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Este dispositivo utiliza uma frequência no
harmonizada e destina-se a ser utilizado em
todos os países europeus.
A WLAN pode ser utilizada na UE sem
restrições em espaços interiores, mas não
pode ser utilizado em espaços exteriores em
França, Russia e Ucrânia .

Bluetooth QD ID B016767
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Manual do utilizador
LG-E900 - Português
• Este Manual vai ajudar a utilizar o
seu telefone. Se necessitar de mais
informações aceda a www.lge.com
• Parte do conteúdo deste manual poderá
apresentar diferenças em relação ao seu
telefone, dependendo do software do
telefone ou do seu operador.
• Este telefone não é recomendável para
aqueles com problemas visuais devido
ao teclado do seu ecrã táctil.
• Copyright ©2010 LG Electronics,
Inc. Todos os direitos reservados.
LG e o logótipo LG logo são marcas
registadas do Grupo LG e suas entidades
relacionadas. Todas as outras marcas
registadas são propriedade dos seus
respectivos proprietários.
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Parabéns por adquirir o telemóvel compacto e avançado
LG-E900 da LG, concebido para ser utilizado com a
tecnologia de comunicação móvel digital mais recente.
Eliminação do seu antigo aparelho
1 Quando este símbolo de latão cruzado estiver afixado a um
produto, significa que o produto é abrangido pela Directiva
Europeia 2002/96/EC.
2 Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser
eliminados separadamente do lixo doméstico através de
pontos de recolha designados, facilitados pelo governo ou
autoridades locais.
3 A eliminação correcta do seu aparelho antigo ajuda a evitar
potenciais consequências negativas para o ambiente e para a
saúde humana.
4 Para obter informaçõs mais detalhadas acerca da eliminação
do seu aparelho antigo, contacte as autoridades locais, um
serviço de eliminação de resíduos ou a loja onde comprou o
produto.

Direi
com

Os dir
produ
são pr
propri
• Este
inclu
licen
MS,
Mic
eos
são
Corp
este
TER
MIC
WIN
part
obte
e re
• Blue
Blue

2 LG-E900 | Manual do utilizador

G-E900_VODA_Portuguese.indb 2

12/1/10 12:57 PM

ado

te.

a

r
aa

o

o

Direitos de autor e marcas
comerciais

Os direitos de todas as tecnologias e
produtos incluídos neste dispositivo
são propriedade dos seus respectivos
proprietários:
• Este produto
inclui software
licenciado da
MS, uma filial da
Microsoft Corporation. A Microsoft
e o software com o nome Microsoft
são marcas registadas da Microsoft
Corporation. Antes de utilizar
este produto, consulte o Acordo
TERMOS DE LICENÇA DO SOFTWARE
MICROSOFT PARA O SOFTWARE
WINDOWS PHONE 7 situado na
parte posterior deste manual para
obter informações sobre os direitos
e restrições.
• Bluetooth® é uma marca registada da
Bluetooth SIG, Inc.
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• © 2010 Microsoft Corporation.
Todos os direitos reservados.
Microsoft, Internet Explorer® Mobile,
Windows® Phone, Windows® Phone
Marketplace, Xbox LIVE®, Zune®,
<a Lista Windows e outras Marcas
registadas e Logotipos referenciadas
pode ordem alfabética> são marcas
registadas do grupo Microsoft.
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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.

Exposição a energia de
rádio-frequência
ESTE DISPOSITIVO CUMPRE AS
DIRECTRIZES INTERNACIONAIS DE
EXPOSIÇÃO ÀS ONDAS DE RÁDIO
O seu equipamento móvel é um
transmissor e receptor de rádio. Foi
concebido e fabricado para não
ultrapassar os limites de exposição a
radiofrequência (RF) recomendados
por orientações internacionais
(ICNIRP). Estes limites constituem
parte integrante de orientações
pormenorizadas e definem níveis
permitidos de energia RF para a
população em geral. As directrizes
foram desenvolvidas por organizações
científicas independentes através da
avaliação contínua e periódica de
estudos científicos. As orientações
incluem uma margem de segurança

substancial, cujo objectivo é
garantir a segurança das pessoas,
independentemente da sua idade ou
estado de saúde.
A norma de exposição aplicável a
equipamentos móveis utiliza uma
unidade de medida conhecida
como Taxa de Absorção Específica,
ou SAR. O limite de SAR previsto
pelas orientações internacionais é
de 2,0 W/kg*. Os testes de SAR são
executados considerando posições de
funcionamento com o equipamento
a transmitir ao seu mais alto nível
de potência certificada, em todas as
bandas de frequência testadas. Embora
a SAR seja determinada de acordo
com o mais alto nível de potência
certificada, a SAR real do equipamento
em funcionamento poderá estar
muito abaixo do valor máximo. Isto
porque o equipamento foi concebido
para funcionar a diferentes níveis de
potência, de modo a utilizar apenas
a potência necessária para alcançar
a rede. Geralmente, quanto mais
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próximo estiver da central, menor
é a transmissão de potência do
equipamento. Antes de um modelo de
telefone estar disponível para venda
ao público, deve ser comprovada a
conformidade com a directiva europeia
R&TTE . Esta directiva inclui, como
requisito essencial, a protecção da
saúde e segurança do utilizador, bem
como de quaisquer outras pessoas.
O valor de SAR mais elevado para este
dispositivo após testes de utilização
junto ao ouvido foi de 0.935 W/kg.
Este dispositivo cumpre todos os
requisitos de exposição a RF, sempre
que utilizado normalmente junto ao
ouvido ou quando posicionado a pelo
menos 1,5 cm do corpo. Sempre que
utilizar uma bolsa, um clipe para o
cinto ou um suporte para transportar o
equipamento junto ao corpo, estes não
deverão conter metal e devem manter
o equipamento a pelo menos 1,5 cm
de distância do corpo. Para transmitir
ficheiros de dados ou mensagens,
este equipamento necessita de uma
ligação de qualidade à rede. Em alguns

G-E900_VODA_Portuguese.indb 7

casos, a transmissão de ficheiros de
dados ou de mensagens pode ser
retardada até que esta ligação se
encontre disponível. Certifique-se de
que as instruções de distância mínima
referidas são observadas até que esteja
concluída a transmissão. O valor de
SAR mais elevado para este dispositivo
após testes de utilização junto ao
corpo foi de 1.47 W/kg.
* O limite da SAR para dispositivos
móveis utilizados pelo público é 2,0
watts/quilograma (W/kg) em média
por cada dez gramas de tecido
corporal. As orientações contemplam
uma margem substancial de segurança
para proporcionar protecção adicional
para o público e para permitir
eventuais variações nas medidas.
Os valores de SAR podem variar de
acordo com os requisitos de relatório
nacionais e com a rede.
Para mais informações sobre a
SAR noutras regiões, consulte as
informações dos produtos em www.
lgmobile.com.
7
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Informações de SAR FCC

* Cuidados e avisos da FCC

Cuida

O seu telemóvel também foi
concebido para satisfazer os requisitos
de exposição a ondas de rádio,
conforme definido pela Federal
Communications Commission (USA) e
pela Industry Canada.
Estes requisitos estabelecem um limite
médio de SAR de 1,6 W/kg, por cada
grama de tecido. O valor de SAR mais
elevado registado ao abrigo desta
norma, aquando da certificação do
produto, para utilização junto ao
ouvido foi de 0.59 W/kg, e, quando
utilizado de forma adequada junto ao
corpo, foi de 0.63 W/kg.
Além disso, este equipamento foi
testado para utilização comum junto
ao corpo, com a parte de trás do
telefone a uma distância de 2 cm do
corpo do utilizador.
Em conformidade com os requisitos
de exposição a RF da FCC, é necessário
manter uma distância de separação
mínima de 2 cm entre o corpo do
utilizador e a parte de trás do telefone.

Aviso!
Este equipamento está em
conformidade com a parte 15 das
regulamentações da FCC. A sua
utilização está sujeita ao cumprimento
das duas condições que se seguem:
(1) Este equipamento não pode causar
interferências nocivas; e
(2) este equipamento deverá aceitar
quaisquer interferências recebidas,
incluindo interferências que
possam originar o funcionamento
indesejado.
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Atenção!
Quaisquer alterações ou modificações
que não sejam aprovadas
expressamente pelo fabricante anulam
o direito do utilizador à utilização do
equipamento

• Não
um
qua
• Man
qua
com
com
• A un
de f
irrad
• Não
• Não
mec
• Des
área
regu
exem
em

12/1/10 12:57 PM

s

mento
m:
ausar

tar
idas,

ento

ções

nulam
do

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.
• Desligue o telefone em qualquer
área onde isso seja obrigatório por
regulamentações especiais. Por
exemplo, não utilize o telefone
em hospitais, pois pode afectar

G-E900_VODA_Portuguese.indb 9

dispositivo médico sensível.
• Não manuseie o telefone com as
mãos molhadas, enquanto está a ser
carregado. Pode provocar choques
eléctricos e danificar gravemente o
seu telefone.
• Não carregue o telefone próximo de
material inflamável, pois o dispositivo
pode aquecer e originar perigo de
incêndio.
• Utilize um pano seco para limpar
o exterior da unidade (não utilize
solventes como benzina, diluente
ou álcool).
• Não carregue o telefone sempre que
este estiver em bolsas.
• Deverá carregar o telefone numa área
bem ventilada.
• 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
9
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pontiagudos, pois poderá danificar
o telefone.
• Não exponha o telefone a líquidos ou
humidade.
• Utilize os acessórios como auriculares
com cuidado. Não toque na antena
desnecessariamente.
• Não utilize o telefone ou os
acessórios em locais com elevada
humidade, tais como piscinas,
estufas, solários ou ambientes
tropicais, pois pode danificar o
telefone e invalidar a garantia.

Funcionamento eficiente do
telemóvel
dispositivo médico e electrónico
Todos os telemóveis podem sofrer
interferências que podem afectar o
desempenho.
• Não utilize o telemóvel próximo de
equipamento médico sem pedir
autorização. Consulte o seu médico
para saber se o manuseamento do
seu telefone poderá interferir com o
manuseamento do seu dispositivo
médico.

• 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
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portátil. Poderá originar falhas
no airbag ou provocar danos
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.

Peças de vidro

Evite provocar danos auditivos

Área de explosão

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.

O excesso de pressão e volume de
som dos auriculares pode provocar
a perda de audição.

u
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Algumas peças do seu telefone são
constituídas por vidro. Este vidro
poderá partir se deixar cair o seu
telefone numa superfície rígida, ou
se sofrer um impacto significativo.
Se o vidro partir, não lhe toque
nem tente retirá-lo. Deixe de utilizar
o seu telemóvel até que o vidro
seja substituído por um centro de
assistência autorizado.
Não utilize o telefone em locais onde
estejam a decorrer explosões. Respeite
as regulamentações e siga eventuais
regulamentações ou regras.

Atmosferas potencialmente
explosivas

• Não utilize o telefone em postos de
abastecimento.
• Não utilize próximo de combustíveis
ou produtos químicos.
• Não transporte ou guarde gases
inflamáveis, líquidos ou explosivos no
compartimento do seu veículo onde
11
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se encontra o telemóvel e os seus
acessórios.

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

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

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 curtocircuitos 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.
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• 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.

G-E900_VODA_Portuguese.indb 13

• A duração real da bateria dependerá
da configuração de rede, definições
do produto, padrões de utilização,
das condições ambientais e da
bateria.

13

12/1/10 12:57 PM

Montagem

Conhecer o seu telefone
Entrada dos auscultadores
Tecla Ligar/Desligar/
Bloquear
• Premir continuamente (3
seg.) para LIGAR/DESLIGAR.
• Premir rapidamente para
desligar o ecrã.
Auricular
Sensor de proximidade
Sensor de Luminusidade
Botão Procurar
Abrir a caixa Pesquisa rápida
Botão Iniciar
Regressar ao ecrã Iniciar; Iniciar
a função de Reconhecimento
de voz (manter premido).
Botão Retroceder
Voltar ao ecrã anterior.
Microfone

ATENÇÃO: se
colocar um objecto
pesado sobre o
telemóvel ou se se
sentar sobre ele,
pode danificar o LCD
e a funcionalidade
de ecrã táctil. Não
cubra a película de
protecção do sensor
de proximidade
do LCD, pois pode
causar avarias no
sensor.

Teclas
• Quan
está
espe
toqu
do to
• Dura
cham
dos a
• Dura
repro
músi
volum

Persp
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Teclas de volume
• Quando o ecrã
está em modo de
espera: volume do
toque do sistema e
do toque.
• Durante uma
chamada: volume
dos auscultadores.
• Durante a
reprodução de
música: controla o
volume da faixa.

Perspectiva em aberto

Carregador, Cabo de dados (cabo USB)
SUGESTÃO: antes de ligar o cabo USB,
aguarde até que o telemóvel esteja ligado e
registado na rede.

Tecla Câmara
• Aceda à pré-visualização da câmara
directamente, premindo a tecla Câmara
no ecrã inicial.

Tampa da
bateria

Objectiva
da câmara
externa
Bateria
Flash da
câmara
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Suporte de cartão USIM
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Instalar o USIM e a bateria

1 Retire a tampa da bateria
Prima o botão de libertação da tampa
da bateria, conforme ilustrado na
imagem abaixo (1). Levante a tampa
do telemóvel (2).

2 Retire a bateria
Utilizando o entalhe na parte de
baixo, levante-a do compartimento
da bateria.

ATENÇÃO: não retire a bateria
quando o telefone estiver ligado, uma
vez que poderá danificar o telefone.

3 I nstale o cartão USIM
Coloque o cartão USIM no respectivo
compartimento. Certifique-se de
que o cartão USIM está devidamente
introduzido e de que a área dourada
de contacto está virada para baixo.
Empurre o suporte de cartão USIM de
volta para a devida posição.

4 Inst
Insira
bateri
comp
se de
estão
telefo
bateri

5 Car
Abra a
carreg
E900.
ligue-
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tivo

4 Instale a bateria
Insira primeiro a parte superior da
bateria na extremidade superior do
compartimento da bateria. Certifiquese de que os contactos da bateria
estão alinhados com os terminais do
telefone. Prima a parte de baixo da
bateria para dentro, até encaixar.

nte
ada
o.
M de

5 Carregue o seu telefone
Abra a tampa da entrada do
carregador na parte lateral do seu LGE900. Introduza a ficha do carregador e
ligue-o a uma tomada eléctrica.

G-E900_VODA_Portuguese.indb 17

Se a bateria estiver totalmente
descarregada, não é possível ligar o
telefone. Demora entre 4 e 5 minutos
até atingir um estado de carga
suficiente para o arranque.
O carregamento através da ligação por
USB requer mais 14-15 minutos.
Se a bateria ficar muito baixa, é
apresentada a imagem da bateria
muito baixa e o utilizador é avisado
para carregar mais uma vez.
NOTA: na primeira vez, a bateria deve ser
totalmente carregada para melhorar a
sua vida útil.
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ATENÇÃO: Não ligue o
carregador ao telefone se este não
tiver a bateria instalada. Antes de
carregar o telefone, verifique sempre
se a bateria está instalada.

ATENÇÃO: Desligue o carregador
da corrente e do telefone durante
tempestades com relâmpagos para
evitar a ocorrência de incêndios ou
choques eléctricos.

ATENÇÃO: Não retire a bateria ou
o cartão SIM durante o carregamento.

ATENÇÃO: Nunca permita que
objectos afiados entrem em contacto
com a bateria. Isso pode originar risco
de incêndio.

ATENÇÃO: A substituição
da bateria por um tipo de bateria
incorrecto poderá originar risco de
explosão. Elimine as baterias usadas
de acordo com as instruções do
fabricante.

