Conhecer o seu telefone
Auscultador
Tecla Enviar
• Permite marcar um número de telefone e
atender uma chamada.
• Em modo de espera: apresenta o histórico
das chamadas.

LG-C300 Manual do utilizador
Parte do conteúdo deste manual poderá apresentar diferenças em relação ao
seu telefone, dependendo do software do telefone ou do seu fornecedor de
serviços.

www.lg.com
Bluetooth QD ID B016671

P/N: MMBB0392911(1.0)

Chamadas
Fazer uma chamada

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.
› 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.
1
2
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Ilustrações

1 Certifique-se de que o seu telefone está ligado.
2 Pode utilizar o teclado. Para eliminar um dígito, prima
ou a seta para trás.
para iniciar a chamada.
3 Prima
.
4 Para terminar a chamada, prima
SUGESTÃO! Para introduzir + para fazer uma
chamada internacional, prima continuamente 0.

Efectuar uma chamada a partir dos seus contactos
5
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É fácil ligar a qualquer pessoa cujo número esteja guardado na
Lista telefónica.
1 Prima Menu para abrir o menu principal. Seleccione Lista
telefónica.
2 Utilizando o teclado, introduza a primeira letra do contacto
ao qual pretende ligar e desloque-se até à Lista telefónica.
3 Prima
para iniciar a chamada.

A fotografia que tirou será apresentada no ecrã. O nome da
imagem é apresentado na parte inferior do ecrã, juntamente
com cinco ícones no lado inferior.
Álbum - Ver as imagens e vídeos tirados no Álbum.
Enviar - Enviar a fotografia como Mensagem, como Email
ou por Bluetooth.
Nova - Tirar imediatamente outra fotografia.
Definir como - Utilizar a imagem como imagem de fundo,
imagem de Contacto, bem como imagem ao ligar ou ao
desligar.
Elim. - Elimina a fotografia que acabou de tirar. Irá surgir
novamente o ecrã da câmara.

Câmara de vídeo
Gravar um vídeo curto
1 Prima Menu e seleccione Câmara e Câmara de vídeo. O
ecrã da câmara de vídeo será apresentado no visor.
2 Foque a câmara no motivo que pretende gravar.

AVISO: se adicionar Imagem, Som, Vídeo, Novo slide,
Assunto, Cartão de visita, Agenda ou Meu cartão de visita
ao editor de mensagens, a mensagem será convertida
automaticamente para o modo MMS, e irá ser-lhe cobrado o
custo correspondente.

Introdução de texto
Pode introduzir caracteres alfanuméricos utilizando o
teclado do telefone. Por exemplo, para guardar nomes
em Contactos, escrever uma mensagem e criar eventos é
necessário introduzir texto.
O telefone tem disponíveis os seguintes métodos de
introdução de texto: modo Abc e modo 123.
Nota: alguns campos podem permitir apenas um modo de
introdução (p. ex., o número de telefone nos campos dos
contactos).

3 Seleccione o ícone Grav. na parte inferior central do ecrã e
prima OK para gravar um vídeo. Rec será apresentado na
parte inferior do visor. Prima
novamente para parar
a gravação.

Depois de gravar o seu vídeo
Será apresentada no ecrã uma imagem estática em
representação do vídeo gravado.
Depois de gravar um vídeo, pode verificar o menu da
seguinte forma:
Álbum - Ver as imagens e vídeos tirados no Álbum.
Ler - Reproduzir o ficheiro.
Nova - Prima para gravar outro vídeo imediatamente.
Enviar - Enviar o vídeo como Mensagem, como Email ou
por Bluetooth.
Elim. - Elimine o vídeo que acabou de fazer. Irá surgir
novamente o ecrã da câmara.

Nota:
• Antes de utilizar o leitor de música, necessita de transferir
música para o seu telefone.
• O leitor de música suporta os seguintes tipos de
codec: MP3, WMA, AAC. O leitor de música não suporta
necessariamente todas as funcionalidades e variações de
formatos de ficheiros.

O seu LG-C300 possui um leitor de música integrado, para
que possa reproduzir todas as suas faixas favoritas.

