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MANUAL DO UTILIZADOR DO GB270
Este manual irá ajudá-lo a compreender o seu novo telemóvel.
Fornece-lhe explicações úteis sobre as funções do seu telefone. Parte do
conteúdo deste manual poderá apresentar diferenças em relação ao seu
telefone, dependendo do software do telefone ou do seu operador.
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Conhecer o seu telefone

Auricular
Ecrã
Teclas de atalho
Cada uma destas
teclas executa as
funções indicadas
pelo texto no ecrã,
imediatamente acima.
Tecla Enviar
Poderá marcar um
número
de telefone e atender
chamadas recebidas.
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Tecla OK + Tecla
de navegação de 4
direcções
Utiliza-se para
um acesso rápido
às funções do
telemóvel.
Tecla Terminar/Ligar
e desligar
Permite-lhe
ligar e desligar
o telemóvel,
terminar
chamadas ou
regressar ao
modo de espera.
Teclas alfanuméricas
Estas teclas
são utilizadas
para marcar
um número no
Modo de espera
e digitar números
ou caracteres no
modo de edição.
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Seleccionar funções e opções
O seu telemóvel oferece um
conjunto de funções que
lhe permitem personalizar
o telefone. Estas funções
encontram-se organizadas
em sub-menus, aos quais
poderá aceder através de
duas teclas de atalho. Cada
menu e submenu permitelhe ver e alterar as definições

Menu

Prima a tecla de
atalho esquerda para
seleccionar o menu e
opções disponíveis.

de uma determinada função.
As funções das teclas de
atalho variam consoante
o contexto actual; a opção
na linha inferior do ecrã,
imediatamente acima de
cada tecla, indica a sua
função actual.

Temas

Prima a tecla de atalho
direita para aceder às
opções disponíveis.
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Instalação do cartão SIM e carregamento da bateria
Instalação do cartão SIM

1 Abra a tampa da bateria

Sempre que se inscrever
numa rede celular, é-lhe
fornecido um cartão SIM
plug-in com os dados da
sua subscrição, tais como o
seu PIN e quaisquer serviços
opcionais disponíveis.
Atenção! › O cartão SIM
plug-in e os seus contactos
poderão ser facilmente
danificados por riscos
ou dobras, pelo que
deve ter cuidado com o
manuseamento, inserção
ou remoção do cartão.
Mantenha os cartões SIM fora
do alcance das crianças.
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2 Remova a bateria
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Instalação do cartão SIM e carregamento da bateria
3 Insira o seu cartão SIM

6 Carregue a bateria

4 Instale a bateria
AVISO: Não retire a bateria
quando o telefone estiver
ligado, pois poderá danificar
o telefone.

5 Feche a tampa da bateria

6
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Alterar a capa e o Compositor de melodias
Mudar de tampa
1 Antes de remover a tampa,
desligue o carregador e
qualquer outro dispositivo.
Não utilize o telefone
enquanto mudar de
tampa.
2 Prima o botão de
libertação e retire a tampa
do telefone. Consulte
“Instalar o cartão SIM e a
bateria” na página 5.
3 Prima na parte inferior
da tampa para remover a
tampa da frente.
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4 Deslize o telemóvel para
a direita

5 Abra a outra tampa
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Alterar a capa e o Compositor de melodias
6 Coloque o teclado na nova
tampa da frente e encaixe
o teclado.