Nav

Utiliz

Suge
táctil

O ecrã
permi
execu
Inform
de uti

NOTAS
• Para
ferra
• Não
com
desc
avar
• Não
com
em c
expo
• Para
táct
ecrã
• O se
que
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Navegar no Windows Phone
Utilizar o ecrã táctil

Sugestões relativamente ao ecrã
táctil
O ecrã táctil do seu dispositivo
permite-lhe seleccionar itens ou
executar funções com facilidade.
Informe-se acerca das acções básicas
de utilização do ecrã táctil.
NOTAS:
• Para evitar riscar o ecrã táctil, não utilize
ferramentas afiadas.
• Não permita o contacto do ecrã táctil
com outros dispositivos eléctricos. As
descargas electrostáticas podem causar
avarias no ecrã táctil.
• Não permita o contacto do ecrã táctil
com água. O ecrã táctil pode avariar
em condições húmidas ou quando é
exposto a água.
• Para uma óptima utilização do ecrã
táctil, retire a película de protecção do
ecrã antes de utilizar o dispositivo.
• O seu ecrã táctil possui uma camada
que detecta pequenas descargas
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eléctricas emitidas pelo corpo humano.
• Para obter o melhor desempenho,
toque no ecrã táctil com a ponta do
dedo. O ecrã táctil não reage a toques
com ferramentas afiadas, como um
estilete ou caneta.
NOTAS:
• O seu dispositivo desliga o ecrã táctil
quando este não é utilizado durante
um determinado período. Para ligar o
ecrã, prima o botão [Ligar/Desligar].
• Pode também ajustar a retroiluminação
ou alterar a imagem de fundo. No ecrã
Iniciar, aceda à lista de aplicações e
seleccione Definições > bloquear e
imagem de fundo.
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Procedimentos universais no seu
ecrã táctil

t

Toque
Um toque é um toque
único e rápido no ecrã.
O toque é utilizado para
executar comandos
(como premir na tecla
Enter num PC). O toque
também interrompe
quaisquer movimentos
no ecrã.

Tocar continuamente
Para tocar
continuamente, o
dedo é premido
continuamente durante
alguns segundos.

y

Na maioria das aplicações, os
procedimentos naturais podem ser
utilizados para se deslocar e executar
comandos. Para introduzir texto, utilize
o teclado no ecrã ou o teclado físico.
Os seguintes procedimentos são
utilizados para se deslocar no Windows
Phone7:

Toque duplo
Um toque duplo são
dois toques rápidos no
mesmo local do ecrã. O
toque duplo comanda o
telemóvel para ampliar
ou reduzir, conforme
adequado.

Deslo
A acçã
para d
para c
O ded
e desl
direcç
Para in
desloc
o ded
prosse
aconte
um m
ecrã) o
para r
(por e
no seu
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Deslocar
A acção de deslocar serve
para deslocar os objectos
para cima e para baixo.
O dedo é premido
e deslocado na
direcção pretendida.
Para interromper o
deslocamento, levante
o dedo. O conteúdo
prossegue (como
acontece quando desloca
um mapa para o centro do
ecrã) ou pode ser utilizado
para reorganizar os itens
(por exemplo, um favorito
no seu browser).
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Percorrer
A acção de percorrer serve
para deslocar lateralmente
os objectos.
O dedo é premido
e deslocado na
direcção pretendida.
Para interromper o
procedimento, levante
o dedo. O conteúdo
prossegue (como acontece
quando desloca um mapa
para o centro do ecrã) ou
pode ser utilizado para
reorganizar os itens (por
exemplo, um favorito no
seu browser).
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Aproximar e afastar
As acções de aproximar
e afastar são opostas.
Estes procedimentos
são utilizados
frequentemente durante
a ampliação e redução
dos mapas.
A acção de afastar
é alcançada ao
deslocarem-se dois
dedos e juntá-los no
ecrã. Isto amplia o
conteúdo, enquanto
mantém a imagem
centrada no centro dos
dedos. Para afastar, os
dedos são afastados para
reduzir uma imagem.

Conh

A part
opçõe
o esta
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Conhecer o seu ecrã Iniciar
A partir deste ecrã, pode aceder às
opções do menu, fazer chamadas, ver
o estado do telefone e muito mais.
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Conhecer e navegar em
Iniciar

O ecrã Iniciar consiste no início da
experiência do Windows Phone 7
depois de os utilizadores ligarem os
seus telemóveis. Iniciar apresenta
mosaicos das aplicações que os
utilizadores fixaram numa posição
à sua escolha para um início rápido.
Se premir o botão [Iniciar]
no
telemóvel, o utilizador regressa sempre
ao ecrã Iniciar, independentemente da
aplicação que estiver em execução.
1 Basta deslizar o dedo para a
esquerda/direita, direita/para
cima para visualizá-las.
Pode também personalizar os
mosaicos no ecrã Iniciar, que são
atalhos para as suas aplicações e
menus favoritos.
NOTAS: quando estiver num ecrã em
modo de espera depois de desbloquear o
telemóvel, deslize com o dedo para cima
para visualizar o ecrã Iniciar que apresenta
os mosaicos das aplicações.
23
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Mosaicos no ecrã Iniciar
Um mosaico é um atalho visual de fácil reconhecimento de uma aplicação ou do
respectivo conteúdo que os utilizadores podem definir num local arbitrário na
experiência de Iniciar do telemóvel.
Os mosaicos que utilizam a função de notificação podem actualizar os gráficos
do mosaico ou o texto do título ou implementar um contador, para que os
utilizadores possam criar uma experiência de Iniciar personalizada e de fácil
visualização. Os exemplos incluem a indicação de ter chegado a sua vez num
jogo, a meteorologia ou quantas mensagens de e-mail recebeu.
O ecrã Iniciar é sempre apresentado numa vista vertical.
Ícone

Ícone

Descrição
Faça chamadas através do acesso rápido a chamadas recentes,
favoritos e a todos os seus contactos. Marque manualmente com o
teclado numérico. Basta tocar no ícone do correio de voz para ouvir a
mensagem de voz pretendida e pela ordem que desejar.
Toque para aceder ao centro de pessoas, à aplicação de comunicação
integrada de e-mails, às mensagens, às mensagens instantâneas, aos
contactos ou a outras informações.
Envie e receba mensagens de texto SMS. As conversas são guardadas
numa apresentação semelhante à do chat instantâneo, para que possa
visualizar um histórico das mensagens enviadas e recebidas. Envie
mensagens MMS com uma fotografia que tirou.
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Ícone

Descrição
o Seu Telefone Windows funciona com Exchange E-mail, aplicação
WEB Microsoft Outlook e muitos outros sistemas de e-mail conhecidos,
incluindo Hotmail, yahoo, gmail e outros. Guarde imagens e graficos
para as suas imagens guardadas.
Toque para transmitir vídeos, música e imagens a partir do seu
telemóvel para um dispositivo de reprodução compatível com DLNA
(Digital Living Network Alliance).
Com a função ScanSearch, pode procurar mapas on-line de ruas,
cidades ou países. Esta função também lhe fornece guias rodoviários
para destinos específicos ou permite-lhe visualizar informações
empresariais locais, incluindo informações de localização e de
contacto.
Introduza eventos no seu novo Windows Phone. Subscreva-se em
calendários. Defina alertas para lembrar-se de eventos, compromissos
e prazos. Além disso, estes são sincronizados para o calendário no seu
Windows Live e vice-versa.
Toque para aceder ao Internet Explorer.
Aceda ao Xbox Live para jogar e convidar um amigo para jogar
consigo. Transfira novos jogos para o seu telemóvel.
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Ícone

Visua

Descrição
Pode ver fotos e videos que gravou com o seu telefone, recebidas por
e-mail ou MMS, ou retiradas do seu PC atravez do programa Zune.
(Apenas SO Windows) veja em formato "retrato" ou "paisagem". faça
zoom ás suas fotos para visualizar melhor. Envie imagens através de
e-mail ou MMS.
Aceda a Musica, Videos e podcats arquivados no seu telefone através
da sincronização com o seu PC. Oiça Rádio. Aceda ao Market.
Na Application Store, procure aplicações do seu Windows Phone que
pode adquirir ou transferir, utilizando o seu Wi-Fi ou a ligação à rede de
dados móvel. Leia críticas ou escreva as suas próprias críticas das suas
aplicações favoritas. Transfira e instale a aplicação no seu ecrã Iniciar.

NOTAS: a localização, nome ou design dos mosaicos podem variar de acordo com o seu
estado, área, operadora móvel, plano e versão do software Windows Phone.
A funcionalidade e disponibilidade das aplicações podem variar consoante o país ou
região onde adquire e utiliza o Windows Phone. Contacte a sua operadora para obter
mais informações.

A barr
difere
inform
força d
a carg
Blueto
De seg
explic
na bar

Ícone

26 LG-E900 | Manual do utilizador

G-E900_VODA_Portuguese.indb 26

12/1/10 12:57 PM

por
.
ça
de

vés

que
de de
suas
iar.

m o seu

ou
bter

Visualizar a barra de estado
A barra de estado utiliza ícones
diferentes para apresentar a
informação de telefone, tais como a
força do sinal, as mensagens novas,
a carga da bateria e as ligações
Bluetooth e de dados activas.
De seguida, apresentamos um quadro
explicativo dos ícones que poderá ver
na barra de estado.

Ícone Descrição
Roaming
Força do sinal da rede
sem fios
Estado do Bluetooth
Modo de toque
Estado da entrada

[Barra de estado]
Ícone Descrição
Força do sinal
H
3G

G
E

Nível de carga da bateria
Relógio do sistema

HSDPA
3G
Ligação de dados
2G-GPRS
2G-EDGE
Reencaminhamento de
chamadas

G-E900_VODA_Portuguese.indb 27
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Personalizar o ecrã Iniciar

Nave

Pode personalizar o esquema dos mosaicos no ecrã Iniciar.
Pode fixar todos os tipos de coisas em Iniciar, incluindo
aplicações, websites, localizações no mapa e até contactos.
Quando fixa um contacto no ecrã Iniciar, receberá todas as
actualizações de feeds da pessoa—imediatamente a partir
desse mosaico.

Aced

Para fixar a maior parte das coisas em Iniciar, toque
continuamente no item até ser apresentado o menu, ou abra
a lista de aplicações e toque em fixar em iniciar.
• Se gostaria de deslocar um mosaico para outro local do
ecrã Iniciar, toque continuamente no mosaico e desloque-o
para o local que desejar.
• Para retirar um mosaico, toque continuamente nele e toque
em desprender .

Para a
Windo
1 No
par
2 Des
este
3 Sele
4 Prim
reg
ob
ecr

NOTAS
• Pod
aplic
ícon
aplic
para
• O se
de m
a sua
enqu
inter
vista
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Navegar e definir aplicações

iar.

Aceder às aplicações

tos.
s as
rtir

Para aceder às aplicações do seu
Windows Phone,
1 No ecrã Iniciar, toque na seta
para aceder à lista de aplicações.
2 Desloque-se até ao mosaico caso
este ainda não esteja visível.
3 Seleccione uma aplicação.
4 Prima o botão Retroceder
para
regressar ao ecrã anterior; prima
o botão Iniciar
para voltar ao
ecrã Iniciar.

u abra

o
que-o

toque

NOTAS:
• Pode adicionar um atalho a uma
aplicação tocando continuamente no
ícone da aplicação a partir da lista de
aplicações. Pode deslocar a aplicação
para o local pretendido no ecrã Iniciar.
• O seu Windows Phone possui um sensor
de movimento integrado que detecta
a sua orientação. Se rodar o dispositivo
enquanto utiliza algumas funções, a
interface muda automaticamente para a
vista horizontal.
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Conhecer a barra de
aplicações

Para definir a aplicação, pode utilizar a
barra de aplicações e o menu da barra
de aplicações abaixo.
Por exemplo, para definir os Alarmes
1 No ecrã Iniciar, toque na seta
para aceder à lista de aplicações.
2 Toque em Alarmes
.
3 Toque duas vezes na barra de
aplicações para aceder ao menu da
aplicação ou apresentar os botões
dos ícones com a sugestão de texto.
4 Seleccione o botão do ícone ou o
menu que pretende definir.
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Barra de aplicações
A barra de aplicações fornece uma
vista que apresenta os botões dos
ícones com sugestões de texto e um
menu de contexto opcional quando
um utilizador toca no indicador visual
de pontos sequenciais ou percorre a
barra de aplicações para cima. Esta
vista pode ser ignorada se tocar no
exterior da área do menu ou nos
pontos, utilizar o botão retroceder ou
seleccionar um item do menu ou um
ícone da barra de aplicações.

Menu da barra de aplicações

Ícone

O menu da barra de aplicações é uma
forma opcional para os utilizadores
acederem a tarefas específicas a partir
da barra de aplicações. O menu da
barra de aplicações pode ser acedido
tocando no indicador visual de pontos
sequenciais na barra de aplicações ou
percorrendo a barra de aplicações para
cima. Esta vista pode ser ignorada se
tocar no exterior da área do menu ou
nos pontos, utilizar o botão retroceder
ou seleccionar um item do menu ou
um ícone da barra de aplicações.

Os seg
frequê

NOTAS:
• Pode ser apresentado um máximo de
cinco itens do menu.
• Se nenhum item do menu for
apresentado, só serão apresentadas as
sugestões de texto do ícone.
• O menu da barra de aplicações
permanece no ecrã até o utilizador
executar uma acção.
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Os seguintes ícones são alguns da definição da aplicação utilizados com maior
frequência.
NOVO

ADICIONAR

MENOS

MARCA DE
VERIFICAÇÃO

FECHAR

CANCELAR

SINCRONIZAR

ACTUALIZAR

PONTO DE
INTERROGAÇÃO

EXCLAMAÇÃO

RETROCEDER

SEGUINTE

PROCURAR

ELIMINAR

GUARDAR

PASTA

VÍDEO

CÂMARA

E-MAIL

DEFINIÇÕES

FAVORITOS

ADICIONAR A
FAVORITOS

TRANSFERIR

TRANSFERIR

PARTILHAR

EDITAR

PONTOS DE EXCESSO
DE FLUXO

REPRODUZIR

PAUSA

ANTERIOR/RECUAR

o de

as as

or
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SEGUINTE/AVANÇO
RÁPIDO
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Personalizar o seu Windows
Phone

Obtenha mais do seu dispositivo
personalizando-o para corresponder às
suas preferências.

Definir a hora e data actuais

1 No ecrã Iniciar, toque na seta
para aceder à sua lista de aplicações.
2 Toque em Definições > Sistema >
data e hora.
3 Arraste a barra Definir
automaticamente e altere a data e
a hora e outras opções.

Ligar ou desligar o toque e sons
Pode ajustar o Toque e o som como o
Toque, Nova mensagem de texto, Novo
correio de voz, Novo e-mail e assim
sucessivamente.
1 No ecrã Iniciar, toque na seta
para aceder à sua lista de aplicações.
2 Toque em Definições > Sistema >
toques e sons.

Mudar para o modo de silêncio

Ajust

Pode ligar ou desligar o modo de
silêncio, arrastando a barra de estado
do Toque para a esquerda ou direita.

Pode a
naveg
direita
Para a
definiç
1 No
par
2 Toq
>b
3 Arr
Aju
Des
pre
NOTA
afecta
conso

Ajustar o volume dos toques
Prima a tecla de Volume para cima
ou para baixo para ajustar o volume
de toque.

Seleccionar uma imagem de
fundo para o ecrã Iniciar

1 No ecrã Iniciar, toque na seta
para aceder à sua lista de aplicações.
2 Toque em Definições > Sistema >
bloquear e imagem de fundo >
alterar imagem de fundo.
3 Seleccione uma imagem e guarde.
Pode também alterar o tempo de
permanência do ecrã e a palavrapasse.
NOTAS:
• A LG não é responsável por qualquer
utilização das imagens ou papéis de
fundo predefinidos fornecidos no seu
dispositivo.

Bloqu

Pode b
activa
cartão
1 No
par
2 Toq
sele
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Ajustar o brilho do ecrã
Pode ajustar rapidamente o brilho,
navegando para a esquerda ou para a
direita na linha indicadora do ecrã.
Para ajustar o brilho no menu de
definições,
1 No ecrã Iniciar, toque na seta
para aceder à sua lista de aplicações.
2 Toque em Definições > Sistema
> brilho.
3 Arraste a barra de deslizamento
Ajustar automaticamente para
Desligado e toque no nível de brilho
pretendido.
NOTA: o nível de brilho do ecrã irá
afectar a rapidez com que o dispositivo
consome energia da bateria.

Bloquear o seu cartão SIM
Pode bloquear o seu dispositivo
activando o PIN fornecido com o seu
cartão SIM.
1 No ecrã Iniciar, toque na seta
para aceder à sua lista de aplicações.
2 Toque em Definições e arraste para
seleccionar aplicação > telefone.
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3 Arraste a barra de deslizamento
Segurança SIM para Ligado.
4 Introduza o seu PIN e seleccione
enter.
NOTAS:
• Assim que o bloqueio do PIN estiver
activado, deve introduzir o PIN sempre
que ligar o dispositivo.
• Se introduzir um PIN incorrecto
demasiadas vezes, o seu cartão SIM
ficará bloqueado. Deve introduzir uma
chave de desbloqueio PIN (PUK) para
desbloquear o cartão SIM.