Para aceder ao leitor de música, prima Menu e seleccione
A Minha Música e Leitor de MP3. A partir daqui, pode
aceder a:
Reproduzido recentemente - Ver todas as músicas
reproduzidas recentemente.
Todas as músicas - Contém todas as músicas que possui no
seu telefone.
As minhas listas de reprodução - Contém todas as listas de
reprodução criadas.
Artistas - Permite ver todas as faixas ordenadas por artista.
Álbuns - Permite ver todas as faixas ordenadas por álbum.
Géneros - Permite ver todas as faixas ordenadas por género.
Reproduzir todas as músicas em aleatório - Permite
reproduzir todas as faixas por ordem aleatória.

Alterar as suas definições de mensagens de texto

Alterar as suas definições de mensagem multimédia

Prima Menu, seleccione Mensagens e, em seguida, seleccione
Definições e SMS. Pode alterar:
Centro SMS - Introduza os dados do seu centro de
mensagens.
Relat. de entrega - Escolha para receber uma confirmação
de que a sua mensagem foi entregue.
Período validade - Seleccione o período de tempo durante
o qual as suas mensagens ficam armazenadas no centro de
mensagens.
Tipos de Msg - Permite converter o seu Texto em Voz, Fax,
X.400 ou E-mail.
Codificação - Seleccione a forma de codificação dos seus
caracteres. Isto influencia o tamanho da sua mensagem e,
consequentemente, os custos de dados.
Enviar SMS longas como - Seleccione se pretende enviar a
sua mensagem como Várias SMS ou MMS quando introduzir
um texto de tamanho superior a 2 páginas no campo de
mensagem.

Prima Menu, seleccione Mensagens e, em seguida, escolha
Definições e MMS. Pode alterar:
Modo recuperação - Seleccionar para transferir automática
ou manualmente as mensagens multimédia, dependendo se
se encontrar na rede doméstica ou em roaming.
Relat. de entrega - Seleccione para permitir ou pedir um
relatório de entrega.
Recibo de leitura - Escolha para pedir ou permitir um recibo
de leitura.
Prioridade - Seleccione o nível de prioridade da sua MMS.
Período validade - Seleccione o período de tempo durante
o qual a sua mensagem fica armazenada no centro de
mensagens.
Duração do slide - Seleccione o período durante o qual os
seus slides são apresentados no ecrã.
Modo de criação - Permite seleccionar o tipo de conteúdo
suportado por MMS.
Tempo de entrega - Configura a hora de entrega da
mensagem ao destinatário. O Centro de MMS procederá à
entrega da mensagem após a hora de entrega.

A Minha Música
Leitor de MP3

Teclas laterais
•
•

SUGESTÃO: Certifique-se
de que o telefone está
ligado, o cartão de
memória externa está
inserido e no modo
de espera antes de
ligar o cabo USB para
Armazenamento de Massa.

•

Em modo de espera: Controla o volume de toque.
Durante uma chamada: Ajuste do volume do
auscultador
Durante a reprodução de música MP3: Ajuste do
volume de áudio

Objectiva da
câmara

Suporte do
cartão SIM

Atender e rejeitar uma chamada

Alterar as definições de chamadas
Prima Menu e seleccione Definições e Definições de
chamadas. A partir daqui, pode alterar as definições de:
Desvio de cham. - Seleccione se pretende desviar as suas
chamadas.
Barramento cham. - Seleccione as chamadas que pretende
barrar.
Cham. em espera - Receba um alerta sempre que tiver uma
chamada em espera.
Marcação fixa - Seleccione uma lista de números que
poderá contactar a partir do seu telefone.
Mensgens de desculpa
Definições de rejeição de chamadas - Seleccione Desligado
ou Ligado e seleccione rejeitar todas as chamadas, ou
chamadas de grupos ou contactos específicos, ou de
números não registados (que não se encontram na sua lista
de contactos) ou chamadas anónimas.
Enviar meu Nº - Seleccionar se pretende que o seu número
seja apresentado quando contactar alguém. (Depende do
seu operador de rede)
Remarcação auto. - Permite-lhe definir a função de

Nota: numa chamada com o altifalante activado, o ícone de
altifalante é apresentado com uma cruz vermelha; com o
altifalante desactivado, o ícone de altifalante é apresentado
sem a cruz vermelha.

Marcação rápida
Pode atribuir um número de marcação rápida a um contacto
para o qual ligue frequentemente.

Ver o seu registo de chamadas
A partir de qualquer registo de chamadas, seleccione Opções e,
em seguida, Eliminar para eliminar os itens seleccionados.

