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Parabéns por ter adquirido o avançado e
compacto telefone GM360i 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.
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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 Terminar

Tecla multitarefas
Conector para auscultadores estéreo ou mãos-livres
Tecla Alimentação/Bloquear
• Premir ligeiramente para ligar/desligar o ecrã.
• Premir continuamente para ligar/desligar.
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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Perspectiva em aberto
Teclas laterais
• Quando o ecrã está
no ecrã Inicial: volume
do toque e do som das
teclas.
• Durante uma
chamada: volume dos
auscultadores.

Carregador, cabo

Tecla Câmara
• Ir para o menu da câmara
directamente premindo
continuamente a tecla.
Tampa da
bateria

Ranhura para cartão MicroSD
Flash

Bateria

Objectiva da câmara externa
Suporte de cartão SIM
7

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.
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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.

Carregar o seu telefone
Remova a tampa da entrada para
o carregador na parte lateral do
GM360i. 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 GM360i 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.
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Cartão de memória
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
microSD no lado esquerdo do
telefone.

2 Faça deslizar o cartão microSD
na ranhura até encaixar
correctamente. Certifique-se de
que a zona de contactos dourados
está virada para baixo.
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Formatar o cartão de memória
É possível que o seu cartão de
memória já esteja formatado. Se não,
terá que o formatar antes de o utilizar.
1 No ecrã Inicial, seleccione
e, de
seguida, Definições do telefone no
separador DEFINIÇÕES.
2 Toque em Info. memória e
seleccione Memória externa.
3 Toque Formatar e confirme a sua
opção.
4 Introduza a palavra-passe, caso
esteja definida. O cartão será
formatado e fica pronto para ser
utilizado.
NOTA: Se o cartão de memória tiver
algum conteúdo, a estrutura de
pastas pode ficar diferente depois da
formatação, uma vez que todos os
ficheiros são eliminados.

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 GM360i não estiver
a ser utilizado, volta ao ecrã de
bloqueio.

Controlar o ecrã táctil

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.

Os controlos do ecrã táctil do GM360i
podem mudar dinamicamente
consoante a tarefa que estiver a
realizar.
Abrir aplicações
Para abrir uma aplicação basta tocar
no respectivo ícone.
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Utilizar o ecrã táctil
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
- 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.

1

2

3

4

5

6
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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
Widgets - Quando
na parte
toca
inferior direita do
ecrã, é apresentado
o painel de widgets
móveis. Quando
regista um widget
arrastando-o, o
widget é criado
no local onde foi
colocado.

Ecrã inicial de
marcação rápida
- Quando toca em
, aparece a
lista de marcações
rápidas. Pode fazer
chamadas, enviar
uma mensagem ou
editar o contacto
directamente neste
ecrã inicial.

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.

14
LG GM360i | Manual de utilizador

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
Multitarefas
Força do sinal de rede (o
número de barras varia)
Sem sinal de rede
Carga de bateria disponível

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
Chamadas desviadas
EDGE em utilização
Roaming
Modo de voo ligado

Bateria descarregada
Bluetooth activo
Nova mensagem de texto
Nova mensagem de voz

Reproduzir BGM

Caixa de entrada cheia

BGM em pausa

Envio de mensagem falhou

O cartão de memória está
activado para utilização

Envio da mensagem de
multimédia falhou
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O seu ecrã inicial
Ícone Descrição
Para e-mails Push recebidos
Verificar e-mail Push:
Toque em Jogos e Aplicações
no separador Entretenimento
e, em seguida, toque em
Aplicações.
*Atenção: Dependendo
da região ou do operador
SIM, o utilizador poderá não
conseguir utilizar o e-mail push
e o acesso WAP (ou MMS)
simultaneamente.

Wi-fi ligado

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
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 o rádio FM),
aparecerá na barra de estado.

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 No menu inicial, toque em
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.
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.
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Chamadas
Opções durante a chamada

Reter - Toque em
para colocar uma
chamada em espera.
Sem som - Toque
para desligar o
microfone, para que a pessoa com quem
está a conversar não o ouça.
para ligar o
Altifalante - Toque em
altifalante do telefone.
Opções - Toque em
para abrir uma
lista de opções de chamada adicionais.
Toque em
para procurar contactos durante
uma chamada.
Toque
para adicionar outra pessoa à
chamada.
para abrir um teclado numérico
Toque em
para fazer uma segunda chamada. Esta função
também permite navegar em menus com opções
numéricas quando marcar serviços telefónicos
automatizados, tais como centros de dados.

SUGESTÃO! Para se deslocar numa lista de opções ou através da sua lista
de contactos, toque no último item visível e deslize o seu dedo em sentido
ascendente, no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens
visíveis.
18
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Marcação rápida

Fazer uma segunda chamada

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.

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.
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Chamadas
Ver o seu registo de
chamadas

Utilizar o barramento de
chamadas

Toque em Registo recente no
separador COMUNICAÇÃO.

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
4 Introduza a palavra-passe de
barramento de chamadas. Verifique
junto do seu operador de rede se
este serviço está disponível.

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.
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.
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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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Contactos
Procurar um contacto
Existem duas formas de procurar um
contacto:
1 Toque em Contactos, no separador
COMUNICAÇÃO.
2 Toque em Procurar.
3 É apresentada uma lista de
contactos. Se escrever a primeira
letra do nome de um contacto no
campo Nome, irá aceder ao menu
dessa área alfabética da lista.
SUGESTÃO! O teclado alfabético
é desbloqueado quando toca no
campo Nome.

Adicionar um novo contacto
1 Toque em Contactos, no separador
COMUNICAÇÃO, e, depois, em
Adicionar contacto.
2 Seleccione se pretende gravar o
contacto no Telefone ou no SIM.
3 Introduza o seu nome e apelido.
4 Pode introduzir um máximo de
cinco números diferentes por
contacto. Cada entrada tem um
tipo predefinido de Móvel, Início,
Escritório, Pager e Fax.
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5 Adicione um endereço de e-mail.
Pode introduzir um máximo de
dois endereços de e-mail diferentes
por contacto.
6 Associe o contacto a um ou mais
grupos. Pode atribuir até três
grupos a cada contacto. Seleccione
entre Contac. s/grupo, Família,
Amigos, Colegas, Escola ou VIP.
7 Também pode adicionar um Toque,
Data de aniversário, Aniversário,
Página inicial, Endereço de casa,
Nome da empresa, Função,
Endereço da empresa, Nota e
Livecon.
8 Toque em Guardar para guardar o
contacto.
SUGESTÃO! Pode aceder
ao widget de aniversário,
.
seleccionando o ícone
Este apresenta todos os próximos
aniversários cronologicamente
e para esse mês, baseando-se
nos aniversários guardados em
Contactos. Este widget também
facilita a comunicação com um
contacto que faz anos, ao permitir
funções tais como Chamada,
Mensagens e E-mail.

Criar um grupo
1 Toque em Contactos, no separador
COMUNICAÇÃO. Em seguida, toque
Grupos.
2 Toque em Adicionar grupo ou em
e seleccione Adicionar grupo.
3 Introduza o nome do seu novo
grupo. Também pode atribuir um
toque ao grupo.
4 Toque Guard.
NOTA: Se eliminar um grupo, os
contactos associados a esse grupo
não se perderão. Serão mantidos nos
seus Contactos.

Alterar as definições dos seus
contactos
Pode adaptar as definições do seu
contacto para que os seus Contactos
estejam de acordo com as suas
preferências.
1 Toque em Contactos, no separador
COMUNICAÇÃO, e, depois, em
Definições.
2 Aqui pode ajustar as definições que
se seguem:

Definições da lista de contactos Ajuste as definições da Localização
dos contactos, Apresentação do
nome e da Tecla de comando
rápido.
Copiar - Copie os seus contactos
do telefone para o SIM ou do seu
SIM para o telefone. Pode escolher
um de cada vez ou todos ao
mesmo tempo.
Mover - Esta opção funciona da
mesma forma que Copiar, mas o
contacto apenas será gravado no
local para onde o mover.
Enviar todos os contactos via
Bluetooth - Envia todos os seus
contactos para outro dispositivo,
utilizando o Bluetooth. Se
seleccionar esta opção, ser-lhe-á
pedido para ligar o Bluetooth.
Cópia de segurança dos
contactos - Consulte Fazer cópias
de segurança e restaurar as
informações do seu telefone.
Restaurar contactos - Consulte
Fazer cópias de segurança e
restaurar as informações do seu
telefone.
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Contactos
Eliminar contactos - Elimine todos
os seus contactos. Escolha entre
Telefone e SIM e toque em Sim
se tiver a certeza de que pretende
limpar o seu livro de endereços.

Ver informações
1 Toque em Contactos, no separador
COMUNICAÇÃO, e, depois, em
Informações.
2 Aqui poderá ver os Números de
assistência, o seu N.º próprio,
as Informações de memória.
(mostram a utilização da memória)
e O meu cartão de visita.
SUGESTÃO! Para adicionar
o seu cartão de visita, seleccione O
meu cartão de visita e introduza os
seus detalhes, tal como o faria com
qualquer contacto. Toque Gravar
para terminar.
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Mensagens
Mensagens

Introdução de texto

O GM360i 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.

para activar o modo T9.
Toque
Este ícone é apenas apresentado se
escolher Teclado como método de
introdução.
Toque
de escrita.

para escolher o idioma

Toque
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.
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Mensagens
Reconhecimento de caligrafia
No modo de Reconhecimento de
caligrafia, basta escrever no ecrã
e o seu GM360i 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
. Pode também
verificar as definições adicionais que
são preenchidas automaticamente ao
criar a conta.

Transferir o seu e-mail
Pode verificar a sua conta automática
ou manualmente quanto a novos emails. Para verificar manualmente:
1 Toque em E-mail no separador
COMUNICAÇÃO.
2 Toque na conta que pretende
utilizar.
3 Seleccionar Caixa de entrada.
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4 Para receber um e-mail, seleccione
Recuperação ou Sincronização no
menu Opções.

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 aviso de recepção de
e-mail - 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 GM360i verifica se existem
novas mensagens de e-mail.
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.

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
mensagens de texto
Toque em Mensagens no separador
COMUNICAÇÃO e toque em
Definições. Seleccione Mensagem de
texto. Pode alterar:
Centro SMS - Introduza os dados do
seu centro de envio de mensagens
SMS.
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Mensagens
Relatório de entrega - Desloque o
interruptor da esquerda, para receber
informação de que as suas mensagens
foram entregues.
Período validade - Seleccione o
período de tempo durante o qual as
suas mensagens ficam armazenadas
no centro de mensagens.
Tipos de Msg - Converta o seu texto
em Texto, Voz, Fax, X.400 ou E-mail.
Codificação de caracteres Seleccione a forma de codificação
dos seus caracteres. Isto influencia
o tamanho da sua mensagem e,
consequentemente, implica custos
de dados.
Enviar SMS longas como - Seleccione
uma mensagem de texto longa como
SMS múltiplas ou como MMS.

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
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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 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.

Alterar outras definições
Toque em Mensagens, no separador
COMUNICAÇÃO. Em seguida, toque
Definições.

Correio de voz - Toque
para
adicionar um novo serviço de Correio
de voz. Contacte o seu operador para
mais informações acerca do serviços
prestados.
Mensagem de serviço - Seleccionar
para receber ou bloquear mensagens
de serviço. Também pode definir
a segurança das suas mensagens,
criando listas de remetentes
fidedignas e não fidedignas na opção
Segurança do serviço.
Contador de mensagens - Seleccione
para definir o período de contagem
das mensagens.
Informações info. - Escolha se
pretende activar/desactivar a difusão
celular e seleccione os canais e
idiomas.

Serviços de rede social (SNS)
O GM360i 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.

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
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Mensagens
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.
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.
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Tem SNS Ligado/Desligado, login
de conta SNS e Terminar sessão nas
definições de SNS. E a SNS pode ser
ligada/desligada automaticamente,
definindo um determinado período
de tempo no menu de Ligação
automática.

Linkbook
Se a definição “Modo SNS” estiver
activada, o Cliente SNS pode
actualizar informações de perfil
pessoal tais como nome, número
de telefone, endereço de e-mail e
fotografias com a funcionalidade
“Guardar em Contactos”, em
Contactos. Se a definição “Modo SNS”
estiver desactivada, as informações
de SNS não são apresentadas na lista
Contactos.

Câmara
Conhecer o ecrã da câmara
Exposição - Uma imagem com um contraste reduzido
ficará indefinida, enquanto que uma imagem de elevado
contraste ficará muito mais nítida.
Zoom - ampliar ou reduzir. Esta função é activada de
acordo com o tamanho da imagem que tirar.
Voltar
Tirar uma fotografia
Modo de vídeo - Deslize
este ícone para baixo
para mudar para o modo
de vídeo.
Definições - Toque neste ícone para
abrir o menu de definições. Consulte
Utilizar as definições avançadas.
Macro - Ligue para tirar fotografias em
grande plano.
Estado do flash - Defina o modo da luz
de flash para Auto, Sempre activado ou
Sempre desactivado.

Galeria -Isto permite
aceder às suas fotografias
guardadas a partir do
modo de câmara. Basta
tocar nesta opção para
que a sua galeria seja
apresentada no ecrã.

