LG Collect: Sistema de Coleta de Aparelhos
Para Reparo na Rede de Assistência Técnica da LG
O Sistema LG Collect, em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos, atende as cidades nas quais a LG não possui Rede Autorizada de
Assistência Técnica.

Como usar o LG Collect?

1. Para obter informações e fazer solicitações do serviço LG Collect, entre em
contato com o nosso SAC:
Áreas metropolitanas: 4004-5400
Demais localidades: 0800 707 5454
2. Ao atender a ligação, nosso atendente solicitará os dados do usuário, do
respectivo aparelho e do defeito apresentado.

3. De posse das informações acima, nosso atendente fornecerá o número da coleta
e o prazo para a retirada do aparelho, que será realizada pelo correio*.

4. Após a coleta ser efetuada, o aparelho será encaminhado para a Assistência
Técnica LG mais próxima, para realizar o devido reparo.

5. Assim que o serviço for concluído, o aparelho será enviado à residência do
usuário por meio de Sedex, da ECT.

Documentos necessários para a coleta:
• Cópia da Nota Fiscal de compra.
• Número da coleta fornecido pelo SAC
• CPF do usuário.
*Em algumas cidades, o correio não disponibiliza a coleta domiciliar. Neste caso, o cliente deverá
dirigir-se a uma agência do correio, a fim de enviar seu aparelho para a Assistência Técnica LG
indicada pelo SAC - procedimento esse que não terá custo para o consumidor.

KP152q
MANUAL DO USUÁRIO
Este documento é o Manual do Usuário do
telefone KP152q. Todos os direitos estão
reservados para a LG Electronics. A distribuição,
cópia e modificação deste documento sem o
consentimento da LG Electronics estão proibidas.

Como dispensar seu aparelho antigo
1. Quando o símbolo de reciclagem estiver impresso em
um produto ou sua embalagem, significa que ele está
coberto pela Diretriz Européia 2002/96/EC.
2. Todos os aparelhos eletro-eletrônicos devem ser dispensados separadamente do lixo comum em locais destinados
e designados pelo governo e/ou autoridades locais.
3. A maneira correta para dispensar seu aparelho antigo
irá evitar graves conseqüências ao meio ambiente e para a
saúde humana.
4. Para maiores detalhes, por favor entre em contato
com as autoridades locais ou a loja onde você adquiriu o
produto.
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INTRODUÇÃO
INTRODUÇÃO
Parabéns pela compra do avançado
e compacto KP152q, um aparelho
projetado para operar com a
mais nova tecnologia digital de
comunicação móvel.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O software do aparelho poderá
variar em relação ao manual
dependendo da operadora e região.

Introdução

Este manual do usuário contém
informações importantes sobre o
uso e operação deste telefone.
Leia com atenção todas as informações para obter o máximo de
aproveitamento e desempenho,
além de evitar danos ou utilização
incorreta do telefone. Quaisquer
modificações ou alterações que
não sejam expressamente aprovadas neste manual do usuário,
poderão anular a garantia deste
equipamento.
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CUIDADOS GERAIS
INFORMAÇÕES DA FCC SOBRE A
EXPOSIÇÃO A RF (RADIOFREQÜÊNCIA)
Aviso: Leia estas informações antes de utilizar o telefone!

OPERAÇÃO PRÓXIMA AO CORPO HUMANO

Cuidados gerais
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Este equipamento foi testado para operações típicas, próximas ao
corpo humano, com a parte traseira do telefone mantida a uma
distância mínima de separação de 2 cm em relação ao corpo do
usuário, incluindo a antena, esteja ela estendida ou recolhida,
atendendo assim aos requisitos de exposição de RF. Não devem
ser utilizados suportes na cintura (belt-clips), estojos e acessórios
semelhantes, fornecidos por terceiros e que contenham componentes metálicos. Acessórios para uso próximo ao corpo que não
possam manter os 2 cm, como distância mínima de separação
entre o corpo do usuário e a parte traseira do telefone e que não
foram testados para operação próxima ao corpo, poderão não
atender aos limites de exposição à RF estabelecidos pela FCC,
devendo assim serem evitados.
Para maiores esclarecimentos sobre exposição à RF, visite o
website da FCC: http://www.fcc.gov

