que a letra seja apresentada no ecrã.
Modo 123
Introduza os números com um toque de tecla por número. Também pode adicionar números
enquanto se encontra em modo de letras, premindo continuamente a tecla pretendida.
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Mensagens Menu 1
O GS155 inclui funções relacionadas com SMS (mensagens de texto).

Enviar uma mensagem
1 Irá abrir um novo editor de mensagens. O editor de mensagens torna a escrita de SMS
intuitiva. Por predefinição, o editor de mensagens encontra-se no modo SMS.
2 Introduza a sua mensagem utilizando o modo previsível T9 ou o modo Abc manual. Pode
alterar o modo de introdução de texto premindo
.
3 Prima Opções e escolha Inserir para adicionar um símbolo, modelo, contacto ou cartão
de visita.
4 Prima Opções e seleccione Enviar para.
5 Introduza o número de telefone ou prima Opções e seleccione Contactos ou lista de
Contactos recentes para abrir a sua lista de contactos. Pode adicionar diversos contactos.
6 Prima Opções e seleccione Enviar.

Contactos Menu 2
Procurar um contacto
Pode procurar um contacto na sua lista de contactos.
1 Prima Contactos, seleccione Procurar e escolha Contactos no ecrã Menu.
2 Utilizando o teclado, introduza a primeira letra do contacto para o qual pretende fazer a
chamada. Por exemplo, para Office, prima 6 três vezes.
3 Para percorrer os contactos, utilize as teclas de navegação para cima e para baixo, e para
percorrer os diferentes números, utilize a tecla de navegação esquerda e direita.
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Reg. de cham. Menu 3
• Todas as cham.: Permite consultar as listas de chamadas efectuadas ou de chamadas
recebidas.
• Cham. perdidas: Permite consultar as chamadas não atendidas.
• Efectuadas: Permite consultar as chamadas efectuadas (efectuadas ou tentativas).
• Recebidas: Permite consultar as chamadas recebidas.
• Duração chamadas: Permite-lhe visualizar a duração das chamadas recebidas e efectuadas.

Jogos Menu 4
O GS155 vem equipado com jogos pré-carregados que lhe permitem divertir-se nos tempos
livres.

Meus Fich. Menu 5
Pode guardar ficheiros multimédia na memória do seu telefone. Também pode guardar
os seus ficheiros num cartão de memória. A vantagem de utilizar um cartão de memória é
que pode libertar espaço na memória do seu telefone. Todos os ficheiros multimédia serão
gravados em Meus Fich. Prima Menu e, em seguida, seleccione Meus Fich. para abrir uma
lista de pastas.
O GS155 suporta imagens JPEG e ficheiros de som MP3 e MIDI.
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Multimedia Menu 6
Câmara
Tirar uma fotografia rápida
Utilizando o módulo da câmara integrado do telefone, pode tirar fotografias de pessoas.
Além disso, pode seleccionar fotografias como padrão de fundo.
1 Prima a tecla Menu e seleccione Multimedia. Seleccione Câmara ou aceda directamente
à câmara através da tecla de atalho, premindo a tecla de navegação para baixo.
2 Segurando no telefone na vertical, direccione a objectiva para o motivo da fotografia.
3 Prima a tecla Captar para tirar uma fotografia.

Leitor MP3
O LG GS155 possui um Leitor MP3 integrado, que lhe permite reproduzir a sua música
favorita.

Reproduzir uma música
1 Prima Menu, seleccione Suportes multimédia e escolha Leitor MP3.
2 Escolha todas as músicas e seleccione a música que pretende reproduzir. Aceda a Opções
e prima Reproduzir.
3 Durante a reprodução de música, aceda a Opções->Pausa para colocar a música em
pausa.
4 Prima a tecla de navegação direita para avançar para a música seguinte.
5 Prima a tecla de navegação esquerda para voltar para a música anterior.
6 Durante a reprodução de música, prima a tecla “Retroceder” para parar a música e voltar
ao menu do Leitor MP3.
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Poderá ver e reproduzir música, adicionar e eliminar músicas da lista de reprodução e definir
.
qualquer música como toque através das opções
Durante a reprodução de música,
1 Prima continuamente a tecla de navegação direita para avançar rapidamente.
2 Prima continuamente a tecla de navegação esquerda para retroceder.
3 Se uma música for reproduzida durante mais de 3 segundos e a tecla de navegação
esquerda for premida, o leitor irá reproduzir a mesma canção desde o início, caso
contrário irá reproduzir a música anterior.