SUGESTÃO! Pode abrir as opções se premir o ecrã. São desligadas
automaticamente após alguns segundos.
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Câmara
Tirar uma fotografia rápida

Depois de tirar uma fotografia

1 Prima a tecla
no 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
com firmeza a tecla
na parte
lateral do telefone.

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
em 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.
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Utilizar as definições
avançadas

guardar menos fotografias na sua
memória.

No ecrã da câmara, toque
para
abrir todas as opções de definições
avançadas.

Focagem - Define a focagem da
câmara.

Modo de disparo - Permite
seleccionar os dois modos de disparo.
Efeito de cores - Seleccione um tom
de cor a aplicar à fotografia que está
a tirar. Existem quatro opções de tons
de cor: Nenhum, Preto e branco,
Negativo ou Sépia.

Modo de visualização - Escolha entre
Ecrã completo ou Imagem completa.
No Ecrã completo, a imagem poderá
ser cortada para encaixar no ecrã.
Seleccionar armazenamento
- Seleccione se pretende guardar
as suas fotografias na Memória do
telefone ou na Memória externa.

Equilíbrio de brancos - Seleccione
entre Auto, Incandescente, Sol,
Fluorescente ou Nublado.

Mostrar img. capt. - Seleccione para
ver a imagem com opções após tirar
a fotografia.

Modo nocturno - Útil para locais
escuros.

Ocultar ícones - Seleccione os ícones
das definições da câmara manual ou
automaticamente.

Temporizador - O temporizador
automático permite-lhe definir
um intervalo de tempo depois de
premir o botão de captura. Escolha
3 segundos, 5 segundos ou 10
segundos. Ideal para aquela fotografia
de grupo onde também quer ficar.
Qualidade - Seleccione entre Muito
boa, Boa e Normal. Quanto melhor
for a qualidade, mais nítida será a
fotografia, mas o tamanho do ficheiro
irá aumentar. Isto significa que poderá

Som do obturador - Seleccione um
dos três sons de disparo do obturador.
Visualização em grelha - Seleccione
entre Desligado, Simples e Tripartido.
Repor definições - Repor todas as
definições da câmara.
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Câmara de vídeo
Conhecer o ecrã da câmara

Zoom - ampliar ou reduzir.

Tamanho da imagem
Guardar na memória do
telefone/memória externa
Voltar

Definições - Toque neste ícone para
abrir o menu de definições. Consulte
Utilizar as definições avançadas.
Tamanho do vídeo - Seleccione entre
QVGA (320 x 240) ou QCIF (176 x 144).
Estado do Flash - Active ou desactive
o flash.
Exposição - Um vídeo com um
contraste reduzido ficará indefinido,
enquanto que um vídeo de elevado
contraste ficará muito mais nítido.

Modo de câmara - Toque
neste ícone para mudar
para o modo de câmara.
Começar a gravar
Galeria
Modo de vídeo
- O modo de vídeo está
seleccionado.

SUGESTÃO! Pode fechar todas as opções
de atalho para obter um ecrã de visor mais nítido. Basta tocar no centro do ecrã
da câmara uma vez. Para abrir novamente o ecrã de opções, prima outra vez
no ecrã.
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Gravar um vídeo curto

Depois de gravar um vídeo

1 Prima a tecla da câmara no lado
direito do telefone durante alguns
segundos.

Será apresentada no ecrã uma
fotografia em representação do
vídeo gravado. O nome do vídeo é
apresentado na parte de baixo do
ecrã, juntamente com sete ícones dos
lados direito e esquerdo.
Toque para reproduzir o vídeo.
Toque para enviar o vídeo
como Mensagem ou E-mail ou por
Bluetooth.
Toque para editar o vídeo.
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.

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 .
4 REC será apresentado na parte
inferior do ecrã da câmara com um
temporizador em baixo que indica
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.
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Câmara de vídeo
Utilizar as definições
avançadas
No ecrã da câmara, toque Definições
para abrir todas as opções de
definições avançadas.
Efeito de cores - Seleccione um tom
de cor para utilizar no novo vídeo.
Nenhum, Preto e branco, Negativo,
Sépia.
Equi. brancos - O equilíbrio de
brancos assegura que quaisquer
brancos nas suas fotos tenham
um aspecto realista. Para que a
sua câmara ajuste correctamente
o equilíbrio de brancos, pode ter
que especificar as condições de
luminosidade. Seleccione entre Auto,
Incandescente, Sol, Fluorescente ou
Nublado.
Qualidade - Seleccione entre Muito
boa, Boa e Normal. Quanto melhor
for a qualidade, mais nítida será o
vídeo, mas o tamanho do ficheiro irá
aumentar. Como resultado, poderá
guardar menos vídeos na memória
do telefone.
Duração - Especifique um limite de
tempo para o seu vídeo. Escolha se
pretende ou não enviar o vídeo como
MMS.
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SUGESTÃO! Se seleccionar a
duração MMS, ao escolher uma
imagem de qualidade inferior
permite-lhe gravar um vídeo de
maior duração.

Seleccionar armazenamento
- Seleccione se pretende guardar os
seus vídeos na Memória do telefone
ou a Memória externa.
Voz - Seleccione se pretende gravar
um vídeo com som.
Ocultar ícones - Seleccione os ícones
das definições da câmara manual ou
automaticamente.
Repor definições - Repor todas as
definições da câmara.

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 .
Para colocar a reprodução em
pausa, toque
.
SUGESTÃO! Percorra para a
esquerda ou direita para ver outras
fotos ou vídeos.

Captar uma imagem a partir
de um vídeo
1 Seleccione o vídeo a partir do qual
pretende captar uma imagem.
2 Toque
para fazer uma pausa
no frame do vídeo para pretende
converter em imagem e toque no
lado superior esquerdo do ecrã
para abrir o menu
.
3 No menu de opções, seleccione
.

4 A imagem será apresentada no
ecrã, com o nome de imagem que
lhe foi atribuído.
5 Toque em
para regressar ao
vídeo.
6 A imagem será gravada na pasta
MeusFich e irá ser apresentada na
galeria.
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:
para retroceder.
Toque
Toque para colocar a
apresentação em pausa numa
fotografia específica.
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As suas fotografias e vídeos
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,
Marcação rápida.

Editar as suas fotografias
1 Abra a fotografia que pretende
editar e toque em
para chamar
as opções.
2 Toque nos ícones para alterar a sua
fotografia:
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Mova o dedo no ecrã para
seleccionar a área.
Faça um desenho com o
dedo na fotografia. Seleccione
a espessura da linha de entre
as quatro opções e a cor que
pretende utilizar.
Adicione texto à imagem.
Decore a sua fotografia
com carimbos. Escolha entre os
diferentes carimbos e cores e toque
no local da sua fotografia onde
pretende adicioná-los.
Pode apagar o que desenhou.
Também pode seleccionar o
tamanho da borracha.
Tocar para voltar à galeria.
Guarde as alterações que tiver
feito nas fotografias. Seleccione
para gravar as alterações no
Ficheiro original ou como Fich.
novo. Se seleccionar Fich. novo,
introduza um nome de ficheiro.
Anule o último efeito ou
alterações efectuadas à fotografia.
Toque para abrir as opções
do Filtro.

Pode ajustar a fotografia
seleccionada.

Adicionar um efeito a uma
fotografia
1 No ecrã de edição, toque em
.
2 Seleccione para aplicar uma das
opções à fotografia:
Embelezar rosto - Detecta
automaticamente um rosto na
imagem e aumenta a iluminação.
Efeito túnel - Efeito de câmara
lomo.
Cor negativa - Efeito de cor
negativa.
Preto e branco - Efeito de cor preto
e branco.
Sépia - Aplica um efeito de Sépia.
Desfocado - Aplica um efeito
desfocado.

Mais def. - Mova o marcador ao
longo da barra para aumentar a
definição da focagem da fotografia.
Seleccione o ícone OK para aplicar
as alterações ou seleccione
para cancelar.
Efeito mosaico - Toque para aplicar
um efeito de mosaico à fotografia.
Pintura a óleo - Aplica um efeito
de pintura a óleo.
Esboço - Aplica um efeito para
fazer com que a foto pareça um
esboço.
Relevo - Aplica um efeito de relevo.
Vivo - Aplica um efeito de
luminosidade e brilho.
Luar - Alterar a luz para se parecer
com o luar.
Antigo - Aplica um efeito antigo.
Brilhante - Aplica um efeito de raio
de luz.
Desenhos animados - Aplica um
efeito de desenho animado.
Aguarela - Aplica um efeito de
aguarela.
3 Para anular um efeito, basta tocar
em Anular
.
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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.

Imagens
Imagens possui uma lista de imagens,
incluindo imagens predefinidas, précarregadas no seu telefone, imagens
transferidas por si e fotografias tiradas
com a câmara do seu telefone.

Enviar uma fotografia
1 Toque Meus itens no separador
Entretenimento e seleccione
Imagens. Seleccione a imagem
pretendida.
2 Toque em Enviar e seleccione entre
Mensagem multimédia, E-mail e
Bluetooth.
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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.
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.

Imprimir uma imagem
1 Toque Meus itens no separador
Entretenimento e seleccione
Imagens. Seleccione a imagem
pretendida. Em seguida, toque
.
2 Toque em Imprimir e, em seguida,
escolha entre Bluetooth e
PictBridge.
SUGESTÃO! Pode
imprimir via bluetooth ou ligando
a uma impressora compatível com
PictBridge.

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.

Sons
A pasta Sons possui uma lista de
sons, incluindo sons transferidos, sons
transferidos e gravações de voz. Nesta
pasta pode gerir ou enviar sons, ou
defini-los como toque.

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.

Vídeos
A pasta Vídeos mostra uma lista
dos vídeos transferidos e dos vídeos
gravados no seu telefone.
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Multimédia
Ver um vídeo

Documentos

1 Toque Meus itens no separador
Entretenimento e seleccione
Vídeos.
2 Seleccione um vídeo para
reprodução.

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

Enviar um videoclipe

Transferir um ficheiro para o
seu telefone

1 Seleccione um vídeo.
e, em seguida,
2 Toque em
toque em Enviar e escolha entre
Mensagem, E-mail e Bluetooth.

Jogos e Aplicações
Pode instalar novos jogos e aplicações
no telefone para que esteja entretido
nos seus tempos livres.
Também pode aceder a esta opção
através do menu Jogos e Aplicações
no separador Entretenimento.

Jogar um jogo
1 Toque Jogos e Aplicações no
separador Entretenimento.
2 Seleccione Jogos e depois escolha
um jogo para iniciar.
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O modo mais fácil de transferir
um ficheiro do seu computador
para o seu telefone será por
Bluetooth. Também pode utilizar
o Armazenamento em massa ou o
LG PC Suite através do seu cabo de
sincronização.
Para transferir utilizando o
Bluetooth:
1 Certifique-se de que o Bluetooth
está ligado no telefone e no
computador, e visíveis.
2 Utilize o seu computador para
enviar o ficheiro por Bluetooth.
3 Quando o ficheiro for enviado,
tem que o aceitar no seu telefone
tocando em Sim.
4 O ficheiro deve aparecer em Minha
pasta como predefinida, o segundo
separador em Meus itens. Pode
ignorar o ficheiro se a pasta estiver
cheia.

Outros
A pasta Outros contém uma lista dos
ficheiros que não incluem fotografias,
sons, vídeos, documentos, jogos ou
aplicações.

Música
O LG GM360i 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.

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.
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Multimédia
4 O ficheiro deve ser apresentado em
Música > Todas as faixas.

Reproduzir uma música
1 Toque em Música no separador
Entretenimento.
2 Seleccione uma das pastas e a
canção que pretende reproduzir.
3 Toque
para colocar a música
em pausa.
4 Toque
para avançar para a
música seguinte.
5 Toque em
para retroceder para
a música anterior.
para voltar ao
6 Toque em
menu Música. Pode tocar mais de
uma vez para voltar para o menu.

Criar uma lista de reprodução
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.
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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 GM360i está equipado com uma
função de rádio FM, para que possa
sintonizar as suas estações preferidas
e ouvi-las em viagem.
Deverá ligar os seus auscultadores
para ouvir rádio.

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 repor
o canal e seleccione Repor todos
os canais para repor todos os
canais. Todos os canais voltam à
frequência inicial de 87.5Mhz.
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Agenda
Adicionar um evento ao
calendário

Adicionar um item à lista de
tarefas

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. No caso de Marcação
e Aniversário, introduza a hora
de início e de fim do evento nas
duas caixas inferiores de hora e
data. Introduza o local se for uma
Marcação.
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.

1 Toque em Agenda no separador
Utilitários.
2 Seleccione Tarefas e toque em
Adicionar Tarefa.
3 Defina a data da tarefa, adicione
notas e seleccione o nível de
prioridade: Alta, Média ou Baixa.
4 Guarde a sua tarefa seleccionando
Guardar.
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Utilizar o localizador de data
O Localizador de data é um utilitário
prático que o ajuda a calcular qual
será a data depois de decorrido um
determinado número de dias. Por
exemplo, 60 dias a contar de 10.10.07
será 09.12.2007.
1 Toque em Agenda no separador
Utilitários.
2 Seleccione Localizador de datas.
3 Defina a data pretendida no
separador De.
4 Defina o número de dias no
separador Após.
5 A Data final será apresentada
abaixo.