Introduzir texto
Pode introduzir texto ao seleccionar
caracteres no teclado virtual.
Não é possível introduzir texto em
alguns idiomas. Para introduzir texto,
verifique e seleccione os idiomas
suportados para o idioma de escrita.
(Definições > Sistema > teclado)
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Introduzir texto com o teclado
do telemóvel

1 Toque no ícone do painel de
introdução.
2 Toque nos caracteres para introduzir
o seu texto.
NOTAS:
• O telemóvel inclui diversas ajudas
de escrita como sugestões de texto
que aparecem por cima do teclado,
correcção automática e disposições
de teclado específicas do contexto.
(Definições > Sistema > teclado)

• O Windows Phone 7 suporta apenas
esquemas de alfabeto completos como
QWERTY, AZERTY e QWERTZ.
• A tecla Shift permite-lhe introduzir
texto em maiúsculas. Existem 3 modos
na tecla Shift: Ligado, Desligado e Caps
Lock (toque continuamente).
• A tecla de ícone emotivo apresenta
o utilitário de selecção de ícones
emotivos.
• Para introduzir caracteres acentuados
deve pressionar prolongadamente
no caractere pretendido, até surgir os
caracteres acentuados.
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Transferir aplicações do
Marketplace

O Marketplace permite aos utilizadores
encontrarem e adquirirem facilmente
música e aplicações (incluindo jogos)
para melhorarem o seu Windows
Phone.
Foram adicionadas páginas de
categorias individuais ao site de
aplicações, jogos e música.
• No ecrã Iniciar, toque na seta para
aceder à sua lista de aplicações e
toque em Marketplace
.
Em alternativa, toque no mosaico
Marketplace a partir do ecrã Iniciar.
• Prima o botão Procurar para
procurar aplicações e toque
novamente na cadeia de pesquisa
para editar e procurar.
• Introduza a cadeia pretendida e
toque para os resultados serem
apresentados abaixo na mesma
página.
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• Toque num item da lista para
aceder à página do Marketplace
correcta.
• Durante a navegação ou pesquisa
de uma aplicação, o utilizador
pode tocar numa aplicação ou
jogo, fazendo apresentar a página
Detalhes da aplicação.
• Seleccione o item que pretende
adquirir e toque em transferir.

NOTAS:
• as imagens, podcasts e vídeos não
estão disponíveis no Marketplace.
• Esta função pode estar indisponível
dependendo da sua região.
35

12/1/10 12:57 PM

Introdução

Se ain
que n
jogar n

Quando liga o telemóvel pela primeira vez, irá obter orientação sobre as
definições essenciais. Siga as instruções no ecrã para activar o seu dispositivo.
Estas baseiam-se em passos recomendados.
SELECCIONAR UM IDIOMA > DEFINIÇÕES DO WINDOWS PHONE >
SELECCIONAR FUSO HORÁRIO > Iniciar sessão com um Windows Live ID

Impo

Iniciar sessão com um Windows Live ID
Para obter uma aplicação, jogar na Xbox LIVE, utilizar um
Passe Zune, sincronizar
automaticamente as informações do Windows Live na Web e
mais, terá de iniciar
sessão com um Windows LIVE ID.
Um Windows Live ID é o endereço de e-mail que utiliza para
iniciar sessão em serviços como Xbox LIVE®, Zune®, Hotmail®
e assim sucessivamente. Se não se conseguir lembrar do
endereço de e-mail, utilize:
No Xbox LIVE: na sua consola Xbox 360®, inicie sessão com a
sua etiqueta de jogador e, de seguida, prima o botão Guia do
seu comando (o que está no meio parecido com o logótipo
da Xbox). Em Definições, clique em Gestão da conta >
Windows Live ID.
No Zune: no seu PC, inicie sessão no software Zune. Clique com o botão direito
na sua imagem de perfil e depois em Mudar utilizador para visualizar o seu
Windows Live ID. Para repor a sua palavra-passe e receber um lembrete, visite
http://account live.com/ResetPassword.aspx.
36 LG-E900 | Manual do utilizador
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Se ainda não iniciou sessão com um Windows Live ID, existem algumas acções
que não poderá realizar no seu telemóvel (por exemplo, receber aplicações ou
jogar na Xbox LIVE).

Importar os seus contactos
Quando configura o seu e-mail ou conta do Facebook, os
seus contactos são importados automaticamente para o seu
Centro de pessoas. E quando adiciona o Facebook, os feeds
dos seus amigos são apresentados no seu Centro de pessoas,
as suas fotografias são apresentadas no seu Centro de
imagens e os seus próprios feeds aparecem no mosaico Eu.
Para configurar uma conta do Facebook (ou qualquer tipo
de e-mail):
1 Toque na seta em Iniciar para aceder à sua lista de
aplicações.
2 Toque em Definições > e-mail e contas.
É igualmente fácil obter os seus contactos a partir do seu
telemóvel antigo. Coloque o seu antigo cartão SIM no seu
novo telemóvel e, de seguida, aceda a Definições. Percorra
para as aplicações, toque nas pessoas e, de seguida, importe
os contactos SIM.

eito

te
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Com

Permanecer em sincronização
Para sincronizar a sua música, vídeos, imagens e actualizações
a partir do seu computador para o seu telemóvel (ou
vice-versa), é necessário o software Zune.
1 Ligue o seu telemóvel ao seu computador com o cabo.
2 Visite windowsphone.com para instalar o software Zune.
3 Abra o software Zune e, de seguida, siga as instruções
para obter a sua música, vídeos, imagens e assim
sucessivamente para a sua colecção.
4 Clique na colecção e, de seguida, arraste tudo o que
pretende sincronizar para o ícone de telefone no canto
inferior esquerdo.
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Comunicar
Telefone

Fazer chamadas telefónicas
1 Toque .
2 Toque em .
3 Introduza o número no teclado.
Para eliminar um dígito, toque
em
.
4 Toque chamada para fazer uma
chamada.
5 Para terminar uma chamada, toque
em terminar chamada .
Pode igualmente fazer chamadas
utilizando o mosaico de telefone no
início. Pode fazer chamadas
SUGESTÃO! Para introduzir "+" para
fazer chamadas internacionais, toque
continuamente em [0+].

Fazer chamadas para os seus
contactos
1 Toque em Pessoas para abrir os seus
contactos.
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2 Percorra a lista de contactos ou
introduza a(s) primeira(s) letra(s) do
contacto, tocando em .
3 Na lista, toque no contacto que
deseja chamar, em seguida
seleccione o número a utilizar se
existir mais de um número para esse
contacto.

Atender e rejeitar uma chamada
Quando o seu telemóvel tocar, toque
no separador atender para atender.
Toque no separador ignorar para
rejeitar uma chamada.
SUGESTÃO! Sempre que o telemóvel
tocar, diminua o volume através do
botão na esquerda se pretende mudar
para o modo de silêncio.

Modo de voo (para desactivar a
comunicação sem fios)
Algumas localizações podem exigir
que desligue as ligações sem fios do
seu telemóvel e que o coloque no
modo de voo.
39
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Toque em DEFINIÇÕES > modo
de voo. Esta função alterna
simultaneamente os rádios móveis, WiFi e Bluetooth do seu telemóvel.

Ajustar o volume da chamada
Para ajustar o volume durante uma
chamada, utilize o botão de volume
para cima e para baixo do lado
esquerdo do telemóvel.

Fazer uma segunda chamada
1 Durante a sua chamada inicial,
toque em
e, de seguida, toque
em .
2 Marque o número ou procure os
seus contactos utilizando
ou .
3 Toque no ícone de chamada para
estabelecer a chamada.
4 Serão apresentadas as duas
chamadas no ecrã de chamadas.
A sua primeira chamada será
bloqueada e colocada em espera.
5 Toque em PREMIR PARA ALTERNAR
na parte superior do ecrã para
alternar entre chamadas.

6 Para terminar chamadas activas,
toque em terminar chamada.
Se não houver qualquer chamada
activa, a chamada retida será
terminada.

Defin

NOTA: irá ser-lhe cobrada cada uma das
chamadas realizadas.

Visualizar o histórico de chamadas
No ecrã Iniciar, prima
para
visualizar o registo de chamadas.
Visualize uma lista completa de
todas as chamadas de voz marcadas,
recebidas e perdidas.
SUGESTÃO! Toque numa única
entrada de registo de chamadas para
ver a data e a hora da chamada.

SUGESTÃO! Toque no separador Barra
de aplicações e toque em eliminar
todos para eliminar todos os itens
registados.
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Definições de chamadas
Pode configurar as definições
de chamadas, tais como o
reencaminhamento de chamadas e
outras funções especiais oferecidas
pela sua operadora.
1 No ecrã Iniciar, toque em
.
2 Toque na Barra de aplicações na
parte inferior do ecrã do histórico
de chamadas e abra o menu
Definições de chamadas.
3 Percorra e toque nas definições de
chamadas e seleccione as opções
que pretende ajustar.
Número do correio de voz - Edita o
seu número do correio de voz
Mostrar minha ID cham. a
- Seleccione para apresentar o seu
número numa chamada efectuada.
ajuda internacional- Irá ajudá-lo
a corrigir automaticamente alguns
erros comuns enquanto marca
internacionalmente ou marca no
estrangeiro.
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Procurar um contacto
Existem duas formas de procurar um
contacto:
No ecrã Iniciar
1 No ecrã Iniciar, toque no mosaico do
centro de Pessoas para abrir os seus
contactos (Centro de pessoas).
2 Toque em
e introduza o nome
do contacto, utilizando o teclado.
SUGESTÃO! Para pesquisar por
inicial do nome, toque no separador
Contactos na parte superior do ecrã e
seleccione Grupos. Isto irá apresentar
uma lista de todos os seus grupos.

A partir do menu da aplicação
1 No ecrã Iniciar, toque em para
aceder ao menu das aplicações.
2 Toque em Pessoas e seleccione o
perfil pretendido.

41

12/1/10 12:57 PM

Adicionar um novo contacto

1 No ecrã Iniciar, toque na aplicação
Pessoas.
2 Se quiser adicionar uma imagem ao
novo contacto, toque em .
Pode utilizar uma imagem guardada
ou tirar uma nova imagem.
3 Toque no item pretendido e toque
num campo de texto para abrir o
teclado táctil.
4 Toque no ícone Concluído para
guardar as informações adicionadas
actuais.
5 Toque numa categoria de
informações de contacto e
introduza os detalhes sobre o seu
contacto.
6 Toque no ícone Guardar para
guardar o contacto

Men

SUGESTÃO!
• Toque no separador Barra de
aplicações e toque em "eliminar"
para eliminar o contacto que
acabou de guardar.
• Quando pressiona
prolongadamente em cima de um
dos contactos da lista, irá visualizar
um menu com opções para editar
ou apagar.

Envia

Contactos favoritos
Pode classificar os contactos marcados
frequentemente como favoritos.
Para adicionar um contacto aos seus
Favoritos (Fixar em Iniciar)
1 No ecrã Iniciar, toque em
para
abrir os contactos do seu perfil.
2 Toque num contacto para visualizar
os seus detalhes.
3 Toque em Fixar em Iniciar no menu
da aplicação e os seus contactos
favoritos são colocados no ecrã
Iniciar.
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Mensagens
Enviar uma mensagem de texto
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1 No ecrã Iniciar, toque em
Mensagens
> Novo .
2 Execute um dos procedimentos que
se seguem:
• Comece a escrever o nome de uma
pessoa na caixa Para: e, em seguida,
toque num nome de contacto
correspondente na lista. Repita o
procedimento para adicionar outros
destinatários, sendo os nomes
adicionados automaticamente à
caixa Para:.
• Introduza o número de telemóvel da
pessoa ou o respectivo endereço de
e-mail na caixa Para:. Para introduzir
destinatários adicionais, toque em
Enter depois de adicionar cada
destinatário.
• Toque em Adicionar , percorra
para um contacto e depois toque
no mesmo. Repita o procedimento
para adicionar outros destinatários,
sendo os nomes adicionados
automaticamente à caixa Para:.
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3 Toque na caixa de mensagens,
escreva a mensagem e, em seguida,
toque em Enviar .
NOTAS: se quiser anexar dados às suas
na parte
mensagens, toque em
inferior do ecrã e seleccione o ficheiro
pretendido. Não se esqueça de que só
pode anexar imagens.

Responder a uma mensagem
de texto

4 No ecrã Iniciar, toque em
Mensagens e depois toque na
conversa que tem a mensagem de
texto que recebeu.
5 Toque na caixa de mensagens,
escreva a resposta e, em seguida,
toque em Enviar .

Reencaminhar uma mensagem
de texto

1 No ecrã Iniciar, toque em
Mensagens
e depois toque na
conversa que tem a mensagem de
texto que pretende reencaminhar.
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2 Toque continuamente numa
mensagem e depois toque em
Reencaminhar.
3 Introduza o nome da pessoa,
o número de telemóvel ou o
respectivo endereço de e-mail na
caixa Para:.
4 Toque na caixa de mensagens,
escreva a mensagem pretendida e,
em seguida, toque em Enviar .
NOTAS:
• A operadora móvel pode cobrar-lhe
taxas adicionais por mensagens
de texto e este serviço deve estar
disponível no seu plano de chamadas
actual.
• Mensagens de texto, também
conhecidas como SMS (Short Messages
Service) permite o envio de 160
caracteres.
• Se a sua mensagem tiver mais de 160
caracteres, será enviada em mais de
uma mensagem.

• Por vezes, as operadoras móveis enviam
uma mensagem de texto à qual não
consegue responder ou reencaminhar e
têm a indicação "apenas de leitura".

Guardar uma imagem de uma
mensagem de texto
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1 No ecrã Iniciar, toque em
Mensagens .
2 Toque numa conversa que tenha
uma imagem e depois toque na
imagem.
3 Toque continuamente na imagem
aberta e, em seguida, toque em
Guardar no telemóvel. A imagem
é guardada no álbum Imagens
guardadas no telefone.

Confi

NOTAS::
• A operadora móvel pode cobrar-lhe
taxas adicionais por mensagens de texto
e este serviço deve estar disponível no
seu plano de chamadas actual.
• As mensagens de texto com uma
imagem anexada designam-se também
de mensagens MMS (Multimedia
Message Service).
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• Algumas mensagens que recebe podem
estar protegidas por gestão de direitos
digitais e não podem ser guardadas
no seu telefone. Todavia, pode definir
a imagem como imagem de fundo no
telefone.

E-mail
Configurar uma conta de e-mail
Quer se trate de um e-mail pessoal
ou profissional, pode obtê-lo a
partir do Windows Phone através
da configuração de diferentes tipos
de contas de e-mail. Dependendo
da conta de e-mail que configurar
no telefone, podem também ser
apresentados outros itens na sua conta
(como contactos, calendário, entre
outros).
NOTA: para configurar uma conta de
e-mail no telefone, deve ter uma ligação
de dados de telemóvel ou de Wi-Fi activa.
Para obter mais informações sobre como
estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi,
consulte Ligação a uma rede Wi-Fi.
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Configurar uma conta Windows
Live
Quando configura o telefone pela
primeira vez, é-lhe solicitado para
iniciar sessão com o seu Windows
Live ID. Se não iniciou sessão na altura
ou se tiver mais de um Windows Live
ID, pode seguir os passos indicados
abaixo para configurar o seu Windows
Live ID principal ou Windows Live ID
adicionais.
No ecrã Iniciar, percorra para a
esquerda para a lista de aplicações,
toque em Definições
e, em
seguida, toque em E-mail e contas.
1 Toque em Adicionar uma conta >
Windows Live e siga as instruções
indicadas no ecrã.
NOTAS:
• A primeira conta que criar do Windows
Live, não pode ser apagada.
• Se configurar Windows Live ID
adicionais no telefone, as fotografias
incluídas nessas contas adicionais não
serão sincronizadas com o seu telefone.
45
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• Pode criar aqui uma conta Hotmail e
obter novas mensagens de e-mail do
Hotmail na Caixa de entrada. Quando
acede a esta aplicação Hotmail, o
número total de novos e-mails é
apresentado no mosaico e-mail.

