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Parabéns por ter adquirido o avançado e
compacto telefone GS290 da LG, concebido
para funcionar com a mais recente tecnologia
de comunicações móveis digitais.
Eliminação do seu equipamento antigo
1 A apresentação deste símbolo do contentor do lixo com uma cruz
junto a um produto significa que o mesmo se encontra abrangido
pela Directiva Comunitária 2002/96/CE.
2 Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados
em separado, e não juntamente com os resíduos municipais, através
de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades
estatais ou locais.
3 A eliminação correcta do seu dispositivo usado ajuda a prevenir
potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde
humana.
4 Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu
dispositivo usado, contacte as autoridades locais, os serviços de
recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

Parte do conteúdo deste manual poderá apresentar diferenças em relação ao
seu telefone, dependendo do software do telefone ou do seu operador.
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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
radiofrequência
ESTE DISPOSITIVO CUMPRE AS
DIRECTRIZES INTERNACIONAIS DE
EXPOSIÇÃO ÀS ONDAS DE RÁDIO

O seu dispositivo 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 dispositivos 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 dispositivo
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 dispositivo em funcionamento
poderá estar muito abaixo do valor
máximo. Isto porque o dispositivo
foi concebido para funcionar a
diferentes níveis de potência,
de modo a utilizar apenas a
potência necessária para alcançar
a rede. Geralmente, quanto mais
próximo estiver da central, menor
é a transmissão de potência do
dispositivo. Antes de um modelo de
telefone estar disponível para venda
ao público, deve ser comprovada
a conformidade com a Directiva
Comunitária R&TTE. Esta directiva
inclui, como requisito essencial, a
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Directrizes para uma utilização segura e eficiente
protecção da saúde e segurança do
utilizador, bem como de quaisquer
outras pessoas.
O valor de SAR mais elevado para
este dispositivo quando utilizado
e colocado no ouvido foi de 0.993
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 dispositivo junto
ao corpo, estes não deverão conter
metal e devem manter o dispositivo
a pelo menos 1,5 cm de distância
do corpo. Para transmitir ficheiros
de dados ou mensagens, este
dispositivo necessita de uma ligação
de qualidade à rede. Em alguns
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 quando utilizado no
4
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corpo foi de 0,543 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.

Informações sobre SAR FCC
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 no ouvido

foi de 1,06 W/kg e, quando utilizado
de forma adequada no corpo, foi de
1,15 W/kg.
Além disso, este dispositivo 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.

6 Cuidados e avisos da FCC
Aviso!
Este dispositivo 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 dispositivo não deve causar
interferências nocivas.
(2) Este dispositivo deve aceitar
quaisquer interferências
recebidas, incluindo interferências
que possam originar um
funcionamento indesejado.

Atenção!
Quaisquer alterações ou
modificações que não sejam
aprovadas expressamente pelo
fabricante podem invalidar o
direito do utilizador à utilização do
dispositivo.

Cuidados e manutenção do
produto
ATENÇÃO
Utilize apenas baterias,
carregadores e acessórios
aprovados para utilização
com este modelo de telefone
específico. A utilização de
quaisquer outros tipos pode
invalidar qualquer aprovação ou
garantia aplicável ao telemóvel e
pode ser perigoso.
• 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.
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Directrizes para uma utilização segura e eficiente
• 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
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.
6
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• Não sujeite esta unidade a fumo ou
pó excessivo.
• Não mantenha o telemóvel próximo
de cartões de crédito ou títulos
de transporte; pode afectar as
informações existentes nas bandas
magnéticas.
• Não toque no ecrã com objectos
pontiagudos, pois poderá danificar
o telefone.
• Não exponha o telefone a líquidos
ou humidade.
• Utilize os acessórios como
auriculares com cuidado.
Não pressione a antena
desnecessariamente.
• Não utilize o telefone ou os
acessórios em locais com elevada
humidade, tais como piscinas,
estufas, solários ou ambientes
tropicais. Pode danificar o telefone e
invalidar a garantia.

Funcionamento eficiente do
telefone
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.

Pacemakers
Os fabricantes de pacemakers
recomendam a manutenção de uma
distância mínima de 15 cm entre
o telefone móvel e o pacemaker,
para evitar potenciais interferências
com o mesmo. Para o efeito, utilize
o telefone no ouvido oposto ao seu
pacemaker e não o transporte no
bolso da camisa.

Hospitais
Desligue o seu telemóvel sempre que
lhe for pedido em hospitais, clínicas
ou centros de saúde. Estas exigências
têm como objectivo prevenir a
ocorrência de possíveis interferências
com dispositivo médico sensível.

Segurança na estrada
Verifique a legislação e as disposições
regulamentares relativamente à
utilização de telemóveis nas áreas
onde conduz.
• Não segure no telemóvel enquanto
conduz.
• Preste total atenção à condução.
• Utilize um kit mãos livres, se
disponível.
• Encoste e estacione antes de fazer
ou atender uma chamada, se
assim o exigirem as condições de
condução.
• A energia de RF pode afectar
alguns sistemas electrónicos do seu
veículo, tais como o auto-rádio ou o
dispositivo de segurança.
• Se o seu veículo estiver equipado
com airbag, não o obstrua com
dispositivo sem fios instalado ou
portátil. Poderá 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
7

Directrizes para uma utilização segura e eficiente
é particularmente importante
próximo de estradas.

siga eventuais regulamentações ou
regras.

Evite provocar danos
auditivos

Atmosferas potencialmente
explosivas

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.

• 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 se encontra o telemóvel e os
seus acessórios.

Peças de vidro

A bordo de aviões

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 se partir, não o prima
nem tente retirá-lo. Deixe de utilizar
o seu telefone até que o vidro
seja substituído por um centro de
assistência autorizado.

Área de explosão
Não utilize o telefone em locais
onde estejam a decorrer explosões.
Respeite as regulamentações e
8
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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.

Antena
Não toque na antena
desnecessariamente.

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 até
precisar de ser substituída.
• Carregue a bateria caso não tenha
sido utilizada por um longo período
de tempo, para maximizar a sua
capacidade.
• Não exponha o carregador da
bateria à luz directa do sol nem
o utilize em condições de grande
humidade, tais como a casa de
banho.
• Não deixe a bateria em locais
quentes ou frios, pois pode
deteriorar o desempenho da
bateria.
• A substituição da bateria por um
tipo de bateria incorrecto poderá
originar o risco de explosão.
9

Directrizes para uma utilização segura e eficiente
• 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.
• A duração real da bateria depende
da configuração da rede, das
definições do produto, dos padrões
de utilização, da bateria e das
condições ambientais.

10
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Conhecer o seu telefone
Auricular

Ecrã principal
Tecla de
chamada
• Marca um
número de
telefone e
atende as
chamadas
recebidas.
Tecla multitarefas
Tecla Terminar/Ligar e desligar
• Premir continuamente para
ligar/desligar.

Conector para auscultadores
estéreo ou mãos-livres

Teclas laterais
• Quando o ecrã
está no ecrã Inicial:
volume do toque e
do som das teclas.
• Durante uma
chamada: volume
dos auscultadores.
Ranhura para cartão
MicroSD

Carregador, cabo
Tecla Bloquear
• Premir ligeiramente
para ligar/desligar
o ecrã.
Tecla Câmara
• Ir para o menu da
câmara directamente
premindo
continuamente a
tecla.

Atenção: Colocar um objecto pesado sobre o telefone ou sentar-se com
o telefone no seu bolso pode danificar as funções do LCD e do ecrã táctil do
telefone.
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Instalar to SIM e a bateria
1 Retire a tampa da bateria
Deslize a tampa da bateria para a
base do telefone e para fora.