CUIDADOS GERAIS
CONFORMIDADE COM A SESSÃO 15 CLASSE B DA FCC

Este aparelho e seus acessórios estão em conformidade com a Sessão
15 das normas da FCC. A operação está sujeita as duas seguintes
condições:
Este aparelho e seus acessórios, não podem causar interferências
nocivas.
Este aparelho e seus acessórios devem aceitar qualquer interferência
recebida, incluindo interferências que possam causar uma operação
indesejável.
Cuidado! As emissões de RF do seu telefone móvel podem afetar os
equipamentos eletrônicos próximos inadequadamente protegidos. Você
deve consultar os fabricantes de todos os dispositivos médicos pessoais
tais como: os estimuladores cardíacos e as próteses auditivas para
determinar se são suscetíveis à interferência de seu telefone móvel.
Desligue seu telefone nas instalações médicas ou em um posto de
gasolina.

Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria por 3 horas até que
ela atinja a carga total.
Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo
o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.

Cuidados gerais

BATERIA
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CUIDADOS GERAIS
CUIDADOS COM A BATERIA
Nunca utilize outra bateria que não a especificada pela LG para este
produto, pois o uso de uma bateria não especificada poderá causar
danos à mesma, ao telefone ou até mesmo ocasionar explosão.
Não é necessário descarregar completamente a bateria antes de
recarregá-la. Esta bateria é composta por íons de Lítio e ao contrário
de outros tipos de baterias, não há o efeito memória, o que poderia
prejudicar seu desempenho.
Recarregue a bateria se ela não foi usada por um longo período de
tempo, para assegurar um bom desempenho e máximo uso.
Não exponha a bateria em locais de grande umidade como: banheiro
ou sauna, em locais com altas temperaturas (mais de 60°C) ou
diretamente à luz solar.

Cuidados gerais
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CUIDADOS GERAIS
CUIDADOS COM A BATERIA
Não desmonte, incinere, provoque curto-circuito ou coloque uma
bateria na boca.
Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos (utilize um pano
seco).
Substitua a bateria quando ela não apresentar um desempenho
satisfatório. A bateria pode ser carregada centenas de vezes até
que precise ser substituída. Sua vida útil irá variar conforme as
condições de utilização e ambiente.
Iluminação sempre ligada, procura por serviço, WAP, transmissão
de dados e sincronização, afetam os tempos de espera e conversação da bateria.

Cuidados gerais

Evite que os contatos metálicos da bateria encostem em objetos
de metal.

13

CUIDADOS GERAIS
DESCARTANDO A BATERIA
Deve-se reciclar ou descartar a bateria de modo adequado. Entregue
a sua bateria usada nas assistências técnicas da LG para que elas
sejam corretamente manuseadas.
Não descarte sua bateria incinerando-a ou jogando-a em locais com
materiais tóxicos ou líqüidos inflamáveis.

NÍVEL DE CARGA DA BATERIA

O nível de carga da bateria é mostrado na parte superior direita
da tela.

Cuidados gerais
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Totalmente
carregada

Totalmente
descarregada

Quando o nível de carga da bateria fica baixo, o número e barras
diminui e o sensor de bateria fraca alerta-o de três maneiras:
alerta sonoro, piscando o contorno do ícone de bateria e exibindo
“BATERIA FRACA”. Se o nível de carga da bateria ficar muito
baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função
em andamento não será salva (armazenada).

CUIDADOS GERAIS
PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)
Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com
tensão de 110 V ou 220 V.
Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros
tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.
Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições
normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador),
destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
Não exponha o carregador (adaptador) diretamente à luz solar, nem
o use em um local com alto nível de umidade, como o banheiro.
Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade
para evitar choques elétricos ou fogo.

Não deixe seu telefone em locais sujeitos à poeira excessiva e
mantenha o fio do carregador (adaptador) o mais longe possível
de fontes de calor.