Adicionar uma nota
1 Toque em Nota no separador
UTILITÁRIOS.
2 Toque Adicionar nota.
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 Seleccione se pretende que
o alarme seja repetido na
caixa Repetir: Não repetido,
Diariamente, Seg ~ Sex, Seg ~
Sáb, Sáb ~ Dom, Excepto férias ou
Seleccionar dia da semana.
Os ícones indicam o dia da semana
que seleccionou.
5 Seleccione Tipo de alarme para
seleccionar o tipo de alarme que
pretende.

6 Seleccione Toque de alarme e
seleccione um som da pasta.
Para ouvir os sons, toque no som,
seguido de .
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.

Adicionar uma nota com o
painel de desenho
1 Navegue e toque Painel de
Desenho no separador Utilitários.
2 Toque Adicionar desenho.
3 Desenhe a sua nota no ecrã LCD
táctil seguido de Guardar
.
4 Toque Sim e, de seguida, a sua nota
será apresentada no ecrã Painel de
Desenho.
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Agenda
Captura de ecrã
A tecla de câmara está
localizada no lado direito
do telefone. Ao premir a
tecla de câmara duas vezes,
pode fazer uma captura de
ecrã. A imagem captada será
guardada na Galeria tal como
em Imagens, em Meus itens.
Esta funcionalidade permite
captar os seguintes ecrãs:
WAP, SNS, Compositor de
e-mails e ecrã de visualização,
Compositor de mensagens e
Mensagens recebidas, etc.
Tecla Câmara

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:
Duração - Defina a duração da
gravação. Escolha entre Sem limite,
tamanho para mensagem MMS ou
1 min.
Qualidade - Seleccione a qualidade
de som. Seleccione Muito boa, Boa
ou Normal.
Memória em utilização – Seleccione
onde pretende guardar os ficheiros
de áudio. Seleccione entre Memória
externa e Memória Telef.

Gravar um som ou voz

¨

Ao premir a tecla de câmara duas vezes,
pode fazer uma captura de ecrã.
48
LG GM360i | Manual de utilizador

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.
4 De seguida, pode seleccionar a
unidade e introduzir o valor a partir
do qual pretende fazer a conversão
seguido da unidade para a qual
pretende converter.
5 O valor correspondente será
apresentado no ecrã.

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.
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.

Instalar o LG PC Suite no seu
computador
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.
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Ligar o seu telefone e o PC
1 No ecrã inicial, prima
e
seleccione Conectividade no
separador Definições.
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.

Fazer cópias de segurança e
restaurar as informações do
seu telefone
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.

Ver os ficheiros do seu
telefone no seu PC
1 Ligue o seu telefone ao PC,
conforme descrito anteriormente.
2 Clique no ícone Fotos.
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
1 Ligue o telefone ao seu PC.
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.
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Sincronização com PC
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.
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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.

Utilizar o leitor de RSS
RSS (Really Simple Syndication)
é uma família de formatos de
entradas Web utilizados para
publicar frequentemente conteúdos
actualizados tais como entradas de
blog, títulos de notícias ou podcasts
(publicação online de ficheiros áudio).
Um documento RSS, designado
por entrada, entrada web, ou canal,
contém um resumo do conteúdo
ou o texto integral de um website
relacionado. RSS permite às pessoas
manterem-se a par dos seus sites
favoritos de forma automatizada.
É mais fácil do que ir verificá-los
manualmente.
O utilizador activa uma entrada
introduzindo o link da entrada no
leitor, ou clicando num ícone RSS
do browser que inicia o processo
de subscrição. O leitor verifica
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A Web
regularmente a existência, nas
entradas subscritas pelo utilizador,
de novos conteúdos, fazendo ou
download de quaisquer actualizações
existentes.

Gravar uma página
1 Aceda à página web que pretende,
conforme descrito acima.
e seleccione Guardar
2 Toque
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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Alterar as definições do seu
browser web
Toque em Browser no separador
Utilitários. Em seguida, seleccione
Definições.
Pode optar por editar Perfis,
Definições de aspecto, Cache,
Cookies ou Definições de segurança.

Utilizar o seu telefone como
modem
O GM360i pode funcionar
como modem para o seu PC,
proporcionando-lhe acesso ao e-mail
e à Internet, mesmo quando não tem
a possibilidade de efectuar a ligação
por cabo. Pode utilizar o cabo USB ou
o Bluetooth.
Utilizar o cabo USB:
1 Certifique-se de que possui o LG PC
Suite instalado no seu PC.
2 Ligue o seu GM360i ao seu PC
utilizando o cabo USB como
indicado anteriormente e inicie o
software LG PC Suite.
3 Clique em InternetKit no seu
PC. Em seguida, clique no botão
Adicionar e seleccione Modem.

4 Crie o perfil com acesso à Internet e
guarde os valores.
5 O perfil que criar será apresentado
no ecrã do seu PC. Seleccione-o e
clique em Ligar.
O PC conseguirá a ligação através
do GM360i.
NOTA: para obter mais
informações sobre sincronização
utilizando o LG PC Suite.

7 O perfil que criar será apresentado
no ecrã do seu PC. Seleccione-o e
clique em Ligar.
O PC conseguirá a ligação através
do GM360i.

Aceder ao Google
Pode utilizar os serviços Google a
partir deste menu .

Utilizar o Bluetooth:
1 Certifique-se de que o Bluetooth
está Ligado e Visível tanto no PC
como no GM360i.
2 Faça o emparelhamento do PC
com o GM360i, de forma a que
seja necessário um código para
estabelecer a ligação.
3 Utilize o Assistente de ligação
do seu LG PC Suite para criar uma
ligação Bluetooth activa.
4 Clique em Internet Kit no seu PC.
Em seguida, clique no botão Novo.
5 Seleccione Modem USB LG Mobile
e seleccione OK. Será, então,
apresentado no ecrã.
6 Crie o perfil com acesso à Internet e
guarde os valores.
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Definições
Personalizar os seus perfis
Pode alterar rapidamente o seu perfil
no ecrã Inicial.
Pode personalizar cada definição de
perfil através do menu de definições.
1 Toque em Perfis no separador
DEFINIÇÕES.
2 Seleccione o perfil que pretende
editar.
3 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.
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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.
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
Desfrute da liberdade de adaptar o
GM360i ao seu próprio estilo.
Toque em Definições do telefone
no separador Definições e escolha a
opção pretendida na lista abaixo.
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 - Altere o idioma do ecrã
do seu GM360i.
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 GM360i. Pode também
actualizar o software com
Informações do telefone.

Utilizar o gestor de memória
O GM360i tem três memórias
disponíveis: o telefone, o cartão SIM e
um cartão de memória 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
- Consulte a memória disponível no
GM360i 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. 57

Definições
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
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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. Para
alterar quaisquer definições, utilize
este menu:
Toque Conectividade no separador
Definições.
Definições de rede
Seleccionar rede - Ao seleccionar
Automático, o GM360i procura
automaticamente a rede e
regista o telefone na rede. Opção
recomendada para um melhor
serviço e qualidade.
Se seleccionar Manual, todas as
redes disponíveis actualmente são
apresentadas e pode seleccionar
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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.
Modo de ligação USB - Seleccione
um serviço de dados nas opções e
sincronize o GM360i 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.

Enviar e receber os seus
ficheiros utilizando o
Bluetooth
Para enviar um ficheiro:
1 Abra o ficheiro que pretende enviar
- normalmente, um ficheiro de
fotografia, vídeo ou música.
2 Seleccione Enviar.
Seleccione Bluetooth.
3 Se já fez o emparelhamento do
dispositivo Bluetooth, o GM360i
não irá procurar automaticamente
outros dispositivos Bluetooth. Caso
contrário, o GM360i irá procurar
outros dispositivos Bluetooth
activados e dentro do alcance.
4 Seleccione o dispositivo para o
qual pretende enviar o ficheiro.
5 O seu ficheiro será enviado.
SUGESTÃO! Verifique a barra de
progresso para se certificar de que o
seu ficheiro foi enviado.

Para receber um ficheiro:
1 Para receber ficheiros, o Bluetooth
deve estar Ligado e Visível.
Consulte Alterar as suas definições
Bluetooth abaixo para mais
informações.
2 Será apresentada uma mensagem
pedindo-lhe para aceitar o ficheiro
do remetente. Toque em Sim para
receber o ficheiro.
3 Irá verificar o local onde o ficheiro
foi guardado. No que respeita a
ficheiros de imagem, pode escolher
Ver o ficheiro ou Utilizar como
padrão de fundo. Os ficheiros
serão, normalmente, gravados na
pasta correspondente em Meus
itens.

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 GM360i.
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Definições
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 seu GM360i com
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 GM360i 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.
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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 GM360i irá passar
automaticamente para o perfil
Auriculares.

Wi-Fi

Actualização de software

O Gestor sem fios permite-lhe gerir
ligações à Internet por Wi-Fi (LAN sem
fios) no seu equipamento.
Permite que o telefone se ligue a
redes sem fios locais ou aceda à
Internet por comunicação sem fios.
O Wi-Fi é mais rápido e tem um maior
alcance do que a tecnologia sem fios
Bluetooth e pode ser utilizado para
enviar e receber e-mail rapidamente e
navegar na Internet.

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
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.

NOTA: o GM360i suporta encriptação
WEP, WPA e WPA2 mas não suporta
a encriptação EAP e WPS. Se o seu
fornecedor de serviço Wi-Fi ou
administrador de rede definiu uma
encriptação para segurança de rede,
introduza o código no campo “tipo
de segurança”. Se a encriptação não
estiver definida, este campo ficará
inactivo com o valor “Nenhum”. Pode
obter a chave no seu fornecedor de
serviço Wi-Fi ou no administrador
de rede.
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Acessórios
Estes acessórios são fornecidos com o GM360i.

Carregador

Cabo de
dados

Bateria

Auricular
estéreo

NOTA:
• Utilize sempre acessórios originais LG.
• Caso não o faça, pode invalidar a garantia.
• Os acessórios poderão variar de região para região; contacte a nossa
empresa ou o agente de serviços na sua região para mais informações.
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Especificações técnicas
Geral
Nome do produto: GM360i
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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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 do modelo GM360i foi
concebido em conformidade com
os requisitos de segurança aplicáveis
relativamente à exposição a ondas
de rádio. Estes requisitos baseiam-se
em directrizes científicas, que incluem
margens de segurança concebidas
para garantir a protecção de todas as
pessoas, independentemente da sua
idade e estado de saúde.
• As directrizes da exposição a ondas
de rádio utilizam uma unidade
de medição conhecida como
Velocidade Específica de Absorção,
ou SAR. Os testes de SAR realizam-se
utilizando 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 telefones LG, todos
eles foram concebidos de forma a
cumprir às directrizes relevantes para
a exposição a ondas de rádio.
• O limite de SAR recomendado
pela International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) é de 2 W/kg em média por
10g de tecido.
• O valor de SAR mais elevado obtido
com este modelo de telefone testado
pela DASY4 para utilização ao ouvido
é de 1,33 W/kg (10 g) e quando usado
no corpo é de 1,31 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 1g de tecido.
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Directrizes para uma utilização segura e eficiente.
Cuidados e manutenção do
produto
AVISO
Utilize apenas baterias,
carregadores e acessórios
aprovados para utilização com este
modelo de telefone específico.
A utilização de quaisquer outros
tipos pode invalidar qualquer
aprovação ou garantia aplicável ao
telemóvel e pode ser perigoso.
• Não desmonte esta unidade.
Leve-a a um técnico qualificado da
assistência quando necessitar de ser
reparada.
• Mantenha a unidade afastada de
quaisquer dispositivos eléctricos
como televisores, rádios e
computadores pessoais.
• A unidade deve ser mantida afastada
de fontes de calor, tais como
irradiadores ou fogões.
• Não deixe cair.
• Não sujeite esta unidade a vibrações
mecânicas ou choques.
• Desligue o telefone em qualquer
área onde isso seja obrigatório por
regulamentações especiais. Por
exemplo, não utilize o telefone
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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.
• 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 pacemakers, por exemplo no
bolso da camisa.
• Alguns aparelhos auditivos podem
interferir com os telemóveis.
• Pequenas interferências podem
afectar televisores, rádios,
computadores, etc.

Segurança na estrada
Verifique a legislação e as disposições
regulamentares relativamente à
utilização de telemóveis nas áreas
onde conduz.
• Não segure no telemóvel enquanto
conduz.
• Preste total atenção à condução.
• Utilize um kit mãos livres, se
disponível.

• Encoste e estacione antes de fazer
ou atender uma chamada, se assim o
exigirem as condições de condução.
• A energia de RF pode afectar
alguns sistemas electrónicos do seu
veículo, tais como o auto-rádio ou o
dispositivo de segurança.
• Se o seu veículo estiver equipado
com airbag, não o obstrua com
dispositivo sem fios instalado ou
portátil. Poderá originar falhas
no airbag ou provocar danos
graves devido a um desempenho
inadequado.
• Se estiver a ouvir música no exterior,
certifique-se de que o volume
se encontra num nível razoável,
de modo a perceber o que se
passa à sua volta. Este aspecto é
particularmente importante próximo
de estradas.

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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Directrizes para uma utilização segura e eficiente.
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 partir, não lhe toque nem tente
retirá-lo. Não utilize o seu telemóvel
até que o vidro seja substituído por
um centro de assistência autorizado.

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.