ATENÇÃO: Não utilize uma
unha para retirar a bateria.

ATENÇÃO: Não retire a bateria
quando o telefone estiver ligado,
pois poderá danificar o telefone.

2 Instalar o cartão SIM
Insira o cartão SIM no respectivo
compartimento, certificando-se de
que a zona de contactos dourados
no cartão está virada para baixo.
Certifique-se de que a bateria está
removida do telefone antes de
instalar o cartão SIM. Para retirar o
cartão SIM, retire-o com cuidado
para fora.

12
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3 Instalar a bateria
Introduza a parte esquerda da
bateria na extremidade superior do
compartimento da bateria.
Certifique-se de que os contactos
da bateria estão alinhados com os
terminais do telefone. Empurre a
parte direita da bateria para baixo
até que a mesma encaixe no seu
local.

Cartão de memória

Carregar o seu telefone

Instalar um cartão de memória
Pode aumentar a memória disponível
no seu telefone utilizando um cartão
de memória MicroSD.
NOTA: O cartão de memória é um
acessório opcional.
1 Abra a tampa da ranhura do cartão
de memória. Faça deslizar o cartão
de memória para a ranhura até
encaixar no respectivo lugar.

Remova a tampa da entrada para
o carregador na parte lateral do
GS290. Ligue o adaptador de viagens
(carregador) e o cabo USB incluído.
Ligue o cabo USB ao telefone e ligueo a uma tomada de alimentação.
O GS290 deverá ser carregado até
aparecer a mensagem “Bateria
carregada” no ecrã.
NOTA: na primeira vez, a bateria
deve ser totalmente carregada para
melhorar a sua vida útil. Ignore
a primeira mensagem “Bateria
carregada” e deixe o telefone a
carregar de um dia para o outro.

2 Verifi que se a zona de contactos
dourados está voltada para baixo.
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Utilizar o ecrã táctil
Sugestões relativamente ao
ecrã táctil
• Para seleccionar um item, toque no
centro do ícone.
• Não exerça demasiada pressão. O
ecrã táctil tem sensibilidade suficiente
para sentir um toque leve, mas firme.
• Utilize a ponta do dedo para
seleccionar a opção que deseja.
Certifique-se de que não toca em
quaisquer outras teclas.
• Sempre que o GS290 não estiver a ser
utilizado, volta ao ecrã de bloqueio.

Controlar o ecrã táctil
Os controlos do ecrã táctil do GS290
podem mudar dinamicamente
consoante a tarefa que estiver a realizar.
Abrir aplicações
Para abrir uma aplicação basta tocar
no respectivo ícone.

Navegação
Arraste de um lado para outro para se
deslocar. Nalguns ecrãs, tais como a
lista do registo de chamadas, também
pode deslocar para cima e para baixo.

Gesto de ecrã de bloqueio
Gesto de ecrã de bloqueio - defina
um gesto para cada um dos 9 atalhos
de aplicações alargadas. Os gestos
do Ecrã de bloqueio permitem aos
utilizadores desbloquear o telefone e
executar as aplicações directamente
ao desenharem um gesto no ecrã.
Para configurar esta funcionalidade,
1 Seleccione Menu - Definições do
ecrã - Gesto de ecrã de bloqueio
2 Arraste e largue o gesto preferido na
parte inferior do ecrã para as aplicações
às quais pretende atribuí-los.
SUGESTÃO! Desenhe uma forma para
aceder ao menu Gesto de ecrã de
bloqueio no ecrã de bloqueio.
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O seu ecrã inicial
Pode arrastar e clicar de imediato nos itens que pretende em todos os tipos de
ecrã inicial.
Activo
Activo
Ecrã inicial de
Ecrã inicial de
marcação rápida
Widgets - Quando
- Quando toca
na parte
toca
em , aparece a
inferior direita do
lista de marcações
ecrã, é apresentado
rápidas. Pode
o painel de widgets
fazer chamadas,
móveis. Quando
enviar uma
regista um widget
mensagem ou
arrastando-o, o
editar o contacto
widget é criado
directamente
no local onde foi
neste ecrã inicial.
colocado.
Activo
Ecrã inicial de Livesquare - No ecrã
Livesquare, pode fazer chamadas e
enviar mensagens facilmente para
o número atribuído a um avatar.
Para utilizar a função de chamadas,
mensagens ou contactos, seleccione
um avatar e escolha o ícone Tecla de
atalho que pretende utilizar.

SUGESTÃO! A interface de utilizador baseia-se em três tipos de ecrã inicial. Para
alternar entre os ecrãs iniciais, basta passar rapidamente o dedo sobre o ecrã da
esquerda para a direita ou da direita para a esquerda.
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O seu ecrã inicial
Teclas de atalho
As teclas de atalho do ecrã inicial permitem aceder às funções mais utilizadas de
forma fácil, com um simples toque.
Toque para abrir o teclado
de marcação táctil para fazer
uma chamada.

Toque para abrir os Contactos.
Para procurar um número
para fazer uma chamada,
introduza o nome do contacto
na parte superior do ecrã com
o teclado. Também pode criar
novos contactos e editar os
existentes.

Toque para aceder ao menu
Mensagens. A partir daqui,
pode criar uma nova SMS ou
MMS, ou ver a sua pasta de
mensagens.

Toque para abrir o menu
Superior que está dividido
em quatro categorias.

Alterar o estado na barra de
estado
Toque na parte central da barra
de estado para abrir o Resumo
estado. Este mostra a Hora, Rede, ID
SVC, Bateria, Memória do telefone,
Memória externa, Perfil, MP3 e Estado
do Bluetooth. Pode definir aqui o
Tipo de perfil, colocar o MP3 em
reprodução/pausa e activar/desactivar
16 o Bluetooth.
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Utilizar a função multitarefas
Prima a tecla física de multitarefas
para abrir o menu Multitarefas. A partir
daqui poderá ver todas as aplicações
que estiver a executar e aceder às
mesmas com um simples toque.
Quando tiver uma aplicação a ser
executada em segundo plano (por
exemplo, um jogo ou um rádio FM),
será apresentado na barra de
estado.

Barra de estado
A barra de estado utiliza diversos
ícones para indicar aspectos como
a força do sinal, mensagens novas
e carga da bateria, para além de o
informar se o Bluetooth ou GPRS
estão activos.
De seguida, apresentamos um quadro
com uma explicação do significado
dos ícones que poderá ver na barra
de estado.
Ícone Descrição

Ícone Descrição
Alarme definido
Perfil personalizado em utilização
(O número indicado no ícone
pode variar)
Perfil normal em utilização
Perfil exterior em utilização
Perfil silencioso em utilização
Auricular em utilização

Multitarefas

Chamadas desviadas

Força do sinal de rede (o
número de barras varia)

EDGE em utilização

Sem sinal de rede

Roaming

Carga de bateria disponível

Modo de voo ligado

Bateria descarregada

Bluetooth activo

Nova mensagem de texto

Reproduzir BGM

Nova mensagem de voz
BGM em pausa
Caixa de entrada cheia
Envio de mensagem falhou

O cartão de memória está
activado para utilização

Envio da mensagem de
multimédia falhou

17

Chamadas
Fazer uma chamada
1 Toque em
para abrir o teclado.
2 Introduza o número utilizando o
teclado.
3 Toque em
para iniciar a
chamada.
4 Para terminar a chamada, prima a
tecla Smart.
SUGESTÃO! Para introduzir
+ para fazer uma chamada
internacional, prima continuamente
.
SUGESTÃO! Prima a tecla Ligar para
bloquear o ecrã táctil e evitar a
realização acidental de chamadas.