Rádio FM
Quando o telefone não conseguir localizar o canal FM ou o som do canal não for nítido,
utilize auscultadores.
O LG GS155 está equipado com uma função de rádio FM, para que possa sintonizar as suas
estações preferidas e ouvi-las em viagem.

Nota: deverá ligar os auscultadores para ouvir melhor a rádio FM. Introduza a ficha na tomada
dos auscultadores (a mesma tomada que utiliza para ligar o carregador).

Ouvir rádio
1 Prima a tecla Menu e seleccione Média; em seguida, escolha Rádio FM.
2 Seleccione o número do canal correspondente à estação que pretende ouvir.

Nota: pode ouvir rádio através do altifalante incorporado. Prima Opções e seleccione Ouvir
no Altifalante.
O GS155 suporta FM sem fios. O utilizador não necessita de utilizar auscultadores para ouvir
a rádio FM em condições normais. Em locais com um sinal de rádio FM fraco, a sensibilidade
pode ficar reduzida com o modo de antena sem fios. Por isso, é recomendável ligar o
auricular à entrada para obter uma qualidade FM superior.

12

Utilitários / Agenda Menu 7,8
Utilizar o calendário ( Menu > Agenda > Calendário )
Sempre que aceder a este menu irá surgir um calendário. Está posicionado um cursor
quadrado na data actual. Pode mover o cursor para outra data utilizando as teclas de
navegação.
Adicionar uma notas ( Menu > Agenda > Notas )
Poderá registar aqui as suas próprias notas.
Configurar o alarme ( Menu > Agenda > Alarme )
Pode definir a activação a uma hora específica de até 3 despertadores.
Utilizar a calculadora ( Menu > Utilitários > Calculadora )
A calculadora proporciona as funções aritméticas básicas: adição, subtracção, multiplicação
e divisão.
Utilizar o cronómetro ( Menu > Utilitários > Cronómetro )
Esta opção permite-lhe utilizar a função de cronómetro.
Converter unidades ( Menu > Utilitários > Conver. Unidade )
Converte muitas medidas para uma unidade à sua escolha.
Fuso horário ( Menu > Utilitários > Fuso horário )
Pode verificar a hora actual do Meridiano de Greenwich (GMT) e das principais cidades do
mundo.
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Definições Menu 9
Alterar o seu perfil (Menu > Definições > Perfis)
Pode alterar o seu perfil: Normal, Silencioso, Apenas vibração, Exterior, Modo de voo e
Auricular.
Utilizar o modo de voo
1 Prima Menu > Definições > Perfis > Modo de voo
2 Utilize esta função para activar ou desactivar o modo de voo. Não poderá efectuar
chamadas nem enviar mensagens quando o modo de voo estiver ligado.
Alterar a data e a hora ( Menu > Definições > Data e hora )
Pode definir funções relativas à data e hora.
Alterar o idioma ( Menu > Definições > Idioma )
Pode alterar o idioma para os textos no ecrã no seu telemóvel. Esta alteração também afecta
o modo de escrita de idioma.
Alterar as definições do visor ( Menu > Definições > Visor )
Pode alterar as definições do ecrã do telefone.
Chamadas (Menu > Definições > Chamadas ) - Pode definir o menu correspondente a uma
chamada.
Bloq. Auto. Do tecl. - pode definir o teclado para que se bloqueie automaticamente após
algum tempo.
Alterar as definições de segurança ( Menu > Definições > Segurança )
Altere as suas definições de segurança para manter o GS155 e as informações importantes
nele contidas em segurança.
• Pedido de PIN - Seleccione um código PIN que será pedido quando ligar o seu telefone.
• Bloq. telefone - Introduza um código de segurança para bloquear o seu telefone Ao ligar,
Quando trocar o SIM ou Imediatamente.
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• Barramento de chamadas
• №s. marcação fixa Número de marcação fixa
• Sistema anti-roubo - Quando o telefone é furtado, o telefone envia uma SMS para os
números configurados pelo verdadeiro proprietário. O utilizador tem de configurar as
definições ATMT com o nome, o número de telefone principal e o número secundário. O
utilizador tem de Activar a opção ATMT para Ligado para activar a funcionalidade ATMT. O
código ATMT predefinido é “0000”. A SMS do ATMT contém informações acerca do IMEI do
telefone furtado, localização actual e número da pessoa que está a utilizar o telefone.
• Alterar códigos – Para alterar o seu Código de segurança, Código PIN1, Código PIN2 ou
Código ATMT, introduza o código antigo seguido do código novo.
Poupança de energia ( Menu > Definições > Poupança de energia )
Se definir Sempre activada, poderá poupar bateria sempre que não estiver a utilizar o
telefone. Seleccione esta opção para colocar as definições de Poupança de energia em
Sempre activada, Apenas nocturno ou Desactivada.
Alterar a Ligação USB
1 Prima Menu > Definições > Ligação USB.
2 Faça a alteração para Armazenamento de massa, PC Suite ou Perguntar sempre. (Por
predefinição, estará seleccionado Perguntar sempre)
Selecção de rede - poderá também seleccionar uma rede manualmente e especificar uma
rede.
Repor definições de fábrica do telefone ( Menu > Definições > Repor definições )
Utilize Repor definições para repor todas as definições de acordo com as definições
de fábrica. Irá necessitar do código de segurança para activar esta função. O número
predefinido é “0000”.
Estado da memória - pode verificar o espaço livre e a utilização de memória do telefone, do
cartão SIM e da memória externa (se inserida).
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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.