Email

Internet

Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta

Aceder à web

Para enviar/receber um e-mail, deverá configurar uma conta
de e-mail (consulte acima).
1 Prima Menu, seleccione Email e seleccione a conta que
pretende utilizar.
2 Seleccione Novo endereço de e-mail e será aberta uma
nova janela de email.
3 Escreva um assunto e prima OK.
4 Introduza a sua mensagem, utilizando o teclado.

Poderá executar o browser WAP e aceder à página inicial
do perfil activado nas definições da web. Poderá introduzir
manualmente um endereço URL e aceder à página WAP
correspondente.
1 Prima Menu e seleccione Internet.
2 Para ir para a página inicial do browser, seleccione Início.
Em alternativa, seleccione Inserir endereço e introduza o
URL, seguido de Ligar.

Rádio FM
Ouvir rádio
1 Prima Menu, seleccione A Minha Música e seleccione
Rádio FM.
2 Seleccione o número do canal correspondente à estação
que pretende ouvir.
Nota: caso se encontre numa área com má recepção de rádio,
pode ter dificuldades em ouvir rádio.
Deverá ligar os seus auscultadores para poder ouvir rádio.
Insira-os na tomada dos auscultadores.

Centro de MMS - Permite configurar as informações de rede,
tais como MMSC e o perfil de Internet, para enviar uma MMS.

NOTA: A ligação a este serviço e a transferência de
conteúdos implica a custos adicionais. Consulte as tarifas de
dados junto do seu operador.

Mensagens
O seu LG-C300 inclui funções relacionadas com mensagens
SMS (Mensagens de texto), MMS (Mensagens multimédia),
bem como as mensagens de serviço de rede. Para utilizar
estas funções, prima Menu e seleccione Mensagens.

Pesquisa data

Câmara
Tirar uma fotografia rápida
1 Prima Menu e seleccione Câmara e Câmara.
2 Quando a câmara tiver focado o motivo, seleccione o ícone
Captar na parte inferior central do ecrã e prima OK para
tirar uma fotografia.

Enviar uma mensagem
1 Prima Menu, seleccione Mensagens e seleccione Escrever
Msg.
2 Irá abrir um novo editor de mensagens. O editor de
mensagens combina SMS e MMS num sistema intuitivo
e fácil de utilizar que permite alternar. Por predefinição, o
editor de mensagens encontra-se no modo SMS.
3 Introduza a sua mensagem, utilizando o teclado. Consulte
Introduzir texto à direita para mais informações sobre
como introduzir texto.
4 Seleccione Opções e seleccione Inserir para adicionar uma
Imagem, Vídeo, Som, Modelo, Ícone emotivo, Nome e
número, Novo slide, Assunto ou Mais (Cartão de visita/
Agenda/Notas/Tarefa/O meu cartão de visita).
5 Seleccione Enviar para.
6 Seleccione um contacto a partir da lista de contactos ou
introduza o número de telefone.
7 Seleccione Enviar.

2 Seleccione o que pretende converter: Moeda, Área,
Comprimento, Peso, Temperatura, Volume ou Velocidade.

Mais
Configurar o seu alarme

Gravador de voz

Finalmente, pode definir o intervalo de adiar como 5, 10, 20,
30 minutos, 1 hora ou desactivado.

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

Adicionar um evento ao calendário

Enviar uma gravação de voz

Seleccione a data à qual pretende adicionar um evento.
Poderá seleccionar uma data navegando até à mesma
utilizando as teclas de navegação ou seleccionando Opc. e Ir
para Data para introduzir uma data.

Quando terminar a gravação, seleccione Opc.

Definições

Utilizar a sua calculadora

Alterar os seus perfis

Pode editar um item seleccionando-o, premindo Opc. e
Editar. Confirme as suas correcções seleccionando Concluído.

Adicionar uma nota
Pode bloquear a nota. Prima Opc. e seleccione Bloqueio para
proteger a privacidade da nota privada.

1 Prima Menu, seleccione Mais e, em seguida, escolha
Calculadora.
2 Prima as teclas numéricas para introduzir números.

Utilizar o cronómetro
1 Prima Menu e seleccione Mais e, em seguida, seleccione
Cronómetro.
2 Seleccione Iniciar para iniciar o cronómetro.

Converter uma unidade
1 Prima Menu e seleccione Mais e, em seguida, seleccione
Conversor.