Fazer uma chamada a partir
dos seus contactos
1 A partir do menu inicial, toque
para abrir os Contactos.
2 Toque na caixa de campo Nome na
parte superior do ecrã e introduza
as primeiras letras do contacto para
o qual pretende ligar, utilizando o
teclado.
3 Na lista filtrada, toque no ícone
Chamar junto do contacto para o
qual pretende fazer a chamada.
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A chamada irá utilizar o número
predefinido, caso haja mais de um
número para esse contacto.
4 Também pode tocar no nome do
contacto e seleccionar o número
a marcar, caso exista mais de
um número para esse contacto.
Também pode tocar em
para
fazer a chamada para o número
predefinido.

Atender e rejeitar uma
chamada
Quando o seu telefone tocar, toque na
tecla Smart para atender a chamada.
Para colocar o toque em modo
silencioso, deslize a tampa para cima.
Isto permite desbloquear o telefone
caso esteja bloqueado e depois toque
. Esta função é útil se se esquecer
de alterar o seu perfil para S/Som
antes de uma reunião. Toque
para
rejeitar uma chamada.

Marcação rápida
Pode atribuir um contacto utilizado
com frequência a um número de
marcação rápida.
1 Seleccione Contactos no separador
COMUNICAÇÃO e seleccione
Marcações rápidas.

2 O seu correio de voz já se encontra
configurado para marcação rápida
1. Não é possível alterar esta
definição. Toque em qualquer
um dos outros números para lhe
atribuir um contacto de marcação
rápida.
3 Irá abrir os seus Contactos.
Seleccione o contacto que
pretende atribuir a esse número,
tocando uma vez no número
de telefone. Para encontrar um
contacto, toque na caixa de campo
Nome e introduza a primeira letra
do nome do contacto pretendido.

Fazer uma segunda chamada
1 Durante a sua chamada inicial,
toque
e introduza o número
para o qual pretende ligar.
2 Toque em
para estabelecer a
chamada.
3 Serão apresentadas as duas
chamadas no ecrã de chamadas.
A sua primeira chamada será
bloqueada e o chamador colocado
em espera.
4 Para alternar entre as chamadas,
toque em
ou prima o número
da chamada retida.

5 Para terminar uma ou ambas as
chamadas, prima
e seleccione
Fim e a seguir Todas, Retida ou
Activa.
SUGESTÃO! Prima uma única
entrada de registo de chamadas
para ver a data, hora e duração da
chamada.

NOTA: Ser-lhe-ão cobradas todas as
chamadas realizadas.

Ver o seu registo de
chamadas
Toque em Registo recente no
separador COMUNICAÇÃO.
SUGESTÃO! Prima uma única
entrada de registo de chamadas
para ver a data, hora e duração da
chamada.

Utilizar o desvio de chamadas
1 Toque em Definições de chamada
no separador DEFINIÇÕES.
2 Toque em Desvio de chamadas.
3 Seleccione se pretende desviar
todas as chamadas de voz
quando ocupado, se a chamada
não for atendida ou se estiver
incontactável.
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Chamadas
4 Introduza o número para o qual
pretende desviar a chamada.
5 Toque em Pedir para activar.
NOTA: o desvio de chamadas implica
custos. Para mais informações,
contacte o seu fornecedor de serviço.
SUGESTÃO! Para desactivar
todos os desvios de chamadas,
seleccione Desactivar tudo no
menu Desvio de chamadas.

Utilizar o barramento de
chamadas
1 Toque Definições de chamada no
separador Definições.
2 Toque em Barramento de
chamadas.
3 Seleccione uma ou todas as seis
opções:
Todas as de saída
Internacionais efectuadas
Chamadas internacionais excepto
para o país de origem
Todas recebidas
Recebidas quando no estrangeiro
Desactivar tudo
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4 Introduza a palavra-passe de
barramento de chamadas. Verifique
junto do seu operador de rede se
este serviço está disponível.
SUGESTÃO! Seleccione
Nº de marc. fixa nas opções
Registo de chamadas para activar
e compilar uma lista de números
que pode contactar a partir do seu
telefone. Irá necessitar do código
PIN2 do seu operador. Só pode
contactar, a partir do seu telefone,
os números incluídos na lista de
marcação fixa.

Alterar as definições de
chamadas comuns
1 Toque Definições de chamada no
separador Definições.
2 Navegue e toque Definições
comuns. A partir daqui, pode
ajustar as definições de:
Rejeitar chamada - Deslize o
interruptor para Activar para
seleccionar a lista Rejeitar. Pode
tocar na caixa de texto para
escolher entre as chamadas,
contactos ou grupos específicos
ou as chamadas de números não

gravados (aqueles que não se
encontram nos seus contactos)
ou sem ID de chamada. Toque em
Gravar para alterar as definições.
Enviar meu Nº - Seleccionar se
pretende que o seu número seja
apresentado quando contactar
alguém.
Remarcação automática
- Desloque o interruptor para a
esquerda para Ligado ou para a
direita para Desligado.
Modo atendimento - Seleccione
esta opção se pretende atender o
telefone utilizando a tecla Enviar ou
qualquer outra tecla.
Aviso de minutos Desloque o
interruptor para a esquerda para
Ligado para ouvir um sinal a cada
minuto da chamada.
Modo de atend. c/BT - Seleccione
Mãos-livres para poder atender
uma chamada utilizando um
auricular Bluetooth ou seleccione
Telefone para premir uma tecla
no telefone para atender uma
chamada.
Gravar novo número - Seleccione
Sim para gravar um novo número.
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Mensagens
Mensagens

Introdução de texto

O seu GS290 combina SMS e MMS
num único menu intuitivo e fácil de
utilizar.

Há cinco formas de introduzir texto:
Teclado numérico, Teclado, EcrãCaligrafia, Caixa-Caligrafia, Caixa
Dupla-Caligrafia.
Pode escolher o seu método de
introdução tocando em
eo
Método de introdução.

Enviar uma mensagem
1 Toque em Mensagens no
separador COMUNICAÇÃO. Em
seguida, toque Nova mensagem
para começar a compor uma nova
mensagem.
2 Toque Inserir para adicionar uma
imagem, vídeo, som, modelo, e
assim sucessivamente.
3 Toque Destinatário na parte
inferior do ecrã para introduzir
os destinatários. Em seguida,
introduza o número ou toque
para seleccionar um contacto.
Pode mesmo adicionar diversos
contactos.
4 Toque em Enviar quando estiver
pronto.
ATENÇÃO: se adicionar
uma imagem, vídeo ou som a
uma SMS, esta será convertida
automaticamente em MMS e irá serlhe cobrado o valor correspondente.
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Touque em
para activar o modo
T9. Este ícone só aparece se escolher
Teclado como método de introdução.
Toque em
para seleccionar o
idioma de escrita.
Toque em
para alternar entre
números, símbolos e introdução de
texto.
Utilize a tecla Shift para alternar entre
maiúsculas e minúsculas.

Modo T9
O modo T9 utiliza um dicionário
integrado para reconhecer as palavras
que está a escrever, com base na
sequência das teclas premidas. Esta
função prevê a palavra que está a
introduzir e sugere alternativas.

Reconhecimento de caligrafia
No modo de Reconhecimento
de caligrafia, basta escrever no
ecrã e o seu GS290 irá converter a
sua caligrafia na sua mensagem.
Seleccione Ecrã-Caligrafia ou CaixaCaligrafia de acordo com as suas
preferências.