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

Atmosferas potencialmente
explosivas
• Não utilize o telefone em postos de
abastecimento.
• Não utilize próximo de combustíveis
ou produtos químicos.
• Não transporte ou guarde gases
inflamáveis, líquidos ou explosivos
no compartimento do seu veículo
onde se encontra o telemóvel e os
seus acessórios.
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Crianças
Mantenha o telefone num local
seguro, fora do alcance das crianças.
Inclui peças pequenas que, se
desprendidas, podem resultar em
risco de sufocação.

Chamadas de emergência
A chamada de emergência pode
não estar disponível em todas as
redes móveis. Portanto, nunca deve
depender apenas do telemóvel para
as chamadas de emergência. Verifique
junto do seu fornecedor de serviços
local.

Informações e cuidados com
a bateria
• Não precisa de descarregar
completamente a bateria antes de
a recarregar. Ao contrário de outros
sistemas de baterias, não existe
qualquer efeito de memória que
possa comprometer o desempenho
da bateria.
• Utilize apenas baterias e
carregadores LG. Os carregadores LG
foram concebidos para maximizar a
vida da bateria.
• Não desmonte ou provoque curtocircuitos na bateria.
• Mantenha os contactos metálicos da
bateria limpos.
• Substitua a bateria quando esta
deixar de ter um desempenho
aceitável. A bateria pode ser
recarregada centenas de vezes antes
de precisar de a substituir.
• Carregue a bateria caso não tenha
sido utilizada por um longo período
de tempo, para maximizar a sua
capacidade.
• Não exponha o carregador da bateria
à luz directa do sol nem o utilize em
condições de grande humidade, tais
como a casa de banho.

• Não deixe a bateria em locais
quentes ou frios, pois pode
deteriorar o desempenho da bateria.
• A substituição da bateria por um tipo
de bateria incorrecto poderá originar
o risco de explosão.
• Elimine as baterias usadas de acordo
com as instruções do fabricante. Faça
a reciclagem sempre que possível.
Não coloque as baterias usadas junto
com o lixo doméstico.
• Se precisar de substituir a bateria,
leve-a ao centro de assistência
ou revendedor autorizado da LG
Electronics mais próximo para obter
ajuda.
• Desligue sempre o carregador da
tomada quando o telefone estiver
totalmente carregado, para evitar
o consumo desnecessário do
carregador.
• A duração real da bateria dependerá
da configuração de rede, definições
do produto, padrões de utilização,
das condições ambientais e da
bateria.
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Some of the contents in this manual may
differ from your phone depending on
the software of the phone or your service
provider.

GM360i User Guide

Congratulations on your purchase of the
advanced and compact GM360i phone by
LG, designed to operate with the latest digital
mobile communication technology.

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

Main screen

Call key
• Dials a phone number and answers
incoming calls.

End key

Multitasking key
Handsfree or Stereo earphone connector
Power/Lock key
• Short press to turn on/off the screen.
• Long press for power on/off.
WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in
your pocket can damage the phone’s LCD and touch screen functionality.
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Open view
Side keys
• When the screen is
at the Home screen:
Ring tone and key tone
volume.
• During a call: Earpiece
volume.

Charger, cable

Camera key
• Go to the camera menu
directly by pressing and
holding the key.
Battery cover

MicroSD Card Slot
Flashlight

Battery

External camera lens
SIM Card Tray
7

Installing the SIM and battery
1 Remove the battery cover
Slide the battery cover towards the
bottom of the phone and away
from it.

WARNING: Do not use your
fingernail to remove the battery.

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

2 Install the SIM card
Slide the SIM card into the SIM card
holder making sure that the gold
contact area on the card is facing
downwards. Please make sure the
battery is removed from the phone
before installing the SIM card. To
remove the SIM card, pull it gently
outwards.
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3 Install the battery
Insert the left side of the battery
into the top edge of the battery
compartment first.
Ensure that the battery contacts
align with the phone’s terminals.
Press the right side of the battery
until down it clicks into place.

Charging your phone
Remove the charger socket cover on
the side of your GM360i. Connect
the Travel Adapter (Charger) and the
included USB cable. Connect the USB
cable into the phone and plug it into
a power socket. Your GM360i must
be charged until the “Battery full“
message appears on the screen.
NOTE: The battery must be fully
charged initially to improve battery
lifetime. Disregard the first “Battery
full” message and keep the phone on
charge overnight.
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Memory card
Installing a memory card
You can expand the memory space
on your phone by using a MicroSD
memory card.
NOTE: A memory card is an optional
accessory.
1 Open the microSD card slot cover
on the left-hand edge of the
phone.

2 Slide the microSD card into the
slot until it clicks into place. Make
sure the gold contact area is facing
downwards.

10
LG GM360i | User Guide

Formatting the memory card
Your memory card may already be
formatted. If it isn’t, you will need to
format it before you can start to use it.
1 From the Home screen select
,
then Phone settings in SETTINGS
tab.
2 Touch Memory info then choose
External memory.
3 Touch Format and then confirm
your choice.
4 Enter the password, if one is set.
Your card will then be formatted
and ready to use.
NOTE: If there is existing content
on your memory card, the folder
structure may be different after
formatting since all files will have
been deleted.

Using your touch screen
Touch screen tips
• To select an item, touch the centre
of the icon.
• Do not press too hard. The
touchscreen is sensitive enough to
pick up a light, firm touch.
• Use the tip of your finger to touch
the option you require. Be careful
not to touch any other keys.
• Whenever your GM360i is not in use,
it will return to the lock screen.

Opening Applications
To open any application, simply touch
its icon.

Control the touch screen
The controls on the GM360i
touch screen change dynamically
depending on the task you are
carrying out.

Scrolling
Drag from side to side to scroll. On
some screens, such as the call history
list, you can also scroll up or down.
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Using your touch screen
Lock screen gesture
Lock screen gesture - set a gesture to
the 9 extended shortcut applications.
Gesture in Lock screen allows users
to unlock the phone and execute the
applications directly as they draw a
gesture on the screen.
To set up this feature,
1 Select
- Screen settings - Lock
screen gesture

2 Drag & drop the prefered gesture
from the bottom of the screen to
the applications you want to assign
them to.
TIP! Draw ? shape to go to Lock screen
gesture menu in the lock screen.

1

2

3

4

5

6
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Your home screen
You can drag and click what you need right away in all home screen types.
Active

Active
Widget home
screen - When you
on the
touch
bottom right of the
screen, the mobile
widget panel
appears. When you
register widget by
dragging it, the
widget is created
in the spot where it
was dropped.

Speed dial home
screen - When
you touch
, the speed dial
list appears. You
can call, send
a message or
edit the contact
directly in this
home screen.

Active
Livesquare home screen - On the
Livesquare screen, You can easily
make a call and send a message to
the number allocated to an avatar. To
use the call, messaging or contacts
function, select an avatar and choose
the Quick key icon you want to use.

TIP! The User Interface is based on three types of Homescreen. To swap between
the home screens just wipe quickly over the display from left to right, or from
right to left.
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Your home screen
The quick keys
The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to the
functions you use the most.

Touch to bring up the touch
dialling pad to make a call.

Touch to open your Contacts.
To search for the number
you want to call, enter the
name of the contact at the
top of the screen using
the touchpad. You can also
create new contacts and edit
existing ones.

Touch to access the
Messaging menu. From here
you can create a new SMS or
MMS, or view your message
folder.

Touch to open the full Top
menu which is divided into
four categories.
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The status bar
The status bar uses various icons to
indicate things like signal strength,
new messages and battery life, as well
as telling you whether your Bluetooth
or GPRS is active.
Below is a table which explains the
meaning of the icons you’re most
likely to see in the status bar.
Icon

Description
Multitasking

Icon

Description
Customised Profile in use
(The number in the icon
will vary)
Normal profile in use
Outdoor profile in use
Silent profile in use
Headset in use
Calls are diverted

Network signal strength
(number of bars will vary)

EDGE in use

No network signal

Roaming

Remaining battery life
Battery empty

Flight mode is on
Bluetooth is active

New text message
New voice message

BGM play

Message inbox is full

BGM pause

Message sending failed

Memory card is enabled
for use

Multimedia message
sending failed
An alarm is set
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Your home screen
Icon

Description
For incoming Push email
Check Push email:
Touch Games & Applications
in the Entertainment and then
touch Applications.
*Attention: Depending on the
region or SIM operator, user
may not be able to use push
e-mail and access WAP (or MMS)
simultaneously.

Wi-fi is on

Changing your Status from
the status bar
Touch the centre of the status bar to
open the Status Summary. It shows
the current Time, Network, SVC ID,
Battery, Handset memory, External
Memory, Profile, MP3s and Bluetooth
status. Here you can set the Profile
type, play/pause MP3s and activate/
deactivate Bluetooth.
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Using the Multi-tasking
function
Press the multi-tasking hard key
to open the Multitasking menu. From
here you can view all the applications
that are running and access them with
one touch.
When you have an application
running in the background (e.g.
a game or the FM radio),
will
appear in the status bar.

Calls
Making a call
1 Touch
to open the keypad.
2 Key in the number using the
keypad.
3 Touch
to initiate the call.
4 To end the call, press the Smart key.
TIP! To enter + for making
an international call, press and
.
hold
TIP! Press the power key to lock the
touchscreen to prevent calls being
made by mistake.

Making a call from your
contacts
1 From the home screen touch
to open the Contacts.
2 Tap the Name field box on the top
of the screen and enter the first few
letters of the contact you would
like to call using the keypad.
3 From the filtered list, touch the Call
icon next to the contact you want
to call. The call will use the default
number if there is more than one
for that contact.
4 Or, you can touch the contact
name and select the number to
use if there is more than one for
that contact to use. You can also
touch
to initiate the call to the
default number.

Answering and rejecting a call
When your phone rings, touch the
Smart key to answer the call.
To mute the ringing, slide up the
cover. This will unlock the phone if it
is locked, then tap
. This is useful
if you forgot to change your profile
to Silent for a meeting. Touch
to
reject an incoming call.
17

Calls
In-call options

Hold - Touch
to put a call on hold.
to turn off the
Mute - Touch
microphone so the person you are
talking to cannot hear you.
to turn the speaker
Speaker - Touch
phone on.
Options - Touch
to bring up a list of
further in-call options.

to search your contacts
Touch
during a call.
Touch
to add another person to
the call.
to open a numerical keypad
Touch
for making a second call. This function
also allows you to navigate menus
with numbered options when you dial
automated telephone services, such as
call centres.

TIP! To scroll through a list of options or your
list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the
screen. The list will move up so more items become visible.
18
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Speed dialling

Making a second call

You can assign a frequently-called
contact to a speed dial number.
1 Select Contacts in the
COMMUNICATION tab and select
Speed dials.
2 Your voicemail is already set to
speed dial 1. You cannot change
this. Touch any other number to
assign it a speed dial contact.
3 Your Contacts will open. Select the
contact you want to assign to that
number by touching their phone
number once. To find a contact,
tap the Name field box and enter
the first letter of the name of the
contact required.

1 During your initial call, touch
and type the number you want to
call.
2 Touch
to connect the call.
3 Both calls will be displayed on the
call screen. Your initial call will be
locked and the caller put on hold.
4 To change between the calls, touch
or press the number of the
held call.
5 To end one or both calls press
and select End followed by All,
Held or Active.
TIP! Touch any single call log entry
to view the date, time and duration
of the call.

NOTE: You will be charged for each
call you make.

Viewing your call logs
Touch Recent history in the
COMMUNICATION tab.
TIP! Touch any single call log entry
to view the date, time and duration
of the call.
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Calls
Using call divert

Using call barring

1 Touch Call settings in the
SETTINGS tab.
2 Touch Call divert.
3 Choose whether to divert all voice
calls, when the line is busy, when
there is no answer or when you
cannot be contacted.
4 Enter the number you want to
divert to.
5 Touch Request to activate.
NOTE: Charges are incurred for
diverting calls. Please contact your
network provider for details.

1 Touch Call settings in the
SETTINGS tab.
2 Touch Call barring.
3 Choose any or all of the six options:
All outgoing
Outgoing international
Outgoing international calls
except home country
All incoming
Incoming when abroad
Deactivate all
4 Enter the call barring password.
Please check with your network
operator about this service.

TIP! To turn off all call diverts, select
Deactivate all from the Call divert
menu.
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TIP! Select Fixed dial numbers from
the Call settings options to turn on
and compile a list of numbers which
can be called from your phone. You’ll
need your PIN2 code from your
operator. Only numbers included in
the fixed dial list can be called from
your phone.

Changing the common call
setting
1 Touch Call settings in the
SETTINGS tab.
2 Scroll and touch Common settings.
From here you can adjust the
settings for:
Call reject - Slide the switch to
ON to highlight the Reject list. You
can touch the text box to choose
from all calls, specific contacts or
groups, or those from unregistered
numbers (those not in your
contacts) or with no caller ID. Touch
Save to change the setting.
Send my number - Choose
whether your number will be
displayed when you call someone.
Auto redial - Slide the switch left
for ON or right for OFF.
Answer mode - Choose whether to
answer the phone using the send
key or any key.
Minute minder - Slide the switch
left to ON to hear a tone every
minute during a call.

