Instalação do cartão SIM e da bateria do telefone

GS290 MANUAL DO UTILIZADOR
Parte do conteúdo deste manual poderá apresentar diferenças em
relação ao seu telefone, dependendo do software do telefone ou do seu
operador.

Auricular

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

Tecla de chamada
• Marca um número de telefone e atende
as chamadas recebidas.

Ilustrações

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 infraestruturas 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.

Desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador antes de remover a bateria.
1 Retire a tampa traseira.
1
2
2 Retire a bateria.
3 Insira o cartão SIM.
4 Insira a bateria.
5 Coloque a tampa traseira.
6 Carregue a bateria.
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O seu ecrã inicial

Chamadas

Pode arrastar e clicar de imediato nos itens que pretende em todos os tipos de ecrã inicial.

Fazer uma chamada

Activo
na
Ecrã inicial de widgets - Quando toca
parte 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.

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

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

Fazer uma chamada a partir dos seus contactos
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.
Pode arrastar todos os avatares e até enviar a mensagem
de uma só vez.

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.

Ícone de tecla rápida

Mensagem: Pode ver as pastas Recebidas/Enviadas e escrever
uma mensagem para alguém da rede social.
SUGESTÃO! Utilizar o widget de transferência para o Facebook
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.

os destinatários. Em seguida, introduza o número ou toque
para seleccionar um contacto. Pode mesmo adicionar
diversos contactos.
4 Toque em Enviar quando pronto.
ATENÇÃO: se adicionar uma imagem, vídeo ou som a
uma SMS, esta será convertida automaticamente em MMS e
irá ser-lhe cobrado o valor correspondente.

Introdução de texto

Há cinco formas de introduzir texto:
Teclado numérico, Teclado, Ecrã-Caligrafia, Caixa-Caligrafia,
Caixa Dupla-Caligrafia.
O GS290 combina SMS e MMS num único menu intuitivo e
e
Pode escolher o seu método de introdução tocando em
fácil de utilizar.
o Método de introdução.
Enviar uma mensagem
para activar o modo T9. Este ícone só aparece
Toque em
1 Toque em Mensagens, no separador COMUNICAÇÃO. Em
se escolher Teclado como método de introdução.
seguida, toque Nova mensagem para começar a compor
para seleccionar o idioma de escrita.
Toque em
uma nova mensagem.
para alternar entre números, símbolos e
Toque em
2 Toque Inserir para adicionar uma imagem, vídeo, som,
modelo, e assim sucessivamente.
introdução de texto.
3 Toque Destinatário na parte inferior do ecrã para introduzir Utilize a tecla Shift para alternar entre maiúsculas e minúsculas.

Mensagens

Toque para eliminar a imagem.
Toque para tirar outra fotografia imediatamente. A sua
fotografia actual será gravada.
Toque para ver a galeria das fotografias guardadas.

Utilizar as definições avançadas
No ecrã da câmara, toque em para abrir todas as opções
de definições avançadas.
Pode alterar a definição da câmara deslocando a roda. Depois
de seleccionar a opção, toque no botão OK.

para abrir os Contactos.
1 No menu inicial, toque em
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
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Alterar as suas definições de e-mail
1 Toque em E-mail no separador COMUNICAÇÃO.
e seleccione Definições de E-mail.
2 Toque em

6 Toque no ecrã ou prima o
a gravação.

Ver as suas fotografias e vídeos

Depois de gravar um vídeo

Gravar um vídeo curto

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

As suas fotografias e vídeos
1 Toque em
no ecrã de pré-visualização da sua câmara.
2 A sua galeria será apresentada no ecrã.
3 Toque no vídeo ou na fotografia para os abrir na íntegra.

Editar as suas fotografias

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

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! Desenhe uma forma para
aceder ao menu Gesto de ecrã de bloqueio
no ecrã de bloqueio.

Serviços de rede social (SNS)
O GS290 possui funcionalidade de SNS que lhe permite
desfrutar e gerir a sua rede social.
NOTA: Pode incorrer em custos adicionais ao aceder e utilizar
serviços online. Consulte as tarifas de dados junto do seu
operador de rede.
Toque no menu Rede social e seleccione um site.
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).