AVISO
• Os telemóveis têm de ser sempre desligados nos aviões.
• Não segure o telemóvel enquanto conduz.
• Não utilize o telefone 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 gravemente o seu telefone.
• Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças
pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.
• Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
• Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.

CUIDADO
• Desligue o telefone 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. Portanto,
nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência.
• Utilize apenas acessórios ORIGINAIS para evitar danos no seu telemóvel.
• Todos os transmissores de rádio apresentam riscos de interferência com aparelhos
electrónicos existentes nas proximidades. Pequenas interferências podem afectar
televisores, rádios, computadores, etc.
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• As baterias devem ser descartadas de acordo com a legislação vigente.
• Não desmonte o telefone ou a bateria.

Exposição a energia de radiofrequência
Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Taxa de Absorção Específica
(SAR)
Este modelo de telemóvel GS155 foi concebido em conformidade com os requisitos de
segurança aplicáveis relativamente à 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.
• 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
um método padrão com o telemóvel a transmitir no seu mais alto nível de potência
certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.
• Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de telefones
LG, todos eles foram concebidos de forma a cumprir às directrizes relevantes para a
exposição a ondas de rádio.
• O limite de SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por dez (10) gramas de tecido.
• O valor de SAR mais alto para este modelo de telefone testado pelo DASY4 quando
utilizado junto ao ouvido é de 1,03 W/kg (10 g) e quando usado no corpo é de
0,440 W/kg (10 g).
• As informações de dados de SAR para os residentes em países/regiões que adoptaram o
limite de SAR recomendado pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
são de 1,6 W/kg em média por um (1) grama de tecido.
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Cuidados e manutenção do produto
AVISO
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.
• Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando
necessitar de ser reparada.
• Mantenha a unidade afastada de quaisquer dispositivos eléctricos como televisores,
rádios e computadores pessoais.
• A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
• Não deixe cair.
• Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
• O revestimento do telefone pode ser danificado se for coberto por papel ou vinil.
• Utilize um pano seco para limpar a parte exterior da unidade. (Não utilize solventes como
benzina, diluente ou álcool.)
• Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
• Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode
afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.
• Não toque no ecrã com objectos pontiagudos; caso contrário, pode danificar o telefone.
• Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
• Utilize os acessórios, tais como os auriculares, com cuidado. Não pressione a antena
desnecessariamente.
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Funcionamento eficiente do telefone
Dispositivos electrónicos
Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o desempenho.
• Não utilize o telemóvel próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite
colocar o telemóvel junto a pacemakers, ou seja, no bolso da camisa.
• Alguns aparelhos auditivos podem interferir com os telemóveis.
• Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

Segurança na estrada
Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de
telemóveis nas áreas onde conduz.
• Não segure no telemóvel enquanto conduz.
• Preste total atenção à condução.
• Utilize um kit mãos livres, se disponível.
• Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as
condições de condução.
• A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o
auto-rádio ou o dispositivo de segurança.
• Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com dispositivo sem
fios instalado ou portátil. Poderá falhar ou provocar ferimentos graves devido a um
desempenho inadequado.
• Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível
razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente
importante próximo de estradas.
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Evite provocar danos auditivos
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 a um
nível razoável.