Configurar o seu e-mail
Toque em E-mail no separador
COMUNICAÇÃO.
Se a conta de e-mail não estiver
configurada, inicie o assistente de
configuração do e-mail e termine-a.
Pode verificar e editar as definições
seleccionando
. Também pode
verificar as definições adicionais que
foram preenchidas automaticamente
quando criou a conta.

Transferir o seu e-mail
Pode verificar a sua conta automática
ou manualmente quanto a novos emails. Para verificar manualmente:
1 Touque em E-mail no separador
COMUNICAÇÃO.
2 Toque na conta que pretende
utilizar.

Enviar um e-mail utilizando a
sua nova conta
1 Toque Novo e-mail para abrir um
novo e-mail.
2 Termine a mensagem.
3 Toque Enviar e o seu e-mail será
enviado.

Alterar as suas definições de
e-mail
1 Toque em E-mail no separador
COMUNICAÇÃO.
2 Toque
e seleccione Definições
de e-mail para adaptar as
seguintes definições:
Contas de e-mail
E-mail preferido
Permitir Email de resposta
- Seleccione esta opção para
permitir o envio de mensagens de
confirmação de leitura.
Pedir aviso recepção Email
- Seleccione se pretende pedir
mensagens de confirmação de
leitura.
Intervalo de recuperação Seleccione a frequência com que o
seu GS290 verifica se existem novas
mensagens de e-mail.
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Mensagens
Quantidade de verificação
- Escolha o número de e-mails que
devem ser transferidos de cada vez.
Incluir mensagem em Reenc. e
Responder - Seleccione esta opção
para incluir ou não a mensagem na
sua resposta.
Incluir anexo - Seleccione se
pretende incluir o anexo original
nas suas respostas.
Descarregar auto em roaming
- Seleccione se pretende verificar as
suas mensagens automaticamente
quando se encontra no estrangeiro
(roaming).
Aviso de novo e-mail - Seleccione
se pretende ser avisado quando
receber novos e-mails.
Assinatura - Coloque esta função
na posição Activada e crie uma
assinatura de e-mail.
Prioridade - Seleccione o nível de
prioridade das suas mensagens de
e-mail.
Tamanho de correio enviado
- Defina o tamanho máximo de
envio de e-mail.
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Contador de e-mail - Introduza a
data pretendida. Pode verificar os
e-mails que enviar durante este
período.

Pastas de mensagem
Existem cinco pastas no menu
Mensagens.
Recebidas - Todas as mensagens que
receber são colocadas na sua caixa
recebidas.
Rascunhos - Se não terminar uma
mensagem, pode guardar aquilo que
já tiver escrito nesta pasta.
A enviar - Esta é uma pasta de
armazenamento temporária enquanto
as mensagens estão a ser enviadas.
Itens enviados - Todas as mensagens
que enviou são colocadas nesta pasta.
Minhas pastas - Crie pastas para
armazenar as suas mensagens.

Alterar as suas definições de
mensagem multimédia
Toque em Mensagens no separador
COMUNICAÇÃO. Desloque e
seleccione Definições e Mensagem
multimédia. Pode alterar:
Modo recuperação - Seleccione
Rede de Origem ou Roaming.

Se, então, seleccionar Manual, irá
receber apenas notificações de
MMS, podendo decidir se pretende
transferir as mesmas na íntegra.
Relatório de entrega - Seleccione
para permitir e/ou pedir relatórios de
entrega.
Recibo de leitura - Seleccione para
pedir e/ou permitir recibos de leitura.
Prioridade - Seleccione o nível de
prioridade da sua MMS.
Período validade - Seleccione o
período de tempo durante o qual as
suas mensagens ficam armazenadas
no centro de mensagens.
Duração do slide - Escolha o
período durante o qual os seus
slides são apresentados no ecrã por
predefinição.
Modo de criação - Escolha para criar
mensagens multimédia multimedia
livremente ou com restrições.
Tempo de entrega - Seleccione o
intervalo de tempo de espera antes
da entrega de uma mensagem.
Centro de MMS - Escolha ou adicione
um centro de mensagens multimédia.

Serviços de rede social (SNS)
O GS290 possui funcionalidade de
SNS que lhe permite desfrutar e gerir
a sua rede social. Pode actualizar o
seu próprio estado de RS e ver as
actualizações de RS dos seus amigos.
Toque no menu Rede social e
seleccione um site: Facebook, Twitter
e Myspace.
SUGESTÃO! O Facebook é uma
aplicação pré-instalada no
telefone e fácil de aceder. O
Twitter é uma aplicação Java
baseada em tecnologia Java. Há
outras aplicações que acedem a
serviços WAP (Wireless Application
Protocol).

NOTA: a funcionalidade de SNS é
uma aplicação de dados intensiva.
Pode incorrer em custos adicionais
ao aceder e utilizar serviços online.
Consulte as tarifas de dados junto do
seu operador de rede.
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Mensagens
Facebook
Página inicial: Inicie sessão para ver
o estado actual dos seus amigos.
Introduz o seu comentário sobre
o novo estado ou verifique outros
estados. Toque Opções e seleccione
Actualizar, filtro Feed de notícias
(Actualizações de estado, Fotografia),
Eliminar or Terminar sessão. Também
pode escrever comentários se
seleccionar o ícone +.
Perfil: Pode seleccionar Mural >
Actualizações de estado e escrever o
estado actual. Veja os seus dados e
transfira a fotografia com um toque
em Álbum > Transferir fotografia.
Escolha entre Ir para imagens ou
Captar imagem e, em seguida,
introduza alguma descrição da
imagem.
Amigos: Pode encontrar muitos
amigos em redes sociais e ver o
respectivo estado. Para procurar
amigos no Facebook, seleccione o
separador Procurar.
Mensagem: São apresentadas todas
as suas mensagens de RS. Pode ver a
pasta Recebidas/Enviadas e escrever
uma mensagem de RS.
26
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SUGESTÃO! Utilizar o widget de
transferência para o Facebook Pode
adicionar o widget de transferência
para o Facebook ao seu ecrã inicial.
Arraste o widget de transferência
para o Facebook do tabuleiro de
widgets e toque em OK.
Se o widget do Facebook estiver
registado no ecrã inicial, serão
apresentados os últimos 3 feeds
do seu site de RS. Também pode
aceder à aplicação Facebook
directamente com um toque no
widget de transferência.

Câmara
Tirar uma fotografia rápida

Depois de tirar uma fotografia

1 Prima a tecla
do lado direito do
telefone.
2 Quando a câmara tiver focado o
motivo, toque em , no meio da
parte direita do ecrã, para tirar uma
fotografia. Também pode premir
a tecla
na parte lateral do
telefone com firmeza.

A fotografia que tirou será
apresentada no ecrã. O nome da
imagem é apresentado junto à parte
de baixo do ecrã.
Toque para enviar a fotografia
como mensagem, e-mail ou
Bluetooth.
Toque para definir uma imagem
para o ecrã Inicial.
Toque para editar a fotografia.
Toque para editar o nome da
imagem seleccionada.
Toque para eliminar a foto que
acabou de tirar e confirme tocando
Sim. É apresentada a mensagem
“Eliminado”.
Toque para ir para a sua galeria.

SUGESTÃO! Para mudar para o
modo de câmara ou de vídeo,
deslize o ícone da câmara ou do
vídeo para cima/baixo para a parte
central/direita do visor.

Exposição
Zoom

Definições
Tamanho
Disparo
contínuo

Tirar uma
fotografia
Voltar

Galeria
Modo de
vídeo
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Câmara de vídeo
Tamanho da
imagem
Exposição
Zoom

Guardar na
memória do
telefone/
memória
externa

4 Rec será apresentado no fundo
do ecrã da câmara com um
temporizador em baixo a mostrar a
duração do seu vídeo.
5 Para colocar o vídeo em pausa,
toque em e continue,
seleccionando .
6 Toque em no ecrã ou prima
novamente para parar a gravação.