7 Alinhe a tampa da frente
e o teclado no telefone e
encaixe a tampa da frente
para fixá-la.

8 Alinhe a parte inferior da
tampa traseira na parte
inferior do telefone e
encaixe devidamente a
tampa traseira.

8
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9O
 telefone irá solicitarlhe automaticamente
que seleccione um tema
(profissional ou pessoal)
que corresponda à cor da
nova tampa.
Nota: utilize ou guarde
sempre o dispositivo com as
tampas colocadas.
Nota: ao mudar de tampa,
evite tocar em peças
electrónicas.
Nota: se mudar de tampa
quando o telefone estiver
desligado, o telefone não irá
detectar automaticamente o
tema quando voltar a ligar o
telefone. No modo de espera,
pode mudar de tema através
da tecla de atalho direita.
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Compositor de melodia
Esta função permite compor
um toque ou uma melodia.
Pode partilhar a sua melodia
com amigos encaminhandoa por EMS ou MMS.
Compor a sua melodia
1 No menu principal,
seleccione Multimédia e
prima Estã Bem.
2 Seleccione A melodia
Compõe e prima Estã
Bem.
3 Seleccione Opção e, em
seguida, Acrescentar.
4 prima o teclado para
começar a compor.
(consulte a definição
de teclas no modo de
compositor de melodia na
página 10)
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Alterar a capa e o Compositor de melodias
5 Prima Opção para escolher
outro instrumento para
editar a sua melodia, ajuste
as diferentes velocidades
de reprodução ou ouça a
melodia composta por si.
6 Quando terminar, pode
premir Opção para
guardar a sua melodia.
Nota: a melodia que compôs
é guardada no formato IMY.

Definição de teclas no modo
de compositor de melodias
Teclas Funções e descrições
1
2
3
4

Prima a tecla 1 para
reproduzir a nota Dó.
Prima a tecla 2 para
reproduzir a nota Ré.
Prima a tecla 3 para
reproduzir a nota Mi.
Prima a tecla 4 para
reproduzir a nota Fá.

Teclas Funções e descrições
5
6
7
8
9
0
#
*

Prima a tecla 5 para
reproduzir a nota Sol.
Prima a tecla 6 para
reproduzir a nota Lá.
Prima a tecla 7 para
reproduzir a nota Si.
Prima a tecla 8 para
reproduzir a nota de vibração.
Prima a tecla 9 para acender a
retroiluminação.
Prima a tecla 0 para activar a
função de descanso.
Prima a tecla # para alternar
entre notas agudas, normais
ou graves
Prima a tecla * para alterar a
duração da batida da nota
musical criada.
Prima as teclas de navegação
para baixo para baixar uma
oitava (Pode desactivar a
opção de vibração e de
retroiluminação)
Prima a tecla central para
ouvir a melodia que criou.

10
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Chamadas
Fazer uma chamada
1 Introduza o número
utilizando o teclado. Para
eliminar um dígito, prima a
tecla da direita
.
2 Prima
para iniciar a
chamada.
3 Para terminar a chamada,
prima
.
SUGESTÃO! Para introduzir
+ para fazer uma chamada
internacional, prima
continuamente 0.

Fazer uma chamada a
partir dos seus contactos
1 P rima
para abrir
Procurar.
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2U
 tilizando o teclado,
introduza a primeira letra
do contacto para o qual
pretende fazer a chamada.
Por exemplo, para Office,
prima 6 três vezes.
3 Para percorrer os contactos
e respectivos números,
utilize e .
4 Prima
para iniciar a
chamada.

Atender e rejeitar uma
chamada
1Q
 uando o seu telefone
tocar, prima a tecla Aceitar
ou premir
para
atender a chamada.
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Chamadas
2Q
 uando o seu telefone
estiver a tocar, seleccione
Silencioso para silenciar
o toque. Esta função é
adequada se se esquecer
de alterar o seu perfil para
Silencioso antes de uma
reunião.
3 Prima
ou Rejeitar
para rejeitar a chamada.
SUGESTÃO! Pode alterar
as definições do seu
telefone para atender
as suas chamadas de
diferentes formas. Prima
Menu, seleccione Posições
e seleccione Instalação
De Chamado. Seleccione
Modalidade De Resposta e
seleccione Qualquer Tecla ou
Pressionar ‘Enviar’.