Área de explosão
Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as
regulamentações e siga eventuais regulamentos ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas
• Não utilize o telefone em postos de abastecimento. Não utilize próximo de combustíveis
ou químicos.
• Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento
do seu veículo onde se encontra o telemóvel e os seus acessórios.

A bordo de aviões
Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.
• Desligue o telemóvel antes de embarcar num avião.
• Não o utilize a bordo de aviões sem a autorização da tripulação.

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

Chamadas de emergência
A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto,
nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência. Verifique
junto do seu fornecedor de serviços local.
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Informações e cuidados com a bateria
• Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário
de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa
comprometer o desempenho da bateria.
• Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para
maximizar a vida da bateria.
• Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
• Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
• Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode
ser recarregada centenas de vezes antes de precisar de a substituir.
• Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para
maximizar a sua capacidade.
• 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.
• Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da
bateria.
• A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de
explosão.
• Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem
sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
• Se necessitar de substituir a bateria, leve-a ao ponto de vendas ou assistência técnica
autorizado LG Electronics mais próximo.
• Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente
carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
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Especificações
técnicas
Geral
Nome do produto: GS155
Sistema: GSM 900 /
DCS 1800

Temperatura
ambiente
Máx.: +55 °C (a descarregar)
+45 °C (a carregar)
Mín.: -10 °C

Declaração de Conformidade
Detalhes do fornecedor
Nome
LG Electronics Inc
Endereço
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Detalhes do produto
Nome do produto
GSM 900 / DCS 1800 Dual band Terminal Equipment
Nome do modelo
GS155
Nome da marca
LG
Detalhes de Normas Aplicáveis
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001

Informações adicionais
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom
Notified Body Identification Number: 0168
Informações adicionais
Eu, pelo presente documento, declaro sob nossa
inteira responsabilidade que o produto acima
referido e ao qual esta declaração diz respeito está
conforme às normas e Directivas acima referidas
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 ñ8940, e-mail : jacob @ lge.com
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Nome

Data de emissão

Seung Hyoun, Ji / Dyrektor 25.Feb. 2010

Assinatura do representante

GS155 User Guide

- English
This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful
explanations of features on your phone.
Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the
software of the phone or your service provider.

Disposal of your old appliance
1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to
a product it means the product is covered by the European
Directive 2002/96/EC.
2 All electrical and electronic products should be disposed of
separately from the municipal waste stream via designated
collection facilities appointed by the government or the
local authorities.
3 The correct disposal of your old appliance will help prevent
potential negative consequences for the environment and
human health.
4 For more detailed information about disposal of your old
appliance, please contact your city office, waste disposal
service or the shop where you purchased the product.

Getting to know your phone

Earpiece
Navigation keys
Display screen

Use for quick access to
phone functions.

Soft keys
Each of these keys
performs the functions
indicated by the
text on the display
immediately above
them.

Call key
Displays call
list,initiates call to dial
numbers and answers
incoming calls.
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End/Power key
Allows you to power
the phone on or off,
end calls, or return to
Standby Mode.

Installing a memory card
Remove the battery cover and push the memory card slot and flip up the slot. Put the
microSD card on the card tray Make sure that the gold contact area is facing downwards. To
remove the microSD card, pull it gently in the opposite direction. The GS155 will support a
memory card of up to 2 GB.
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Installing the SIM Card and Charging the Battery
Installing the SIM Card
When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded
with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many
others.

Important! › The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or
bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all
SIM cards out of the reach of small children.

› SIM card support: 2G [1.8v / 3V]

Illustrations
1
2
3
4
5
6

Open battery cover
Remove the battery
Insert your SIM
Insert the battery
Close the battery cover
Charge your battery

WARNING: Do not remove the
battery when the phone is switched on,
as this may damage the phone.