BT answer mode - Select Handsfree to be able to answer a call
using a Bluetooth headset, or select
Handset to press a key on the
handset to answer a call.
Save new number - Select Yes to
save a new number.
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Contacts
Searching for a contact
There are two ways to search for a
contact:
1 Touch Contacts in the
COMMUNICATION tab.
2 Touch Search.
3 You see a list of contacts. Typing in
the first letter of a contact’s name
in the Name field will jump the
menu to that alphabetical area of
the list.
TIP! The alphabetical keypad is
displayed once you tap the Name
field.

Adding a new contact
1 Touch Contacts in the
COMMUNICATION tab and touch
Add contact.
2 Choose whether to save the
contact to your Handset or SIM.
3 Enter your first and last name.
4 You can enter up to five different
numbers per contact. Each entry
has a preset type Mobile, Home,
Office, Pager and Fax.
5 Add an email addresses. You can
enter up to two different email
addresses per contact.
22
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6 Assign the contact to one or more
groups. You can assign up to
three groups per contact. Choose
between No group, Family,
Friends, Colleagues, School or VIP.
7 You can also add a Ringtone,
Birthday, Anniversary, Homepage,
Home address, Company name,
Job title, Company address, Memo
and Livecon.
8 Touch Save to save the contact.
TIP! Birthday widget can be
.
accessed by selecting the icon
It displays upcoming birthdays
chronologically for the month by
taking birthdays that are saved in
Contacts. This widget also facilitates
communication to a contact that
has birthday by allowing features
such as Call, Messaging and Email.

Creating a group
1 Touch Contacts in the
COMMUNICATION tab. And touch
Groups.
2 Touch Add group or touch
and
select Add group.
3 Enter a name for your new group.
You can also assign a ringtone to
the group.

4 Touch Save.
NOTE: If you delete a group, the
contacts which were assigned to
that group will not be lost. They will
remain in your Contacts.

Changing your contact
settings
You can adapt your contact settings
so that your Contacts suits your own
preferences.
1 Touch Contacts in the
COMMUNICATION tab and touch
Settings.
2 From here, you can adjust the
following settings:
Contact list settings - Adjust the
Contacts location, Name display
and Quick command key settings.
Copy - Copy your contacts from
your handset to your SIM or from
your SIM to your handset. You can
choose one at a time, or all at once.
Move - This works in the same way
as Copy, but the contact will only
be saved to the location you’ve
moved it to.

Send all contacts via Bluetooth Send all of your contacts to another
device using Bluetooth. You will be
prompted to turn on Bluetooth if
you select this option.
Backup contacts - See Backing up
and restoring the information on
your phone.
Restore contacts - See Backing up
and restoring the information on
your phone.
Clear contacts - Delete all your
contacts. Choose between Handset
and SIM and touch Yes if you
are sure you want to wipe your
contacts.

Viewing information
1 Touch Contacts in the
COMMUNICATION tab and touch
Information.
2 From here you can view your
Service dial numbers, your Own
number, your Memory info.
(showing your memory usage) and
My profile.
TIP! To add your own
business card, select My profile and
enter your details as you would for
any contact. Touch Save to finish.
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Messaging
Messaging
Your GM360i combines SMS and MMS
into one intuitive and easy-to-use
menu.

Sending a message
1 Touch Messaging in the
COMMUNICATION tab. And touch
New message to begin composing
a new message.
2 Touch Insert to add an image,
video, sound, template and so on.
3 Touch Recipient at the bottom of
the screen to enter the recipients.
Then enter the number or touch
to select a contact. You can
even add multiple contacts.
4 Touch Send when ready.
WARNING: If an image, video
or sound is added to an SMS it
will be automatically converted to
an MMS and you will be charged
accordingly.

Entering text
There are five ways to enter text:
Keypad, Keyboard, HandwritingScreen, Handwriting-Box,
Handwriting-Double Box.
24
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You can choose your input method by
tapping
and Input method.
to turn on T9 mode. This
Touch
icon is only shown when you choose
Keypad as the input method.
Touch
language.

to choose the writing

Touch
to change between
numbers, symbols and text input.
Use Shift key to change between
capital or lowercase input.

T9 mode
The T9 mode uses a built-in dictionary
to recognise the words you’re writing
based on the sequence of keys you’ve
touched. It predicts the word you are
inputting and suggests alternatives.

Handwriting recognition
In Handwriting mode you simply write
on the screen and your GM360i will
convert your handwriting into your
message. Select Handwriting-Screen
or Handwriting-Box according to
your preferred view.

Setting up your email

Changing your email settings

Touch E-mail in the COMMUNICATION
tab.
If the email account is not set up, start
the email set up wizard and finish it.
You can check and edit settings by
selecting
. You can also check the
additional settings that were filled in
automatically when you created the
account.

1 Touch E-mail in the
COMMUNICATION tab.
2 Touch
and select E-mail
settings and then you can adapt
the following settings:
E-mail accounts
Preferred e-mail
Allow reply e-mail - Choose
to allow the sending of read
confirmation messages.
Request reply e-mail - Choose
whether to request read
confirmation messages.
Retrieve interval - Choose how
often your GM360i checks for new
email messages.
Retrieve amount - Choose the
number of emails to be retrieved at
any one time.
Include message in Fwd. & Reply
- Choose to include the original
message in your reply.
Include attachment - Choose to
include the original attachment in
any reply.
Auto retrieval in roaming - Choose
whether to retrieve your messages
automatically when abroad
(roaming).

Retrieving your emails
You can automatically or manually
check your account for new emails. To
check manually:
1 Touch E-mail in the
COMMUNICATION tab.
2 Touch the account you want to use.
3 Select Inbox
4 To receive an E-mail, choose either
Retrieve or Synchronisation in
Option menu.

Sending an email using your
new account
1 Touch New e-mail and a new email
will open.
2 Complete the message.
3 Touch Send and your email will
be sent.
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Messaging
New e-mail notification - Choose
whether to be alerted to new
emails.
Signature - Switch this feature ON
and create an email signature.
Priority - Choose the priority level
of your email messages.
Mail sending size - Set the
maximum size of sending mail.
E-mail counter - Input the date you
want. You can check emails you
sent during that period.

Message folders
There are five folders in Messaging
menu.
Inbox - All the messages you receive
are placed into your inbox.
Drafts - If you do not finish writing a
message, you can save what you have
done in this folder.
Outbox - This is a temporary storage
folder while messages are being sent.
Sent items - All the messages you
have sent are placed in this folder.
My folders - Create folders to store
your messages.
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Changing your text message
settings
Touch Messaging in the
COMMUNICATION tab and touch
Settings. Select Text message. You
can make changes to:
Text message centre - Enter the
details of your message centre.
Delivery report - Slide the switch
left to receive confirmation that your
messages have been delivered.
Validity period - Choose how long
your messages are stored at the
message centre.
Message types - Convert your text
into Text, Voice, Fax, X.400 or E-mail.
Character encoding - Choose how
your characters are encoded. This
impacts the size of your messages and
therefore data charges.
Send long text as - Choose to send
long messages as Multiple SMS or
as an MMS.

Changing your multimedia
message settings
Touch Messaging in the
COMMUNICATION tab. Scroll and
choose Settings and Multimedia
message. You can make changes to:
Retrieval mode - Choose between
Home network or Roaming network.
If you then choose Manual you will
receive only notifications of MMS
and you can then decide whether to
download them in full.
Delivery report - Choose to request
and/or allow delivery reports.
Read reply - Choose to request and/or
allow read replies.
Priority - Choose the priority level of
your multimedia message.
Validity period - Choose how long
your messages are stored at the
message centre.
Slide duration - Choose how long
your slides appear on the screen by
default.
Creation mode - Choose to create
multimedia messages freely or
restrictively.

Delivery time - Choose how long to
wait before a message is delivered.
Multi msg centre - Choose or add a
multimedia message centre.

Changing your other settings
Touch Messaging in the
COMMUNICATION tab. And touch
Settings.
Voicemail - Touch
to add a
new Voicemail service. Contact
your network operator for more
information about the service they
provide.
Service message - Choose to receive
or block service messages. You can
also set your message security by
creating trusted and untrusted lists of
senders in Service security option.
Message counter - Choose to set
period for counting messages.
Info. service - Choose whether to turn
Cell broadcast on/off and select your
channels and languages.
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Messaging
Social network services (SNS)
Your GM360i has SNS that lets
you enjoy and manage your social
network. You can update your own
SN place status and view your friends’
SN updates.
Touch Social network menu and
select the site as below: Facebook,
Twitter and Myspace.
TIP! Facebook is a native
application preloaded onto your
phone, and easy to access. Twitter
is a java application based on Java
technology. Other applications
access to the WAP(Wireless
Application Protocol) services.

NOTE: SNS feature is a data intensive
application. An additional costs may
be incurred when connecting and
using online services. Check your data
charges with your network provider.

Facebook
Home: Log in and you will see your
friend’s updated status. Input your
comment about new status or check
others. Touch Options to choose
Refresh, News Feed filter(Status
updates, Photo), Delete or Settings.
28
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You can also write comments by
selecting + icon.
Profile: You can select the Wall >
Status updates and write the current
status. See your info detail and upload
the photo by touching Album >
Upload Photo. Choose from Go to
images or Take a picture, and then
input some caption with images.
Friends: You can find many friends
in SNS and view their status. Search
your friends in facebook by selecting
Search tap.
Message: It will show all your SN
messages. You can see the Inbox/Sent
folder, and write a SN message.
TIP! Using Facebook Feed Widget
You can add the facebook feed
widget to your home screen. Drag
the facebook feed widget from
widget tray and touch OK.
If the facebook widget registered
on home screen, it will show
latest 3 feeds from your SN site.
You can also access the facebook
application directly by touching up
the feed widget.

There are SNS on/off, SNS account
login & Delete(logout) in SNS setting.
And SNS can be on/off automatically
by setting a certain period of time in
Auto connection menu.

Linkbook
If the SNS Mode is set to On, you can
save the personal information of your
Facebook contacts, such as name,
phone number, email address, and
photo, into Contacts. Use the Save to
Contact button on Facebook to save
their personal information. You can
check the stored information in the
Contact view. If the SNS Mode is set to
off, SNS information is not displayed
in Contacts list.
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Camera
Getting to know the viewfinder
Exposure - A low contrast image will
appear foggy, whereas a high contrast
image will appear much sharper.
Zoom - zoom in or zoom out. This
function is enabled depending on the
picture size you take.
Back
Taking a photo
Video mode - Slide
down this icon to
switch to video mode.
Settings - Touch this icon to open the
settings menu. See Using the advanced
settings.
Macro - Switch this on to take close-up
shots.
Flash Status - Set flash light mode to
Auto, Always on, or Always off.

Gallery -This enables
you to access your
saved photos from
within the camera
mode. Simply touch,
and your gallery will
appear on the screen.

TIP! You can bring up the options by tapping the screen. They automatically
turn off after a few seconds.
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Taking a quick photo

After taking a photo

1 Press the
key on the right side
of the phone.
2 When the camera has focused on
your subject, touch the
on the
right-center of the screen to take a
photo. You can also press the
key on the side of the phone firmly.

Your captured photo will appear on
the screen. The name of the image
runs along the bottom of the screen.
Touch to send the photo as a
message, email or via Bluetooth.
Touch to set a Home screen
image.
Touch to edit the photo.
Touch to edit the name of the
selected picture.
Touch to delete the photo you
have just taken and confirm by
touching Yes. The “Deleted” message
appears.
Touch to move to your gallery.

TIP! To switch to the camera mode
or video mode, slide up/down the
camera or video icon on the centreright of the viewfinder.
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Camera
Using the advanced settings
From the viewfinder, touch
to open all the advanced settings
options.
Shot mode - This enables you to
sekect the two shooting modes.
Colour Effect - Choose a colour tone
to apply to the photo you’re taking.
There are four colour tone options:
Off, Black & White, Negative or Sepia.

View mode - Choose between Full
screen or Full image. In Full screen,
the image may be cropped to fit the
screen.
Select storage - Choose whether
to save your photos to the Handset
memory or to the External memory.
Show captured image - Choose to
view the picture with options after
taking a photo.

White balance - Choose from Auto,
Incandescent, Sunny, Fluorescent
or Cloudy.

Hide icons - Choose the camera
settings icons to be hidden manually
or automatically.

Night mode - Useful to use in dark
places.

Shutter sound - Select one of the
three shutter sounds.

Self-timer - The self-timer allows you
to set a delay before the camera takes
the picture, after the capture button
is pressed. Choose from 3 seconds, 5
seconds or 10 seconds. Great for the
group photo you want to be part of.

Grid screen - Choose from Off, Simple
cross or Trisection.

Quality - Choose between Super fine,
Fine and Normal. The finer the quality
the sharper a photo will be, but the
file size will increase. This means you’ll
be able to store fewer photos in your
memory.
Focus - Sets the focus of camera.
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Reset settings - Reset all the camera
settings.

Video camera
Getting to know the viewfinder

Zoom - zoom in or zoom out.

Image size
Saving to handset memory/
external memory
Back

Settings - Touch this icon to open the
settings menu. See Using the advanced
settings.
Video size - Choose from QVGA(320x240)
or QCIF(176x144).
Flash Status - Set or turn off the flash.
Exposure - A low contrast video will
appear foggy, whereas a high contrast
video will appear much sharper.

Camera mode - Touch
this icon to switch to
camera mode.
Start recording
Gallery
Video mode - Video
mode is selected.