Marcação rápida
Pode atribuir um número
de marcação rápida a um
contacto para o qual ligue
frequentemente.
1 Prima Menu, seleccione
Lista Telefonica e
seleccione Discagem
rãpida.
2 O seu correio de voz
está definido como
marcação rápida 1 e
não pode ser alterado.
Seleccione qualquer
outro número utilizando
as teclas de navegação
e seleccionando Atribuir
ou premindo a tecla
numérica física.

12
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3 Irá abrir o seu livro de
endereços. Seleccione o
contacto que gostaria de
atribuir a esse número,
utilizando as teclas de
navegação e, em seguida,
seleccione Estã Bem.
4 Para ligar para um
dos números da
marcação rápida, prima
continuamente o número
atribuído até que o
contacto seja apresentado
no ecrã. A chamada iniciase automaticamente e não
é necessário premir
.

Ver o seu registo de
chamadas
Pode verificar o registo de
Chamada Todo, Chamadas
perdida, Discou Chamdados,
Chamadas recebidas
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apenas se a rede suportar
a identificação de números
(CLI), na área de serviço.
O número e nome
(se disponíveis) são
apresentados juntamente
com a data e a hora a que
a chamada foi efectuada.
Também pode ver a duração
das chamadas. Prima Menu,
seleccione Registo de
chamadas.

Alterar as definições de
chamadas
Pode configurar o menu
correspondente a uma
chamada. Prima Menu,
seleccione Posições e
seleccione Instalação De
Chamado.
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Chamadas
• O Atendimento Desvia
– Seleccione se pretende
desviar Todas as chamadas
de voz, quando ocupado,
se a chamada não for
atendida ou se estiver
incontactável, Todas as
chamadas de dados ou
Todas as chamadas de fax.
Escolha Activar e seleccione
se pretende desviar as
chamadas para voicemail,
para outro número ou
para um número preferido.
Introduza o número para
o qual pretende realizar
o desvio ou seleccione
Procurar para procurar o
seu número de desvio em
Contactos.

• Config. FDN – Seleccione
uma Lista número que
poderá contactar a
partir do seu telefone.
Irá necessitar do código
PIN2 do seu operador. Só
pode contactar, a partir do
seu telefone, os números
incluídos na lista de
marcação fixa.

Nota: o desvio de chamadas
implica custos adicionais. Para
mais informações, contacte o
seu fornecedor de serviço.

14
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Livro de endereços
Adicionar um novo
contacto
Pode adicionar um novo
contacto aos seus contactos.
1 Prima Lista Telefonica e
seleccione Adicione A
Entrada Nova.
2 Seleccione se pretende
gravar o seu novo contacto
no seu Telefone ou no
cartão SIM.
3 Introduza todas as
informações disponíveis
nos campos fornecidos e
seleccione Guardar.
Nota: quando estiver a gravar
o endereço de e-mail de um
contacto, prima
para
introduzir um símbolo e utilize
as setas do teclado
e
até ser apresentado @.
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Mesagem
O seu GB270 inclui funções
relacionadas com Mesagem
SMS (Mesagem de texto),
MMS (Mesagem multimédia),
bem como as Mesagem de
serviço de rede.

Enviar uma mensagem
1 P rima Menu, seleccione
Mesagem e seleccione
Mensagem Nova!.
2 Seleccione SMS ou MMS
e prima Estã Bem para
começar a escrever a
mensagem.
3 Introduza a sua mensagem
através do modo previsível
T9, seleccionando a opção
Configurar T9 como
“Ligado“ em Opção ou o
modo manual Abc, abc,
ABC ou 123. Prima
para alternar o modo de

4

5
6

7

introdução de texto entre
Abc, abc, ABC e 123.
P rima Opção e Inserir
objecto, contacto,
favoritos, símbolo e
Utilizar modelo.
Prima Opção e, em
seguida, Enviar para.
Introduza o número de
telefone ou prima Opção e
seleccione Lista Telefonica.
Pode adicionar diversos
contactos.
Prima Opção e, em
seguida, Enviar.