Cuidados gerais

Não utilize o telefone celular em áreas potencialmente explosivas,
pois o telefone poderá gerar faíscas.
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CUIDADOS GERAIS
PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)
Desconecte o carregador (adaptador) para a limpeza do telefone e
do fio. A limpeza deve ser feita com uma flanela limpa e seca, sem
qualquer tipo ou resíduo de produtos de limpeza.
Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plug. Um plug mal conectado pode acarretar aquecimento
excessivo ou fogo.
Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do
carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas,
dobras, não torça, puxe ou estique.
Não faça ou receba chamadas enquanto o telefone estiver carregando, pois poderá ocorrer choque elétrico.

Cuidados gerais
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Não exponha o telefone à vibração forte, solavancos, choques ou
impactos.

CUIDADOS GERAIS
CUIDADOS
Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha
este produto à umidade ou chuva.
Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto
vai fazer com que a bateria exploda.
Quando não estiver utilizando o seu telefone celular mantenha-o
em um lugar seguro.
Somente pessoal autorizado deve reparar o telefone e seus
acessórios. Instalações ou reparos deficientes podem causar
acidentes e conseqüentemente anular a garantia.

Não exponha o telefone celular a altas temperaturas.
Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o
imediatamente e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante,
encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.

Cuidados gerais

Não utilize o telefone celular em áreas onde for proibido o seu uso.
(Ex.: aviões, hospitais e postos de gasolina).
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CUIDADOS GERAIS
CUIDADOS
Em caso de comunicações de HSPD (pacote de dados de alta velocidade), você não deve terminar usando a tecla END. Desconecte
primeiramente o computador para que se produza uma terminação
correta. Em caso de comunicações de HSPD, quando você pressionar a tecla END do terminal, isso fará com que comece o modo
inativo. A indicação do modo inativo não pode ser mostrada se a
imagem descarregada for configurada na tela em espera ou em
caso de relógio analógico.

DICAS DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Cuidados gerais
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O seu telefone celular lhe dá a poderosa capacidade de se comunicar por voz em quase qualquer momento e lugar. Porém, importantes
responsabilidades devem acompanhar o uso dos telefones celulares e
devem ser de conhecimento dos usuários.
Verifique as leis e regulamentos em vigor sobre o uso de telefones
móveis nas áreas onde você normalmente dirige. Cumpra sempre
essas leis. Preste muita atenção ao dirigir veículos - dirigir com
segurança é a sua principal responsabilidade.

CUIDADOS GERAIS
INDICAÇÃO DE DECIBÉIS
Evite o uso prolongado do aparelho com intensidade sonora superior
a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.
Um caminhão por exemplo emite em média 90 decibéis e um
aspirador de pó grande emite cerca de 80 decibéis.
Para estabelecer um nível de áudio seguro, recomendamos ajustar
o volume a um nível baixo e em seguida aumentar lentamente o
som até poder ouví-lo confortavelmente e sem distorções.
Também recomendamos evitar a exposição prolongada a ruídos
muito altos.

Cuidados gerais
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CARACTERÍSTICAS DO KP152q
PARTES DO APARELHO
Visão frontal
Alto-falante

Tela LCD
► Parte superior:

Características do KP152q

ícones mostrando força
do sinal, nível da bateria e
várias outras funções
► Parte inferior:
indicações de teclas
de função

Teclas de navegação
► Em modo de espera:

Atalho: Acessa o menu
"Câmera"
Atalho: Acessa o menu
“Contatos”
Atalho: Acessa o menu
"Minha pasta"
Atalho: Acessa o menu
"Mensagens"
► Em menu:
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Navega no menu

Teclado alfanumérico
► Em modo de espera:

digite números para discagem.
Pressione e segure:
para chamadas
internacionais.
para chamar a central
da caixa postal.
a
para discagem
rápida.

CARACTERÍSTICAS DO KP152q
Tecla de função esquerda/direita
Executam as funções indicadas na parte
inferior da tela.