Depois de gravar um vídeo
Definições
Modo de
visualização
Tamanho do
vídeo

Galeria
Modo de vídeo
Começar a gravar
Modo de câmara
Voltar

Gravar um vídeo curto

1 Prima a tecla da câmara no lado direito
do telefone durante alguns segundos.
SUGESTÃO! Para mudar para o
modo de câmara ou de vídeo,
deslize o ícone da câmara ou de
vídeo para cima/baixo para a parte
central/direita do visor.

2 Segurando no telefone
horizontalmente, direccione a
objectiva para o motivo do vídeo.
3 Prima a tecla de câmara
no
telefone uma vez para começar a
gravar. Alternativamente, toque no
ponto vermelho .
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Toque para reproduzir o vídeo.
Toque para enviar o vídeo como
Mensagem ou E-mail ou por Bluetooth.
Toque para editar o nome da
imagem seleccionada.
Toque para eliminar o vídeo que
acabou de gravar e confirme tocando
em Sim. Irá surgir novamente o ecrã
da câmara.
Toque
para gravar imediatamente
outro vídeo.
Toque para ver uma galeria de
vídeos e imagens guardados.

As suas fotografias e vídeos
Ver as suas fotografias e vídeos
1 Toque Galeria no separador
Entretenimento. Também pode
tocar em
no ecrã de prévisualização da sua câmara. Pode
ver as suas imagens e vídeos.
2 A sua galeria será apresentada no ecrã.
3 Toque no vídeo ou na fotografia
para os abrir na íntegra.
4 Para reproduzir o vídeo, toque em
. Para colocar a reprodução em
pausa, toque
.
SUGESTÃO! Percorra para a
esquerda ou direita para ver outras
fotos ou vídeos.
ATENÇÃO: Algumas
funções poderão não funcionar
correctamente se o ficheiro
multimédia não tiver sido gravado
no telefone.

Ver as suas fotografias como
apresentação
O modo de apresentação irá mostrar
todas as fotografias da sua galeria,
uma de cada vez, como apresentação.
Os vídeos não podem ser vistos como
apresentação.

1 Toque
na Galeria e depois
navegue e seleccione Ver slides.
2 A apresentação irá começar.
As apresentações incluem opções:
Toque
para retroceder.
Toque para colocar a
apresentação em pausa numa
fotografia específica.
Toque novamente para
recomeçar a reprodução.
Toque para apresentar as imagens
de forma aleatória.
Toque para aumentar ou diminuir
a velocidade da apresentação.

Definir uma fotografia como
fundo
1 Toque Galeria no separador
Entretenimento.
2 Toque na fotografia que pretende
definir como padrão de fundo.
3 Toque no ecrã para abrir o menu.
4 Toque em .
5 Pode alterar o tamanho da
fotografia com .
6 Quando estiver satisfeito com a
fotografia, toque em OK.
7 Escolha uma das opções que
pretende alterar: Tudo, Widget,
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Marcação rápida.

Multimédia
Pode guardar quaisquer ficheiros
multimédia na memória do seu
telefone, de modo a poder ter um
acesso fácil a todas as suas fotografias,
sons, vídeos e jogos. Também pode
guardar os seus ficheiros num
cartão de memória. A utilização de
um cartão de memória permite-lhe
libertar espaço de memória do
seu telefone. Estes ficheiros estão
disponíveis no menu Meus itens no
separador Entretenimento.

Utilizar uma imagem
Pode escolher imagens para utilizar
como fundo e como protecção de
ecrã, ou mesmo para identificar quem
lhe liga.
1 Toque Meus itens no separador
Entretenimento e seleccione
Imagens. Seleccione a imagem
pretendida. Em seguida, toque
.
2 Touque em Utilizar como e
seleccione entre:
Imag. ecrã inicial - Definir um
fundo para o ecrã inicial.
Imag. ecrã de bloq. - Definir um
padrão de fundo para o ecrã de
bloqueio.
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Imagem dos contactos - Atribuir
uma imagem a uma pessoa
específica na sua lista de contactos
para que a fotografia seja
apresentada quando lhe ligarem.
Imagem ao ligar - Definir uma
imagem para aparecer quando
ligar o telefone.
Imagem ao desligar - Definir uma
imagem para aparecer quando
desligar o telefone.

Mover ou copiar uma imagem
Pode mover ou copiar uma imagem
entre a memória do telefone e o
cartão de memória. Pode pretender
fazê-lo para libertar algum espaço
num dos bancos de memória ou para
evitar perder as suas imagens.
1 Toque em Meus itens, no
separador ENTRETENIMENTO, e
seleccione Imagens e toque em
.
2 Seleccione Mover ou Copiar.
3 Pode marcar/desmarcar as
imagens tocando nas mesmas em
sequência. Marque a imagem que
pretende mover ou copiar e toque
Copiar/Mover.

Utilizar um som
1 Toque Meus itens no separador
Entretenimento e seleccione Sons.
2 Seleccione o som pretendido,
sendo depois apresentada uma
mensagem de confirmação.
3 Toque em Sim A reprodução
começa imediatamente.
4 Toque em
e seleccione Utilizar
como.
5 Seleccione Toque, Toque de
mensagem, Ao ligar e Ao desligar.

Música
O LG GS290 possui um leitor de
música integrado para que possa
reproduzir todas as suas faixas
favoritas. Para aceder ao leitor
de música, toque em Música no
separador ENTRETENIMENTO. A partir
daqui, pode aceder a uma série de
pastas:
Reproduzido recentemente Reproduz as músicas reproduzidas
recentemente.

NOTA: Os direitos de autor dos
ficheiros de música podem
estar protegidos por tratados
internacionais e legislação nacional
de direitos de autor. Poderá ser
necessário obter autorização ou
uma licença para reproduzir ou
copiar música. Em alguns países,
a legislação nacional proíbe a
cópia privada de material sujeito a
direitos de autor. Antes de transferir
ou copiar o ficheiro, verifique a
legislação nacional do país em
questão relativamente à utilização ao
abrigo destas condições.

Todas as faixas - Contém todas as
músicas disponíveis no seu telefone,
excepto a música predefinida précarregada.
Artistas - Veja a sua colecção de
música organizada por artistas.
Álbuns - Veja a sua colecção de
música organizada por álbuns.
Géneros - Veja a sua colecção de
música organizada por géneros.
Listas de reprodução - Contém todas
as listas de reprodução criadas.
Reproduzir faixas aleatoriamente Reproduzir as faixas aleatoriamente.
31

Multimédia
Transferir música para o seu
telefone
A forma mais fácil de transferir música
para o seu telefone é via Bluetooth ou
através do seu cabo de sincronização.
Também pode utilizar o LG PC Suite.
Para transferir utilizando o Bluetooth:
1 Certifique-se de que ambos os
dispositivos possuem o Bluetooth
activado e estão próximos.
2 Seleccione o ficheiro de música no
outro equipamento e escolha-o
para o enviar por Bluetooth.
3 Quando o ficheiro estiver pronto
para ser enviado, deve aceitá-lo no
telefone tocando em Sim.
4 O ficheiro deve ser apresentado em
Música > Todas as faixas.