TIP! You can close all shortcut options for a
clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To
recall the options, touch the screen again.
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Video camera
Making a quick video

After making a video

1 Press the camera key on the
right side of the phone for a few
seconds.

A still image representing your
captured video will appear on the
screen. The name of the video runs
along the bottom of the screen
together with seven icons down the
left and right sides .
Touch to play the video.
Touch to send the video as a
Message or Email or by Bluetooth.
Touch to edit the video.
Touch to edit the name of the
selected picture.
Touch to delete the video you
have just made and confirm by
touching Yes. The viewfinder will
reappear.
Touch
to shoot another video
straight away.
Touch to view a gallery of saved
videos and images.

TIP! To switch to the camera mode
or video mode, slide up/down the
camera or video icon on the right
centre of the viewfinder.

2 Holding the phone horizontally,
point the lens towards the subject
of the video.
3 Press the camera key
on the
phone once to start recording. Or
touch the red dot .
4 Rec will appear at the bottom of
the viewfinder with a timer at thev
bottom showing the length of the
video.
5 To pause the video, touch and
resume by selecting .
6 Touch on screen or press
the
a second time to stop
recording.
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Using the advanced settings
From the viewfinder, touch Settings
to open all the advanced settings
options.
Colour Effect - Choose a colour tone
to use on your new video. Off, Black &
White, Negative, Sepia.
White balance - The white balance
ensures that any white in your videos
is realistic. In order for your camera
to correctly adjust the white balance,
you may need to determine the
light conditions. Choose from Auto,
Incandescent, Sunny, Fluorescent
or Cloudy.
Quality - Choose between Super fine,
Fine and Normal. The finer the quality,
the sharper a video will be, but the file
size will increase. As a result, you will
be able to store fewer videos in the
phone’s memory.
Duration - Set a time limit for your
video. Choose whether or not to send
the video as an MMS.

Select storage - Choose whether
to save your videos to the Handset
memory or to the External memory.
Voice - Choose whether or not to
record a video with sound.
Hide icons - Choose the camera
settings icons to be hidden manually
or automatically.
Reset settings - Reset all the video
camera settings.

TIP! If you choose MMS duration,
choosing a lower image quality will
enable you to shoot a longer video.
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Your photos and videos
Viewing your photos and
videos
1 Touch Gallery in the
ENTERTAINMENT tab. Or Touch
on your camera preview screen.
You can check your pictures and
videos.
2 Your gallery will appear on the
screen.
3 Touch the video or photo to open it
fully.
4 To play the video touch
. To
pause playback touch
.
TIP! Flick left or right to view
other photos or videos.

Capturing an image from a
video
1 Select the video you would like to
capture an image from.
2 Touch
to pause the video on
the frame you’d like to convert to
an image and touch the upper left
side of the screen to open the
menu.
3 From the options menu select
.
4 The image will appear on the
screen, with its image name.
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5 Touch
to return to the video.
6 The image will be saved in your
My stuff folder and appear in the
gallery.
WARNING: Some
functions will not work properly if
the multimedia file has not been
recorded on the phone.

Viewing your photos as a
slide show
Slideshow mode will show all the
photos in your gallery one at a time as
a slideshow. Videos can not be viewed
as a slideshow.
1 Touch
in the Gallery, then
scroll and select Slide show.
2 The slideshow will begin.
There are options within slideshows:
to go back.
Touch
Touch to pause the slideshow on
a particular photo.
Touch again to resume playback.
Touch to show random.
Touch to increase or decrease the
speed of the slideshow.

Setting a photo as wallpaper
1 Touch Gallery in the
ENTERTAINMENT tab.
2 Touch the photo you would like to
set as wallpaper.
3 Touch the screen to open the
menu.
4 Touch .
5 You can change the size of the
picture with .
6 When you are happy with the
picture touch Set.
7 Choose from the options what you
want to change: All, Widget, Speed
dial.

Editing your photos
1 Open the photo you’d like to edit
and touch
to bring up the
options.
2 Touch the icons to alter your photo:
Move your finger across the
screen to select the area.

Decorate your photo with
stamps. Choose from the different
stamps and colours and touch
your photo where you want to
place them.
Erase whatever you draw. You
can also select the eraser size.
Touch to return to the gallery.
Save the changes you have
made to the photos. Select to save
the changes over the Original file,
or as a New file. If you select New
file, enter a file name.
Undo the last effect or edit
you made to the photo.
Touch to open the Filter
options.
You can adjust the selected
photo.

Draw something on your
photo freehand. Select the line
thickness from the four options,
then the colour you want to use.
Add writing to the picture.
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Your photos and videos
Adding an effect to a photo
1 From the editing screen, touch
.
2 Choose to apply any of the options
to the photo:
Face beautify - Automatically
detect a face in the image and
brighten it up.
Tunnel effect - Lomo camera effect.
Colour negative - Colour negative
effect.
Black and white - Black and white
colour effect.
Sepia - Give a Sepia effect.
Blur - Give a blurred effect.
Sharpen - Move the marker along
the bar to sharpen the focus of the
photo. Select OK icon to apply the
changes or choose
to cancel.
Mosaic blur - Touch to apply a
blurred mosaic effect to the photo.
Oil painting - Give an Oil painting
effect.
Sketch - Apply an effect that makes
the picture look like a sketch.
Emboss - Give an Emboss effect.
Vivid - Give an effect of clearness
and brilliance.
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Moonlight - Change the light to
look like moonlight.
Antique - Give an old-looking
effect.
Glow - Give a light beam effect.
Cartoon - Give a cartoon effect.
Water color - Give a watercolour
effect.
3 To undo an effect simply touch
Undo
.

Multimedia
You can store any multimedia files
on your phone’s memory so that you
have easy access to all your pictures,
sounds, videos and games. You can
also save your files to a memory card.
Using a memory card allows you to
free space in your phone’s memory.
You can find these files in the menu
My stuff in the ENTERTAINMENT tab.

Pictures
Images contains a list of pictures
including default images pre-loaded
onto your phone, images downloaded
by you and images taken on your
phone’s camera.

Sending a photo
1 Touch My stuff in the
ENTERTAINMENT tab and select
Images. Select the picture you
want.
2 Touch Send and choose from
Multimedia message, Email and
Bluetooth.

Using an image
You can choose images to use as
wallpapers and the lock screen or
even to identify a caller.
1 Touch My stuff in the
ENTERTAINMENT tab and select

Images. Select the picture you
want. And touch
.
2 Touch Use as and choose from:
Homescreen image - Set a
wallpaper for the home screen.
Lock screen image - Set a
wallpaper for the lock screen.
Contacts image - Allocate an
image to a particular person in your
contacts list so that their picture
shows when they call you.
Start up image - Set an image to
appear when you switch the phone
on.
Shut down image - Set an image
to appear when you switch the
phone off.

Printing an image
1 Touch My stuff in the
ENTERTAINMENT tab and select
Images. Select the picture you
want. And touch
.
2 Touch Print then choose between
Bluetooth and PictBridge.
TIP! You can print via
bluetooth or by connecting to a
PictBridge compatible printer.
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Multimedia
Moving or copying a file

Using a sound

You can move or copy a file between
the phone memory and the memory
card. You might want to do this to
either free some space in one of the
memory banks or to safeguard your
images from being lost.
1 Touch My stuff in the
ENTERTAINMENT tab, select Images
and touch
.
2 Select Move or Copy.
3 You can mark/unmark the images
by tapping it sequentially. Mark the
image that you want to move or
copy and touch Copy/Move.

1 Touch My stuff in the
ENTERTAINMENT tab and select
Sounds.
2 Select a sound you want and a
confirmation message appears.
3 Touch Yes. It will begin to play.
4 Touch
and select Use as.
5 Choose from Ringtone, Message
tone, Start-up and Shut down.

Sounds

Watching a video

The Sounds contains a list of sounds
including the downloaded sounds,
default sounds and voice recordings.
From here you can manage or send
sounds or set them as a ringtone.

1 Touch My stuff in the
ENTERTAINMENT tab and select
Videos.
2 Select a video to play.
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Videos
The Videos shows a list of
downloaded videos and videos you
have recorded on your phone.

Sending a video clip
1 Select a video.
2 Touch
then Send and choose
from Message, Email, Bluetooth.

Games & Apps
You can install new games and
applications on your phone to keep
you amused when you have spare
time.
You can also access this using
the menu Games & Apps in the
ENTERTAINMENT tab.

Playing a game
1 Touch Games & Apps in the
ENTERTAINMENT tab.
2 Select Games, then choose a game
to launch.

Documents
From the Documents menu in My
stuff, you can view all your document
files. From here, you can view your
Excel, PowerPoint, Word, Text and
pdf files.

Transferring a file to your
phone
Bluetooth is probably the easiest
way of transferring a file from your
computer to your phone. You can also
use tha Mass storage or LG PC Suite
via your sync cable.
To transfer using Bluetooth:
1 Make sure your phone and
computer have Bluetooth switched
on and are visible to one another.
2 Use your computer to send the file
via Bluetooth.
3 When the file is sent you will have
to accept it on your phone by
touching Yes.
4 The file should appear in My folder
as a default, the second tab in My
stuff. You may overlook the file if
the folder is full.

Others
The Others contains a list of the files
which are not pictures, sounds, videos,
documents, games or applications.
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Multimedia
Music
Your LG GM360i has a built-in
music player so you can play all
your favourite tracks. To access the
music player, touch Music in the
ENTERTAINMENT tab. From here, you
can access a number of folders:
Recently played - Plays the songs you
have played recently.
NOTE: The copyright of music files can
be protected by international treaties
and national copyright laws. It may be
necessary to obtain permission or a
license to reproduce or copy music. In
some countries national law prohibits
private copying of copyrighted
material. Before downloading or
copying the file, please check the
national legislation of the applicable
country concerning the use of such
material.

All tracks - Contains all the songs you
have on your phone except the preloaded default music.
Artists - Browse through your music
collection by artist.
Albums - Browse through your music
collection by album.
Genres - Browse through your music
collection by genre.
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Playlists - Contains all the playlists you
have created.
Shuffle tracks - Play your tracks in a
random order.

Transferring music onto your
phone
The easiest way to transfer music onto
your phone is via Bluetooth or your
sync cable.
You can also use LG PC Suite. To
transfer using Bluetooth:
1 Make sure both devices have
Bluetooth switched on and can see
each other.
2 Select the music file on the other
device and choose to send it via
Bluetooth.
3 When the file is ready to be sent
you should accept it on your phone
by touching Yes.
4 The file should appear in Music >
All tracks.

Playing a song
1 Touch Music in the
ENTERTAINMENT tab.
2 Select one of the folders and the
song you want to play.
3 Touch
to pause the song.
4 Touch
to skip to the next song.

5 Touch
to go back to the
previous song.
6 Touch
to return to the Music
menu. You may touch more than
once to return to the menu.

Creating a playlist
You can create your own playlists by
choosing a selection of songs from
the Playlists folder.
1 Touch Music in the
ENTERTAINMENT tab.
2 Touch Playlists, then Add new
playlist, enter the playlist name
and touch Save.
3 The All tracks folder will show all
the songs in your phone. Touch all
of the songs that you would like to
include in your playlist; a tick will
show next to the track names.
4 Touch Done.

FM Radio
Your LG GM360i has an FM radio
feature so you can tune into your
favourite stations to listen on the
move.
You must attach your headphones to
listen to the radio.

Searching for stations
You can tune your phone to radio
stations by searching for them either
manually or automatically. They will
then be saved to specific channel
numbers, so you don‘t have to keep
re-tuning. You must first attach the
headset to the phone as this acts as
the aerial.
To auto tune:
1 Scroll and touch FM radio in the
ENTERTAINMENT tab, then
.
2 Touch Auto scan. A confirmation
message appears. Select Yes, then
the stations will be automatically
found and allocated to a channel in
your phone.
NOTE: You can also manually tune
into a station by using and
displayed in the centre of the screen.
If you press and hold and , the
stations will be automatically found.

Resetting channels
1 Scroll and touch FM radio in the
ENTERTAINMENT tab, then
.
2 Choose Reset channel to reset the
choose Reset all channels to reset
all of the channels. Each channel
will return to the starting 87.5Mhz
frequency.
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Organiser
Adding an event to your
calendar

Adding an item to your task
list

1 Touch Organiser in the UTILITIES
tab and select Calendar.
2 Select the date you would like to
add an event to.
3 Touch
then Add event.
4 Touch Category then choose from
Appointment, Anniversary or
Birthday.
5 Enter Subject.
6 Check and enter the date and
the time you would like your
event to begin. For Appointment
and Anniversary enter the time
and date your event finishes in
the lower two time and date
boxes. Enter the location if it is an
Appointment.
7 Set Alarm and Repeat.
8 Select Save and your event will
be saved in the calendar. A square
cursor will mark the day that any
events have been saved to and a
bell will ring at the start time of
your event, so that you can stay
organised.

1 Touch Organiser in the UTILITIES
tab.
2 Select Tasks and touch Add Task.
3 Set the date for the task, add notes
and select a priority level: High,
Medium or Low.
4 Save your task by selecting Save.
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Using date finder
Date finder is a handy tool to help
you calculate what the date will be
after a certain amount of days has
passed. For example, 60 days from
10.10.07 will be 09.12.2007.
1 Touch Organiser in the UTILITIES
tab.
2 Select Date finder.
3 Set the required date in the From
tab.
4 Set the number of days in the After
tab.
5 The Target date will be shown
below.