Tecla de navegação central / Tecla de confirmação
Seleciona opcões do menu e confirma ações.

Tecla End/Finalizar
► Finaliza uma chamada quando pressionada.
► Liga/Desliga o telefone.

(pressione e segure para ligar/desligar)

Tecla Apagar/Voltar
► Apaga um caractere toda vez que for pressionada.

Segure para apagar todo o texto.
► Use esta tecla para voltar para tela anterior.

chamadas.
► Em modo de espera: mostra o histórico

de chamadas.

Características do KP152q

Tecla Send/Enviar
► Disca um número de telefone e atende
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CARACTERÍSTICAS DO KP152q
Visão lateral esquerda

Durante uma chamada aciona o
viva-voz e com o rádio ligado e
o flip fechado alterna o som entre
alto-falante e fone de ouvido.

Teclas laterais
► Em modo de espera:

ajuste de volume da campainha.
► Durante uma chamada:

ajuste de volume durante
a chamada.

Características do KP152q
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Visão lateral direita

Fone de Ouvido/Carregador/
Conector de cabo
Nota
Certifique-se que o
telefone está ligado e em
modo de espera antes de
conectar o cabo USB.

CARACTERÍSTICAS DO KP152q
ÍCONES DA TELA
Ícone Descrição
Força do sinal. A
intensidade do sinal é
medida pelo número de
barras que aparecem.
Quanto mais barras,
melhor o sinal*.
Sistema GPRS de
transmissão de dados
disponível.

*A qualidade da conversação varia
de acordo com a cobertura da rede.
Quando a força do sinal é inferior a 2
barras, a chamada poderá ficar muda
e ocorrer queda na ligação. Este
sinal funcionará como um indicador
para suas chamadas. Quando não há
barras no display, significa que não há
cobertura de rede, impossibilitando-o
de efetuar chamadas ou acessar
qualquer outro serviço.

Ícone Descrição
Você recebeu uma nova
mensagem de texto.

Desvio de chamadas
ativo.

Você recebeu uma nova
mensagem de voz.

Roaming. O telefone está
fora da área de serviço
local.

Nível de carga da bateria.
Quanto mais barras, mais
carga tem a bateria.

Conexão WAP.
O alarme está ativado e
programado.
Indica que há compromissos
programados.

Características do KP152q

Modo avião ativado.
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INSTALAÇÃO
INSERINDO O CARTÃO SIM
E A BATERIA

contatos dourados voltados para
baixo.

Certifique-se que o aparelho está
desligado antes de remover a bateria.

Para removê-lo, pressione levemente para baixo e puxe-o no
sentido reverso.

1. Remova a tampa da bateria.
Pressione a trava de liberação
da tampa e puxe-a para fora.
Remova a tampa da bateria.
2. Remova a bateria.
Levante a bateria pela parte
superior.
Inserindo o cartão SIM

Instalação
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3. Instale o cartão SIM.
Insira o cartão SIM em seu compartimento com o canto recortado para o lado esquerdo e os

Removendo o cartão SIM

INSTALAÇÃO
NOTA
O contato de metal do cartão SIM
pode ser facilmente danificado por
riscos. Preste atenção no manuseio
do cartão. Siga as instruções fornecidas com o cartão SIM.

CARREGANDO A BATERIA
Antes de conectar o adaptador de
viagem (carregador) ao aparelho,
você deve instalar a bateria.

AVISO!
Não troque ou remova o cartão
SIM enquanto seu aparelho
está sendo usado ou ligado, ou
arquivos no cartão SIM podem
ser danificados.

4. Instale a bateria.
Insira a parte inferior da bateria primeiro na parte inferior do
compartimento da bateria. Empurre a parte superior da bateria
até encaixá-la no espaço.

Coloque a tampa da bateria no
telefone e deslize até encaixá-la.

2. Com a bateria no aparelho,
conecte o adaptador na entrada do
lado direito do aparelho. Observe
que a flecha no adaptador está
indicando a frente do aparelho.
3. Conecte o outro lado do
adaptador a uma tomada. Use
apenas o carregador incluso na
embalagem.