Adicionar um novo contacto

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
. Esta função é útil se se esquecer de
e depois toque
alterar o seu perfil para S/Som antes de uma reunião. Toque em
Rejeitar para rejeitar uma chamada recebida.

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 próprio e apelido.
4 Pode introduzir um máximo de cinco números diferentes
por contacto.
5 Adicione um endereço de e-mail. Pode introduzir um
máximo de dois endereços de e-mail diferentes por contacto. Facebook (Continuação SNS)
Página inicial: Inicie sessão para ver o estado actual dos seus
6 Atribua o contacto a um ou mais grupos e outros.
amigos. Introduz o seu comentário sobre o novo estado ou
7 Toque Gravar para gravar o contacto.
verifique outros estados.
Alterar as definições dos seus contactos
Perfil: Pode seleccionar Mural > Actualizações de estado
Pode adaptar as definições do seu contacto para que os seus e escrever o estado actual. Veja os seus dados e transfira a
Contactos estejam de acordo com as suas preferências.
fotografia com um toque em Álbum > Transferir fotografia.
Toque em Contactos, no separador COMUNICAÇÃO, e depois Amigos: Para procurar amigos no Facebook, seleccione o
em Definições.
separador Procurar.

Alterar as definições de chamadas comuns
1 Toque em Definições de chamada no separador DEFINIÇÕES.
2 Percorra a lista e toque em Definições comuns.

Contactos
Procurar um contacto
Existem duas formas de procurar um contacto:
1 Toque em Contactos, no separador COMUNICAÇÃO.
2 Toque em Procurar.

Toque em Mensagens no separador COMUNICAÇÃO e toque
em Definições. Seleccione Mensagem de texto.
Centro SMS - Introduza os dados do seu centro de envio de
mensagens SMS.
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 mensagens - 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.

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

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

Conector para
auscultadores estéreo
ou mãos-livres
Gesto de ecrã de bloqueio
Gesto de ecrã de bloqueio - defina um gesto
para cada um dos 9 atalhos de aplicações
alargadas. Os gestos do Ecrã de bloqueio
permitem aos utilizadores desbloquear o
telefone e executar as aplicações directamente
ao desenharem um gesto no ecrã.
Para configurar esta funcionalidade,
1 Seleccione Menu - Definições do ecrã - Gesto
de ecrã de bloqueio
2 Arraste e largue o gesto preferido na parte
inferior do ecrã para as aplicações às quais
pretende atribuí-los.

Atender e rejeitar uma chamada

Alterar as suas definições de mensagens de texto

Toque para voltar ao menu anterior.
Toque para eliminar o vídeo que acabou de gravar e confirme
tocando em Sim. Irá surgir novamente o ecrã da câmara.
Toque para gravar outro vídeo imediatamente. O seu
vídeo actual será gravado.
Toque para ver uma galeria de vídeos e imagens guardados.

novamente para parar

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.

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

Configurar o seu e-mail

Carregador, cabo
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Reconhecimento de caligrafia

começar a gravar. Alternativamente, toque no ponto
vermelho .
4 Aparece a indicação Rec (Grav) no fundo do ecrã da
câmara com um temporizador em baixo a mostrar a
duração do vídeo.
5 Para colocar o vídeo em pausa, toque em ; para retomar,
seleccione .

Câmara de vídeo
1 Prima a tecla da câmara no lado direito do telefone durante
alguns segundos.
SUGESTÃO! Para mudar para o modo de câmara ou de vídeo,
deslize o ícone da câmara ou de vídeo para cima/baixo para a
parte central/direita do visor.
2 Segurando no telefone horizontalmente, direccione a
objectiva para o motivo do vídeo.
no telefone uma vez para
3 Prima a tecla de câmara
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Tecla multitarefas
Tecla Terminar/Ligar e desligar
• Premir continuamente para ligar/desligar.