Adding a memo
1
2
3
4

Touch Memo in the UTILITIES tab.
Touch Add memo.
Type your memo, then touch Save.
Your memo will then appear on the
screen in the Memo application.

Setting your alarm
1 Touch Alarm in the UTILITIES tab.
Widget alarm should appear in
the list as default and you can not
delete it.
2 Touch Add alarm.
3 Set the time you would like the
alarm to sound in the Time field
box.
4 Choose how you would like your
alarm to repeat in the Repeat
box: Not repeated, Daily, Mon ~
Fri, Mon ~ Sat, Sat ~ Sun, Except
holiday or Choose weekday.
The icons then indicate the
weekday you select.

5 Select Alarm type to select the
type of alarm you want.
6 Choose Alarm bell and select a
sound from the folder. To listen to
sounds, touch the sound, followed
by .
7 Add a memo for the alarm in the
Memo box.
8 Finally, you can set the snooze
interval to 5, 10, 20, or 30 minutes,
1hour or off.
9 Once you have set your alarm,
touch Save.
NOTE: You can set up to 5 alarms
including Widget alarm.
TIP! Slide the switch ON/OFF to the
alarm to set it.

Adding a memo with the
drawing Panel
1 Scroll and touch Drawing Panel in
the UTILITIES tab .
2 Touch Add drawing.
3 Draw your memo on the touch
screen LCD followed by
.
4 Touch Yes, then your memo
will appear on the screen in the
Drawing Panel application.
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Organiser
Screen Capture
The camera key is located on
the right side of the phone.
By pressing the Camera key
twice, the screen can be
captured. Captured image will
be saved in Gallery as well as
in Image in My Stuff.
This feature captures
following screens:
WAP, SNS, Email composer
& view screen, Message
composer & Received
messages etc.
Camera key

Voice recorder
Use your voice recorder to record
voice memos or other audio files.
Touch Voice recorder in the UTILITIES
tab and select
, then Settings to
change Settings:
Duration - Set the recording duration.
Choose from No limit, MMS msg. size
or 1 min.
Quality - Select the sound quality.
Choose from Super fine, Fine or
Normal.
Memory in use -Select where to
save the audio files. Choose between
External memory and Handset memory.

Recording a sound or voice

¨

1
2
3
4

Touch
Touch
Touch
Touch
recording.

to begin recording.
to pause recording.
to end recording.
to listen to your

Using your calculator

By pressing the Camera key twice,
the screen can be captured.
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1 Touch Tools in the UTILITIES tab.
2 Select Calculator.
3 Touch the numeric keys using the
keypad to input numbers.

4 For simple calculations, touch the
function you require (+, -, ×, ÷),
followed by =.
5 For more complex calculations,
touch
and choose from sin,
cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg or
rad etc.

4 Scroll the globe, touch the area you
want and choose the city on the
map.
5 Or touch the
and type the
name of the city you require in the
search field box.

Converting a unit

1 Touch Tools in the UTILITIES tab.
2 Select Stopwatch.
3 Touch Start on the bottom of the
screen to begin the timer.
4 Touch Lap if you want to record a
lap time.
5 Touch Stop to end the timer.
6 Touch Resume to restart the
stopwatch at the time you stopped
it at, or touch Reset to begin the
time again.

1 Touch Tools in the UTILITIES tab.
2 Select Unit converter.
3 Choose whether you would l ike to
convert Currency, Surface, Length,
Weight, Temperature, Volume or
Velocity.
4 You can then select the unit, and
enter the value you would like to
convert from, followed by the unit
you would like to convert to.
5 The corresponding value will
appear on the screen.

Using the stopwatch

Adding a city to your World
clock
1 Touch Tools in the UTILITIES tab.
2 Select World clock.
, followed by New
3 Touch the
city.
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PC Sync
You can synchronise your PC with
your phone to make sure all your
important details and dates match.
You can also backup your files to put
your mind at ease.

Installing LG PC Suite on your
computer
1 From the Home screen press
and select Connectivity on the
SETTINGS tab.
2 Select USB connection mode and
touch PC Suite.
3 Connect the handset and PC via
USB cable and wait for a while.
Installation guide message will be
displayed.
4 Follow the instructions on the
screen to complete the LG PC Suite
Installer wizard.
5 Once installation is complete, the
LG PC Suite icon will appear on
your desktop.

Connecting your phone and PC
1 From the Home screen press
and select Connectivity on the
SETTINGS tab.
2 Select USB connection mode.
3 Touch PC Suite.
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4 Connect the handset and PC via
USB cable and wait for a while. PC
Suite runs automatically.

Backing up and restoring the
information on your phone
1 Connect your phone to your PC as
outlined above.
2 Click on the Backup & Restore at
the Tools.
3 Mark the content you would
like to backup or restore. Select
the location you would like to
backup information to, or restore
information from. Click Start icon.
4 Your information will be backed up
or restored.

Viewing phone files on your
PC
1 Connect your phone to your PC as
outlined previously.
2 Click on the Photos icon.
3 Phone image files will be loaded
on the PC. When you click on
the Phone Memory, they will be
displayed.
4 Click on the Videos icon.
5 Phone video files will be loaded
on the PC. When you click on

the Phone Memory, they will be
displayed.

Using your phone as a Music
Sync device

TIP! Viewing the contents of your
phone on your PC helps you to
arrange files, organise documents
and remove content that you no
longer need.

Your Phone can be used as a Music
Sync device for Sync Music Files only.
Music Sync can be carried out using
Windows Media Player 10/11 and
supports both Handset Memory and
an External Memory Card.
1 Disconnect your phone from your
PC.
2 From the Home screen select ,
then select Connectivity on the
SETTINGS tab.
3 Select USB connection mode.
4 Touch Music sync.
5 Connect the phone to your PC.
Your phone will read: Connected.

Synchronising your contacts
1 Connect the phone to your PC.
2 Click on the Contacts icon.
3 Your PC will now import and
display all contacts saved to your
handset. (Click on Sync Contacts,
then it will load contacts of phone)
4 Click on File and select Export.
You can now select the target
and where you want to save your
contacts to.

Synchronising your messages
1 Connect the phone to your PC.
2 Click on the Messages icon.
3 All your phone messages will be
displayed in folders on the screen.
4 Click the title of the columns to
rearrange messages sorted by
Sender, Contents and Received
date.
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The web
Accessing the web
1 Touch the Browser in UTILITIES tab.
2 To go straight to the browser home
page, select Home. Alternately,
select Enter address and type in
the URL, followed by Connect.
NOTE: An additional cost is
incurred when connecting to this
service and downloading content.
Check your data charges with
your network provider.

Adding and accessing your
bookmarks
For easy and fast access to your
favourite websites, you can add
bookmarks and save web pages.
1 Touch Browser in the UTILITIES tab.
2 Select Bookmarks. A list of your
Bookmarks will appear on the
screen.
3 To add a new bookmark, touch
Add bookmark. Enter a name for
your bookmark followed by the
URL in the corresponding field box.
4 Touch Save. Your Bookmark
will now appear in the list of
bookmarks.
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5 To access the bookmark simply
touch the Connect icon next to the
bookmark or touch the bookmark
title and then touch Connect.
You will be connected to your
bookmark.

Using RSS reader
RSS (Really Simple Syndication) is a
family of web feed formats used to
publish frequently updated content
such as blog entries, news headlines
or podcasts. An RSS document, which
is called a feed, web feed, or channel,
contains either a summary of content
from an associated web site or the full
text. RSS makes it possible for people
to keep up with their favourite web
sites automatically. It is much easier
than checking them manually.
The user subscribes to a feed by
entering the feed’s link into the
reader or by clicking an RSS icon in a
browser that initiates the subscription
process. The reader checks the user’s
subscribed feeds regularly for new
content, downloading any updates
that it finds.

Saving a page
1 Access your required webpage as
described above.
2 Touch
and select Save this
page.
3 Enter a name for the webpage so
you can easily recognise it.
4 Touch Save.

Accessing a saved page
Touch Browser in the UTILITIES tab.
And select Saved pages. You can view
the saved pages here.

Viewing your browser history
Touch Browser in the UTILITIES tab.
And select History.

Changing the web browser
settings
Touch Browser in the UTILITIES tab.
And select Settings.
You can choose to edit Profiles,
Appearance settings, Cache, Cookies
or Security settings.

Using your phone as a
modem
Your GM360i can double as a modem
for your PC, giving you email and
internet access even when you can’t
connect using wires. You can use
either the USB cable or Bluetooth.
Using the USB cable:
1 Ensure you have the LG PC Suite
installed on your PC.
2 Connect your GM360i and your PC
using the USB cable as outlined
previously and launch the LG PC
Suite software.
3 Click InternetKit on your PC.
Then click Add button and select
Modem.
4 Write the Profile that can connect
to the Internet and save the values.
5 The profile that you create will
appear on your PC screen. Select it
and click Connect.
Your PC will connect through your
GM360i.
NOTE: For more information about
synchronising using the LG PC
Suite.

51

The web
Using Bluetooth:
1 Ensure Bluetooth is switched On
and Visible for both your PC and
GM360i.
2 Pair your PC and GM360i so
that a passcode is required for
connection.
3 Use the Connection wizard on
your LG PC Suite to create an active
Bluetooth connection.
4 Click Internet Kit on your PC. Then
click New button.
5 Choose LG Mobile USB Modem
and select OK. It will now appear
on screen.
6 Write the Profile that can connect
to the Internet and save the values.
7 The profile that you create will
appear on your PC screen. Select it
and click Connect.
Your PC will connect through your
GM360i.
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Access to Google
You can use Google service using
this menu.

Settings
Personalising your profiles
You can quickly change your profile
on the Home screen.
You can personalise each profile
setting using the settings menu.
1 Touch Profiles in the SETTINGS tab.
2 Choose the profile you want to
edit.
3 You can then change all the sounds
and alert options available in the
list, including your Ringtone and
Volume, Message tone settings
and more.

Changing your screen
settings
Touch Screen settings in SETTINGS
tab.
Screen settings
Wallpaper - Choose the theme for
your home screen or lock screen.
Widget home template - Choose a
home template.
Livesquare - Touch Livesquare
guide to check its functions.
Handset theme - Choose black or
white (Cartoon styled UI).
Top menu - Choose the style of
the top menu, Zigzag, Scrolling or
Screen by screen.

Lock screen - Choose the way of
unlock.
Lock screen gesture - Choose the
gesture type in a lock screen.
Dialling - Adjust the number
colour.
Font - Adjust the font size. There
are four options: Small, Medium,
Large and Very large.
NOTE: The longer the backlight is on,
the more battery power is used. This
may result in your needing to charge
your phone more often.

Brightness - Adjust the screen
brightness.
Greeting message - Choose ON
or OFF and fill in the greeting
message in the text field.
Network name - Choose On or Off.
Start-up/Shut down - Choose the
theme for your start-up/shut down
screen.

Changing your phone settings
Enjoy the freedom of adapting how
your GM360i works for your own style.
Touch Phone settings in the
SETTINGS tab, then choose from the
list below.
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Settings
Phone settings
Date & Time - Adjust your date and
time settings or choose whether to
update the time automatically or to
use the daylight saving option.
Power save - Choose to switch the
factory set power saving settings
on/off or Night only.
Languages - Change the language
of your GM360i’s display.
Auto keylock - Lock the keypad
automatically in the Home screen.
Security - Adjust your security
settings, including PIN codes and
handset lock.
Memory info - See Using memory
manager for more information.
Reset settings - Restores all
settings to their factory defaults.
Information - Select Help to
view the technical information
for your GM360i. And you can
upgrade software with Handset
information.

how each memory is been used and
see how much space is available.
Touch Phone settings in the
SETTINGS tab, then Memory info.
Handset common memory - View the
memory available on your GM360i for
Pictures, Sounds, Videos, MMS, Email,
Java applications and others.
Handset reserved memory - View the
memory available on your handset
for SMS, Contacts, Calendar, Task list,
Memo, Alarm, Call history, Bookmarks
and Miscellaneous items.
SIM memory - View the memory
available on your SIM Card.
External memory - View the memory
available on your external memory
card (you may need to purchase the
memory card separately).
Primary storage setting - Choose the
location you prefer items to be saved
to between Handset and External
memory.

Using memory manager

Changing your connectivity
settings

Your GM360i has three memories
available: the phone, the SIM Card and
an external memory card.
You can use memory manager to see

Your connectivity settings have
already been set up by your network
operator, so you can enjoy your new
phone immediately. To change any
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settings, use this menu:
Touch Connectivity in the SETTINGS
tab.
Network settings
Select network - If you
select Automatic, the GM360i
automatically searches for
the network and registers the
handset to the network. This is
recommended for best service and
quality. If you select Manual, all the
currently available networks are
shown and you can select one of
them for registration.
Preferred lists - You can add a
preferred network to connect
to. If the network is searching
automatically, simply choose one
from the network list and if not,
add a new network manually.
Internet profiles - This menu shows
the Internet profiles. You cannot
delete or edit default configurations
depending on your country variant.
Access points - Your network operator
has already saved this information.
You can add new access points using
this menu.
Packet data conn. - Choose when
your device should be connected to
network for packet data.