Criar uma lista de reprodução
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Pode criar as suas próprias listas
de reprodução, escolhendo uma
selecção de canções na pasta Listas
de reprodução.
1 Toque em Música no separador
Entretenimento.
2 Toque Listas de reprodução e
depois em Adic. nova lista de
reprod., introduza o nome da
lista de reprodução e toque em
Guardar.
LG GS290 | Guia do utilizador

3 A pasta Todas as faixas mostra
todas as músicas no seu telefone.
Toque em todas as canções que
gostaria de incluir na sua lista de
reprodução; será apresentado um
visto junto ao nome das faixas.
4 Toque em Concluído.

Rádio FM
O seu LG GS290 está equipado com
uma função de rádio FM, para que
possa sintonizar as suas estações
preferidas, para ouvir em viagem.
Pode ouvir rádio sem auscultadores.
Se quiser ligar os auscultadores, insiraos na tomada dos auscultadores.

Procurar estações
Pode sintonizar as estações de rádio
no seu telefone pesquisando-as
manual ou automaticamente. Serão,
então, gravadas em números de
canais específicos, para que não tenha
que estar sempre a sintonizá-los.
Deve primeiro fixar o auscultador ao
telefone, uma vez que funciona como
antena.
Para sintonizar automaticamente:
1 Navegue e toque em Rádio FM,
no separador ENTRETENIMENTO, e
depois em
.

2 Toque em Procurar auto.. É
apresentada uma mensagem
de confirmação. Seleccione
Sim, para que as estações sejam
automaticamente encontradas
e associadas a um canal no seu
telefone.
NOTA: Também pode sintonizar
manualmente uma estação utilizando
e apresentado no centro
do ecrã. Se premir continuamente
e , as estações serão
automaticamente encontradas.

Repor os canais
1 Navegue e toque em Rádio FM,
no separador ENTRETENIMENTO, e
depois em
.
2 Seleccione Repor canal para
reiniciar o canal actual ou
seleccione Repor todos os canais
para reiniciar todos os canais. Todos
os canais voltam à frequência
inicial de 87.5Mhz.
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Adicionar um evento ao
calendário
1 Toque Agenda no separador
Utilitários e seleccione Calendário.
2 Seleccione a data à qual pretende
adicionar um evento.
3 Toque em
e, em seguida,
Adicionar evento.
4 Toque Categoria e, em seguida,
seleccione entre Compromisso,
Aniversário de casamento ou
Aniversário.
5 Introduza o Assunto.
6 Verifique e introduza a data e a
hora em que gostaria que o evento
começasse.
7 Defina Alarme e Repetir.
8 Seleccione Guardar e o seu evento
será gravado no calendário. Um
cursor quadrado assinala o dia
onde foram gravados os eventos,
e irá ouvir uma campainha à hora
de início do seu evento, para que
possa manter-se organizado.

Adicionar uma nota
1 Toque em Nota no separador
UTILITÁRIOS.
2 Toque Adicionar nota.
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3 Escreva a sua nota e, em seguida,
toque em Guardar.
4 A sua nota será apresentada no
ecrã na aplicação Nota.

Configurar o seu alarme
1 Toque Alarme no separador
Utilitários. O alarme do Widget é
apresentado na lista como padrão
e não pode ser apagado.
2 Toque em Adicionar alarme.
3 Defina a hora a que deseja que
o alarme soe na caixa de campo
Hora.
4 Escolha o modo de repetição do
alarme na caixa Repetir:
5 Seleccione Tipo de alarme para
seleccionar o tipo de alarme que
pretende.
6 Seleccione Toque de alarme e
seleccione um som da pasta.
7 Adicione uma nota para o alarme
na caixa Nota.
8 Por fim, pode definir o intervalo
de repetição para 5, 10, 20 ou 30
minutos ou 1 hora, ou desligar o
intervalo.
9 Quando definir o seu alarme, toque
Guardar.

NOTA: pode configurar um máximo
de 5 alarmes, incluindo o Alarme
Widget.
SUGESTÃO! Deslize o interruptor
Ligado/Desligado do alarme para
defini-lo.

Gravador de voz
Utilize o seu Gravador de voz para
gravar notas de voz ou outros
ficheiros de áudio.
Toque em Gravador de voz no
separador UTILITÁRIOS e seleccione
e
, em seguida, Definições para
alterar Definições:

Gravar um som ou voz
1 Toque em para começar a
gravar.
2 Toque em
para colocar a
gravação em pausa.
3 Toque em
para terminar a
gravação.
4 Toque
para ouvir a sua
gravação.

Utilizar a sua calculadora
1 Toque em Ferramentas no
separador UTILITÁRIOS.
2 Seleccione Calculadora.

3 Toque nas teclas numéricas com o
teclado para introduzir números.
4 Para fazer cálculos simples, toque
na função de que necessita (+, -, ×,
÷), seguido de =.
5 Para cálculos mais complexos,
toque
e seleccione sin, cos,
tan, log, ln, exp, sqrt, deg ou rad,
etc.

Converter uma unidade
1 Toque em Ferramentas no
separador UTILITÁRIOS.
2 Seleccione Conversor de unidades.
3 Seleccione se pretende converter
Moeda, Superfície, Comprimento,
Peso, Temperatura, Volume ou
Velocidade.

Adicionar uma cidade ao seu
relógio mundial
1 Toque em Ferramentas no
separador UTILITÁRIOS.
2 Seleccione Relógio mundial.
3 Toque em
e depois em Nova
cidade.
4 Navegue pelo mundo, toque na
área pretendida e escolha a cidade
no mapa.
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5 Também pode tocar em
e
introduzir o nome da cidade
pretendida na caixa de campo de
pesquisa.

Utilizar o cronómetro
1 Toque em Ferramentas no
separador UTILITÁRIOS.
2 Seleccione Cronómetro.
3 Toque Iniciar na parte inferior do
ecrã para iniciar o temporizador.
4 Toque em Volta se pretender
registar a duração da volta.
5 Toque em Parar para terminar o
cronómetro.
6 Toque Retomar para continuar o
cronómetro no momento em que
o parou ou toque Reiniciar para
reiniciar a contagem.
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Sincronização com PC
Pode sincronizar o PC com o telefone
para certificar-se de que todos
os detalhes e datas importantes
correspondem. Pode também fazer
cópias de segurança dos seus ficheiros
para que possa ficar descansado.

2 Seleccione Modo de ligação USB.
3 Toque em PC Suite.
4 Ligue o telefone ao PC utilizando
um cabo USB e aguarde um
momento. O PC Suite é executado
automaticamente.

Instalar o LG PC Suite no seu
computador

Fazer cópias de segurança e
restaurar as informações do
seu telefone

1 No ecrã inicial, prima
e
seleccione Conectividade no
separador Definições.
2 Seleccione Modo de ligação USB e
toque PC Suite.
3 Ligue o telefone ao PC utilizando um
cabo USB e aguarde um momento.
A mensagem do assistente de
instalação será apresentada.
4 Siga as instruções apresentadas no
ecrã para concluir o assistente do
LG PC Suite Installer.
5 Quando a instalação estiver
concluída, o ícone LG PC Suite
será apresentado no ambiente de
trabalho.

1 Ligue o seu telefone ao PC,
conforme descrito acima.
2 Clique em Fazer cópia de segurança
e Repor em Ferramentas.
3 Assinale o conteúdo que pretende
incluir na cópia de segurança ou
repor. Seleccione o local para onde
pretende fazer a cópia de segurança
das informações, ou a partir do qual
pretende repor as informações.
Clique no ícone Iniciar.
4 A sua informação será restaurada
ou guardada numa cópia de
segurança.