Bateria

remarcação automática sempre que a tentativa de fazer uma
chamada falhar.
Aviso de minuto - Especifica se deverá soar um toque a cada
minuto, sempre que estiver a fazer uma chamada.
Modo de atendimento Bluetooth - Seleccione como
atender uma chamada enquanto usa auriculares Bluetooth.
Seleccione Mãos-livres ou Telefone.
Gravar novo número - Se seleccionar esta opção, irá gravar
os números que ainda não se encontram nos seus contactos
assim que terminar a chamada.
Custo de cham. - Ver os custos correspondentes à sua Última
chamada ou a Todas as chamadas. Este serviço depende da
rede; alguns operadores não permitem a sua utilização.

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.

Adicionar um item à lista de tarefas

Tampa da bateria

Auricular

Quando o seu telefone tocar, prima Aceitar ou prima
para atender a chamada.
Quando o seu telefone estiver a tocar, prima Silencioso para
silenciar o toque. Esta função é útil se se esquecer de alterar
o seu perfil para Silencioso antes de uma reunião.
Prima
ou seleccione Rejeitar para rejeitar uma chamada.

AVISO: não retire a bateria quando o telefone estiver ligado, pois poderá danificar o telefone.

Depois de tirar uma fotografia

Conector do carregador/
cabo USB

Tecla de navegação
Em modo de espera:
Resumo: Leitor de MP3
Resumo: Câmara
Resumo:
Barra de ferramentas quando foi
definida.
(Menu>Definições>Visor>Imag. de
fundo>Apresentar itens)
• No menu: Deslocar para cima e para baixo.

Tecla de confirmação / Tecla OK
Selecciona opções dos menus e confirma
acções.

Instalação do cartão SIM

4

Tecla Terminar
• Ligar/desligar (premir)
• Terminar ou rejeitar uma chamada.

•

Instalação do cartão SIM e da bateria do telefone

1 Retire a tampa traseira.
2 Retire a bateria.
3 Insira o cartão SIM.
4 Insira a bateria.
5 Coloque a tampa traseira.
6 Carregue a bateria.
› Se o telefone não ligar ou se o ecrã
bloquear ou não responder, por favor
siga novamente as instruções de
instalação da bateria.

LCD princip.

Teclas alfanuméricas
• Em modo de espera: introduza os números
para chamar Premir continuamente
- Chamadas internacionais
- Ligar ao voicemail
para
- Marcações rápidas
- Premir continuamente a tecla para
activar o modo silencioso
• Em modo de edição: Introduzir números
e caracteres

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.

Atenção!

Teclas de atalho (Tecla de atalho esquerda /
Tecla de atalho direita)
• Estas teclas realizam a função indicada na
parte inferior do ecrã.

Adicionar uma cidade ao seu relógio mundial
1 Prima Menu e seleccione Mais e, em seguida, seleccione
Relógio mundial.
2 Para saber a hora de uma cidade específica, prima Opc. e
seleccione Adic. cidade.

1 Prima Menu e seleccione Definições.
2 Seleccione Perfis e, em seguida, seleccione o perfil que
pretende editar.
3 Seleccione Opc. e, de seguida, seleccione Personalizar.
4 Pode alterar todos os tons, volumes e opções de alerta a
partir daqui.

Utilizar o modo de avião
Para ligar o modo de voo, prima Menu e, em seguida,
seleccione Definições e Perfis. Seleccione Modo de voo para
activar. O modo de voo não irá permitir fazer chamadas, ligar
à internet ou enviar mensagens.

Alterar as definições do dispositivo
1 Prima Menu e seleccione Definições.
2 Seleccione definições do Dispositivo e seleccione uma das
opções da seguinte lista.
Poupança de energia - Seleccionar para alternar as
predefinições de poupança de energia entre Ligado ou
Desligado.
Idiomas - Alterar o idioma do visor do LG-C300.
Bloquear tecl. auto - Seleccionar o período de tempo para
bloquear o teclado automaticamente.

definir o separador de dados (DD/MM/AAAA, DD.MM.AAAA,
DD-MM-AAAA).
Formato hora - Pode definir o formato da data, entre 12
horas ou 24 horas.

Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth
Ao emparelhar o seu LG-C300 com outro dispositivo, pode
configurar uma ligação protegida por código. Isto significa
que o seu emparelhamento é mais seguro.
1 Certifique-se de que o seu Bluetooth está Ligado e Visível.
Pode alterar a sua visibilidade em Definições no menu
Bluetooth, seleccionando Visib meu disp e, em seguida,
Visível.
2 A partir de Bluetooth, seleccione Activar Bluetooth e
seleccione Procurar dispositivos.
3 O seu LG-C300 irá procurar dispositivos. Quando a procura
estiver concluída, irá ser apresentado no ecrã Adicionar e
Actualizar.
4 Seleccione o dispositivo com o qual pretende fazer o
emparelhamento, seleccione Adicionar, introduza o código
e seleccione 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.
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Mantenha a unidade afastada de quaisquer dispositivos
eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais
como irradiadores ou fogões.
Não deixe cair.
Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
Desligue o telefone em qualquer área onde isso seja
obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não
utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar 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 equipamento 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.

NOTA: código de segurança
O código de segurança protege a utilização não autorizada
do seu telefone. O código de segurança predefinido é “0000”
e o código de segurança é necessário para apagar todas as
entradas do telefone e activar o menu Repor definições. O
código de segurança é necessário para activar ou desactivar
a função de bloqueio de telefone para evitar utilização
não autorizada do telefone. A predefinição do código de
segurança pode ser modificada a partir de Segurança >
Alterar códigos.

Alterar as suas definições de segurança

Altere as suas definições de segurança para manter o
LG-C300 e as informações importantes nele contidas em
segurança.
1 Prima Menu e seleccione Definições e seleccione
Dispositivo.
2 Seleccione Segurança e escolha a partir da lista que se
Alterar a data e hora
segue:
1 Prima Menu e seleccione Definições.
2 Seleccione Dispositivo, seleccione Data e hora e seleccione Pedido de cód. PIN - Seleccionar o PIN a pedir quando ligar
o seu telefone.
uma das opções indicadas na lista abaixo:
Bloqueio do dispositivo - Permite introduzir um código
Definições de data e hora - Seleccione Ligar actualização
de segurança para bloquear o seu telefone: Nunca, No
auto. para que o telefone actualize a data e a hora
arranque do dispositivo, Quando o cartão SIM for alterado
automaticamente.
ou Imediatamente.
Formato da data - Pode introduzir a data actual. Pode
Bloqueio da aplicação - Pode bloquear o conteúdo que
definir o formato da data (DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA,
pretende ocultar. (Lista telefónica, Mensagens, E-mail, etc.)
AAAA/MM.DD).
Alterar códigos - Alterar o seu Código PIN (Este item de
Separador de dados - Pode introduzir a data actual. Pode

Conectividade. Seleccione Bluetooth e, em seguida,
Definições.

menu é apresentado se o pedido do código PIN estiver
Activado), Código PIN2, Código segurança.

Utilizar um auricular Bluetooth
1 Verifique se a opção de Bluetooth do telefone está definida
como Activar Bluetooth 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 O LG-C300 irá ligar automaticamente aos seus auriculares
Bluetooth e alternar para o perfil dos auriculares.

Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o
Bluetooth
Para activar o Bluetooth:
1 Prima Menu e seleccione Definições. Escolha
Conectividade e, em seguida, seleccione Bluetooth.
2 Seleccione Activar Bluetooth.
3 Seleccione Desactivar Bluetooth para desligar o Bluetooth.
Para enviar um ficheiro:
1 Abra o ficheiro que pretende enviar - normalmente, um
ficheiro de fotografia, vídeo ou música.
2 Seleccione Opções e escolha Enviar via, seguido de Bluetooth.
3 Seleccione Sim para activar o Bluetooth, caso este ainda
não esteja activado.

•

•
•
•

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 telemóvel
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.

Ver o estado da memória
O LG-C300 possui três tipos de memória disponíveis:
telefone, cartão SIM e um cartão de memória externa
(poderá ter que adquirir o cartão de memória em separado).
Pode utilizar o gestor de memória para especificar a
utilização de cada um dos tipos de memória e verificar o
espaço disponível.
Prima Menu e seleccione Definições, seleccione Dispositivo

4 O LG-C300 irá procurar automaticamente outros
dispositivos Bluetooth activados dentro de alcance.
5 Seleccione o dispositivo para o qual pretende enviar o
ficheiro, e seleccione OK.
Para receber um ficheiro:
1 Para receber ficheiros, o seu Bluetooth deve estar definido
como Activar Bluetooth e Visível.
2 Será apresentada uma mensagem pedindo-lhe para aceitar
o ficheiro do remetente. Seleccione Sim para receber o
ficheiro.
SUGESTÃO! Fique atento à barra de progresso
para ter a certeza de que o ficheiro é enviado.
SUGESTÃO! A marca e os logos Bluetooth® são propriedade
da Bluetooth SIG, Inc., pelo que toda e qualquer utilização dos
mesmos pela LG Electronics está sujeita a licença. As restantes
marcas e denominações comerciais pertencem aos seus
respectivos proprietários.