Nota: o telefone suporta os
seguintes formatos na função
MMS.
- Imagem: JPG, GIF e BMP.
- Som: SP-MIDI (Scalable
Polyphonic MIDI), i-Melody.

16

B270_UNA_Angola_1.0_0531.indd 16

2010.5.31 2:34:30 PM

Nota: pode enviar
SMS a várias pessoas
simultaneamente. A opção
“Enviar a vários” permite abrir
a lista de contactos, onde
o utilizador pode marcar/
desmarcar contactos para
enviar Mesagem.
Para enviar a SMS a um grupo
específico de contactos,
seleccione a opção “Enviar
para grupo” depois de compor
a SMS.

Introdução de texto
Pode introduzir caracteres
alfanuméricos utilizando
o teclado do telefone. Por
exemplo, para guardar
nomes em Contactos,
escrever uma mensagem e
criar eventos é necessário
introduzir texto. O telefone
tem disponíveis os seguintes

B270_UNA_Angola_1.0_0531.indd 17

métodos de introdução de
texto: modo previsível T9,
modo Abc manual e modo
123.
Nota: alguns campos podem
permitir apenas um modo
de introdução de texto (p.
ex., o número de telefone
nos campos do livro de
endereços).

Modo previsível T9
O modo previsível T9 utiliza
um dicionário integrado
para reconhecer as palavras
que escreve, com base nas
sequências de teclas que
premir. Basta premir a tecla
numérica associada à letra
que pretende introduzir, e
o dicionário irá reconhecer
a palavra assim que forem
introduzidas todas as letras.

17
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Mesagem
Modo Abc manual
Este modo permite-lhe
introduzir letras premindo a
tecla com a letra necessária
uma, duas, três ou quatro
vezes até que a letra seja
apresentada no ecrã.

Modo 123
Introduza os números com
um toque de tecla por
número. Também poderá
adicionar números enquanto
se encontra em modo de
letras, premindo sem soltar a
tecla desejada.

Pastas de mensagem

Mensagem Nova! - Esta
opção permite enviar uma
nova mensagem. Seleccione
Mensagem para enviar uma
SMS ou MMS.
Inbox - Todas as Mesagem
que receber são colocadas
na sua caixa Recebidas. A
partir daqui, pode responder,
reencaminhar, etc. Consulte
os detalhes de seguida.
Esboços - Se não tiver tempo
para acabar de escrever uma
mensagem, poderá gravar
aqui aquilo que já tiver
escrito até ao momento.
Enviado - Todas as Mesagem
enviadas são colocadas na
sua pasta Itens enviados.

Prima Menu, seleccione
Mesagem.

18

B270_UNA_Angola_1.0_0531.indd 18

2010.5.31 2:34:30 PM

Ouvir caixa postal - Poderá
aceder à sua caixa de
voicemail (se fornecida pelo
seu operador).
Sempre que receber uma
nova mensagem de voz, o
símbolo
é apresentado
no ecrã de modo de espera.
Mensagem informativa Todas as actualizações e
Mesagem informativas
recebidas do seu operador.
Mode - Uma lista de
Mesagem úteis, já escritas
para uma resposta rápida.
Posições - Pode alterar as
predefinições de mensagem
como desejar.
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Utilizar modelos
Poderá criar modelos para
as Mesagem de SMS e
MMS que enviar com maior
frequência. Já existem alguns
modelos no seu telefone, que
poderá editar, se pretender.
1 Prima Menu, seleccione
Mesagem e escolha Mode.
2 Seleccione SMS ou
MMS. Em seguida, pode
seleccionar Opção e Editar
para alterar os modelos
actuais ou seleccionar
Opção para adicionar os
modelos Escrever Msg ou
Apagar.
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Multimédia
Camera
Tirar uma fotografia rápida
Utilizando o módulo
da Camera integrado
do telefone, pode tirar
fotografias de pessoas. Além
disso, pode enviar fotografias
para outras pessoas e
seleccionar fotografias como
fundo.
1 Prima Menu e seleccione
Multimédia, seleccione
Camera para abrir o
respectivo ecrã.
2 Segurando no telefone
na vertical, direccione a
objectiva para o motivo da
fotografia.
3 Prima a tecla de função
central para tirar uma
fotografia.