Ligar o seu telefone e o PC

Ver os ficheiros do seu telefone
no seu PC

1 No ecrã inicial, prima
e
seleccione Conectividade no
separador Definições.

1 Ligue o seu telefone ao PC,
conforme descrito anteriormente.
2 Clique no ícone Fotos.
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3 Os ficheiros de imagem do telefone
serão carregados para o PC. Ao
clicar na Memória do telefone,
estes serão apresentados.
4 Clique no ícone Vídeos.
5 Os ficheiros de vídeo do telefone
serão carregados para o PC. Ao
clicar na Memória do telefone,
estes serão apresentados.
SUGESTÃO! Ver o conteúdo do
seu telefone no seu PC ajuda-o
a organizar ficheiros, a organizar
documentos e a eliminar o
conteúdo de que já não necessita.

Sincronizar os seus contactos
1 Ligue o telefone ao seu PC.
2 Clique no ícone Contactos.
3 O seu PC irá importar e mostrar
todos os contactos gravados no
seu telefone. (Clique em Sincronizar
contactos e os contactos do
telefone são carregados)
4 Clique em Ficheiro e seleccione
Exportar. De seguida pode
seleccionar o local onde pretende
guardar os seus contactos.

Sincronizar as suas
mensagens
38 1 Ligue o telefone ao seu PC.
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2 Clique no ícone Mensagens.
3 Todas as mensagens que tiver no
telefone serão apresentadas em
pastas no ecrã.
4 Clique no título das colunas
para reorganizar as mensagens
ordenadas por Remetente,
Conteúdo e Data de recepção.

Utilizar o seu telefone como
dispositivo de sincronização
de música
O seu telefone pode ser utilizado
como dispositivo de sincronização
de música apenas para sincronizar
ficheiros de música.
A sincronização de música pode ser
feita utilizando o Windows Media
Player 10/11 e é compatível com
cartões de Memória do telefone e
Memória externa.
1 Desligue o seu telefone do seu PC.
2 No ecrã inicial, seleccione
e seleccione Conectividade no
separador Definições.
3 Seleccione Modo de ligação USB.
4 Toque em Sincronização de
música.
5 Ligue o telefone ao seu PC. O seu
telefone apresentará a mensagem:
Ligado.

A Web
Aceder à web
1 Toque em Browser no separador
UTILITÁRIOS.
2 Para ir para a página inicial do
browser, seleccione Início. Em
alternativa, seleccione Introduzir
endereço, digite o endereço URL e
prima Ligar.
NOTA: A ligação a este serviço e o
download de conteúdos implica
custos adicionais. Consulte as
tarifas de dados junto do seu
operador de rede.

Adicionar e aceder aos seus
favoritos
Para um acesso rápido e fácil aos seus
websites favoritos, pode adicionar
favoritos e guardar páginas web.
1 Toque em Browser no separador
UTILITÁRIOS.
2 Seleccione Favoritos. Será
apresentada uma lista dos seus
Favoritos no ecrã.
3 Para adicionar um novo favorito,
toque Adicionar favorito.
Introduza o nome do seu favorito
seguido do URL na caixa de campo
correspondente.

4 Toque em Guard. O seu favorito
será, então, apresentado na sua
lista de favoritos.
5 Para aceder ao favorito, basta tocar
no ícone Ligar junto do favorito ou
toque no título do favorito e depois
toque Ligar. Será feita a ligação ao
seu favorito.

Gravar uma página
1 Aceda à página web que pretende,
conforme descrito acima.
2 Toque
e seleccione Guardar
esta página.
3 Introduza o nome da página web,
para que possa reconhecê-la
facilmente.
4 Toque Guard..

Aceder a uma página gravada
Toque em Browser no separador
Utilitários. Em seguida, seleccione
Páginas guardadas. Pode ver aqui as
páginas guardadas.

Ver o histórico do seu browser
Toque em Browser no separador
Utilitários. Em seguida, seleccione
Histórico.
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Personalizar os seus perfis
Pode depois alterar todas as opções
de som e de alerta disponíveis na
lista, incluindo as definições de Toque
e Volume, Toque de Mensagem e
outras.

Alterar as definições do seu ecrã
Toque em Definições do ecrã no
separador DEFINIÇÕES.
Definições do ecrã
Imagem de fundo - Seleccione o
tema do seu ecrã inicial ou ecrã de
bloqueio.
Modelo inicial de Widget Seleccione um modelo inicial.
Livesquare - Toque em Guia
Livesquare para verificar as
respectivas funções.
Tema do telemóvel - Seleccione
preto e branco (UI com estilo de
desenho animado).
Menu superior - Seleccione o
estilo do menu superior, Zigzag,
Navegação ou Ecrã a ecrã.
Ecrã de bloqueio - Seleccione
como pretende desbloquear.
Gesto de ecrã de bloqueio
- Seleccione o tipo de gesto num
ecrã de bloqueio.
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Marcação - Ajuste a cor do número.
Tipo de letra - Ajustar o tamanho
do tipo de letra. Existem quatro
opções: Pequeno, Médio Grande e
Muito grande.
NOTA: quanto mais tempo tiver
a retroiluminação ligada, maior é
o consumo de bateria. Isto pode
resultar na necessidade de carga do
telefone com maior frequência.

Brilho - Ajustar o brilho do ecrã.
Mensagem de saudação Seleccione Activado ou Desactivado
e preencha a mensagem de
saudação no campo de texto.
Nome da rede - Seleccione Ligado
ou Desligado.
Iniciar/Desligar - Seleccione o
tema do seu ecrã iniciar/desligar.

Alterar as definições do seu
telefone
Definições do telefone
Data e hora - Ajuste as definições
de data e hora ou indique se a hora
é actualizada automaticamente ou
se utilizará a opção Hora de Verão.
Poupança de energia - Seleccionar
para configurar as predefinições
de economização de energia como

Ligadas/Desligadas ou Apenas
nocturno.
Idiomas - Alterar o idioma do ecrã
do seu GS290.
Bloquear tecl. auto - Bloqueie o
teclado automaticamente no ecrã
inicial.
Segurança - Ajustar as suas
definições de segurança, incluindo
os códigos PIN e o bloqueio do
telefone.
Info. memória - Consulte Utilizar
o gestor de memória para saber
mais.
Repor configurações - Repõe todas
as definições para as predefinições
de fábrica.
Informações - Seleccione Ajuda
para ver as informações técnicas
do seu GS290. Pode também
actualizar o software com
Informações do telefone.

Utilizar o gestor de memória
O GS290 tem três memórias
disponíveis: o telefone, o cartão SIM e
um cartão de mem. externa.
Pode utilizar o gestor de memória
para verificar a utilização de cada um
dos tipos de memória, bem como o
espaço disponível.

Toque em Definições do telefone no
separador DEFINIÇÕES, e em seguida,
Info. memória.
Memória comum do telefone - Ver
a memória disponível no GS290 para
Fotografias, Sons, Vídeos, MMS, E-mail,
aplicações Java e outros.
Memória reservada do telefone - Ver
a memória disponível no seu telefone
para SMS, Contactos, Calendário, Lista
de tarefas, Notas, Alarme, Registo de
chamadas, Favoritos e Diversos itens.
Memória SIM - Ver a memória
disponível no cartão SIM.
Memória externa - Ver a memória
disponível no seu cartão de memória
(poderá ter que adquirir o seu cartão
de memória em separado).
Definições de armazenamento
primário - Escolha se pretende
guardar os itens na Memória do
telefone ou na Memória externa.