PORTUGUÊS/ENGLISH
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Activo

Componentes do telemóvel

Instalação do cartão SIM

Decore a sua fotografia com carimbos. Escolha entre
os diferentes carimbos e cores e toque no local da sua
fotografia onde pretende adicioná-los.
Apague o que tiver desenhado. Também pode
seleccionar o tamanho da borracha.
Tocar para voltar à galeria.
Grave as alterações que pretende fazer às fotografias.
Seleccione para gravar as alterações ao Fich. original, ou
como Fich. novo. Se seleccionar Ficheiro novo, introduza
um nome para o ficheiro.
Anule o último efeito ou alterações efectuadas à fotografia.
Toque para abrir mais opções de efeitos, incluindo Rodar.
Toque para abrir as opções do Filtro.
Pode ajustar a fotografia seleccionada.

para abrir
1 Abra a fotografia que pretende editar e em
as opções.
2 Toque nos ícones para alterar a sua fotografia:
Música
Mova o dedo no ecrã para seleccionar a área.
Para aceder ao leitor de música, toque em e seleccione
Desenhe algo na sua fotografia. Seleccione a espessura da
linha de entre as quatro opções e a cor que pretende utilizar. Música no separador ENTRETENIMENTO. A partir daqui, pode
aceder a uma série de pastas:
Adicione texto à imagem.

Alterar as suas definições de mensagem multimédia Câmara
Toque em Mensagens no separador COMUNICAÇÃO.
Tirar uma fotografia rápida
Desloque e seleccione Definições e Mensagem multimédia.
Modo recuperação - Seleccione Rede de Origem ou
Roaming. Se, então, seleccionar Manual, irá receber apenas
notificações de MMS, podendo decidir se pretende transferir
as mesmas na íntegra.
Relatório de entrega - Seleccione para permitir e/ou pedir um
relatório de entrega.
Recibo de leitura - Seleccione para pedir e/ou permitir um
recibo.
Prioridade - Seleccione o nível de prioridade das suas MMS.
Período validade - Seleccione o período de tempo durante o
qual a sua mensagem fica armazenada no centro de mensagens.
Duração do slide - Escolha o período durante o qual os seus
slides são apresentados no ecrã.
Modo de criação - Seleccionar o modo da sua mensagem.
Tempo de entrega - Seleccione o intervalo de tempo de
espera antes da entrega de uma mensagem.
Centro SMS - Seleccione uma opção da lista ou adicione um
novo centro de mensagens.
Reproduzido recentemente - Reproduz as músicas
reproduzidas recentemente.
Todas as faixas - Contém todas as músicas disponíveis no seu
telefone, excepto a música predefinida pré-carregada.
Artistas - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música
por artista.
Álbuns - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por álbum.
Géneros - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música
por género.
Listas de reprodução - Contém todas as listas de reprodução
criadas.
Criador de toques - Pode editar uma canção e guardá-la se
predenter defini-la como toque do telefone. Está disponível
no menu de perfil das definições.
Reprod. aleatória - Reproduzir as faixas aleatoriamente.

Transferir música para o seu telefone
A forma mais fácil de transferir música para o seu telefone é
através de Bluetooth ou do cabo de dados.
Também pode utilizar o LG PC Suite. Para transferir música

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

Depois de tirar a fotografia
A fotografia que tirou será apresentada no ecrã. O nome da
imagem é apresentado com quatro ícones no lado direito.
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 alterar o nome da fotografia.
Toque para voltar ao menu anterior.
utilizando o Bluetooth:
1 Certifique-se de que ambos os dispositivos têm a função
Bluetooth activada e estão ligados um ao outro.
2 Seleccione o ficheiro de música no outro equipamento e
escolha-o para o enviar por Bluetooth.
3 Quando o ficheiro for enviado, tem que o aceitar no seu
telefone tocando Sim.
4 O ficheiro deve ser apresentado em Música > Todas as faixas.

Multimédia
Pode guardar 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.
Para aceder ao menu Multimédia, toque em e seleccione
Meus itens no separador ENTRETENIMENTO. Pode abrir uma
lista de pastas onde guarda todos os seus ficheiros multimédia.

Jogos e Aplicações
Pode transferir novos jogos e aplicações para utilizar no seu telefone.