Instalação

5. Insira a tampa da bateria

1. Certifique-se que a bateria está
totalmente carregada antes de utilizar o telefone pela primeira vez.
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INSTALAÇÃO
4. As barras do ícone de bateria
vão parar de se mover quando a
carga estiver completa.

CUIDADO!
Se a bateria for completamente descarregada, aparecerá no
LCD a frase carregando aproximadamente 1 a 1,5 minuto após
ter conectado o carregador.
Não force os conectores pois
isso pode danificar o aparelho e
o adaptador de viagem.
Insira o carregador de bateria
verticalmente na tomada.
Se você for utilizar o carregador
em outro país, use um adaptador
para configuração apropriada.
Não remova sua bateria ou
cartão SIM enquanto carrega a
bateria.

Instalação
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AVISO!
Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade
para evitar choques elétricos ou
fogo.
Certifique-se que nenhum objeto
pontiagudo como dentes de animais ou unhas, entre em contato
com a bateria.

DESCONECTANDO O
CARREGADOR
Desconecte o carregador do aparelho
puxando o conector e não o cabo.

FUNÇÕES GERAIS
Fazendo uma chamada
1. Certifique-se que o aparelho esteja ligado.
2. Digite o número incluindo o código de área. Para editar o número
que está na tela, pressione a tecla
para apagar um dígito.
Pressione e segure a tecla
para apagar o número inteiro.
3. Pressione a tecla
para
chamar.
4. Para terminar a chamada, pressione a tecla
.

Fazendo chamadas internacionais
1. Pressione e segure a tecla
,
para o prefixo internacional. O caractere + pode substituir o código
de acesso internacional.

Finalizando uma chamada
Para terminar uma chamada, pressione a tecla
.
Fazendo uma chamada da lista de
contatos
Você pode armazenar os nomes e
os números de telefone chamados
freqüentemente, no cartão SIM ou
na memória do telefone.
É possível chamar um número ao
localizá-lo na lista de contatos.
Ajustando o volume
Durante uma chamada, você pode
ajustar o volume do fone de ouvido
interno, usando as teclas laterais
do telefone.
Em modo de espera, você pode
ajustar o volume das teclas usando
as teclas laterais.

Funções gerais

Fazendo uma chamada pela tecla
Send/Enviar
1. Pressione a tecla
, e os números recentes das chamadas
recebidas, perdidas e realizadas
aparecerão na tela.
2. Selecione o número desejado
usando a tecla de navegação.
3. Pressione a tecla
.

2. Entre com o código do país, o
código de área e o número do
telefone.
3. Pressione a tecla
.
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FUNÇÕES GERAIS
Atendendo uma chamada
Quando você recebe uma chamada, o telefone toca e a imagem de
um fone aparece na tela. Se a chamada for identificada, o número
(ou nome, se armazenado na sua
agenda) aparece.
1. Abra o flip e pressione a tecla
para atender uma chamada. Se
a opção de atendimento Qualquer Tecla estiver habilitada,
qualquer tecla, exceto a tecla
e a tecla de função direita,
atenderá uma chamada.
2. Finalize a chamada fechando o
flip ou pressionando a tecla
.

Funções gerais

28

NOTA
Você pode atender uma chamada
enquanto navega pelos contatos
ou outras opções do menu. Caso o
aparelho esteja conectado ao PC via
cabo USB, chamadas e mensagens
não estarão disponíveis.

Modo vibratório (Rápido)
O modo vibratório pode ser ativado
pressionando e segurando a tecla
.

Força do sinal
Se você estiver dentro de um prédio, ficar perto de uma janela pode
melhorar a recepção. Você pode
ver a força de seu sinal através do
indicador de sinal (
) na tela do
seu aparelho.
Digitando texto
Você pode digitar caracteres alfanuméricos usando o teclado do
aparelho. Por exemplo, armazenar nomes nos contatos, digitar
mensagens e agendar eventos
no calendário, são funções que
requerem digitação de texto. Os
seguintes modos de texto estão
disponíveis no aparelho.
NOTA
Alguns campos podem permitir apenas um modo de texto (ex., número
de telefone nos campos da lista de
contatos).