Depois de tirar a sua
fotografia
A fotografia é gravada em
Gerente de Arquivo >
Imagens, podendo, em
seguida, utilizar as Opção
indicadas abaixo.
• Deletar – Prima esta opção
para apagar a fotografia que
acabou de tirar e confirmea, tocando em Sim.
• Definir como – Prima
esta opção para abrir um
submenu para definir a
sua imagem como ou O
papel de parede ou ID da
Imagem.
• Enviar – Prima esta opção
para enviar a fotografia
MMS ou Bluetooth.

20
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Gravador de voz

Gerente de Arquivo

Utilize a opção Nota de voz
para gravar notas de voz ou
outros sons.

Pode guardar quaisquer
ficheiros multimédia na
memória do seu telefone,
de modo a poder ter um
acesso fácil a todas as suas
fotografias, sons, jogos e
outros. Todos os ficheiros
multimédia serão gravados
em Gerente de Arquivo.
Prima Menu e, em seguida,
seleccione Gerente de
Arquivo para abrir uma lista
de pastas.

Fazer gravações de voz.
1 P rima Menu e seleccione
Multimédia, e, em
seguida, Gravador de voz.
2 Seleccione Opção e
seleccione Opção de
gravação > Gravar
3 Prima para começar a
gravar.
4 Seleccione Parar para
terminar a gravação.
5 Prima Opção e seleccione
Reproduzir para ouvir a
nota de voz.
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Jogos e aplicações
O GB270 vem equipado com
jogos pré-carregados que
lhe permitem divertir-se nos
tempos livres. Se optar por
transferir jogos ou aplicações
adicionais, estes serão
gravados nesta pasta. Prima
Menu e seleccione Gerente
de Arquivo e Divertimento
e Jogos.

21

2010.5.31 2:34:31 PM

Serviçios
Configurar o seu alarme
(Menu > Organizador >
Despertador)

Pode definir a activação a
uma hora específica de até 5
despertadores.
Utilizar o calendário
(Menu> Organizador >
Calendário)

Sempre que aceder a
este menu irá surgir um
calendário. Está posicionado
um cursor quadrado na data
actual. Pode mover o cursor
para outra data utilizando as
teclas de navegação.
Utilizar a sua calculadora
(Menu > Organizador >
Calculadora)

A calculadora proporciona
as funções aritméticas
básicas: adição, subtracção,
multiplicação e divisão.

Adicionar uma nota

(Menu > Organizador > Notas)

Poderá registar aqui as suas
próprias notas.
Adicionar uma tarefa

(Menu > Organizador > Fazer Lista)

Aqui poderá registar a sua
lista de tarefas.
Converter uma unidade
(Menu > Organizador >
Conversor de unidade)

Esta opção permite converter
diferentes unidades de
medição numa unidade à sua
escolha.
Adicionar uma cidade ao
seu fuso horário
(Menu > Organizador > Relógio
mundial)

Pode verificar a hora actual
do Meridiano de Greenwich
(GMT) e das principais
cidades do mundo.