Rádio FM
O GS290 está equipado com uma função de rádio FM, para
que possa sintonizar as suas estações preferidas e ouvi-las
em viagem.
NOTA: Terá de ligar os seus auscultadores para ouvir rádio.
Ligue-os à tomada dos auscultadores (é a mesma tomada à
qual liga o seu carregador).

Procurar estações

de confirmação. Seleccione Sim, para que as estações sejam
automaticamente encontradas e associadas a um canal no
seu telefone.

Toque em Gravador de voz no separador UTILITÁRIOS.

Utilizar a sua calculadora

NOTA: Também pode sintonizar manualmente uma estação utilizando
e apresentado no centro do ecrã. Se premir continuamente
e , as estações serão automaticamente encontradas.

1 Toque em Ferramentas no separador Utilitários.
2 Seleccione Calculadora.

Agenda

1 Toque em Ferramentas no separador Utilitários.
2 Seleccione Conversor.

Adicionar um evento ao calendário
1 Toque Agenda no separador Utilitários e seleccione Calendário.
2 Seleccione a data à qual pretende adicionar um evento.
3 Toque
e, de seguida, em Adicionar evento.

Converter uma unidade

PC Suite
SUGESTÃO! Terá de instalar a aplicação PC Suite, fornecida
no CD-ROM ou disponível para transferir a partir de
http://update.lgmobile. com. (A partir de www.lgmobile.com
PRODUCTS > Manual & Software > Vá para a secção Manual
& S/W Download)

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

Configurar o seu alarme

Aceder ao Serviço Google

No ecrã inicial, seleccione e navegue até Definições do
telefone no separador DEFINIÇÕES.

Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o
Bluetooth

Alterar as definições de toque

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 GS290 não irá procurar automaticamente outros
dispositivos Bluetooth. Caso contrário, o GS290 irá procurar
outros dispositivos Bluetooth activados e dentro de
alcance.
4 Seleccione o dispositivo para o qual pretende enviar o ficheiro.
5 O seu ficheiro será 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

Pode iniciar os serviços google nesta aplicação. Toque em
Google no separador Utilitários.

Definições
Personalizar os seus perfis
Pode alterar rapidamente o seu perfil tocando no Ecrã inicial.
Pode personalizar cada definição de perfil através do menu
de definições.
1 Toque Perfis no separador Definições.
2 Seleccione o perfil que pretende editar.
3 Poderá, então, alterar todas as opções de som e de alerta
disponíveis na lista, incluindo Toque e Volume, Toque de
mensagem e outras.

Alterar as definições do seu ecrã
No ecrã inicial, seleccione e navegue até Definições do
ecrã, no separador DEFINIÇÕES.

Alterar as definições do seu telefone

1 Toque em Alarmes no separador UTILITÁRIOS. O alarme
do Widget é apresentado na lista como padrão e não pode
ser apagado.
2 Toque em Adicionar alarme.

Gravador de voz
Utilize o seu Gravador de voz para gravar notas de voz ou
outros ficheiros de áudio.

No ecrã inicial, seleccione e, em seguida, navegue até
Definições do telefone no separador DEFINIÇÕES.

Alterar as suas definições de conectividade
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 em Conectividade no separador DEFINIÇÕES.

Utilizar o gestor de memória
No ecrã inicial, seleccione e navegue até Definições do
telefone no separador DEFINIÇÕES. Seleccione Informações
de memória.

Utilizar o modo de avião
Ligue o modo de avião seleccionando e, em seguida
Definições. Toque em Perfis e seleccione Modo de avião.

Desfrute da liberdade de adaptar o GS290 às suas preferências.
› Não segure no telemóvel enquanto conduz.
› 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.

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

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
Atmosferas potencialmente explosivas
comprometer o desempenho da bateria.
Não utilize o telefone em postos de abastecimento. Não utilize › Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores
próximo de combustíveis ou produtos químicos.
LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
› Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
A bordo de aviões
› Substitua a bateria quando esta deixar de ter um
Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.
desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada
› Desligue o telemóvel antes de embarcar num avião.
centenas de vezes até precisar de ser substituída.
Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol
›
Crianças
nem o utilize em condições de grande humidade, tais como
Mantenha o telemóvel num local seguro, fora do alcance das
a casa de banho.
crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem
resultar em perigo de sufocação.