Configurar uma conta de e-mail
Microsoft Exchange
ode utilizar os seguintes passos
para configurar uma conta de e-mail
que se encontre num Microsoft
Exchange Server. (Por exemplo, a
sua conta de e-mail profissional
pode estar disponível num Microsoft
Exchange Server.) Pode também
utilizar os passos que se seguem para
configurar outras contas de e-mail
que utilizem Exchange ActiveSync,
incluindo uma conta de e-mail
Microsoft Exchange hospedada ou
uma conta Outlook Web App.
1 No ecrã Iniciar, percorra para a
esquerda para a lista de aplicações,
e, em
toque em Definições
seguida, toque em E-mail e contas.
2 Toque em Adicionar uma conta >
Outlook.

Configurar uma conta de e-mail
a partir de um fornecedor de
acesso à Internet (ISP)
Quando configura uma conta de
e-mail, o telefone tenta encontrar
automaticamente definições correctas
para a sua conta de e-mail. A conta de
e-mail pode estar disponível através
do seu fornecedor de acesso à Internet
(ISP) ou de outra conta de e-mail IMAP
ou POP de outro fornecedor.
1 No ecrã Iniciar, percorra para a
esquerda para a lista de aplicações,
toque em Definições
e, em
seguida, toque em E-mail e contas.
2 Toque em Adicionar uma conta >
Outra conta.
Segue-se uma lista de definições que
precisa de conhecer antecipadamente
sempre que não for possível encontrar
automaticamente as definições
correctas da conta de e-mail.
Pode encontrar estas informações,
normalmente, no website do
fornecedor.
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• Tipo de conta de e-mail (POP ou
IMAP)
• O endereço do servidor de e-mail
a receber
• O endereço do servidor de e-mail a
enviar (SMTP)
• Definições de autenticação do
servidor
• Requisitos de SSL para e-mail a
receber
• Requisitos de SSL para e-mail a
enviar

Enviar mensagens de e-mail
Depois de configurar uma conta de
e-mail no telefone, pode enviar ou
eliminar e-mails a partir dessa conta.
1 No ecrã Iniciar, toque na conta
de e-mail a que pretende aceder
(por exemplo, Outlook, Google ou
Windows Live).
2 Toque em Novo .
3 Execute um dos procedimentos que
se seguem:
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• Na caixa de texto Para:, toque
em Adicionar
e, em seguida,
seleccione um contacto.
• Toque na caixa de texto Para: e,
em seguida, comece a introduzir
um endereço de e-mail. O telefone
mostra sugestões à medida que
escreve o endereço.
• Para remover um destinatário, toque
no respectivo nome ou endereço de
e-mail e depois toque em Remover.
4 Toque na caixa de texto Assunto: e
introduza o assunto.
5 Toque abaixo da caixa de texto
Assunto:, escreva o e-mail e depois
toque em Enviar .
NOTA: Pode anexar imagens carregando
Antes de enviar.
em
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Ver mensagens de e-mail

1 No ecrã Iniciar, toque na conta
de e-mail a que pretende aceder
(por exemplo, Outlook, Google ou
Windows Live).
2 Seleccione uma mensagem de
e-mail.
Na vista de mensagens, utilize as
seguintes opções:
• Para responder ou reencaminhar um
e-mail, toque em Responder
e
efectue uma das seguintes acções:
• Para eliminar um e-mail, toque no
e-mail para abri-lo e depois toque
em Eliminar .
• Para eliminar vários e-mails, toque na
parte mais à esquerda do e-mail que
pretende eliminar. É apresentada
uma caixa de verificação. Toque na
caixa de verificação junto de cada
e-mail que pretende eliminar e
depois toque em Eliminar:

Transferir o seu e-mail
Poderá verificar automática ou
manualmente se existem novos
e-mails na conta.
Para verificar manualmente:
1 Toque em no ecrã Iniciar para
aceder à sua lista de aplicações e
toque na aplicação E-mail. Também
pode tocar no mosaico E-mail no
ecrã Iniciar, bem como na conta
que pretende utilizar, como por
exemplo, Hotmail, Gmail, e assim
sucessivamente.
2 Seleccione sincronizar e o seu
Windows Phone irá ligar-se à sua
conta de e-mail e recuperar as suas
novas mensagens.
Verificar Automáticamente:
1 O telefone windows irá receber os
e-mail automáticamente como está
definido.
2 Pode alterar o periodo de
sincronização carregando em
"download email from". (na
categoria) "Changing your email
account's settings" para detalhes.
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Alterar as definições da sua
conta de e-mail
Pode definir contas adicionais com
base nas suas preferências.
1 Toque em no ecrã Iniciar para
aceder à sua lista de aplicações
e toque na aplicação E-mail. Em
alternativa, pode igualmente tocar
no mosaico E-mail no ecrã Iniciar.
2 Toque na barra de aplicações na
parte inferior do ecrã para abrir
o menu de opções e toque em
adicionar conta de e-mail.
3 Seleccione o e-mail que pretende
alterar para . As opções disponíveis
incluem Windows Live, Outlook,
Yahoo! Mail, Google e outras contas.
4 Introduza o seu endereço de e-mail
e palavra-passe e, de seguida, este
irá sincronizar automaticamente
com a sua nova conta de e-mail.
Pode alterar as definições baseando-se
nas suas preferências.
1 1 carrege na barra de aplicações em
baixo, para abrir as opções do menu,
e escolha settings.
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2 Pode alterar as opções de
sincronização ao carregar em "sync
settings" ou seleccionar "Always bcc
myself" e "Use an email signature".
NOTAS:

• em "sync settings" pode alterar as
seguintes definições
download new content: o periodo
de sincronização
download email from content to
sync (email, contacts, calendar):
activar ou desactivar a sincronização
de conteudos ou outras opções da
conta.
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Eliminar a sua conta de e-mail

1 Toque em no ecrã Iniciar para
aceder à sua lista de aplicações.
2 Toque em Definições e vá para
E-mail e contas.
3 Toque continuamente na conta
que pretende eliminar e toque em
Eliminar.

Facebook
Configurar uma conta do
Facebook
Quando configura a sua conta do
Facebook no telefone, as informações
do Facebook aparecem disponíveis
no seu telefone. Pode aceder a
informações do Facebook nos
separadores Pessoas, Fotos e Info.
1 No ecrã Iniciar, percorra para a
esquerda para a lista de aplicações,
toque em Definições > E-mail e
contas.
2 Toque em Adicionar uma conta >
Facebook.

NOTAS:
• Para configurar a sua conta do
Facebook, deve ter uma ligação de
dados de telemóvel ou de Wi-Fi activa.
• Só pode ter uma conta do Facebook
configurada no telefone de cada vez. Se
quiser adicionar uma conta diferente,
terá de eliminar primeiro a conta
existente no seu telefone.

Entr

Tirar
grav

Antes
pergu
câmar
permi
de loc
fotogr
suas fo

Para

1 No
esq
apl
2 Toq
Em
con
par
3 Cer
câm
no
que
Pod
par
mo

50 LG-E900 | Manual do utilizador

G-E900_VODA_Portuguese.indb 50

12/1/10 12:57 PM

e
ctiva.
ok
vez. Se
nte,

Entretenimento

Tirar uma fotografia ou
gravar um vídeo

Antes de utilizar a câmara, o sistema
pergunta se quer permitir que a
câmara utilize a sua localização. Se
permitir esta opção, as informações
de localização serão adicionadas à sua
fotografia para que possa ver onde as
suas fotografias foram tiradas.

Para tirar uma fotografia

1 No ecrã Iniciar, percorra para a
esquerda para aceder à lista de
aplicações.
2 Toque em
Câmara.
Em alternativa, prima
continuamente o botão da câmara
para ligar a câmara.
3 Certifique-se de que a definição da
câmara
é seleccionada. Segure
no telemóvel numa posição estável,
quer vertical ou horizontalmente.
Pode ampliar ou reduzir
para se aproximar ou afastar do
motivo.
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SUGESTÃO! Quer brincar com as
definições da câmara? Toque para
ajustar várias definições, incluindo
o flash.

4 Prima o botão da câmara para tirar
uma fotografia.
5 A fotografia fica guardada
automaticamente no álbum Rolo de
Câmara do seu telemóvel.
Pode também optar por transferir
fotografias para a Web, incluindo
a possibilidade de partilhar
automaticamente as suas fotografias
no SkyDrive.

Depois de tirar a fotografia

1 Depois de tirar uma fotografia,
percorra para a direita para vê-la
no utilitário de visualização de
imagens.
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SUGESTÃO! Quer ver as suas fotos e
videos em modo de apresentação?
Aceda a Câmara escolha picture ou
video, seleccione e arraste para a
esquerda ou direita e verá em modo
de apresentação. Funciona melhor se
colocar o ecrã na horizontal.

2 Toque continuamente na fotografia
para visualizar as opções de
imagem, como adicioná-la como
favorita, eliminá-la, utilizá-la como
imagem de fundo ou transferi-la
para Mensagens ou Reproduzir para.

Para gravar um vídeo

1 No ecrã Iniciar, percorra para a
esquerda para aceder à lista de
aplicações.
2 Toque em
Câmara.
Em alternativa, prima
continuamente o botão da câmara
para ligar a câmara.
3 Certifique-se de que a definição de
vídeo
é seleccionada. Segure
no telemóvel numa posição estável,
quer vertical ou horizontalmente.

4 Prima o botão da câmara para iniciar
ou interromper a gravação.
O vídeo fica guardado
automaticamente no álbum Rolo de
Câmara do seu telemóvel.

Após filmar um vídeo

1 Depois de gravar um vídeo,
percorra para a direita e toque nele
para reproduzi-lo no utilitário de
visualização de vídeos.
É apresentada no ecrã uma imagem
estática que representa o seu vídeo e o
nome do vídeo é apresentado na parte
inferior do ecrã.
NOTA: Se o seu Windows Phone tiver
uma RAM de 256 MB ou superior e o
seu fabricante adicionou a opção, pode
gravar e reproduzir vídeos HD (resolução
de alta definição 1280x720). Se ligar
o seu telemóvel ao seu computador e
copiar para este o vídeo, pode reproduzir
vídeos HD na sua resolução completa de
1280x720.

Adici
locali

Quand
localiz
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SUGESTÕES!
• Se pretender visualizar vídeos no
seu telemóvel que transferiu a
partir de um website, ligue o seu
telemóvel ao PC e sincronize-os
com o seu telemóvel. Não pode
transferir vídeos automaticamente
para o seu telemóvel.
• Para encontrar um vídeo que
gravou a partir do telemóvel que
sincronizou com o computador,
abra o software Zune e clique em
Colecção > Vídeos.
• Se tem muitas imagens ou
vídeos que pretende eliminar ou
se pretende guardá-los no seu
computador, pode poupar tempo
se ligar o telemóvel ao computador
utilizando o software Zune para
fazer as tarefas mais complexas
por si.

Adicionar informações de
localização às minhas imagens

que tira, as informações podem ser
visualizadas por outros depois de
transferi-las e partilhá-las. Assim que
o fizer, o utilizador e os seus amigos
podem divertir-se enquanto visualizam
estas fotografias num mapa utilizando
o Bing e a Galeria de Fotografias
Windows Live e procuram outras
fotografias na Web semelhantes, pois a
localização está incluída nos detalhes
da sua fotografia.
1 No ecrã Iniciar, percorra para a
esquerda para a lista de aplicações e
toque em Definições > Aplicações >
Imagens + Câmara.
2 Active a função Incluir informações
de localização (GPS) nas fotografias
que tira.
NOTA: se pretender que estas
informações permaneçam nas suas
fotografias quando as transfere para o
Facebook ou SkyDrive, active a função
Manter informações de localização nas
imagens transferidas.

Quando inclui informações de
localização (GPS) nas fotografias
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Conhecer o modo de câmara

Modo de câmara/gravação de vídeo
- Deslize este ícone para mudar para o
modo de câmara/gravação de vídeo
Zoom - Amplie ou reduza a imagem.
Definições - Toque neste ícone para
abrir o menu de definições. Consulte

Utilizar as definições avançadas.
Permite-lhe configurar o Disparo
Inteligente, Fotografia em beleza,
ScanSearch, Resolução da fotografia e
assim sucessivamente.

Resol
fotog

Brilho

Utilizar definições inteligentes de fotografia/vídeo
No ecrã da câmara, toque em
para abrir todas as opções de definições
avançadas.
Pode alterar as definições deslocando a roda.
Depois de seleccionar a opção adequada, toque e defina a definição relacionada.
Opções de
definição

Op
de

Equi.

Efeito

Função

Disparo
Inteligente

O novo Windows Phone define automaticamente a velocidade e
abertura do obturador de acordo com o motivo e brilho para uma
fotografia de excelente qualidade.

Fotografia em
beleza

O seu novo Windows Phone define automaticamente a focagem e
o equilíbrio de cores para expressar o tom natural da pele.

ScanSearch

Pode aceder directamente ao modo da aplicação ScanSearch.

Quali

Anti-v
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Opções de
definição

Função

Resolução da
fotografia

Quanto maior for o número de pixels, maior será o tamanho do
ficheiro, o que significa ocupar mais espaço na memória. Se quiser
guardar mais fotografias no seu telefone, pode alterar o número de
megapixels para reduzir o tamanho dos ficheiros.

Brilho

Permite-lhe definir o brilho da gravação de acordo com as
condições adequadas.

Equi. brancos

Ajusta automaticamente a cor do motivo. Pode gravar em cores
naturais, dependendo do motivo e das condições de iluminação.

nada.

Efeito de cor

ee
uma

Seleccione as opções de definição pretendidas no menu:
desligado, sépia, P/B, negativo, iluminar
SUGESTÃO! Pode alterar uma fotografia a cores para preto e
branco ou sépia depois de a tirar, mas não pode alterar uma
fotografia tirada a preto e branco ou a sépia para cores.

Qualidade

Seleccione entre Muito boa, Boa e Normal. Quanto melhor a
qualidade, mais nítida será a fotografia. No entanto, o tamanho
do ficheiro aumenta, o que significa que poderá guardar menos
fotografias na memória do telefone.

Anti-vibração

Reduza a desfocagem provocada pela vibração ou movimento do
dispositivo.

me
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Opções de
definição

Imag

Função

Flash

Utilizando a função de flash, pode definir o flash integrado para
disparar em condições de luz fraca.

Resolução de
vídeo

Quanto maior for o número de pixels, maior será o tamanho do
ficheiro, o que significa ocupar mais espaço na memória. Se quiser
guardar mais vídeos no seu telefone, pode alterar a sua resolução
para reduzir o tamanho dos ficheiros.

Restaurar para
predefinição

Reponha os menus e as opções de disparo.

Saiba
e repr
memó

Centr

O Cen
do Win
na sua
image
telem
e-mai
ou tra

NOTA: antes de tirar uma fotografia, pode tocar em Definição > Aplicação > imagens
+ câmara para aceder às seguintes definições: GPS, SkyDrive.

• Mur
das
Visu
mom
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Imagens
Saiba como visualizar fotografias
e reproduzir vídeos guardados na
memória do seu dispositivo.

Centro de imagens
O Centro de imagens é a versão digital
do Windows Phone das imagens
na sua carteira. Apresente todas as
imagens tiradas com a câmara no seu
telemóvel, guardadas a partir de um
e-mail, mensagem de texto ou da Web
ou transferidas a partir do seu PC.

•

•

gens

•

• Mural Times Square. Um mostruário
das imagens locais da função
Visualizar todos. O mosaico dos
momentos perfeitos muda sempre
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•

quando liga o seu telemóvel pela 5.ª
vez. Se sincronizar o seu telemóvel
utilizando o software Zune antes
de visitar o Centro de Imagens, irá
visualizar as imagens quando chegar.
Novidades. Estas são as imagens
mais recentes que os seus amigos
e familiares transferiram para o
Windows Live ou Facebook.
Colecção de imagens. Pode visualizar
as suas imagens e vídeos por
álbum, data ou favoritos. Sempre
que adicionar uma imagem como
favorito no seu álbum de favoritos,
pode fixar esse mesmo álbum no
ecrã Iniciar.
Fundo do centro. Toque em qualquer
lugar no centro para alterar o fundo
ou deixe-nos fazer isso por si,
utilizando qualquer uma das suas
imagens. De qualquer modo, se
mudar o fundo irá mudar também o
mosaico de imagens no ecrã Iniciar.
Software Zune. Sincronize os
ficheiros com o seu telemóvel para
deslocar as imagens do seu PC para
álbuns no seu telemóvel e vice-versa.
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NOTA: quando aceder ao Centro de
imagens pela primeira vez, irá visualizar
8 imagens a partir da pasta 7 no mural
Times Square. Para visualizar aqui um
mosaico das suas próprias imagens,
terá de tocar na pasta 7 para eliminá-la.
O mural Times Square irá agora obter
aleatoriamente imagens a partir do seu
Rolo de Câmara, bem como álbuns que
sincronizou a partir do seu PC ou dos seus
sites de redes sociais.