22
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Organizador
Acesso ao WAP
Poderá executar o browser
WAP e aceder à página
inicial do perfil activado nas
definições do browser.
Poderá introduzir
manualmente um endereço
URL e aceder à página wap
correspondente.
1 Prima Menu e seleccione
Serviçios e, depois, WAP.
2 Para aceder directamente
à página inicial do
browser, seleccione Página
principal. Em alternativa,
seleccione Entre Endereço
e introduza o URL
pretendido.
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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.
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Perfis

Posições

Alterar os seus perfis

Alterar a data e hora

Pode alterar rapidamente
o seu perfil no ecrã de
espera. Basta premir e,
em seguida, o perfil que
pretende activar. Escolha
entre Normal, Silencioso, Ao
ar livre e Modo de avião.

(Menu > Posições > Data e hora)

Pode definir funções relativas
à data e hora.
Alterar o idioma
(Menu > Posições > Linguagens)

Pode alterar o idioma para
os textos no ecrã no seu
telemóvel. Esta alteração
também afecta o modo de
escrita de idioma.
Alterar as Posições de ecrã
(Menu > Posições > Exiba
Caracteristica)

Pode alterar as definições do
ecrã do telefone.
Alterar as Posições de
atalhos
(Menu > Posições > Atalho)

Pode alterar os atalhos das 4
teclas de navegação.

24
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Alterar as Posições de
chamada (Menu > Posições >
Instalação de Chamado.)

Pode configurar o menu
correspondente a uma
chamada. Pode optar que
chamadas são desviadas
ou definir o Modo de
atendimento. Também
pode definir como Ligado
ou Desligado as Opção
Número de marcação fixa,
Enviar o meu número, Aviso
de minutos, Remarcação
automática e Enviar tons
DTMF.
Alterar as suas Posições de
segurança
(Menu > Posições > Instalação
de segurança)

Altere as suas definições
de segurança para manter
o GB270 e as informações
importantes nele contidas
em segurança.
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• Solicitar código PIN Seleccionar um código PIN
a pedir quando ligar o seu
telefone.
• Bloqueoi automático
de tecla. - Se activar esta
função, o teclado bloqueia
automaticamente no modo
de espera.
• Cadeado de Telefone Introduzir um código de
segurança para bloquear
o seu telefone, Quando
ligado, Quando trocar o
SIM ou Imediatamente.
• Anti Theft Mobile Tracker
(ATMT) - Se activar esta
função, o seu telefone irá
alertá-lo se alguém o utilizar
sem a sua autorização.
Se o telefone for ligado com
um cartão SIM diferente,
o serviço de detecção
irá enviar uma SMS para
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Posições
o número de telefone
predefinido que especificou
sem o conhecimento do
utilizador não autorizado.
Para activar o serviço
ATMT, aceda a Posições >
Segurança > Detector antiroubo do telemóvel, onde
pode activar a função.
Nota: o código ATMT
predefinido é “0000”. Tem
de introduzir o código antes
de continuar a configurar as
definições ATMT.
Para configurar as definições
ATMT, seleccione Número
de ATMT e prima Estã Bem.
Prima Novo e introduza o
código ATMT e prima Estã
Bem.

•A
 lterar códigos - Altere o
seu Código de segurança,
Código PIN, Código PIN2 e
Código código.

Economia de energia (Menu
> Posições > Economia de
energia)

Se definir Sempre activado,
poderá poupar bateria
sempre que não estiver a
utilizar o telefone. Seleccione
esta opção para colocar as
definições de Poupança
de energia em Sempre
activado, Apenas nocturno
ou Desactivado.
Reiniciar o seu telefone

(Menu > Posições > Restauração)

Utilize Repor para repor
todas as definições de
fábrica. As Opção são Repor
definições, Repor memória
do telefone e Repor todos.
Irá necessitar do código
de segurança para activar
esta função. O número
predefinido é “0000”.