Alterar as suas definições de
conectividade
Definições de rede
Seleccionar rede - Se seleccionar
Automático, o GS290 procura
automaticamente a rede e
regista o telefone na rede. Opção
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recomendada para um melhor
serviço e qualidade.
Se seleccionar Manual, todas as
redes disponíveis actualmente são
apresentadas e pode seleccionar
uma para registo.
Listas de favoritos - Pode
adicionar uma rede preferida
para estabelecer ligação. Se a
procura de rede for efectuada
automaticamente, basta escolher
uma da lista de rede e, se não
encontrar, adicione uma nova rede
manualmente.
Perfis de Internet - Este menu mostra
os perfis de Internet. Não pode
eliminar ou editar as configurações
predefinidas, dependendo do país
em causa.
Pontos de acesso - O seu operador
de rede já gravou estas informações.
Pode adicionar novos pontos de
acesso, utilizando este menu.
Ligação de pacote de dados Seleccione quando pretende que o
seu dispositivo esteja ligado à rede
para pacote de dados.
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Modo de ligação USB - Seleccione
um serviço de dados nas opções e
sincronize o GS290 com o software LG
PC Suite para copiar ficheiros do seu
telefone. Consulte PC Sync para saber
mais sobre a sincronização.
Se utilizar a sincronização de música
com o Windows Media Player,
seleccione Sincronização de música
neste menu. A Sincronização de
música apenas se encontra disponível
para conteúdos de música.

Alterar as suas definições
Bluetooth:
Toque em Bluetooth no separador
DEFINIÇÕES. Em seguida, seleccione
e escolha Definições.
Fazer as suas alterações a:
Visibilidade do meu dispositivo
- Seleccione entre Visível, Oculto
ou Visível durante 1 min.
Nome do meu dispositivo Introduza um nome para o GS290.
Serviços suportados - Seleccionar
de que forma pretende utilizar
o Bluetooth, relativamente aos
diferentes serviços.
Modo SIM remoto - Ligue ou
desligue.

O meu endereço - Mostrar o seu
endereço Bluetooth.

Emparelhar com outro
dispositivo Bluetooth
Ao emparelhar o GS290 e outro
dispositivo, pode configurar uma
ligação protegida por código.
1 Certifique-se de que o seu
Bluetooth está Ligado e Visível.
Pode alterar a sua visibilidade no
menu Definições.
2 Toque em Procurar.
3 O seu GS290 irá procurar
dispositivos. Quando a procura
estiver concluída, irá ser
apresentado Actualizar no ecrã.
4 Seleccione o dispositivo com o qual
pretende fazer o emparelhamento
e introduza o código; em seguida,
toque OK.
5 O seu telefone irá, depois, fazer a
ligação ao outro dispositivo, no
qual deverá introduzir o mesmo
código.
6 A sua ligação Bluetooth protegida
por código está, agora, pronta.

Utilizar um auricular Bluetooth
1 Certifique-se de que o seu
Bluetooth está Ligado e Visível.
2 Siga as instruções fornecidas com
o seu auricular para o colocar
em modo de emparelhamento, e
faça o emparelhamento dos seus
dispositivos.
3 Toque Perguntar antes de ligar
ou Ligar sempre e toque Sim para
ligar agora. O GS290 irá passar
automaticamente para o perfil
Auriculares.

Actualização de software
Programa de actualização de
software do telemóvel LG
Para obter mais informações acerca
de como instalar e utilizar este
programa, visite http://update.
lgmobile.com. Esta função permitelhe actualizar o seu software para a
versão mais recente, de forma rápida
e conveniente, através da Internet,
sem necessidade de visitar o nosso
centro de assistência. Uma vez que o
programa de actualização de software
do telemóvel exige toda a atenção
do utilizador durante o processo de
actualização, certifique-se de que
observa todas as instruções e notas
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apresentadas em cada etapa, antes
de prosseguir. Note que a remoção do
cabo de comunicação de dados USB
ou das baterias durante a actualização
pode danificar gravemente o seu
telemóvel. Uma vez que o fabricante
não se responsabiliza por qualquer
perda de dados durante o processo
de actualização, recomendamos
que faça previamente uma cópia de
segurança de quaisquer informações
importantes, para salvaguarda das
mesmas.
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Especificações técnicas
Geral
Nome do produto: GS290
Sistema: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900
Temperatura ambiente
Máx.: +55°C (a descarregar),
+45 °C (a carregar)
Mín.: -10 °C
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LG Electronics Portugal
CERTIFICADO DE GARANTIA
É imprescindivel a apresentação desta garantia e da factura de compra.

NOME E APELIDOS
NORADA
C. POSTAL

CIDADE

TELEFONE

MODELO

LOCALIDADE
DATADE COMPRA

N°SÉRIE

ESTABELECIMENTO VENDEDOR

ASSINATURA, DATA E CARIMBO DO ESTABELECIMENTO VENDEDOR

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

CERTIFICADO DE GARANTIA
REQUISITOS PARA A VALIDADE DA GARANTIA
1. Parapoder beneficiar da garantia, é IMPRESCINDÍVEL a apresentação do certificado de Garantia e da factura de compra.
1.1. No período pré- venda (loja), esta deverá conter o número de garantia, modelo do aparelho e número de série do mesmo.
1.2. No período de garantia (cliente), deverá estar preenchida em todos os seus pontos, e será REQUISITO IMPRESCINDÍVEL anexar
a factura de compra.
2. Para que a garantia seja válida, é IMPRESCINDÍVEL que o cliente ou a loja preencham, no momento de efectuar a aquisição, todos
os campos indicados na mesma.
Os
benefícios
da garantia só serão válidos se os Serviços Técnicos Oficiais que a LG ELECTRONICS PORTUGAL tem estabelecidos na
3.
sua Rede de Assistência Técnica forem utilizados.
4. O aparelho deve ser utilizado seguindo as instruções que são especificadas no seu manual.
COBERTURA DA GARANTIA
• A garantia é aplicada aos modelos de Telefones GSM.
• O período de garantia é o seguinte:
– Terminais e Acessórios : 2 Anos.
– Baterias : 1 Ano.
• A aplicação da garantia começa a partir da data de aquisição (data da factura).
EXCLUSÕES DA GARANTIA
• Falta de cumprimento de qualquer um dos requisitos do ponto anterior.
• Qualquer componente ou acessório interior ou exterior do aparelho, que não esteja especificado e incluído neste certificado de garantia.
• A colocação em funcionamento e demonstrações de funcionamento ao utente.
• Se a avaria for produzida por incêndio, inundação, agentes meteorológicos, pancadas, achatamento ou aplicação de voltagem ou energia
inadequada.
• Os danos pelo tratamento inadequado, incluindo os de transportes, deverão ser reclamados na presença do pessoal da Companhia de
Transportes, razão pela qual convém inspeccionar os pacotes antes de dar a conformidade às guias de entrega correspondentes.
• As avarias ocorridas por danos físicos, tais como carcaças, plásticos, pinturas, esmaltes, vidros, embelezadores e similares.
• Os produtos devido ao mal uso, quando as instruções de funcionamento e manuseamento que vão com cada aparelho não forem
observadas.
• Pela utilização de acessórios inadequados no aparelho.
• Os aparelhos que não tenham identificado o número de fábrica ou que este tenha sido alterado ou apagado.
• Quando o número de série do aparelho não coincidir com o número constante do certificado de garantia.
• Se o aparelho for reparado ou manipulado por pessoal não autorizado pela LG ELECTRONICS PORTUGAL
• Os trabalhos de manutenção próprios de cada aparelho.
• Quando a avaria ocorrer por causa de um componente ou acessório interno ou externo ao aparelho não incluído ou especificado neste
certificado de garantia.
NOTA IMPORTANTE
• Durante o tempo que durar a reparação, não serão pagos danos e prejuízos pelo tempo em que o aparelho estiver fora de serviço.
• A LG ELECTRONICS PORTUGAL não é responsável pelos danos que um aparelho possa causar a elementos externos.