Formatos de ficheiro suportados
Tipo

Formato

Imagem Extensão: bmp, gif, jpg,
png, tiff
Vídeo

• Extensão: mp4
• Codec: MPEG4

NOTA: o telefone apenas suporta o
formato de ficheiros JPG na partilha de
ficheiros de imagem através do software
Zune PC.

• Alguns formatos de ficheiro não
são suportados, dependendo do

software no telemóvel.
• Se o tamanho do ficheiro ultrapassar
a memória disponível, pode ocorrer
um erro quando abrir ficheiros.

Álbuns
Os álbuns de imagens são muito
importantes no que diz respeito
ao modo como organiza as suas
imagens e vídeos—no seu telemóvel,
computador ou Web. Ao saber onde
os álbuns podem ser adicionados e
eliminados, conseguirá manter tudo
em ordem.
O software Zune coloca as imagens
dos álbuns do seu telemóvel—Rolo de
Câmara, Imagens guardadas, Imagens
recebidas—na biblioteca de imagens
no seu computador.
NOTA: excepto a visualização e
eliminação de álbuns, todas as outras
tarefas devem ser concluídas antes
de utilizar o software Zune no seu
computador.
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Visualizar uma imagem

1 No ecrã Iniciar, toque na seta para
aceder à sua lista de aplicações e
toque em Imagens.
Em alternativa, toque no mosaico
Imagens a partir do ecrã Iniciar se
estiver fixado como o seu mosaico
favorito no ecrã Iniciar.
2 Em Imagens, desloque-se, aceda
aos álbuns de imagens (todos, data,
favorito) e toque num mosaico de
fotografia para abri-lo e visualizá-lo.
Durante a visualização da fotografia,
utilize as seguintes opções:
• Para visualizar mais fotografias,
percorra para a esquerda ou para
a direita.
• Ao pressionar prolongadamente
em cima de uma foto, irá surgir
um menu que lhe permite apagar,
partilhar, e adicionar aos favoritos.
• Para ampliar ou reduzir, pode tocar
no ecrã com dois dedos e afastá-los
(aproxime os seus dedos para reduzir
o tamanho da imagem).
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Reproduzir um vídeo

1 Em Imagens, desloque-se, aceda
aos álbuns de imagens (todos, data,
favorito) e toque num mosaico de
vídeo para abri-lo e visualizá-lo.
2 Toque no mosaico de um vídeo para
visualizá-lo.
3 Rode o dispositivo para a esquerda
para obter uma vista horizontal.
4 Controle a reprodução com as teclas
virtuais.

Partilhar imagens ou vídeos

1 No ecrã Iniciar, toque em Imagens.
2 Encontre a imagem que pretende
partilhar. As imagens dos álbuns online não podem ser transferidas.
3 Toque continuamente na imagem e
depois em Partilhar.
4 Seleccione o modo como pretende
partilhar ou transferir a sua imagem
para a Web--por mensagem de
texto ou e-mail ou partilhá-la no
SkyDrive.
NOTA: o SkyDrive faz parte do Windows
Live, sendo um serviço protegido por
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palavra-passe na Web (photos.live.
com), onde pode guardar e partilhar
gratuitamente os seus documentos e
imagens até 25 GB. Inicie sessão com o
seu Windows Live ID e está preparado.
SUGESTÃO! Depois de transferir as
suas imagens para o SkyDrive a partir
do seu telemóvel, pode encontrá-las
e editá-las na Galeria de Fotografias
Windows Live no seu computador,
sem ser necessária uma ligação à
Web. Deve ter um computador com
o sistema operativo Windows Vista
ou Windows 7. Para verificar se tem a
Galeria de Fotografias Windows Live
instalada, clique no botão Iniciar
a partir do seu computador. Na caixa
de pesquisa, introduza a galeria de
fotografias e, na lista de resultados,
clique em Galeria de Fotografias
Windows Live.

Favoritos na Galeria de imagens
A utilização do álbum de favoritos no
Centro de imagens tem a vantagem
de colocar as suas imagens mais
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interessantes num único local para
uma fácil visualização. As imagens
nos Favoritos são também as únicas
que pode fixar em Iniciar (caso tenha
determinadas imagens que o fazem
feliz sempre que as vê).
1 No ecrã Iniciar, toque em Imagens,
encontre uma imagem e toque nela
para abri-la.
2 No utilitário de visualização de
imagens, toque continuamente
numa imagem e, de seguida, toque
em Adicionar a favoritos.
SUGESTÃO! Pretende adicionar uma
imagem a partir de um álbum on-line
como favorita? Abra uma imagem,
toque nela e, de seguida, toque em
Guardar no telemóvel. A imagem
será adicionada à pasta Imagens
guardadas (No Centro de imagens,
aceda a Todos > Imagens guardadas).
Encontre a imagem e siga o Passo 3
acima para adicionar uma imagem
guardada como favorita.
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Adicionar ou eliminar uma
legenda de uma imagem

Adicionar informações de
localização às minhas imagens

Para adicionar uma legenda
Pode adicionar legendas às imagens
que transfere para o Facebook ou
Windows Live.
1 Toque na imagem e toque em
Partilhar.
2 Seleccione uma conta para transferir
a sua imagem.
3 Toque na caixa de texto para
introduzir uma legenda. Dispõe de
4 segundos para começar a escrever
ou a imagem será transferida sem
uma legenda.
4 Toque em Transferir.
Para eliminar uma legenda
Deve estar no seu computador para
eliminar uma legenda e só pode
eliminá-la a partir de uma imagem que
transferiu.
1 Encontre a sua imagem.
2 Inicie sessão e siga os passos
fornecidos pelo Facebook ou
Windows Live para eliminar uma
legenda.

NOTA: se pretender que estas
informações permaneçam nas suas
fotografias quando as transfere para o
Facebook ou SkyDrive, active a função
Manter informações de localização nas
imagens transferidas.
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Quando inclui informações de
localização (GPS) nas fotografias
que tira, as informações podem ser
visualizadas por outros depois de
transferi-las e partilhá-las. Assim que
o fizer, o utilizador e os seus amigos
podem divertir-se enquanto visualizam
estas fotografias num mapa utilizando
o Bing e a Galeria de Fotografias
Windows Live e procuram outras
fotografias na Web semelhantes, pois a
localização está incluída nos detalhes
da sua fotografia.
1 No ecrã Iniciar, percorra para a
esquerda para a lista de aplicações e
toque em Definições > Aplicações
> Imagens + Câmara.
2 Active a função Incluir informações
de localização (GPS) nas fotografias
que tira.
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Música + Vídeos
Obtenha música, vídeos e
podcasts a partir do Marketplace
Zune Marketplace é a sua loja para
obter música, podcasts, filmes, vídeos,
programas de TV excelentes e muito
mais. Alguns itens podem ser jogados,
transferidos e experimentados
gratuitamente. Outros itens estão
disponíveis para compra ou aluguer.
Existem dois maneiras de aceder ao
Zune Marketplace:
Transferir ou transmitir música
directamente no seu telemóvel
1 No ecrã Iniciar, toque em Música
+ Vídeos.
2 Percorra para Zune e toque em
Marketplace.
3 Encontre uma canção, álbum, artista
ou lista de reprodução, realizando
uma das seguintes acções:
• Percorra para a esquerda ou para
a direita, navegue pelas categorias
disponíveis e toque no item
pretendido.

• Prima o botão Procurar, introduza
o título da música, título do álbum
ou nome do artista e toque no item
pretendido.
4 Siga as instruções para adicionar
música, vídeos, imagens e assim
sucessivamente para a sua colecção.
Transferir música, podcasts, vídeos,
filmes e programas de TV para o
seu PC
1 Ligue o seu telemóvel ao seu
computador com o cabo.
2 Visite windowsphone.com para
instalar o software Zune.
3 Abra o software Zune e, de seguida,
siga as instruções para obter a sua
música, vídeos, imagens e assim
sucessivamente para a sua colecção.
Se ainda não tiver a sessão iniciada,
clique em Iniciar sessão. Se tiver
várias contas Windows Live ID,
introduza a que utilizou quando
configurou o seu telemóvel.
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Forma

Tipo

Áudi
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4 Clique em colecção e, de seguida,
arraste tudo o que pretende
sincronizar para o ícone de telefone
no canto inferior esquerdo.

ar
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deos,
o

NOTA: nem todos os itens estão
disponíveis para compra, aluguer,
transferência ou transmissão. O Zune
Marketplace não está disponível em todas
as localizações ou idiomas. O conteúdo
do Zune Marketplace varia consoante o
mercado. Para mais informações sobre
como utilizar o Zune Marketplace, visite
Zune.net.
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o

Formatos de arquivo
Tipo

Formato

Áudio Extensão:
mp3, mp4,
m4a, wma
Codec: MP3,
AAC, WMA
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Sincronizar
a partir do
software
Zune
Extensão:
mp3, mp4,
m4a, wma
Codec: MP3,
AAC, WMA

Tipo

Formato

Vídeo Extensão:
3gp, 3g2,
mp4, m4v,
wmv
Codec:
MPEG4, H263,
H264, VC-1

Sincronizar
a partir do
software
Zune
Extensão:
mp4, m4v,
wmv
Codec:
MPEG4,
H.264, VC-1

Reproduzir música, vídeos e
podcasts
O seu Windows Phone não é apenas
um telemóvel. É também um excelente
leitor de música e de vídeo Zune.
Oiça música enquanto navega na Web
ou verifica o seu e-mail, mantenhase a par dos seus podcasts favoritos
durante a sua viagem ou desfrute de
um filme no seu próximo voo. Não
é necessário transportar consigo
outro dispositivo. O Windows Phone
cobre todas as suas necessidades de
entretenimento.
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1 No ecrã Iniciar, toque em Música
+ Vídeos.
2 Percorra para Zune e toque em
Música, Vídeos, ou Podcasts.
3 Encontre o item que pretende
reproduzir, realizando uma das
seguintes acções:
• Percorra para a esquerda ou para
a direita, toque numa categoria
(como Artistas, Álbuns ou Músicas)
e percorra para cima ou para baixo,
conforme necessário.
• Para pesquisar o Zune Marketplace,
prima o botão Procurar e introduza
o título da música, título do
álbum ou nome do artista. (O
Zune Marketplace pode não estar
disponível em alguns países ou
regiões.)
1 Toque no item que pretende
reproduzir.
Se quiser ajustar o volume, prima
os botões Aumentar volume ou
Diminuir volume na parte lateral do
seu telemóvel.
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Toque
nisto

SUGESTÕES!
• Existe uma maneira rápida de
reproduzir toda a sua música numa
ordem aleatória. Percorra para Zune
e toque em Reproduzir. Este ícone
encontra-se junto a Música.
• Se tiver muitos itens numa
categoria (como Canções ou
Álbuns), existe uma maneira
rápida de avançar para um
ponto específico na lista sem ser
necessário percorrer. Por exemplo,
encontra-se na parte superior da
lista de músicas (na secção "a") e
pretende reproduzir uma música
que começa pela letra "s". Toque na
caixa colorida com a letra "a". Na
grelha de letras que é apresentada,
toque em S.

Ajustar a reprodução
1 Durante a reprodução de um
item, utilize os seguintes controlos
para ajustar a reprodução (alguns
controlos não estão disponíveis em
todos os tipos de multimédia, como
por exemplo os vídeos).
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Toque
nisto

Para fazer isto
Música: toque na imagem
do álbum e depois em
Repetir para reproduzir
repetidamente a lista de
reprodução actual.
Música: toque na imagem
do álbum e depois em
Aleatório para reproduzir
aleatoriamente as músicas na
lista de reprodução actual.
As classificações podem
ajudá-lo a organizar a sua
colecção de música: ordenar
canções, artistas ou álbuns,
por classificação permite-lhe
seleccionar rapidamente as
músicas que pode apagar
caso necessite de mais
espaço.

G-E900_VODA_Portuguese.indb 65

Toque
nisto

Para fazer isto
Música: toque para avançar
para o início da música actual
ou para a música anterior
na lista de reprodução (o
comportamento depende
do tempo de reprodução
da música reproduzida até
agora).
Vídeos e podcasts de áudio:
toque para retroceder sete
segundos.
Todos: toque continuamente
para recuar na música actual.
Música: toque para avançar
para a música seguinte na
lista de reprodução.
Vídeos e podcasts de áudio:
toque para avançar 30
segundos.
Todos: toque continuamente
para fazer o avanço rápido
da música actual.
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Toque
nisto

Para fazer isto
Toque para colocar a
reprodução em pausa.
Pressione para tocar.

SUGESTÕES!
• Durante a reprodução de músicas
ou podcasts de áudio, também
pode avançar para as músicas
anteriores ou seguintes na lista
de reprodução se percorrer para a
esquerda ou para a direita.
• Durante a reprodução de vídeos,
toque no ecrã para apresentar os
controlos de reprodução. Prima o
botão Retroceder para regressar a
Música + Vídeos.
• Prima o botões Aumentar volume
ou Diminuir volume para apresentar
os mini controlos de reprodução.
Isto funciona mesmo quando o ecrã
está bloqueado.

Apresentar a lista de reprodução
actual
Durante a reprodução de música, os
próximos itens na lista de reprodução
são apresentados por baixo da imagem
do álbum. Para visualizar todos os itens
na lista de reprodução, faça o seguinte:
1 Toque no nome da música actual
(por baixo da imagem do álbum).
2 Para ocultar a lista de reprodução,
aguarde alguns segundos ou prima
o botão Retroceder
.
SUGESTÃO! Para reproduzir
uma música diferente na lista de
reprodução, percorra para cima ou
para baixo conforme necessário e, de
seguida, toque no nome do item que
pretende reproduzir.

por
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bloq
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Para a
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1 Em
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(qu
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Jogo

Centr

Apresentar o que está a reproduzir
1 Execute um dos procedimentos que
se seguem:
• Prima os botões Aumentar volume
ou Diminuir volume. O nome
da música actual é apresentada

No Ce
telem
expan
para o
Xbox.
• Des
jogo
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por cima dos mini controlos de
reprodução. Isto funciona mesmo
quando o seu telemóvel está
bloqueado.
• Em Música + Vídeos, percorra para
o Histórico.
Para apresentar informações
relacionadas acerca de uma música
1 Em Música + Vídeos, durante a
reprodução de uma música, toque
no nome do artista.
2 Percorra para a esquerda ou para a
direita para visualizar informações
(quando estão disponíveis), como
outros álbuns deste artista, críticas
do álbum e biografias do artista.

LIVE a partir da equipa Xbox LIVE.
• Perfil do jogador Xbox LIVE. Consulte
o seu perfil para visualizar jogos
recentemente jogados, o seu cartão
de jogador, alterar as informações da
conta e até personalizar o seu avatar.
• Pedidos. Visualize os convites
para aceder rapidamente ao jogo,
manter-se a par das notificações da
sua vez de jogar ou aceitar um toque
do seu companheiro para realizar a
sua próxima manobra.
• Colecção. Visualize todos os jogos da
Xbox LIVE e outros que tem no seu
telemóvel num único local.

Jogos

O Xbox LIVE pode não estar disponível
na sua área. Se estiver disponível e
quiser jogar, utilize a conta Xbox LIVE
existente ou configure uma conta Xbox
LIVE. Para jogar o jogo, terá de instalálo no seu telemóvel.
1 No ecrã Iniciar, toque em Jogos.
2 Percorra para a esquerda para
Colecção e toque para abrir um jogo
que adquiriu. Se quiser jogar um

Centro de jogos
No Centro de jogos, pode jogar no
telemóvel, bem como ligar-se e
expandir a sua experiência de jogo
para o seu computador e consola
Xbox.
• Destaque. Leia as novidades de
jogos, sugestões e tendências Xbox
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Para jogar um jogo
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jogo Xbox LIVE, terá de iniciar sessão
(ou aderir) no Xbox LIVE.
3 Se quiser verificar se tem um convite
de jogo ou notificação da sua vez
de jogar, percorra para a esquerda
para Pedidos. Se quiser jogar com
um amigo mas não tem nenhum
jogo no seu telemóvel que permita
mais de um jogador, vá para a parte
inferior da sua colecção e toque em
Obter mais jogos para ver o que
pode experimentar ou comprar a
partir do Marketplace.
NOTA: Xbox LIVE pode não estar
disponível no seu país ou região.