USB connection mode - Choose a
Data service from the options and
synchronise your GM360i using the LG
PC Suite software to copy files from
your phone. See PC Sync for more
information on synchronisation.
If you use Music sync with Windows
Media Player, select Music sync in this
menu. Music sync is only available for
music content.

Sending and receiving your
files using Bluetooth
To send a file:
1 Open the file you want to send,
typically this will be a photo, video
or music file.
2 Choose Send.
Choose Bluetooth.
3 If you have already paired the
Bluetooth device, your GM360i
will not automatically search for
other Bluetooth devices. If not,
your GM360i will search for other
Bluetooth enabled devices within
range.
4 Choose the device you want to
send the file to.
5 Your file will be sent.
TIP! Check the progress bar to make
sure your file is sent.
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Settings
To receive a file:
1 To receive files, your Bluetooth
must be both ON and Visible. See
Changing your Bluetooth settings
below for more information.
2 A message will prompt you to
accept the file from the sender.
Touch Yes to receive the file.
3 You will see where the file has
been saved. For image files, you
can choose to View the file or Use
as wallpaper. Files will usually be
saved to the appropriate folder in
My stuff.

Changing your Bluetooth
settings:

56

Touch Bluetooth in the SETTINGS tab.
And select
and choose Settings.
Make your changes to:
My device visibility - Choose to
be Visible, Hidden or Visible for 1
min.
My device name - Enter a name for
your GM360i.
Supported services - Select how to
use Bluetooth in association with
different services.
Remote SIM Mode - Turn on or off.
My address - Show your Bluetooth
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address.

Pairing with another
Bluetooth device
By pairing your GM360i and another
device, you can set up a passcode
protected connection.
1 Check that your Bluetooth is ON
and Visible. You can change your
visibility in the Settings menu.
2 Touch Search.
3 Your GM360i will search for devices.
When the search is completed,
Refresh will appear on screen.
4 Choose the device you want to pair
with and enter the passcode, then
touch OK.
5 Your phone will then connect to
the other device, on which you will
need to enter the same passcode.
6 Your passcode protected Bluetooth
connection is now ready.

Using a Bluetooth headset
1 Check your Bluetooth is On and
Visible.
2 Follow the instructions that
came with your headset to put
it in pairing mode and pair your
devices.

3 Touch Ask before connect or
Always connect and touch Yes to
Connect now. Your GM360i will
automatically switch to Headset
profile.

Wi-Fi
Wireless Manager allows you to
manage Internet connections per WiFi (Wireless LAN) on your device.
It allows the phone to connect to
local wireless networks or access the
Internet wirelessly.
Wi-Fi is faster and has a greater range
than Bluetooth wireless technology
and can be used for fast emailing and
Internet browsing.
NOTE: The GM360i supports WEP,
WPA and WPA2 encryption, and
not EAP, WPS encryption. If your
Wi-Fi service provider or network
administrator sets encryption for
network security, fill in the key in the
“security type” field. If encryption is
not set, this field will be inactive with
the value “None”. You can obtain the
key from your Wi-Fi service provider
or network administrator.

Software Upgrade
LG Mobile Phone Software Upgrade
Program
For more information on installing
and using this program, please
visit http://update. lgmobile.com.
This feature allows you to upgrade
your software to the latest version
quickly and conveniently on the
Internet without needing to visit
our service centre.As the mobile
phone software upgrade program
requires the user’s full attention
for the duration of the upgrade
process, please be sure to check any
instructions and notes that appear at
each step before proceeding. Please
note that removing the USB data
communication cable or batteries
during the upgrade may seriously
damage your mobile phone. As the
manufacturer takes no responsibility
for loss of data during the upgrade
process, you are advised to note down
any important information in advance
for safekeeping.
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Accessories
These accessories are supplied with the GM360i.

Charger

Data cable

Battery

Stereo
headset

NOTE:
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may invalidate your warranty.
• Accessories may be different in different regions; please check with our
regional service company or agent for further inquires.
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Technical data
General
Product name : GM360i
System : GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900
Ambient Temperatures
Max : +55°C (discharging),
+45°C (charging)
Min : -10°C

59
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GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

GM360i

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.3.2
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

19. Apr. 2010

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

Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines.
Not following these guidelines may
be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency
energy
Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information.
This mobile phone model GM360i
has been designed to comply with
applicable safety requirements for
exposure to radio waves. These
requirements are based on scientific
guidelines that include safety margins
designed to assure the safety of all
persons, regardless of age and health.
• The radio wave exposure guidelines
employ a unit of measurement
known as the Specific Absorption
Rate, or SAR. Tests for SAR are
conducted using standardised
methods with the phone
transmitting at its highest certified
power level in all used frequency
bands.
• While there may be differences
between the SAR levels of various LG
phone models, they are all designed
to meet the relevant guidelines for
exposure to radio waves.
• The SAR limit recommended by
the International Commission on

Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g
of tissue.
• The highest SAR value for this model
phone tested by DASY4 for use at the
ear is 1.33 W/kg (10 g) and when worn
on the body is 1.31 W/kg(10 g).
• SAR data information for residents in
countries/regions that have adopted
the SAR limit recommended by the
Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg
averaged over 1g of tissue.

Product care and
maintenance
WARNING
Only use batteries, chargers and
accessories approved for use
with this particular phone model.
The use of any other types
may invalidate any approval or
warranty applying to the phone,
and may be dangerous.
• Do not disassemble this unit. Take
it to a qualified service technician
when repair work is required.
• Keep away from electrical appliances
such as TVs, radios, and personal
computers.
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• The unit should be kept away from
heat sources such as radiators or
cookers.
• Do not drop.
• Do not subject this unit to
mechanical vibration or shock.
• Switch off the phone in any area
where you are required by special
regulations. For example, do not use
your phone in hospitals as it may
affect sensitive medical equipment.
• Do not handle the phone with wet
hands while it is being charged. It
may cause an electric shock and can
seriously damage your phone.
• Do not charge a handset near
flammable material as the handset
can become hot and create a fire
hazard.
• Use a dry cloth to clean the exterior
of the unit (do not use solvents such
as benzene, thinner or alcohol).
• Do not charge the phone when it is
on soft furnishings.
• The phone should be charged in a
well ventilated area.
• Do not subject this unit to excessive
smoke or dust.
• Do not keep the phone next to
credit cards or transport tickets; it
can affect the information on the
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magnetic strips.
• Do not tap the screen with a sharp
object as it may damage the phone.
• Do not expose the phone to liquid
or moisture.
• Use the accessories like earphones
cautiously. Do not touch the antenna
unnecessarily.

Efficient phone operation
Electronics devices
All mobile phones may get
interference, which could affect
performance.
• Do not use your mobile phone
near medical equipment without
requesting permission. Avoid placing
the phone over pacemakers, for
example, in your breast pocket.
• Some hearing aids might be
disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect TVs,
radios, PCs, etc.

Road safety
Check the laws and regulations on
the use of mobile phones in the area
when you drive.
• Do not use a hand-held phone while
driving.
• Give full attention to driving.

• Use a hands-free kit, if available.
• Pull off the road and park before
making or answering a call if driving
conditions so require.
• RF energy may affect some
electronic systems in your vehicle
such as car stereos and safety
equipment.
• When your vehicle is equipped
with an air bag, do not obstruct
with installed or portable wireless
equipment. It can cause the air bag
to fail or cause serious injury due to
improper performance.
• If you are listening to music whilst
out and about, please ensure that
the volume is at a reasonable
level so that you are aware of your
surroundings. This is particularly
imperative when near roads.

Avoid damage to your
hearing
Damage to your hearing can occur
if you are exposed to loud sound for
long periods of time. We therefore
recommend that you do not turn on
or off the handset close to your ear.
We also recommend that music and
call volumes are set to a reasonable
level.

Glass Parts
Some parts of your mobile device are
made of glass. This glass could break
if your mobile device is dropped on a
hard surface or receives a substantial
impact. If the glass breaks, do not
touch or attempt to remove. Stop
using your mobile device until the
glass is replaced by an authorised
service provider.

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

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

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

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

Emergency calls
Emergency calls may not be available
under all mobile networks. Therefore,
you should never depend solely on
the phone for emergency calls. Check
with your local service provider.

Battery information and care
• You do not need to completely
discharge the battery before
recharging. Unlike other battery
systems, there is no memory effect
that could compromise the battery’s
performance.
• Use only LG batteries and chargers.
LG chargers are designed to
maximise the battery life.
• Do not disassemble or short-circuit
the battery pack.
• Keep the metal contacts of the
battery pack clean.
• Replace the battery when it
no longer provides acceptable
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performance. The battery pack
maybe recharged hundreds of times
until it needs replacing.
• Recharge the battery if it has
not been used for a long time to
maximise usability.
• Do not expose the battery charger
to direct sunlight or use it in high
humidity, such as in the bathroom.
• Do not leave the battery in hot or
cold places, this may deteriorate the
battery performance.
• There is risk of explosion if the
battery is replaced by an incorrect
type.
• Dispose of used batteries according
to the manufacturer’s instructions.
Please recycle when possible. Do not
dispose as household waste.
• If you need to replace the battery,
take it to the nearest authorised LG
Electronics service point or dealer for
assistance.
• Always unplug the charger from the
wall socket after the phone is fully
charged to save unnecessary power
consumption of the charger.
• Actual battery life will depend on
network configuration, product
settings, usage patterns, battery and
environmental conditions.

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

NOME E APELIDOS
MORADA
C. POSTAL

CIDADE

TELEFONE

MODELO

LOCALIDADE
DATA DE COMPRA

N°SÉRIE

ESTABELECIMENTO VENDEDOR

ASSINATURA, DATA E CARIMBO DO ESTABELECIMENTO VENDEDOR

MUITO IMPORTANTE
• Utllize apenas Serviços Técnicos Oficiais Identificados com a marca “LGSERVIÇO TÉCNICO OFICIAL”.
• Apresente sempre a factura de compra junto com o certificado de garantia.
• A LG ELECTRONICS PORTUGAL procura a sua satisfação com esta garantia, Se você não estiver contente
com o atendimento recebido nas reparações do seu aparelho, não hesite em entrar em contacto com a
LG, pelo tel: 808 785 454
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CERTIFICADO DE GARANTIA
REQUISITOS PARA A VALIDADE DA GARANTIA
1. Para poder beneficiar da garantia, é IMPRESCINDÍVEL a apresentação do certificado de Garantia e da factura
de compra.
1.1. No período pré- venda (loja), esta deverá conter o número de garantia, modelo do aparelho e número de
série do mesmo.
1.2. No período de garantia (cliente), deverá estar preenchida em todos os seus pontos, e será REQUISITO
IMPRESCINDÍVEL anexar a factura de compra.
2. Para que a garantia seja válida, é IMPRESCINDÍVEL que o cliente ou a loja preencham, no momento de
efectuar a aquisição, todos os campos indicados na mesma.
3. Os benefícios da garantia só serão válidos se os Serviços Técnicos Oficiais que a LG ELECTRONICS PORTUGAL
tem estabelecidos na sua Rede de Assistência Técnica forem utilizados.
4. O aparelho deve ser utilizado seguindo as instruções que são especificadas no seu manual.
COBERTURA DA GARANTIA
• A garantia é aplicada aos modelos de Telefones GSM.
• O período de garantia é o seguinte:
– Terminais e Acessórios : 2 Anos.
– Baterias : 1 Ano.
• A aplicação da garantia começa a partir da data de aquisição (data da factura).
EXCLUSÕES DA GARANTIA
• Falta de cumprimento de qualquer um dos requisitos do ponto anterior.
• Qualquer componente ou acessório interior ou exterior do aparelho, que não esteja especificado e incluído neste
certificado de garantia.
• A colocação em funcionamento e demonstrações de funcionamento ao utente.
• Se a avaria for produzida por incêndio, inundação, agentes meteorológicos, pancadas, achatamento ou aplicação
de voltagem ou energia inadequada.
• Os danos pelo tratamento inadequado, incluindo os de transportes, deverão ser reclamados na presença do pessoal
da Companhia de Transportes, razão pela qual convém inspeccionar os pacotes antes de dar a conformidade às
guias de entrega correspondentes.
• As avarias ocorridas por danos físicos, tais como carcaças, plásticos, pinturas, esmaltes, vidros, embelezadores e similares.
• Os produtos devido ao mal uso, quando as instruções de funcionamento e manuseamento que vão com cada
aparelho não forem observadas.
• Pela utilização de acessórios inadequados no aparelho.
• Os aparelhos que não tenham identificado o número de fábrica ou que este tenha sido alterado ou apagado.
• Quando o número de série do aparelho não coincidir com o número constante do certificado de garantia.
• Se o aparelho for reparado ou manipulado por pessoal não autorizado pela LG ELECTRONICS PORTUGAL
• Os trabalhos de manutenção próprios de cada aparelho.
• Quando a avaria ocorrer por causa de um componente ou acessório interno ou externo ao aparelho não incluído ou
especificado neste certificado de garantia.
NOTA IMPORTANTE
• Durante o tempo que durar a reparação, não serão pagos danos e prejuízos pelo tempo em que o aparelho estiver
fora de serviço.
• A LG ELECTRONICS PORTUGAL não é responsável pelos danos que um aparelho possa causar a elementos externos.
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