4

1

3

5

2

4

6

Menu map
1 Messages

2 Contacts

3 Calls

1 New message
2 Inbox
3 Drafts
4 Chat box
5 Outbox
6 Sent
7 Listen voice mail
8 Info messages
9 Templates
0 Settings

1 Search
2 New contact
3 Speed dials
4 Copy all
5 Delete all
6 Memory status
7 Information

1 All calls
2 Missed calls
3 Dialled calls
4 Received calls
5 Call duration

4 Games

5 My stuff

6 Multimedia

1 Space ball

1 My Images
2 My Sounds
3 Others

1 Camera
2 MP3 Player
3 FM radio

7 Tools

8 Organiser

9 Settings

1 Torch
2 Fake call
3 Calculator
4 Stopwatch
5 Unit converter
6 World clock

1 Alarm
2 Calendar
3 Memo

1 Profiles
2 Date & Time
3 Languages
4 Display
5 Call
6 Auto keylock
7 Security
8 Power save
9 USB connection
0 Network selection
* Reset settings
# Memory status
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Turning Your Phone On and Off
1 Press and hold the End key until the power comes on.
2 Press and hold the End key until the power goes off.

Making a call
1 Key in the number using the keypad. To delete a digit press Clear key.
to initiate the call.
2 Press
.
3 To end the call, press

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

Making a call from your contacts
1 Press
contacts from idle screen and select “Search” to open the address book.
2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call. For example, for
Office, press 6 three times.
3 To scroll through the contacts use up and down navigation keys and to scroll through
their different numbers use “Left and Right Navigation key”.
4 Press
to initiate the call.

TIP! You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press
Menu, select Settings, choose Call. Select Answer mode and choose from Any key or Send
key only.
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Answering and rejecting a call
When your phone rings, press Accept or press
to answer the call. While your phone is
ringing, select Silent to mute the ringing. This is great if you have forgotten to change your
profile to Silent for a meeting.
Press
or Reject to reject the incoming call.

TIP! You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press
Menu, select Settings and choose Call. Select Answer mode and choose from Any key or Send
key only.

Changing the call settings
You can set the menu relevant to a call. Press Menu, select Settings and choose Security.
• Call barring – Select when you would like calls to be barred.
• Fixed dial number – Choose a list of numbers that can be called from your phone. You’ll
need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be
called from your phone.
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Entering text
You can enter alphanumeric characters using the phone’s keypad. For example, storing
names in Contacts, writing a message and creating schedule events in the calendar all
require entering text. The following text input methods are available in the phone: T9
predictive mode, ABC manual mode and 123 mode.

Note: Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address
book fields).

T9 predictive mode
T9 predictive mode uses a built-in dictionary to recognise words you’re writing based on the
key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want
to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered. You can
use the
key to cycle through possible words matching the keys you pressed.
ABC manual mode
This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter
once, twice, three or four times until the letter is displayed.
123 mode
Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers while remain in
letter modes by pressing and holding the desired key.

8

Messages Menu 1
Your GS155 includes functions related to SMS (Short Message Service).

Sending a message
1 A new message editor will open. Message editor combines SMS into one intuitive. The
default setting of the message editor is SMS mode.
2 Enter your message using either the T9 predictive mode or Abc manual mode. You can
switch text input mode by pressing
.
3 Press Options and choose Insert to add an Symbol, template, contact and business card.
4 Press options and select Send to.
5 Enter the phone number or press Options and select Contacts or Recent list to open your
contacts list. You can add multiple contacts.
6 Press options and select Send.

Contacts Menu 2
Searching for a contact
You can search for a contact in your contacts.
1 Press Contacts and choose Search, select Contacts from the Menu screen.
2 Using the keypad enter the first letter of the contact you want to call. For example, for
Office, press 6 three times.
3 To scroll through the contacts use up and down navigation keys and to scroll through
their different numbers use “Left and Right Navigation key”.
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Call Menu 3
• All calls: You can view all lists of outgoing or incoming calls.
• Missed calls: You can view the unanswered calls.
• Dialled calls: You can view the outgoing calls (called or attempted).
• Received calls: You can view the Received calls.
• Call duration: Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls.

Games Menu 4
Your GS155 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare.