Rádio FM
Saiba como ouvir música e notícias no
rádio FM. Para ouvir o rádio FM, deve
ligar o auricular fornecido que serve
como antena de rádio.
Ouvir uma estação
1 Ligue o auricular fornecido no
dispositivo. (serve também de
antena).

2 No ecrã Iniciar, toque em Música
+ Vídeos.
3 Percorra para Zune e toque em
Rádio.
4 Para seleccionar uma estação,
realize uma das seguintes acções:
• Deslize para a esquerda ou para a
direita para percorrer o sintonizador
de rádio para cima ou para baixo.
(Se percorrer em vez de deslizar, irá
aceder às estações com sinal forte e
ignorar as estações com sinal fraco).
• Ao pressionar prolongamente irá
surgir um menu que lhe permite
alterar definições do radio (modo
altifalante)
• Toque em Favoritos
para
apresentar as suas estações favoritas.

NOTA:
visuali
estaçã
ou pro
cada e
logo p
inform
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SUGESTÕES!
ou Pausa
• Toque em Reproduzir
para iniciar ou interromper a
reprodução.
• Quando o ecrã está bloqueado,
prima os botões Aumentar volume
ou Diminuir volume para apresentar
os mini controlos de reprodução.
Pode utilizar os controlos para
colocar em pausa ou retomar a
reprodução da rádio ou avançar
para a estação anterior ou seguinte.
NOTA: à medida que muda de canais, irá
visualizar as informações acerca de cada
estação, como o seu estilo e que música
ou programa está a reproduzir. Cabe a
cada estação seleccionar o que transmite,
logo poderá não ser possível visualizar as
informações de cada estação.
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Adicionar ou remover uma estação
favorita
Para sintonizar estações com uma
maior rapidez, tente adicionar algumas
como favoritas.
1 Sintonize uma estação.
2 Execute um dos procedimentos que
se seguem:
• Para adicionar uma estação como
favorita, toque em Adicionar favorito
.
• Para remover a estação como
favorita, toque em Remover favorito
.
SUGESTÕES! Para apresentar as suas
estações favoritas, toque em Favoritos.
Também pode fixar a sua estação
favorita no ecrã Iniciar, premindo
continuamente o número da estação.
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Alternar entre os modos de
altifalante e auricular
1 Durante a reprodução de uma
estação, toque continuamente no
número da estação.
2 Toque em Modo de rádio: auricular
ou Modo de rádio: altifalante, para
alternar entre as duas opções.
Alterar as regiões de rádio
Se viajar para o estrangeiro, pode ser
necessário mudar a definição da região
de rádio para ouvir rádio FM enquanto
estiver fora do país. Se não alterar esta
definição, não se esqueça de a mudar
para a definição original quando
chegar a casa.
1 Durante a reprodução de uma
estação, toque continuamente no
número da estação.
2 Toque em Definições.
3 No ecrã do Rádio, toque na caixa
Região e depois no nome que
corresponde à sua região de rádio
pretendida.
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Utilitários

Configurar o seu alarme

1 Toque em Iniciar para aceder à
sua lista de aplicações e toque na
aplicação Alarmes .
2 Se quiser adicionar um novo alarme,
toque em
na barra do menu de
opções inferior. Existem alarmes
predefinidos que pode activar.
3 Toque em Hora para definir a hora
pretendida para a activação do
alarme.
4 Defina a opção de repetição.
Os ícones indicam o dia da semana
que seleccionou.
5 Seleccione o estilo de música que
gosta e o seu nome. Se a definição
do alarme estiver concluída, toque
em
na parte inferior da página.

Utilizar a sua calculadora

1 Toque em Iniciar para aceder à
sua lista de aplicações e toque na
aplicação Calculadora .
2 Toque nos botões numéricos para
introduzir números.
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3 Para calcular operações simples,
toque na função que pretende (+, –,
x, ou ÷), seguida de =.
4 Para cálculos mais complexos, altere
o modo do ecrã para horizontal e
seleccione sin, cos, tan, log e assim
sucessivamente.

Adicionar um evento ao
calendário

1 Toque em Iniciar para aceder à
sua lista de aplicações e toque na
aplicação Calendário .
para criar um novo
2 Toque em
compromisso.
3 Toque em Assunto para dar um
título ao compromisso.
4 Toque em Localização para definir o
local onde vai ocorrer.
5 Toque em Quando para seleccionar
uma data e seleccione a hora de
início do compromisso.
6 Toque em Período para seleccionar
a duração do compromisso.
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7 Se gostaria de definir um lembrete,
o momento em que ocorre e o
estado, toque em mais detalhes e
seleccione as opções pretendidas.
8 Se quiser adicionar pessoas ao
compromisso, toque em adicionar
alguém para seleccionar um
contacto. Também pode definir se
o compromisso é privado e criar
algumas notas.
9 Toque em Guardar para guardar
o compromisso no calendário. Um
quadrado colorido no calendário
marca todos os dias que têm
compromissos guardados. Um
alarme é activado na hora em que
tem início para ajudá-lo a manter-se
organizado.
10 Poderá alterar os detalhes do
compromisso ou eliminá-los.
Em seguida, toque em
para
modificá-los ou toque em
para
removê-los.

Apli

Escritório
Pode gerir e ver ficheiros de
documentos. Os tipos de ficheiro
suportados são doc, docx, txt, xls, xlsx.
1 Toque em Iniciar para aceder à
sua lista de aplicações e toque na
aplicação Escritório .
2 Para criar uma nota, toque em nova
nota e esteja a par de assuntos
domésticos, da escola e do trabalho.
Para visualizar todas as suas notas,
toque em Todas.
3 Para visualizar, editar ou explorar
ficheiros Excel, Word e PowerPoint,
percorra para Documentos.
4 Toque continuamente em qualquer
ficheiro para apresentar as
propriedades e as opções enviar e
eliminar.

1 Em
con
nom
pas
2 Dep
con
na s
sinc
com

Map

Verifiq
receba
ao seu
deve e

72 LG-E900 | Manual do utilizador

G-E900_VODA_Portuguese.indb 72

12/1/10 12:57 PM

xlsx.
er à
na

nova

balho.
otas,

rar
oint,

quer

ar e

Aplicações Windows

1 Em primeiro lugar, configure uma
conta Windows. Introduza o seu
nome de utilizador e a palavrapasse.
2 Depois de iniciar sessão, os seus
contactos, e-mail e calendário
na sua conta Windows serão
sincronizados automaticamente
com o seu Windows Phone 7.
Sugestão! Se alterar a sua conta
Windows Live ID depois de iniciar
sessão ou eliminá-la, utilize o passo
seguinte: Aplicações > Definições
> sistema > e-mail e contas >
adicionar uma conta > Toque
continuamente no Windows Live ID
para sincronizar ou eliminar.

Mapas
Verifique a sua localização actual e
receba instruções sobre como chegar
ao seu destino. O Windows Phone 7
deve estar ligado a Wi-Fi ou 3G/GPRS.
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instruções
Toque em
e introduza a localização
de partida e a localização de chegada
para receber instruções. Apresenta
o percurso até à chegada e os
detalhes da rota, como a distância e
o tempo que demora. Também pode
seleccionar detalhes da rota sobre um
passeio
e um .

eu
Toque em
para procurar a sua
localização. É exactamente o local
onde se encontra o seu telemóvel.
Pode visualizar o seu local com maior
especificidade se tocar duas vezes e
afastar no ecrã.
Pode também fixá-lo em Iniciar ou
partilhá-lo através de mensagens ou
Hotmail.

procurar
Toque em
e introduza a localização
que pretende encontrar. Irá mover o
mapa para o local pretendido.
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NOTA: se activar a vista aérea na parte
inferior da página ao percorrer para cima
e tocar nela, pode procurar a localização
no ar. Descreve até edifícios e vistas
próximos.

Marketplace
O Marketplace permite-lhe transferir
aplicações úteis, música e jogos.
Seleccione os que pretende
descarregar e instalar.
1 Toque em Iniciar para aceder
à sua lista de aplicações e toque
na aplicação Marketplace ou no
mosaico Marketplace no ecrã
Iniciar.
2 O Marketplace possui três
categorias - aplicações, jogos
e música. Seleccione uma que
pretenda instalar.
NOTA: se quiser terminar o jogo, utilize o
botão Iniciar ou Retroceder. Irá voltar ao
ecrã inicial.

Hotmail
O Hotmail é configurado quando
configura o telemóvel pela primeira
vez. Dependendo das suas definições
de sincronização, o Hotmail no
seu telemóvel é sincronizado
automaticamente com a sua conta
Windows na Web.
A lista de conversas na caixa de
entrada é a sua vista do Hotmail
predefinida.
Toque no botão Menu e depois em
Actualizar para enviar ou receber
novos e-mails e sincronizar os seus
e-mails com a sua conta Windows
na Web.

AW

Brow

O brow
e colo
despo
mais, n
esteja

Aced

1 Toq
ace
e to
Exp
igu
Inte
2 Ser

NOTA:
transfe
implica
tarifas

Utiliz
da W

1 Toq
pág

74 LG-E900 | Manual do utilizador

G-E900_VODA_Portuguese.indb 74

12/1/10 12:57 PM

ira
ções

a

m

us
s

A Web

Browser
O browser fornece um mundo rápido
e colorido de jogos, música, notícias,
desporto, entretenimento, e muito
mais, no seu telemóvel. Onde quer que
esteja, aquilo que lhe apetecer.

Aceder à Web

1 Toque na seta [t] em Iniciar para
aceder à sua lista de aplicações
e toque na aplicação Internet
Explorer. Em alternativa, pode
igualmente tocar no mosaico
Internet Explorer no ecrã Iniciar.
2 Será direccionado para o website.
NOTA: a ligação a estes serviços e a
transferência de conteúdos poderá
implicar custos adicionais. Consulte as
tarifas de dados junto do seu operador.

Utilizar a barra de ferramentas
da Web
1 Toque em
para actualizar a
página Web.
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Opções de utilização
Toque na barra de opções do Menu
para utilizar as opções.
avançar - Introduza um endereço Web
e avance para a página.
partilhar Página - Envie a página por
E-mail ou Mensagens.
encontrar na página - Realce o que
pretende encontrar na página.
fixar em iniciar - fixe a página numa
posição para início rápido.
definição - defina as opções abaixo
Permitir cookies no meu telemóvel
Deixar o Bing sugerir sites enquanto
escrevo

Preferência do Website
Versão do telemóvel
Versão de ambiente de trabalho

Eliminar histórico - Permite eliminar
todos os ficheiros temporários,
histórico, cookies e palavras-passe
guardadas no Internet Explorer.

75

12/1/10 12:57 PM

a dicionar - Adicione a página aos
favoritos
favoritos - Aceda à página favorita
separadores - Utilize os
separadores como um widget de
navegação para alternar entre as
páginas.

Con

Blue

Ligar
Bluet

1 No
par
2 Toq
Blu
3 Par
bar
par
4 Com
equ
5 Toq
pre
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Conectividade
Bluetooth

Ligar a função sem fios
Bluetooth

1 No ecrã Iniciar, toque na seta
para aceder à sua lista de aplicações.
2 Toque em Definições > Sistema >
Bluetooth.
3 Para ligar o Bluetooth, arraste a
barra de deslizamento de estado
para Ligado.
4 Começa a procurar o auricular
equipado com Bluetooth.
5 Toque num dispositivo que
pretende emparelhar.
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Estabelecer ligação a um
auricular Bluetooth
Após o emparelhamento, pode ligar-se
a um dispositivo Bluetooth conforme
necessário.
• Se o Bluetooth estiver desligado,
toque em Bluetooth para ligá-lo. Na
lista de dispositivos do Bluetooth,
toque no nome do dispositivo
emparelhado na lista.
NOTAS:
• Posteriormente, quando quiser desligar
o Bluetooth, vá a Definições, toque em
Bluetooth e deslize para a esquerda
para a posição Desligado.
• Após a configuração do Bluetooth, o
Windows Phone 7 reconhece-o quando
é ligado.
• O Windows Phone 7 não é compatível
com a função de transferência de fi
cheiros via Bluetooth entre telemóveis.
Para mais informações acerca de
Bluetooth, consulte as FAQ (Frequently
Asked Questions [Perguntas
Frequentes]).
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Wi-Fi
Saiba como utilizar as capacidades de
rede sem fios do seu dispositivo para
activar e ligar-se a qualquer rede de
área local sem fios (WLAN) compatível
com as normas IEEE 802.11 b/g/n.
Pode ligar-se à Internet ou a outros
dispositivos de rede em qualquer lugar
que tenha um ponto de acesso ou
zona de Internet sem fios disponíveis.
O seu dispositivo utiliza uma
frequência não harmonizada e destinase a ser utilizado em todos os países
europeus. A WLAN pode ser utilizada
na UE sem restrições em espaços
interiores, mas não pode ser utilizado
em espaços exteriores em França.

Ligar
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Ligar a uma rede sem fios

Editar a sua ligação Wi-Fi

NOTA: é apresentado este aviso para se
proteger contra a ligação acidental a uma
rede incorrecta com o mesmo nome.
Toque em ligar se tiver a certeza de que é
a rede correcta.

Suponha que necessita de alterar as
definições de uma rede sem fios ou
que a rede não é apresentada.
1 Volte ao ecrã Definições de Wi-Fi
para seleccionar a rede a editar e, de
seguida, toque continuamente na
rede que pretende editar.
2 Toque em editar para alterar as
informações recolhidas pelo seu
novo Windows Phone.
3 Se tiver de editar o seu nome de
utilizador e palavra-passe, percorra
as definições de rede.
4 Se tiver de adicionar ou editar as
informações de proxy, faça-o aqui.
Toque continuamente para obter as
opções de proxy.
5 Se tiver de editar as informações
da rede, escreva nos campos
adequados. Terá de obter as novas
informações de definição a partir do
seu administrador de rede.

1 No ecrã Iniciar, toque na seta
para aceder à sua lista de aplicações.
2 Toque em Definições > Sistema
> WiFi para se ligar a uma rede
sem fios.
3 Deslize a barra de deslizamento
para Ligado para activar as ligações
sem fios. Na maioria dos casos, irá
visualizar as redes protegidas e não
protegidas.
4 Agora toque na rede à qual
pretende ligar.
5 No ecrã seguinte, toque nos campos
de texto. Em seguida, introduza o
seu nome de utilizador ou palavrapasse.
6 Toque em concluído para terminar.
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NOTAS:
• Desloque-se para baixo para
visualizar outras opções de rede. Estas
informações devem ser colocadas
automaticamente pelo Windows Phone
7 quando este identifica a sua rede.
• Para desligar uma rede sem fios, volte
ao ecrã de Definições e defina WiFi para
Desligado.
• Quando voltar a ligar o Wi-Fi, o seu
telemóvel irá memorizar as definições
de rede e ligar-se automaticamente.

Reproduzir para
Saiba como utilizar o serviço DLNA
( Digital Living Network Alliance)
que lhe permite partilhar ficheiros
multimédia entre dispositivos
equipados com DLNA-DMR na sua casa
por WiFi.
Antes de começar!: deve activar
em primeiro lugar a função WiFi e
adicionar um perfil WiFi.
NOTAS:
• Dependendo dos dispositivos, alguns
ficheiros podem não ser reproduzidos
nos dispositivos equipados com
DLNA-DMR.
• • A reprodução pode ficar retardada,
dependendo da ligação à rede e do
servidor ligado.

Repro
outro
DMR

1 No
par
e se
2 Toq
bar
um
pro
disp
3 Sele
mu
4 Sele
rep
A re
sele
5 Con
ícon
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Reproduzir os seus ficheiros em
outro equipamento com DLNADMR activo.