26
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Divertimento e Jogos
Ver o estado da memória

(Menu > Posições > Estado de
memória)

O GB270 tem duas memórias
disponíveis: o telefone e
o cartão SIM. Pode utilizar
o gestor de memória para
especificar a utilização
de cada um dos tipos de
memória e verificar o espaço
disponível.
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As suas definições de
conectividade já foram
configuradas pelo seu
operador de rede, para
que possa desfrutar do seu
telefone desde o início. Se
pretender alterar quaisquer
definições, utilize este menu.
Poderá configurar as
definições de rede e os perfis
de acesso de dados neste
menu.
•B
 luetooth - Configurar o
seu GB270 para utilização
do Bluetooth. Poderá
ajustar a sua visibilidade
a outros dispositivos ou
procurar dispositivos com
os quais o seu telefone
esteja emparelhado.
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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
Informações sobre a
exposição a ondas de rádio
e a Velocidade Específica
de Absorção (SAR).
Este telemóvel, modelo
GB270, foi concebido em
conformidade com os
requisitos de segurança
aplicáveis relativamente à
exposição às ondas de rádio.
Estes requisitos baseiam-se
em directrizes científicas,
que incluem margens de
segurança concebidas
para garantir a protecção

de todas as pessoas,
independentemente da sua
idade e estado de saúde.
• As directrizes da exposição
a ondas de rádio utilizam
uma unidade de medição
conhecida como Velocidade
Específica de Absorção,
ou SAR. Os testes de SAR
realizam-se utilizando
métodos normalizados com
o telemóvel a transmitir
ao seu mais alto nível
de potência certificada
em todas as bandas de
frequência utilizadas.
• Embora existam muitas
diferenças entre os níveis de
SAR dos vários modelos de
telemóveis SAR, todos eles
foram concebidos de forma
a responder às directrizes
relevantes para a exposição
a ondas de rádio.

28
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• O limite de SAR
recomendado pela
International Commission
on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP) é de 2
W/kg em média por 10g de
tecido.
• O valor mais alto de SAR
para este modelo de
telemóvel, testado pela
DASY4 para utilização junto
ao ouvido é 0,783 W/kg (10
g) e, quando utilizado junto
ao corpo, é de 0,969 W/Kg
(10 g).
• Informações de dados de
SAR para os residentes
em países/regiões que
adoptaram o limite de SAR
recomendado pelo Institute
of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE), que é de
1,6 W/kg em média por 1 g
de tecido.
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Cuidados e manutenção
do produto
AVISO
Utilize apenas baterias,
carregadores e acessórios
aprovados para utilização
com este modelo de telefone
específico. A utilização de
quaisquer outros tipos pode
invalidar qualquer aprovação
ou garantia aplicável ao
telemóvel e pode ser
perigoso.
• Não desmonte esta
unidade. Leve-a a um
técnico qualificado da
assistência quando
necessitar de ser reparada.
• Mantenha a unidade
afastada de quaisquer
dispositivos eléctricos
como televisores, rádios e
computadores pessoais.
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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.
• 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.
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• 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 toque na antena
desnecessariamente.

Funcionamento
eficiente do telefone
Dispositivos electrónicos
Todos os telemóveis
podem sofrer interferências
que podem afectar o
desempenho.
• Não utilize o telemóvel
próximo de equipamento
médico sem pedir
autorização. Evite colocar
o telefone junto a
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pacemakers, por exemplo
no bolso da camisa.
• 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.

31

2010.5.31 2:34:32 PM

Directrizes para uma utilização segura e eficiente.
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
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se passa à sua volta. Este
aspecto é particularmente
importante próximo de
estradas.

Evite provocar danos
auditivos
Poderá provocar danos
auditivos se estiver exposto a
sons de volume elevado, por
longos períodos de tempo.
Recomendamos, por isso,
que não ligue ou desligue
o telefone junto ao ouvido.
Também recomendamos
a utilização de volumes de
música e de chamadas a um
nível razoável.
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Peças de vidro
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
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 siga
eventuais regulamentações
ou regras.
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Directrizes para uma utilização segura e eficiente.
Atmosferas
potencialmente explosivas

• Não o utilize em terra sem
autorização da tripulação.

• 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.