Modo T9
Este modo permite digitar palavras
pressionando apenas uma vez
cada tecla para cada letra. Cada

FUNÇÕES GERAIS
tecla do teclado tem mais de uma
letra. O modo T9 automaticamente
compara suas palavras com um
dicionário interno para determinar
a palavra correta, necessitando
assim digitar menos caracteres do
que no modo tradicional ABC.
Modo ABC
Este modo permite digitar letras
pressionando a tecla marcada com
a letra necessária uma, duas, três ou
quatro vezes até a letra aparecer.
Modo 123 (Modo de números)
Digite números utilizando uma tecla por número. Para mudar para
o modo 123 em um campo de
texto, pressione a tecla
até o
modo 123 ser exibido.

teres, você perceberá que o indicador de modo de texto aparecerá
no canto superior direito da tela.
2. Se você desejar alternar os modos,
pressione a tecla
. Os modos
disponíveis serão trocados.
Utilizando o modo T9
O modo T9 permite inserir palavras
facilmente com o mínimo de digitação de teclas.
Assim que você pressiona cada tecla, o aparelho começa a exibir os
caracteres que ele pensa que você
deseja, baseado em um dicionário
interno. Conforme novas letras são
adicionadas, a palavra muda para
representar as mais prováveis escolhidas pelo dicionário.
NOTA
Você pode selecionar uma linguagem T9 diferente no menu de opções
ou pressionando e segurando a tecla
.

Modificando o Modo de Inserção
de Texto
1. Quando você estiver em um campo que permitir a entrada de carac-

1. Quando você estiver no modo T9,
comece a digitar a palavra pressionando as teclas de
a

Funções gerais

Modo de símbolos
Este modo permite inserir caracteres especiais.
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Funções gerais
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e pressione uma tecla por
letra.
A palavra muda conforme as letras são digitadas. Ignore o que
aparece na tela até a palavra
ser digitada corretamente.
Se a palavra estiver incorreta
após ser completamente digitada, pressione a tecla de navegação para baixo uma ou mais
vezes para alternar entre outras
opções de palavras.
Exemplo: pressione
para digitar “Casa”.
Se a palavra desejada não
constar na lista de palavras, adicione-a utilizando o modo ABC.
2. Digite toda a palavra antes de
editar ou apagar uma letra.
3. Complete cada palavra com um
espaço pressionando a tecla
ou a tecla de navegação direita.
Para apagar letras, pressione a
tecla
. Pressione e segure a
tecla
para limpar tudo que foi
digitado.

NOTA
Para sair do modo texto quando não
houver nenhum conteúdo inserido,
pressione e segure a tecla
.O
aparelho retorna para a tela anterior.

Utilizando o modo ABC
Utilize as teclas
a
para
digitar seu texto.
1. Pressione a tecla correspondente a cada letra.
Uma vez para a primeira letra.
Duas para a segunda.
E assim por diante.
2. Para inserir um espaço, pressione a tecla
uma vez. Para
apagar letras, pressione a tecla
. Pressione e segure a
tecla
para limpar tudo que
foi digitado.
NOTA
Consulte a tabela abaixo para mais
informações sobre os caracteres
disponíveis utilizando as teclas.