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.

Getting to Know Your Phone

Estão disponíveis vários acessórios para o seu telemóvel. Estes
encontram-se detalhados a seguir.
Bateria
Carregador

Earpiece

LG-C300 Manual do utilizador
Parte do conteúdo deste manual poderá apresentar diferenças em relação ao
seu telefone, dependendo do software do telefone ou do seu fornecedor de
serviços.
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.

P/N: MMBB0392911(1.0)

www.lg.com
Bluetooth QD ID B016671

NOTA
• Utilize sempre acessórios originais LG.
• Caso não o faça pode invalidar a garantia.
• Os acessórios poderão variar de região para região. Para
esclarecimentos adicionais, contacte o nosso agente ou
empresa de assistência regional.

Dados técnicos
Temperatura ambiente
•
•

Máx.: +55 °C (em espera) +45 °C (em carregamento)
Mín.: -10 °C

Utilize a opção Repor o dispositivo em Dispositivo no
menu Definições para repor todas as definições para as
predefinições. Irá necessitar do código de segurança para
activar esta função.

Alterar as definições de ecrã

Send key
• Dials a phone number and answers a call.
• In standby mode: Shows the history of calls.
Alpha numeric keys
• In standby mode: Input numbers to
dial Hold down
- International calls
- Connect voice mail centre
to
- Speed dials
- Hold the key dow n to go Silent mode
• In editing mode: Enter numbers &
characters
Confirm key / OK key
Selects menu options and confirms actions.

•

Msg de saudação - Após seleccionar Activar, pode
escrever uma mensagem de boas-vindas. A mensagem será
apresentada no ecrã sempre que iniciar o telefone.
Outros ecrãs - Seleccione o tema para o seu ecrã inicial ou
ecrã iniciar/desligar.

visite o Website http://update.lgmobile.com ou http://www.
lg.com/common/index.jsp e seleccione a assistência para
o seu país.
Esta função permite-lhe actualizar o firmware do seu
telefone para a versão mais recente, de forma prática através
da Internet, sem necessidade de visitar qualquer centro de
assistência.
Uma vez que a actualização do firmware do telemóvel
exige toda a atenção do utilizador durante o processo de
actualização, leia todas as instruções e notas apresentadas
em cada etapa antes de prosseguir. Note que a remoção da
bateria ou do cabo de dados USB durante a actualização
poderá danificar gravemente o seu telemóvel.

1 Prima Menu e seleccione Definições.
2 Seleccione Ecrã e seleccione entre:
Imag. de fundo - Ajuste o Imagem de fondo e Apresent.
de itens.
Tema do menu - Alterar rapidamente o aspecto geral do
seu telefone.
Estilo do menu - Alterar a vista do menu de Estilo lista ou
Estilo grelha.
Tipo de letra - Ajustar o tipo de letra.
Retroiluminação - Seleccionar o período de tempo durante
o qual a luz de fundo permanece ligada. Utilize ainda as
teclas de navegação para ajustar o brilho.

Serviços de rede social (SNS)

Para obter mais informações sobre a utilização desta função,

Prima Menu, seleccione Definições e seleccione

que todas as suas datas e detalhes importantes
correspondem, mas também como cópia de segurança dos
seus ficheiros, para que possa ficar descansado.

Directrizes para uma utilização segura e
eficiente

•

Fazer cópias de segurança e repor as informações do
seu telefone
1 Ligue o cabo USB ao seu telefone e ao PC.
2 Seleccione PC Suite a partir do menu na janela emergente
no telefone.
3 Clique no ícone Cópia Segurança e seleccione Cópia
Segurança ou Repor.
4 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 OK.
5 A cópia de segurança das suas informações será realizada.