Crianças

A bordo de aviões
Os dispositivos sem
fios podem provocar
interferências em aviões.
• Desligue o seu telefone
antes de embarcar num
avião.

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.
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Informações e cuidados
com a bateria
• Não precisa de descarregar
completamente a bateria
antes de a recarregar. Ao
contrário de outros sistemas
de baterias, não existe
qualquer efeito de memória
que possa comprometer o
desempenho da bateria.
• Utilize apenas baterias
e carregadores LG. Os
carregadores LG foram
concebidos para maximizar
a vida da bateria.
• Não desmonte ou provoque
curto-circuitos na bateria.
• Mantenha os contactos
metálicos da bateria limpos.
• Substitua a bateria quando
esta deixar de ter um
desempenho aceitável.
A bateria pode ser
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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.
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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.
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Dados técnicos
Nome do produto: GB270
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Temperatura ambiente
› Máx. : +55 °C (a descarregar)
+5 °C (a carregar)
› Mín.: -10 °C
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Resolução de problemas
Este capítulo apresenta uma lista de alguns problemas que
poderá encontrar no decorrer da utilização do seu telefone.
Alguns problemas exigem que contacte o seu fornecedor de
serviços, mas a maioria dos problemas que surgem são fáceis de
corrigir por si mesmo.
Mensagem

Causas possíveis

Possíveis medidas de
correcção
Erro de USIM O telefone não possui Certifique-se de que o
um cartão USIM ou cartão USIM se encontra
pode tê-lo inserido
correctamente introduzido.
de forma incorrecta.
Sem ligação
à rede

Sinal fraco
Sem acesso à rede
GSM

Coloque-se junto a uma janela
ou espaço aberto. Verifique
o mapa de cobertura do
fornecedor de serviços.
Os códigos
Sempre que
Contacte o respectivo
não
pretender alterar um fornecedor de serviços.
correspondem código de segurança
deve confirmar
o novo código,
introduzindo-o
novamente. Os dois
códigos introduzidos
não coincidem.

38

B270_UNA_Angola_1.0_0531.indd 38

2010.5.31 2:34:33 PM

Mensagem

Causas possíveis

Não é possível Não suportado
definir a
pelo fornecedor de
função
serviços, ou registo
necessário
Chamadas
Erro de marcação
indisponíveis Novo cartão USIM
inserido Limite
de carregamento
alcançado
Não é
Premiu tecla Ligar/
possível ligar Desligar de forma
o telefone
demasiado breve
Bateria descarregada
Contactos da bateria
sujos
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Possíveis medidas de
correcção
Contacte o respectivo
fornecedor de serviços.
Nova rede não autorizada.
Verifique se existem novas
restrições. Contacte o
fornecedor de serviços ou
reponha o limite com PIN 2.
Prima a tecla Ligar/Desligar
pelo menos dois segundos.
Carregue a bateria. Verifique o
indicador de carga no ecrã.
Limpe os contactos.
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Resolução de problemas
Mensagem

Causas possíveis

Possíveis medidas de
correcção
Erro de
Bateria totalmente
Carregue a bateria.
carregamento descarregada
Certifique-se de que a
Temperatura fora de temperatura ambiente é
alcance
a correcta, aguarde um
momento, e depois carregue
Problema de
novamente.
contactos
Verifique a alimentação e a
Sem ligação à
ligação ao telefone. Verifique
corrente
os contactos da bateria, e
Carregador com
limpe-os se necessário.
problemas
Ligue a uma tomada diferente
Carregador errado
ou verifique a voltagem.
Bateria com
Se o carregador não aquecer,
problemas
substitua-o.
Utilize apenas acessórios
originais LG.
Substitua a bateria.
O telefone
Sinal demasiado fraco A religação a outro fornecedor
perde a rede
de serviços é automática.
Número não A função de
Verifique as definições.
permitido
marcação fixa está
activada.
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