Instalar o LG PC Suite no seu computador
1 No ecrã inicial, toque em e depois clique em
Conectividade.
2 Seleccione Ligação USB e clique em PC Suite.
3 Ligue o seu telefone ao PC utilizando um cabo USB e

› Para evitar o risco de explosão, não substitua a bateria por
um tipo de bateria incorrecto.
› Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções
do fabricante.

Exposição a energia de radiofrequência
Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Taxa de
Absorção Específica (SAR)
Este telemóvel, modelo GS290 foi concebido para estar
conforme aos requisitos de segurança aplicáveis para a
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 realizamse utilizando métodos normalizados com o telemóvel a
transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em
todas as bandas de frequência utilizadas.

Handsfree or Stereo
earphone connector

Getting to know your phone
Earpiece
Call key
• Dials a phone number and answers
incoming calls.

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.

aguarde um momento.
4 A mensagem do assistente de instalação será apresentada.
5 Insira o CD-ROM fornecido ou clique no botão de
transferência para transferir directamente o programa LG
PC Suite pela Internet.
6 Clique no LG PC Suite Installer que será apresentado no
seu ecrã.

Ligar o seu telefone e o PC
1 Seleccione o modo PC Suite no menu Conectividade e ligue
o cabo USB ao seu telefone e ao seu PC.
2 O LG PC Suite será automaticamente activado no seu PC.
3 O seu telefone e o seu PC ficarão ligados.

Sincronização de música
Este menu permite adicionar música ao seu GS290. Antes de
começar a transferir música do PC para o telefone, certifiquese de que tem os acessórios à mão e de que o computador
satisfaz os requisitos seguintes:
› Microsoft Windows XP ou Vista
› Windows Media Player 10 ou superior
› Cabo de dados USB
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. Seleccione
e escolha Definições.

Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth
Ao emparelhar o GS290 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 GS290 irá procurar dispositivos. Quando a procura estiver
concluída, irá ser apresentado Actualizar no ecrã.
4 Seleccione o dispositivo com o qual pretende fazer o
emparelhamento e introduza o código; em seguida, toque OK.
5 O seu telefone irá, depois, fazer a ligação ao outro
dispositivo, no qual deverá introduzir o mesmo código.
6 A sua ligação Bluetooth protegida por código está, agora,
pronta.

› 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 da SAR recomendado pela International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)
é de 2 W/kg em média por dez (10) gramas de tecido.
› O valor de SAR mais elevado para este modelo de telefones,
de acordo com os testes da DASY4, relativamente à sua
utilização junto ao ouvido, é de 0.993 W/kg (10g), e, quando
utilizado junto ao corpo, é de 0.543 W/kg (10g).
› As informações de dados da SAR para os residentes
em países/regiões que adoptaram o limite de SAR
recomendado pelo Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) são de 1,6 W/kg em média por um (1)
grama de tecido (por exemplo, E.U.A., Canadá, Austrália
e Taiwan).

Camera
Taking a quick photo

Searching for stations

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
key on the side of the phone.
firmly press the

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.

MicroSD Card Slot

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

Video camera
Making a quick video
1 Press the camera key on the right side of the phone for a few seconds.
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

A Web

1 No ecrã inicial, seleccione e navegue até Conectividade
no separador Definições.
2 Seleccione Modo de ligação USB e depois Sincronização
de música.
3 Ligue o seu telefone e o PC utilizando um cabo USB
compatível.
4 Quando tentar ligar o telefone ao PC, poderá ler no telefone
a mensagem Sincronização de música e depois Conectado.
5 O PC irá solicitar que inicie o seu software preferido para
gerir música.
6 Seleccione Windows Media Player.
7 Navegue até ao separador Sincronizar e, de seguida, arraste
a música que pretende transferir para o telefone e largue-a
no painel Lista para sincronizar.