1 No ecrã Iniciar, toque na seta
para aceder à sua lista de aplicações
e seleccione Reproduzir para.
2 Toque no ícone Dispositivo na
barra de notificações e seleccione
um destino. o seu telefone vai
procurar automáticamente por
dispositivos DLNA-DMR activos.
3 Seleccione uma categoria de
multimédia > um ficheiro.
4 Seleccione um leitor que irá
reproduzir o ficheiro multimédia.
A reprodução é iniciada no leitor
seleccionado.
5 Controle a reprodução utilizando os
ícones do seu dispositivo.
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NOTAS:
• A reprodução pode ficar retardada,
dependendo da ligação à rede e do
servidor ligado.
• Só é possível procurar dispositivos
DLNA com DMR se estes estiverem
ligados.
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Definições

Neste menu, pode personalizar a
definição do seu telemóvel. Toque
em Iniciar para aceder à sua lista de
aplicações e toque em definições.

Sistema
toques e sons
Defina o Toque e Vibração e seleccione
Toque, Nova mensagem de texto, Novo
correio de Voz e Novo e-mail.
Defina para reproduzir um som nos
lembretes de compromisso, pressão
das teclas, bloquear e desbloquear e
em todas as outras notificações.

tema

móve

entre Wi-Fi e Bluetooth em separado.

Defina
de dad
Altern
selecc

Wi-Fi
Ligue o Wi-Fi para se ligar às redes
Wi-Fi disponíveis.
Definições de Wi-Fi – Defina as
notificações de rede ou adicione uma
rede Wi-Fi.

data e

Defina

brilho

Bluetooth

Ajuste

Procure e ligue o Bluetooth.

teclad

e-mail e contas
Configure o e-mail, contactos,
Facebook e outros.

bloquear e imagem de fundo

Altere a imagem de fundo do seu
telemóvel e a cor saturada para que
corresponda ao seu estado de espírito
de hoje, desta semana ou de todo
o mês.

Defina para alterar o papel de fundo e
o tempo de permanência do ecrã.
Mude para definir a palavra-passe e
criar uma palavra-passe de 4 dígitos.

modo de voo

As aplicações nas quais activou
anteriormente serviços de localização
podem agora aceder à sua localização
actual.

Alterne simultaneamente os rádios
móveis, Wi-Fi e Bluetooth do seu
telemóvel. Poderá na mesma alternar

localização

Defina
selecc
palavr
Corrig
ortogr
depoi
Introd
clicar
e Capi
frase.

região

Defina
região
dia da
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ação
ação

móvel

Idioma do browser e da pesquisa.

Defina a Ligação de dados e Roaming
de dados.
Alterne para definir a ligação 3G e
seleccione Rede.

facilidade de acesso

data e hora
Defina a data, hora e fuso horário

Defina para Reproduzir confirmações
áudio e Utilizar fala quando o
telemóvel é bloqueado.

brilho

encontrar o meu telemóvel

Ajuste o brilho do ecrã.

teclado
Defina os idiomas do teclado. Pode
seleccionar para Sugerir texto e realçar
palavras com erros de ortografia,
Corrigir palavras com erros de
ortografia, Introduzir um espaço
depois de seleccionar uma sugestão,
Introduzir um ponto final depois de
clicar duas vezes na BARRA DE ESPAÇO
e Capitalizar a primeira letra de uma
frase.

região e idioma

Defina o modo TTY/TDD

fala

Coloque no mapa, dê um toque,
bloqueie ou elimine o seu telemóvel
em windowsphone.live.com
Sempre que perder o seu telemóvel,
receberá ajuda para encontrá-lo.
Visite windowsphone.live.com e inicie
sessão com o seu Windowslive ID e
palavra-passe.

actualização do telemóvel
Notifica-o quando são encontradas
novas actualizações. Utilize a sua
ligação de dados móvel para verificar a
presença de actualizações.

Defina o Idioma do ecrã, Formato da
região, Data curta, Data longa, Primeiro
dia da semana, Local do sistema e
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acerca de
Veja informações legais e verifique
o estado do telefone e a versão do
software.
Reponha o telefone. Isto vai eleminar
todo o conteudo do seu telefone,
incluindo aplicações que comprou e
instalou.

opiniões
Envie opiniões para ajudar a melhorar
o Windows Phone

Aplicação
jogos
Ligar/desligar Ligação à Xbox LIVE.

Internet Explorer
Especifique se pretende activar cookies
ou não no telefone. Também pode
especificar se pretende que o Bing
sugira sites à medida que escreve.
Seleccione Preferência do Website.
Versão do telemóvel ou Versão de
ambiente de trabalho
84 LG-E900 | Manual do utilizador
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eliminar histórico
Permite eliminar todos os ficheiros
temporários, histórico, cookies e
palavras-passe guardadas no Internet
Explorer.

mapas
Ligar/desligar Utilizar a minha
localização.
Utiliza a sua localização para mostrarlhe melhores resultados de procura.
eliminar histórico
Permite eliminar procuras anteriores
no mapa, pinos e dados de imagem
do telefone.

mensagens
Ligar/desligar Confirmação de entrega
de SMS.

música e vídeos
Ligar/desligar Ligação ao Zune.
Activar a transferência automática
de informações que melhora a sua
experiência Zune.

Escrit

nome
Introd
para id
ajudar
docum
Share
• arm
Pod
Sha
disp
perm
todo
Sha
• con
O Sh
mel
entr
o se
reso
- No
ma
- Su
no
• opç
Sele
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trega

a
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Escritório
nome de utilizador
Introduza os seus dados pessoais
para identificar os seus comentários e
ajudar com a colaboração e registo de
documentos.
SharePoint
• armazenamento de dados
Pode apagar a memória cache do
SharePoint para aumentar o espaço
disponível no seu telefone. Isto
permite apagar temporariamente
todos os ficheiros e histórico do
SharePoint.
• conflitos
O SharePoint permite escolher a
melhor maneira de gerir conflitos
entre ficheiros no seu telefone e
o servidor. Pode escolher como
resolver conflitos.
- Notificar-me e eu resolvo o conflito
manualmente.
- Substituir o item automaticamente
no telefone.
• opção de arranque
Seleccione esta opção para abrir
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sempre ligações do SharePoint.
• repor
Repor pré-definições.
OneNote
Ligar/desligar Sincronização
automática.
Active esta opção sincronizar
automaticamente notas quando abrir
uma página, guardar uma página ou
abrir uma secção.

pessoas
Os contactos SIM importados serão
sincronizados com a sua lista de
contactos do Windows Live online.
- Ordenar a lista por Nome próprio/
Apelido.
- Mostrar nomes por Nome próprio/
Apelido, Nome próprio.

telefone
Definir número do correio de voz.
Mostrar minha ID de cham. a todas as
pessoas / ninguém / meus contactos
Ligar/desligar Reencaminhamento de
chamadas
85
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Ligar/desligar Ajuda internacional
Ligar/desligar Segurança SIM

imagens e câmara
Definir as opções indicadas abaixo.
Ligar/desligar Permitir que o botão da
câmara active o telefone.
Ligar/desligar Incluir informações
de localização (GPS) nas fotografias
tiradas.
Ligar/desligar Transferir para SkyDrive.
Ligar/desligar Manter informações de
localização nas imagens transferidas.

rádio

Actu

eliminar histórico
Eliminar termos de procura
introduzidos anteriormente do seu
telefone.

Actu
telef

Aplicação Vodafone
My Web
É uma aplicação de atalho
onde pode clicar em 360
My Web para iniciar o
portal Web associado ao
Website www.360.com

O "Win
actual
para a
alerta
de act
são in
do pro
seu PC
atravé
"upda
dispon

Definir opções regionais.
América do Norte/Mundo/Japão

procurar
Ligar/desligar Utilizar a minha
localização.
Utiliza a sua localização para mostrarlhe melhores resultados de procura.
Seleccione esta opção para obter
sugestões do Bing à medida que
escreve.
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Actualização de Software
Actualização do software do
telefone

O "Windows phone update" permite
actualizar o firmware do ser telefone
para a ultima versão. O seu telefone irá
alertar automáticamente pelo serviço
de actualização, e as actualizações
são instaladas no seu telefone através
do programa Zune instalado no
seu PC. Aceda ao menu "phone"
através do programa Zune e escolha
"update" para verificar as actualizações
disponiveis.
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Acessórios

Existem vários acessórios disponíveis para o seu telemóvel, que podem ser vendidos
em separado. Seleccione estas opções de acordo com as suas necessidades de
comunicação pessoais. Para mais informações acerca da disponibilidade, consulte o
seu representante local. (.Os itens descritos abaixo podem ser opcionais)
Carregador

Cabo de dados
Ligue o LG-E900 e PC.

Bateria

Guia do Utilizador
Saiba mais sobre o
LG-E900.

Auricular
estéreo

Microsoft SHG
(Start Here Guide
(Manual rápido))
Ajuda-o a saber mais
sobre o Windows Phone

Temp
Máx.:
Mín.:

NOTA:
• Utilize sempre acessórios originais LG.
• Caso não o faça, pode invalidar a garantia.
• Os acessórios podem variar consoante a região.
88 LG-E900 | Manual do utilizador
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didos

lte o

Temperatura ambiente
Máx.: +55 °C (a descarregar),
+45 °C (a carregar)
Mín.: -10 °C
Declaração de Conformidade
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Dados do fornecedor
Nome
LG Electronics Inc
Endereço
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
Dados do produto
Nome do produto
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment
Nome do modelo
LG-E900
Nome da marca
LG
Dados das Normas Aplicáveis
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1 , EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2006
Informações complementares
A conformidade com as normas acima é verifi cada pelo organismo de verifi cação seguinte (BABT)
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaração
Eu, abaixo assinado, declaro sob nossa inteira
responsabilidade que o produto acima referido e
ao qual esta declaração diz respeito, se encontra
em conformidade com as Normas e Directivas
acima referidas.

Nome
Doo Haeng Lee / Director

Data de emissão
Sep. 07, 2010

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Assinatura do representante
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FAQ (Perguntas Frequentes)

Categ

Verifique se é descrito nesta secção algum problema detectado no seu
telefone, antes de levar o telefone à assistência ou chamar um representante da
assistência.
Categoria

Bluetooth

Bluetooth

Subcategoria

Auricular
Bluetooth

Auricular
Bluetooth

Pergunta

Não consigo ouvir música num
auricular Bluetooth remoto

Não consigo ouvir som de vídeo
num auricular Bluetooth remoto

Resposta

Bluetoo

* Verifique se não tem os auscultadores ligados
ao telefone.
• Certifique-se de que o seu dispositivo está
ligado a auriculares estéreo.
• Certifique-se de que o formato da música
que está a tentar ouvir é suportado pelos
auriculares.
• Certifique-se de que a distância entre os
auriculares e o dispositivo não é superior a 10
metros e que estes não estão separados por
paredes ou outros obstáculos.
Não é suportado. Se quiser ouvir som de vídeo,
utilize a tomada de áudio em vez do auricular
Bluetooth.

Bluetoo

Bluetoot

Bluetoot

Bluetoot
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Categoria

Subcategoria

Pergunta

e da
Bluetooth

Perfil de
Bluetooth
suportado

Quais são os perfis suportados
pelo Windows Phone 7?

Bluetooth

Ligação por
Bluetooth

Quais são as funções que estão Ligar a auriculares estéreo/mono, possibilidade
disponíveis através de Bluetooth? de ligar a kit de automóvel.

Bluetooth

Ligação por
Bluetooth

É possível aceder à Internet
durante uma sincronização entre
telefone e PC?
Não é suportado.
(Se o PC estiver ligado
a uma rede LAN com fios).

Bluetooth

Transmissão de
contactos

Existe alguma forma de transferir
os dados dos contactos para outro
telefone através de Bluetooth? Por
Não é suportado.
ex.: Contactos de outro telefone
movidos para este telefone
através de BT.

Bluetooth

Imprimir

É possível imprimir documentos
do MS Office (MS Word, Excel,
PDF, etc.) através de BT ou
comunicação sem fios?

ligados

está

sica
os

os
or a 10
s por

Resposta
HFP (Perfil mãos-livres)
HSP (Perfil de auricular)
A2DP (Perfil de distribuição de áudio avançada)
AVRCP (Perfil de controlo remoto A/V)
- Música : suporta apenas Reproduzir/Pausa/
Música anterior/Música seguinte
PBAP (Perfil de acesso a lista telefónica)

e vídeo,
icular
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Categoria

Subcategoria

Pergunta

Resposta

Categ

Cópia de
segurança

• Coloque o seu antigo cartão SIM no seu novo
telemóvel e, de seguida, aceda a Definições.
Como é que posso importar
Percorra para as aplicações e toque em
contactos do meu telefone antigo pessoas > importar contactos SIM.
para o meu Windows Phone 7?
• Não é possível efectuar esta operação através
do Zune.

Dados

Sincronização

No Windows Phone 7, a aplicação "Zune"
Quais são as limitações impostas substitui o "Activesync". A limitação do Zune
pela sincronização de dados entre é o facto de impedir a reprodução de ficheiros
o Windows Phone 7 e o PC?
(música, vídeo e imagens) no telefone durante
a sincronização.

Dados

Sincronização

Como é que sincronizo o telefone Deve utilizar a aplicação "Zune" da Microsoft,
com o PC em Windows Vista
que pode obter por download do website
e Win7?
da MS.

Dados

Actualização a
partir da Web

É possível criar automaticamente
uma cópia de segurança dos
dados do utilizador quando
actualizar através da Web.

Definições

Tempo de
chamada

Modelo CDMA: O tempo de chamada é
calculado a partir do momento em que prime
O tempo de chamada é calculado "Call", depois de marcar o número.
de forma diferente consoante o
modelo (Por ex.: 2G/3G, CDMA ...) Modelo 2G/3G: O tempo de chamada é
calculado a partir do momento em que a
chamada é estabelecida.

Dados

O Zune suporta cópia de segurança integral
para memória flash, mas não suporta a cópia
de segurança dos dados do utilizador em
separado.

Definiçõ

Definiçõ

Função
telefone

Função
telefone

Função
telefone

Função
telefone
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u novo
ições.

através

e"
Zune
heiros
durante

Categoria

Subcategoria

Pergunta

Definições

E-Mail

Definições

Active X

O Active X é suportado tal como
no PC?

Não, não é suportado.

Função do
telefone

Bateria

Como é que verifico se a bateria
está totalmente carregada?

O estado de carga da bateria é indicado no
topo do ecrã.

Função do
telefone

Opção E&P

É possível utilizar a opção E
(Espera) & P (Pausa) quando se
está a guardar um número de
telefone nos contactos?

Sim, é possível. Mas apenas utilizando o
teclado físico do telefone. Não é possível com
o teclado no ecrã.

É possível editar ficheiros Office
no telefone?

Apenas é possível lê-los.
• Note que o Microsoft Office Mobile não inclui
todas as funcionalidades que encontra no
Microsoft Office 2010. Se um documento
tiver conteúdo que não seja suportado pelo
Office Mobile, ainda assim poderá abrir o
ficheiro, mas o conteúdo não suportado não
será apresentado.

Como é que defino o toque?

Aceda à lista Aplicações e toque em
Definições> Toque e sons para definir o toque.
Há diferentes tipos de alertas e diferentes
toques que pode atribuir a pessoas diferentes.
No ecrã inicial, toque em Pessoas > contacto
que pretende alterar > Editar > Toque.

osoft,
te

gral
cópia
m

Função do
telefone

Office Mobile

prime

a

Resposta

Onde é que posso obter as minhas Consulte o administrador do sistema de e-mail
definições de POP3 e SMTP?
para obter ajuda.

Função do
telefone

Definição do
toque
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Categoria

Função do
telefone

Função do
telefone

Subcategoria

Definição do
toque

Idiomas
suportados

Pergunta

É possível mudar de idioma?

O Windows Phone 7 suporta 6 idiomas
diferentes (alemão, inglês (Reino Unido/
Estados Unidos), espanhol, francês, italiano).
Se quiser alterar a configuração, aceda a
Settings> region & language > Display
language.

Como é que configuro o som do
sistema e o som de toque?

Pode regular a música, o toque e o som do
sistema com os botões do volume de som.
• Aceda a Settings > ringtone & sounds

Definições de som

Telefone
Função

Como é que defino a hora no
Definição de hora
telefone?

Youtube

Categ

Como é que posso utilizar a
minha música favorita como
toque?