FUNÇÕES GERAIS
Tecla

Caracteres em ordem de aparição
Caixa baixa
. , ? !‘“ 1 - ( ) @ / : _

Caixa alta
. , ? !‘“ 1 - ( ) @ / : _

abc2áàâãç

AB C 2 Á À Â Ã Ç

def3éê

DEF3ÉÊ

ghi4í

GHI4Í

jkl5

JKL5

mno6óôõ

MNO6ÓÔÕ



pqrs7

PQRS7



tuv8úü

TUV8ÚÜ

wxyz9

WXYZ9

Espaço 0 (Segure)

Espaço 0 (Segure)



Utilizando o modo 123 (números)
O modo 123 permite digitar números
em uma mensagem de texto (um
número de telefone por exemplo).
Pressione as teclas correspondentes aos dígitos antes de voltar
manualmente ao modo de texto.
Utilizando o modo de símbolos
O modo de símbolos permite inserir vários símbolos ou caracteres
especiais.
Para inserir um símbolo pressione
a tecla
. Utilize as teclas de
navegação para deslocar-se entre
as opções disponíveis e o teclado
alfanumérico para selecionar o
símbolo desejado e pressione a
tecla de função central.

Funções gerais
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FUNÇÕES DE SELEÇÃO E OPÇÕES
Seu aparelho oferece uma variedade de funções que permitem customizar o telefone. Estas funções estão organizadas em menus e sub-menus,
acessados através das duas teclas de função
e
. Cada menu e
sub-menu permite ver e alterar configurações de determinadas funções.
As funções das teclas variam de acordo com a situação; a indicação na
linha inferior da tela logo acima das teclas mostra a função atual.

Funções de seleção e opções
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As funções das teclas são indicadas logo
acima nos cantos inferiores da tela.

MENU DURANTE A CHAMADA
Seu aparelho possui várias funções de controle que você pode
utilizar durante a chamada,
pressionando a tecla de função
esquerda (Opções).
Durante uma chamada
O menu exibido na tela durante
uma chamada é diferente do menu
exibido na tela inicial, e as opções
estão descritas abaixo:

Alternando entre duas chamadas
Para alternar entre duas chamadas, pressione a tecla
ou a
tecla de função esquerda, e então
selecione “Trocar cham.”.
Atendendo uma chamada
Para atender uma chamada quando o aparelho estiver tocando,
pressione
. Você pode receber

Rejeitando uma chamada
Você pode rejeitar uma chamada
sem atendê-la pressionando a tecla
.
Durante uma chamada, você pode
rejeitar uma chamada pressionando a tecla
.
Modo Mudo
Você pode deixar o microfone

Menu durante a chamada

Fazendo uma segunda chamada
(Depende da rede)
Você pode procurar e discar um
número da lista de Contatos para
fazer uma segunda chamada.

o alerta de uma nova chamada enquanto estiver em uma chamada.
Um aviso sonoro tocará e a tela
mostrará que a segunda chamada
espera.
Esta função, conhecida como Chamada em espera, estará disponível dependendo da sua operadora.
Para detalhes de como habilitar ou
desabilitar a função veja “Chamada em espera”.
Se “Chamada em espera” estiver
ativado, você pode deixar a primeira chamada em espera e atender a
segunda, pressionando a tecla de
função esquerda.
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MENU DURANTE A CHAMADA
mudo durante uma chamada
pressionando a opção “Mudo”.
Pressione novamente para voltar
ao modo normal. Quando o
aparelho estiver em modo mudo,
você não pode ser ouvido mas
continuará ouvindo.

Menu durante a chamada
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Tons DTMF durante a chamada
Para ativar tons DTMF durante a
chamada (ex., para usar o telefone
com um painel de controle automático) pressione a tecla de função
esquerda (Opções) seguida por
“Ativar DTMF”. Selecione “DTMF
desligado” para desabilitar tons
DTMF. Normalmente tons DTMF
estão ligados.
Chamadas em conferência
O serviço de conferência permite
ter conversas simultâneas com
mais de uma pessoa, se sua operadora de serviços permitir esta
função. Uma chamada em conferência pode apenar ser ativada
quando você já possui uma chamada em andamento e uma chamada

em espera, e as duas atendidas.
Assim que a chamada em conferência estiver pronta, chamadas
podem ser adicionadas, canceladas ou separadas (removidas das
chamadas em conferências mas
ainda conectadas a você) através
do aparelho que realizou a chamada em conferência. Estas opções
estão disponíveis no menu durante a chamada. O número máximo
de chamadas em uma chamada
em conferência é de 5. Assim que
iniciada, você tem controle da chamada em conferência, e apenas
você pode adicionar chamadas à
chamada em conferência.
Fazendo uma segunda chamada
Você pode fazer uma segunda
chamada durante uma chamada.
Digite o segundo número e pressione a tecla
.
Quando a segunda chamada estiver conectada, a primeira chamada
automaticamente ficará em espera.
Você pode alternar entre chamadas pressionando a tecla
.