My stuff Menu 5
You can store multimedia files into your phone’s memory. You can also save your files to a
memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your
phone’s memory. All your multimedia files will be saved in My stuff. Press Menu then select
My stuff to open a list of folders.
Your GS155 supports JPEG images, MP3 & MIDI sound files.
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Multimedia Menu 6
Camera
Taking a quick photo
Using the camera module built in your phone, you can take pictures of people. Additionally,
you can select photos as wallpaper.
1 Press Menu and select Multimedia, select Camera or go directly to camera through short
cut key by pressing down navigation key.
2 Holding the phone vertically, point the lens towards the subject of the photo.
3 Press the Capture key to take a photo.

MP3 Player
Your LG GS155 has a built-in MP3 Player so you can play all your favourite music.

Playing a song
1 Press menu and select Media and then choose MP3 Player.
2 Choose all songs then select the song you want to play, Go To Options and then Press
Play.
3 While music is playing, go to Options->Pause to pause the song.
4 Press right navigation key to skip to next song.
5 Press left navigation key to skip to previous song.
6 While music is playing, press “Back” key to stop the music and return to the MP3 player
menu.
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You can view and play songs, add songs to Play list, remove, set any song as ringtone from
options.
When you’re playing a song,
1 Long press right navigation key to FF
2 Long press left navigation key to REV.
3 If song is played for more than 3 seconds and if we press left navigation key then it will
play the same song from the beginning else it will play the previous song.

FM radio
When phone can’t find FM channel or low channel clarity is happening, use ear-mic .
Your LG GS155 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen
on the move.

Note: You will need to insert your headset in order to listen FM Radio more clear. Insert the
plug into the headset socket (this is the same socket that you plug your charger into).

Listening to the radio
1 Press Menu and select Media, then choose FM radio.
2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

Note: You can listen to the radio via built-in speaker. Press Options, select Listen via Speaker.
GS155 supports wireless FM. User does not require to insert ear-mic to listen FM in normal
condition. In weak FM radio signal area the sensitivity can degrade with wireless and
antenna mode. So it is advisable to insert the ear-mic for better and enhanced FM quality.
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Tools / Organiser Menu 7,8
Using the calendar ( Menu > Organiser > Calendar )
When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current
date. You can move the cursor to another date using the navigation keys.
Adding a memo ( Menu > Organiser > Memo )
You can register your own memos here.
Setting your alarm ( Menu > Organiser > Alarm )
You can set up to 3 alarm clocks to go off at a specified time.
Using your calculator ( Menu > Tools > Calculator )
The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication
and division.
Using the stopwatch ( Menu > Tools > Stopwatch )
This option allows you to use the function of a stopwatch.
Converting a unit ( Menu > Tools > Unit converter )
This converts many measurements into a unit you want.
World clock ( Menu > Tools > World clock )
You can check the current time of Greenwich Mean Time (GMT) and major cities around the
world.
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Settings Menu 9
Changing your profiles (Menu > Settings > Profiles)
You can change your profile General, Silent, Vibrate only, Outdoor, Flight mode and
Headset.
Using Flight mode
1 Press Menu > Settings > Profiles > Flight mode
2 Use this function to switch the flight mode On or Off. You will not be able to make calls,
send message when the Flight mode is On.
Changing your date & time ( Menu > Settings > Date & Time )
You can set functions relating to the date and time.
Changing the language ( Menu > Settings > Language )
You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect
the language input mode.
Changing your display settings ( Menu > Settings > Display )
You can change the settings for the phone display.
Call (Menu > Settings > Call ) - You can set the menu relevant to a call.
Auto keylock - You can make the key pad locked automatically after some time.
Changing your security settings ( Menu > Settings > Security )
Change your security settings to keep your GS155 and the important information it holds
protected.
• PIN code request - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.
• Phone lock - Choose a security code to lock your phone, When power on, When SIM
changed or Immediately.
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• Call barring
• Fixed dial number
• Anti Theft Mobile Tracker - When the handset is stolen, handset sends the SMS to the
numbers configured by real owner. User has to configure the ATMT settings with name,
primary phone number, secondary number. User has to Set ATMT ON to activate the ATMT
feature. Default ATMT code is “0000”. ATMT SMS will contain information about the stolen
phone IMEI, current location & number of the person who is using that handset.
• Change codes – Changing your Security code or PIN1 code or PIN2 code, ATMT code, enter
the old code followed by the new code.
Power save ( Menu > Settings > Power save )
If you set Always on, you can save the battery power when you don’t use the phone. Choose
to switch the power save settings Always on, Night only or Off.
Changing your USB connection
1 Press Menu > Settings >USB connection.
2 Make your change to Mass storage, PC suite or Always ask. (Default Always ask will be
selected)
Network selection - You can also select a network manually and set a network.
Resetting your phone ( Menu > Settings > Reset settings )
Use Reset settings to reset all the settings to their factory definitions. You need the security
code to activate this function. The default number is “0000”.
Memory status - You can check free space and memory usage of phone, SIM card and
external memory (if inserted).
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Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or
illegal. Further detailed information is given in this manual.