Função do
telefone

Função do
telefone

Resposta
O Marketplace permite que os utilizadores
encontrem e adquiram facilmente os seus
toques favoritos. Aceda à lista Application e
toque em Marketplace > Music. Procure e
escolha o seu toque favorito.
Note que o Marketplace pode não estar
disponível no seu país ou região.

Função
telefone

Função
telefone

Lista Aplicações > Definições > Data e hora >
controlo deslizante Definir automaticamente
para Desligado > Definir a hora

Isto é possível utilizando o leitor YouTube do
Marketplace. Note que o leitor YouTube do
É possível ver vídeos do Youtube?
Marketplace pode não estar disponível no seu
país ou região.

Função
telefone

Função
telefone

Função
telefone

Função
telefone
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Categoria
Função do
telefone

Subcategoria

Pergunta

Resposta
Chamada: 360 min. (baseado em 3G)
Tempo em espera: 350 horas

Duração da
bateria

Qual é o tempo de conversação
deste telefone?

Função do
telefone

câmara

A fotografia é guardada automaticamente.
Navegue até ao Visualizador de imagens
Existe alguma opção para guardar
deslizando o dedo para a direita. Toque na
ou eliminar uma fotografia logo
fotografia tirada e mantenha a pressão sobre
após ter sido tirada?
ela. Veja as opções disponíveis. (por ex.:
Adicionar aos favoritos, Eliminar, etc.).

Função do
telefone

E-mail

É possível definir filtros de e-mail? Pode filtrar e-mail através do botão "Pesquisar".

Função do
telefone

E-mail

É possível definir um som de
alerta para quando recebo
e-mail?

[Passos]
Settings > ringtones & sounds > New
email > Choose an item

Função do
telefone

Definições do
browser

Como é que posso alterar as
definições de privacidade
do browser e outras?

Para eliminar cookies, aceda a Settings >
applications > Internet Explorer. Também
pode desligar a partilha de localização, através
de Settings > system > location.

Função do
telefone

Sensor de
proximidade

Como é que mantenho o LCD
activado durante uma conversa
telefónica?

O sensor de proximidade do telefone foi
concebido para desligar o LCD durante as
chamadas, por predefinição.
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Categoria

Subcategoria

Pergunta

Resposta

Categ

Função do
telefone

Contacte a loja que lhe vendeu o telemóvel
para verificar se existe ou não um bloqueio
É possível utilizar um cartão SIM do SIM activo. Se não existir um bloqueio do
Bloqueio do SIM
de outro operador?
SIM, é possível que algumas funcionalidades e
alguns serviços não estejam disponíveis devido
a definições de rede ou do telemóvel.

Função do
telefone

O meu Windows Phone tem um O bloqueio do SIM depende do operador
de rede que lhe vendeu o Windows Phone.
Bloqueio do SIM bloqueio do SIM,
Contacte o operador de rede ou a loja que lhe
a LG pode ajudar-me, neste caso? vendeu o Windows Phone.

Especific
do telefo

Especific
do telefo
Wi-Fi

Função do
telefone

O Adobe Flash é suportado (de
forma semelhante
à do browser do PC)?

Não é suportado.

Wi-Fi

Função do
telefone

O serviço de Streaming é
suportado?

Alguns protocolos de streaming não são
suportados (por ex., RTSP). O HTTP-Progressive
e o IIS SmoothStreaming são suportados,
dependendo do website que está a visitar e da
aplicação que está a utilizar.

Solução
recupera
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Categoria

Subcategoria

Especificação
Banda
do telefone

Pergunta
A tecnologia GSM é quadra
band, tri band ou dual band?
(Por exemplo: 1900 Mhz, 900,
1800, 850)

Especificação Especificação do É possível utilizar um dispositivo
do telefone telefone
de GPS externo?

Resposta
O telefone suporta Quad band.
Não. O dispositivo Windows Phone 7 dispõe de
uma unidade GPS integrada.

Wi-Fi

Pergunta genérica O que é que posso fazer com
sobre Wi-Fi
Wi-Fi (rede sem fios)?

Pode ligar-se à Internet ou a outros dispositivos
de rede em qualquer lugar que tenha um
ponto de acesso ou zona de Internet sem fios
disponíveis.

Wi-Fi

Pergunta genérica O operador oferece o serviço
sobre Wi-Fi
Wi-Fi?

Não, não oferece. Os utilizadores podem aceder
à Internet através de um PA (Ponto de acesso).

Solução de Palavra-passe
recuperação esquecida
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O que devo fazer se não me
lembrar da palavra-passe? Como
Contacte o respectivo fornecedor de serviços.
posso obter a palavra-passe se
não me lembrar dela?
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Categoria

Subcategoria

Pergunta

Resposta

Categ

1. Reinicialização de fábrica.
Aceda à lista Applications list > Settings >
about > reset your phone.
A reinicialização do telefone apagará todo o
seu conteúdo pessoal, incluindo aplicações
que adquiriu e transferiu e repõe as definições
de fábrica.
2. Experimente actualizar o software para
a última versão através da Web. O seu
Pretendo reinicializar o meu
telemóvel é alertado automaticamente para
telemóvel para melhorar o
as actualizações através do serviço Windows
Actualização Web desempenho, como é que faço Phone Update e as actualizações são instaladas
Solução de
da Reinicialização isto? Pretendo actualizar o
no telemóvel utilizando o software Zune em
recuperação
de fábrica
software do meu telemóvel para execução no seu computador quando liga o seu
melhorar o desempenho, como é telemóvel a este.
que faço isto?
Se ainda não tiver instalado o software Zune,
visite www.windowsphone.com para
o instalar.
Atenção!
Ao executar uma "Reinicialização de
fábrica", todos os dados do utilizador serão
ELIMINADOS. O cliente DEVE fazer uma
cópia de segurança ANTES de executar
uma reinicialização de fábrica ou fazer uma
actualização através da Web.

Solução
recupera

98 LG-E900 | Manual do utilizador
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Categoria

Subcategoria

Pergunta

Resposta

1. Reinicialização de fábrica.
Aceda à lista Applications list > Settings >
about > reset your phone.
A reinicialização do telefone apagará todo o
seu conteúdo pessoal, incluindo aplicações
que adquiriu e transferiu, e repõe as definições
de fábrica.
2. Experimente actualizar o software para
última versão através da Web.O seu telefone
recebe automaticamente notificações
Solução de Reinicialização de Que fazer quando o desempenho do serviço Windows Phone Update e as
recuperação fábrica
é muito pior que antes?
actualizações são instaladas no telemóvel
utilizando o software Zune no PC quando
liga o seu telemóvel a este. Se ainda não
tiver instalado o software Zune, visite www.
windowsphone.com para o instalar.
*Atenção
Ao executar uma Reinicialização de fábrica
ou uma actualização Web, todos os dados do
utilizador serão eliminados. Assim, o cliente
deverá efectuar uma cópia de segurança antes.

ma
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LG-E900 Quick Reference Guide - English
• This guide helps you to start using your phone. If you need more
information, please visit www.lg.com.
• Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending
on your phone’s software or your service provider.
• This handset is not recommended for the visually impaired because of its
touch-screen keypad.
• Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are
registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks
are the property of their respective owners.
Disposal of your old appliance
1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to
a product it means the product is covered by the European
Directive 2002/96/EC.
2 All electrical and electronic products should be disposed of
separately from the municipal waste stream via designated
collection facilities appointed by the government or the local
authorities.
3 The correct disposal of your old appliance will help prevent
potential negative consequences for the environment and
human health.
4 For more detailed information about disposal of your old
appliance, please contact your city office, waste disposal service
or the shop where you purchased the product.
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Assembling
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Getting to know your phone
Headset jack
Power/Lock key
• Long press (three seconds)
to the power on/off.
• Short press to turn the
screen off.
Earpiece
Proximity sensor

Open

ALS(Ambient Light Sensor)
Search button
Open Quick Search
Start button
Return to the Start screen;
Start the Voice Recognition
function (press and hold).
Back button
Return to the previous screen.
Mouthpiece

WARNING:
Placing a heavy
object on the phone
or sitting on it can
damage its LCD
and touch screen
functionality. Do not
cover the protective
film on the proximity
sensor of the LCD,
as this can cause the
sensor to malfunction.

2 LG-E900 | User Guide

G-E900_VODA_Portuguese.indb 2

12/1/10 12:57 PM

Volume keys
• When the screen
is idle: volume
of system tone &
ring tone.
• During a call:
earpiece volume.
• When playing
a track: controls
track volume.

Charger, data cable (USB cable port)
TIP! Before connecting a USB cable, wait
until the phone has powered up and been
registered on the network.

Camera key
• Go directly to camera preview by
pressing the camera key.

Open view

Battery cover

External
camera lens

Battery

Camera
flash
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USIM card tray
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Installing the USIM and
battery

1 Remove the battery cover
Press the battery cover release button
as shown in the image below (1). Lift
the cover away from the phone (2).

2 Remove the battery
Using the cut-out at the bottom, lift
the battery out of its compartment.

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

3 I nstall the USIM card
Put the USIM card into the USIM card
holder. Make sure the gold-coloured
contact area on the card is facing into
the phone. Push the USIM card holder
back.

4 Inst
First, i
into th
comp
contac
termin
batter

5 Cha
Open
side o
conne
charge
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4 Install the battery
First, insert the top of the battery
into the top edge of the battery
compartment. Ensure that the battery
contacts align with the phone’s
terminals. Press the bottom of the
battery down until it clips into place.

5 Charging your phone
Open the charger port cover on the
side of your LG-E900. Insert the charger
connector into the port and plug the
charger into a mains electricity outlet.

G-E900_VODA_Portuguese.indb 5

You cannot switch on the phone if
the battery is fully discharged It takes
approximately four to five minutes
to reach a charge state sufficient for
booting by TA charger.
It takes approximately 14-15 minutes
longer to charge using a USB
connection.
If the battery is critically low, the image
for the critically low battery will appear
to notify you to charge for longer.
NOTE: The battery must be fully charged
initially to improve battery life.
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WARNING: Do not connect the
charger to the phone without the
battery being installed. You must
check the battery is inserted before
charging.

WARNING: Do not remove the
battery or USIM card while charging
the phone.

WARNING: There is a risk of
explosion if the battery is replaced
by an incorrect type. Dispose of used
batteries in accordance with the
manufacturer's instructions.

WARNING: Unplug the charger
from the mains and phone during
lightning storms to avoid electric
shock or fire.

WARNING: Make sure that no
sharp items come into contact with
the battery. This could pose a fire risk.

Nav
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Navigating your Windows Phone
Using the touch screen
Touch screen tips
Your phone's touch screen lets
you easily select items or perform
functions. Learn basic actions to use
the touch screen.
NOTE:
• To avoid scratching the touch screen,
do not use sharp objects.
• Do not allow the touch screen to
come into contact with other electrical
devices. Electrostatic discharges can
cause the touch screen to malfunction.
• Do not allow the touch screen to come
into contact with water. The touch
screen may malfunction in humid
conditions or if exposed to water.
• For optimal use of the touch screen,
remove the screen protection film
before using your phone.
• Your touch screen has a layer that
detects small electrical charges emitted
by the human body.
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• For best performance, tap the touch
screen with your fingertip. The touch
screen will not react to touches by
sharp objects, such as a stylus or pen.
NOTE:
• Your phone turns off the touch screen
when you do not use it for a specified
period. To turn on the screen, press the
[Power] button.
• You can also adjust the backlight time
or change the wallpaper. On the Start
screen, go to the application list and
select Settings > lock & wallpaper.
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Universal gestures on your touch Touch and hold
To touch and hold, the
screen
For most applications, natural gestures
can be used to move about and give
commands. To type text, use the
onscreen or the hardware keyboard.
The following gestures are used
to move around for your Windows
Phone 7:

Scroll
Scrolling is for moving
objects upwards and
downwards.
The finger is pressed
down and moved in the
desired direction. To end
the scrolling, the finger
is lifted up. Either the
content will follow (as
with moving a map into
the centre of the screen)
or it can be used for
reordering items.

y

Double tap
A double tap is two
quick downward
touches on the screen
in the same place. The
double tap commands
the phone to zoom in or
out, as appropriate.

t

Tap
A tap is a single, quick
downward touch on
the screen. Tap is used
to execute commands
(like pressing Enter on a
PC). Tapping also stops
any movement on the
screen.

finger is pressed down
and held there for a few
seconds.

Flick
Flickin
object
The fin
down
desire
the ge
is lifte
conten
with m
the ce
or it ca
reorde
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Flick
Flicking is for moving
objects sideways.
The finger is pressed
down and moved in the
desired direction. To end
the gesture, the finger
is lifted up. Either the
content will follow (as
with moving a map into
the centre of the screen)
or it can be used for
reordering items.
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Pinch and stretch
Pinch and stretch are
opposites of each other.
These gestures are often
used with maps to zoom
in and out.
Pinching is achieved
by pressing two fingers
down on the screen
and bringing them
together. This zooms
in on content, while
centering the image
between the finger
tips. For stretching, the
fingers are moved apart
from each other to zoom
out on an image.

9

12/1/10 12:57 PM

Getting to know your Start
screen

From this screen you can access menu
options, make a call, view the status of
your phone and much more.

Knowing and navigating the
screen

Start screen is the beginning of the
Windows Phone 7 experience for you
after you power on your phone. The
Start screen displays application tiles
that you have pinned and placed in
a position of your choice for quick
launch. Pressing the [Start] Button
on the phone always returns you
to the Start screen, no matter what
application is running.
1 Simply swipe your finger to the
left, right, up or down to view
them.
You can also customise tiles on the
Start screen, which are shortcuts to
your favourite menus and applications.

Tiles

A tile i
You ca
Tiles t
or incr
experi
or how
The St
Icon

NOTES: When you are in a standby display
after unlocking the phone, swipe your
finger upwards to see the Start screen
displaying application tiles.

10 LG-E900 | User Guide
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Tiles on the Start screen
A tile is an easily recognisable visual shortcut for an application or its content.
You can place tiles anywhere on the phone Start experience.
Tiles that use the tile notification feature can update the tile graphic or title text,
or increment a counter, enabling you to create a personalised, “at a glance” Start
experience. Examples include displaying if it is your turn in a game, the weather,
or how many email messages you have received.
The Start screen is always presented in portrait view.
Icon

Description
Make calls, with quick access to recent callers, favourites, and all
your contacts. Dial manually using the numeric keypad. Just tap the
voicemail icon to listen to voice message you want, in any order you
like.
Touch to access People hub, the integrated communication
application for emails, messages, contacts and other information.
Send and receive SMS text messages. Conversations are saved in an
instant chat style, so you can see a history of messages you’ve sent and
received. Send MMS messages with a picture you've taken.
Your Windows Phone works with Microsoft Exchange, Microsoft
Outlook Web App and many of the most popular email systems,
including Hotmail, Yahoo! Mail, Google and others. Save attached
photos and graphics to your Saved Pictures.
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Icon

Description

Icon

Touch Play To to stream videos, music, and pictures from your phone
to Digital Living Network Alliance (DLNA) compatible playback devices.
With ScanSearch, you can search product and local information
for streets, cities, or countries. ScanSearch allows you to view local
business information, including locations and contact information.
Enter events on your new Windows Phone. Subscribe to calendars. Set
alerts to remind you of events, appointments and deadlines. Plus, they
get synced back to the calendar on your Windows Live and vice versa.
Touch to access the Internet Explorer.

NOTES
area, s
Applic
where
more i

Access to Xbox LIVE to play a game and invite a friend to play it with
you. Download new games onto your phone.
View photos and videos you’ve taken with your new Windows Phone,
received in Email or MMS messages, or synced from your computer’s
Zune Software. (Windows OS only) View them in portrait or landscape
format. Zoom in on photos for a closer look. Send an email or MMS
messages with attached photos.
Play musics, videos and podcasts stored in the device by connecting
to your PC to synchronise your stuff. Listen to FM radio. Go to
marketplace.

12 LG-E900 | User Guide
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Icon

Description
Search the Application Store for your Windows Phone applications
and musics you can purchase or download, using your Wi-Fi or cellular
data network connection. Read reviews or write your own reviews for
your favourite apps. Download and install the applications on your
Start screen.

NOTES: The arranged location, name, or design of tiles may vary by your setting status,
area, service provider, plan, and version of Windows Phone software.
Application functionality and availability may vary depending on the country or region
where you purchase and use your Windows Phone. Contact your service provider for
more information.
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