Directrizes para uma utilização segura
e eficiente.
Leia estas orientações básicas. O incumprimento destas
orientações básicas pode dar origem a situações perigosas
ou ilegais. Este manual contém outras informações, mais
detalhadas.
Atenção
› Para sua segurança, utilize APENAS as baterias e os
carregadores ORIGINAIS especificados.
› Desligue o telemóvel em qualquer área onde seja
obrigatório por regulamentos especiais, por exemplo, num
hospital onde pode afectar equipamento médico.
› As baterias devem ser descartadas de acordo com a
legislação vigente.

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

Acessórios
Existem inúmeros acessórios para o seu telemóvel.
Pode seleccionar estas opções de acordo com as suas
necessidades de comunicação pessoais.
Carregador

O Browser proporciona-lhe um mundo fantástico e a cores
de jogos, música, notícias, desporto, entretenimento e muito
mais, directamente no seu telemóvel. Onde quer que esteja,
aquilo que lhe apetecer.

Aceder à web
1 No ecrã inicial, seleccione e navegue até Browser no
separador UTILITÁRIOS.
2 Para ir para a página inicial do browser, seleccione Início.
Em alternativa, seleccione Introduzir endereço e introduza
o URL e, em seguida, Ligar.
NOTA: A ligação a este serviço e a transferência de conteúdos
implica a custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto
do seu operador.

telemóvel e pode ser perigoso.
› Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado
da assistência quando necessitar de ser reparada.
› A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais
como irradiadores ou fogões.
› Utilize um pano seco para limpar a parte exterior da
unidade. (Não utilizar quaisquer solventes.)
› Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito
ou títulos de transporte; pode afectar as informações
existentes nas bandas magnéticas.

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.

Segurança na estrada
Verifique a legislação e as disposições regulamentares
relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

NOTA:
› Utilize sempre acessórios originais LG.
› Caso não o faça, pode invalidar a garantia.
› Os acessórios podem variar consoante a região.

Especificações técnicas
Geral
› Nome do produto: GS290
› Sistema: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900
Temperatura ambiente
› Máx: +55°C (em espera) +45°C (em carregamento)
› Mín: -10°C

Bateria

Auricular estéreo

Bluetooth QD ID B016078

CERTIFICADO DE GARANTIA

FM Radio

End/Power key
• Long press for power on/off.

Lock key
• Short press to turn
on/off the screen.

Transferir música utilizando o Windows Media
Player

the 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.

Multitasking key

Side keys
• When the screen is
at the Home screen:
Ring tone and key
tone volume.
• During a call:
Earpiece volume.

8 Clique no botão Começar a sincronizar. Isto inicia o
processo de transferência.
ATENÇÃO
Não desligue o seu telefone durante a transferência.

Cabo de dados
Ligue e sincronize o
seu GS290 com o PC.

Your LG GS290 has an FM radio feature so you can tune into your
favourite stations to listen on the move. You can listen to the radio
without headphones. It you want to attach headphones, insert
them into the headphone socket.

Charger, cable

› Cartão MicroSD (se quiser utilizar memória externa como
armazenamento de música).
ATENÇÃO
Não desligue o seu telefone durante a transferência.

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

NOME E APELIDOS
NORADA
C. POSTAL

CIDADE

TELEFONE

MODELO

LOCALIDADE
DATADE COMPRA

N°SÉRIE

ESTABELECIMENTO VENDEDOR

ASSINATURA, DATA E CARIMBO DO ESTABELECIMENTO VENDEDOR

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

REQUISITOS PARA A VALIDADE DA GARANTIA
1. Parapoder beneficiar da garantia, é IMPRESCINDÍVEL a apresentação do certificado de Garantia e da factura de compra.
1.1. No período pré- venda (loja), esta deverá conter o número de garantia, modelo do aparelho e número de série do mesmo.
1.2. No período de garantia (cliente), deverá estar preenchida em todos os seus pontos, e será REQUISITO IMPRESCINDÍVEL anexar
a factura de compra.
2. Para que a garantia seja válida, é IMPRESCINDÍVEL que o cliente ou a loja preencham, no momento de efectuar a aquisição, todos
os campos indicados na mesma.
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.