WARNING
• Mobile Phones must be switched off at all times in an aircraft.
• Do not hold the phone in your hand while driving.
• Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting
operations.
• For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.
• Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an
electric shock or serious damage to your phone.
• Keep the phone in a safe place out of small children’s reach. It includes small parts which
if detached may cause a chocking hazard.
• Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
• The phone should be charged in a well ventilated area.

CAUTION
• Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do
not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.
• Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should
never depend solely on the phone for emergency calls.
• Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.
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• All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor
interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
• Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.
• Do not dismantle the phone or battery.

Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model GS155 has been designed to comply with applicable safety
requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines
that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age
and health.
• The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific
Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the
phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
• While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they
are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
• The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP), which is 2 W/Kg averaged over ten (10) gram of tissue.
• The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is
1.03 W/Kg (10g) and when worn on the body is 0.440 W/Kg (10g).
• SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit
recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6
W/Kg averaged over one (1) gram of tissue.
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Product care and maintenance
WARNING
Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone
model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the
phone, and may be dangerous.
• Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is
required.
• Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
• The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
• Do not drop.
• Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
• The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
• Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene,
thinner or alcohol.)
• Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
• Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the
information on the magnetic strips.
• Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
• Do not expose the phone to liquid or moisture.
• Use the accessories like an earphone cautiously. Do not press the antenna unnecessarily.
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Efficient phone operation
Electronics devices
All mobile phones may get interference, which could affect performance.
• Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission.
Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.
• Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

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

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

Potentially explosive atmospheres
• Do not use the phone at a refueling point. Don’t use near fuel or chemicals.
• Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your
vehicle which contains your mobile phone and accessories.

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

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

Emergency calls
Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should
never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service
provider.
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Battery information and care
• You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other
battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery’s
performance.
• Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
• Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
• Keep the metal contacts of the battery pack clean.
• Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery
pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
• Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
• Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as
the bathroom.
• Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery
performance.
• There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
• Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. Please recycle
when possible. Do not dispose as household waste.
• If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service
point or dealer for assistance.
• Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save
unnecessary power consumption of the charger.
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Technical data
General
Product name : GS155
System : GSM 900 / DCS 1800

Ambient Temperatures
Max : +55°C (discharging)
+45°C (charging)
Min : -10°C

Suppliers Details
Name
LG Electronics Inc
A d d r es s
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
gpo
o-gu, Seoul, Korea 150-721
Yeouido-dong, Yeongdeungp

Product Details
P r o d uc t N a m e
GSM 900 / DCS 1800 Dual band Terminal Equipment
Model Name

0168

G S 15 5
Trade Name
LG
Applicable Standards Details
R&TTE D
Directive
irective 1999/5/EC
1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001

Supplementary Information
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom
Nottifi
ifie
ed Body Id
Ide
entifi
tificcati
tio
on Number : 0168
0168

D e c l a r at i o n
I h e r e b y d e c l a r e u n d e r o u r s o l e r e s p o n s i b i l i t y Name
th at th e pr od uct me ntion e d ab ove to w hich this
declaration relates complies with the above mentioned Seung Hyoun, Ji / Director
standards a
and
nd D
Directives
irectives
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 ñ8940, e-mail : jacob @ lge.com
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Issued Date

Signature of representative

05.Feb. 2010

LG Electronics Portugal
CERTIFICADO DE GARANTIA
É imprescindivel a apresentação desta garantia e da factura de compra.

NOME E APELIDOS
MORADA
C. POSTAL

CIDADE

TELEFONE

MODELO

LOCALIDADE
DATA DE COMPRA

N°SÉRIE

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

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. No 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.
• 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
• 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
• Durante 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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