Ver os ficheiros do seu telefone no seu PC
Ver o conteúdo do seu telefone no seu PC ajuda-o a
organizar ficheiros, a organizar documentos e a retirar
conteúdo de que já não necessita.

Pode sincronizar o seu telefone com o PC, para assegurar

Segurança na estrada

SUGESTÃO! Quanto mais tempo tiver a retroiluminação
ligada, maior é o consumo de bateria, e mais vezes poderá
ter que carregar o seu telefone.

Reiniciar o seu telefone

Sincronize o seu telefone com o seu PC

Acessórios

Manual do
utilizador

e seleccione Informação de memória. Irá ver o estado actual
das memórias no LG-C300.

Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone
junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de
volumes de música e de chamadas a um nível razoável.
O excesso de pressão e volume de som dos
auriculares pode provocar a perda de audição.

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.

O LG-C300 possui a 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.

Actualização do software do telefone
Actualização do software do telemóvel LG através
da Internet

Exposição a energia de radiofrequência
Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Taxa de
Absorção Específica (SAR).
Este telemóvel, modelo LG-C300, foi concebido em
conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis
relativamente à exposição às ondas de rádio. Estes requisitos
baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de
segurança concebidas para garantir a protecção de todas as
pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.
• As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma
unidade de medição conhecida como Velocidade Específica
de Absorção, ou SAR. Os testes de SAR realizam-se utilizando
métodos normalizados com o telemóvel a transmitir ao seu
mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de
frequência utilizadas.
• Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos
vários modelos de 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 10 g de tecido.
O valor de SAR mais alto para este modelo de telefone testado
pelo DASY4 quando utilizado junto ao ouvido é de 0,986 W/kg
(10 g) e quando usado no corpo é de 0,670 W/kg (10 g).
Os limites de 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 1 g de tecido.

Cuidados e manutenção do produto
AVISO: utilize apenas baterias, carregadores e
acessórios aprovados para a 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.

Crianças

•

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

•

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 necessitar de substituir a bateria, leve-a ao ponto de vendas
ou assistência técnica autorizado LG Electronics mais próximo.
Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone
estiver totalmente carregado, para evitar o consumo
desnecessário do carregador.
A duração real da bateria depende da configuração da rede,
das definições do produto, dos padrões de utilização, da
bateria e das condições ambientais.

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 curto-circuitos na bateria.
Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho
aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes
antes de precisar de a substituir.

Camera

Navigation key
• In standby mode:
Briefly: Mp3 player
Briefly: Camera
Briefly:
Toolbar when it was set.
(Menu > Settings > Display >
Homescreen > Display Items)
• In menu: Scroll up & down.

Alterar as suas definições Bluetooth

Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado
da assistência quando necessitar de ser reparada.

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.

End key
• Switch on/off (hold down)
• End or reject a call.

As suas definições de conectividade já foram configuradas
pelo seu operador de rede, para que possa desfrutar do
seu telefone desde o início. Se pretender alterar quaisquer
definições, utilize este menu. Prima Menu e seleccione
Definições, em seguida, escolha Conectividade.

•

A bordo de aviões

Soft keys (Left soft key / Right soft key)
• These keys perform the function Indicated in
the bottom of the display.
Main LCD

Alterar as suas definições de conectividade

Taking a quick photo
1 Press Menu and select Camera and Camera.
2 When the camera has focused on your subject, select the
Capture icon on the bottom-center of the screen and press
OK to take a photo.

•

•
•

•

NOTE:
• Before using music player, you will need to transfer music
file onto your phone.
• Music player supports codec types as follows: MP3, WMA,
AAC. Music player does not necessarily support all features
and variations of file formats.

Video Camera

FM Radio

Shooting a quick video

Listening to the Radio

1 Press Menu and select Camera and choose Video Camera. 1 Press Menu and select Media, then choose FM radio.
The video camera’s viewfinder will appear on screen.
2 Select the channel number of the station you would like
2 Focus the camera on what to record.
to listen to.
3 Select the Rec. icon on the bottom-center of the screen and
NOTE: If you are in an area with bad radio reception, you may
press OK to take a video. Rec will appear at the bottom of
have difficulty listening to the radio.
the viewfinder. Press
again to stop recording.

Music
MP3 Player
Your LG-C300 has a built-in music player so you can play all
your favourite music.

It is recommended that you insert headphones into the
hands-free connector when listening to the radio to ensure
good radio reception.