MENU DURANTE A CHAMADA
Preparando uma chamada em
conferência
Para preparar uma chamada em
conferência, coloque uma chamada em espera e enquanto a
chamada ativa estiver ligada, pressione a tecla de função esquerda
e selecione a opção “Unir as chamadas”

Adicionando chamadas à chamada
em conferência
Para adicionar uma chamada à
uma chamada em conferência,
pressione a tecla de função es-

Chamada privada em uma chamada em conferência
Para ter uma chamada privada
com uma pessoa a partir de uma
chamada em conferência, pressione a tecla de função esquerda (Opções), selecione a opção “Cham.
em conferência”, logo “Chamada
privada”, selecione o número que
deseja e pressione a tecla de função esquerda (OK). As outras chamadas entrarão automaticamente
em espera.
Finalizando uma chamada em conferência
Chamadas em andamento de uma
chamada em conferência podem
ser finalizadas pressionando a tecla
.

Menu durante a chamada

Ativar uma chamada em conferência em espera
Para ativar uma chamada em conferência em espera pressione a
tecla
, ou pressione a tecla
de função (Opções) e selecione a
opção “Em espera” e automaticamente a chamada em conferência
entra em espera. Para retomar,
pressione a tecla de função esquerda (Opções) e selecione a
opção “Recuperar”.

querda e então selecione a opção
“Unir as chamadas” em “Cham. em
conferência”
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ÁRVORE DO MENU
A seguinte ilustração mostra a estrutura disponível do menu e indica:
Número atribuído a cada opção do menu.
Página onde você pode encontrar a descrição da característica.
1. Navegador/WAP (ver página 38)
Página inicial
Favoritos
Intr. endereço
Histórico
Páginas salvas
Configurações
Informação

Árvore do menu
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2. Contatos (ver página 40)
Procurar
Novo contato
Discagem rápida
Grupos
Copiar tudo
Apagar tudo
Configurações
Informações

3. Ferrramentas (ver página 43)
Menu SIM
Favoritos
Alarme
Calculadora
Calculadora de gorjeta
Cronômetro
Conversor de unidade
Horário mundial
Agenda
Calendário
Nota
Tarefa
4. Multimídia (ver página 47)
Câmera
Rádio FM
Gravador de voz

ÁRVORE DO MENU
5. Mensagens (ver página 49)
Nova mensagem
Caixa de entrada
Rascunhos
Caixa de saída
Enviados
Ouvir Caixa Postal
Mensagens de informação
Modelos
Configurações
6. Minha pasta (ver página 55)
Imagens
Sons
Outros
Jogos e Aplicativos

8. Configurações (ver página 60)
Perfis
Data e hora
Idiomas
Tela
Conectividade
Chamada
Segurança
Modo avião
Economia de energia
Reiniciar
Estado da memória

Árvore do menu

7. Chamadas (ver página 57)
Todas as chamadas
Chamadas perdidas
Chamadas recebidas
Chamadas realizadas

Config. de chamada
Duração de chamadas
Informações de dados
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NAVEGADOR/WAP
Navegador/WAP

Navegador/WAP
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Você pode acessar vários serviços
WAP (Protocolo de Aplicação Wireless) tais como notícias e o tempo.
Estes serviços são especialmente
projetados para aparelhos celulares e eles são mantidos pelos provedores de serviço WAP.
Verifique a disponibilidade, preços
e tarifas dos serviços WAP com a
operadora de rede / provedora de
serviço que você deseja utilizar.
Os provedores de serviço também
lhe oferecem instruções de como
utilizar seus serviços. Uma vez conectado, a página inicial é exibida.
O conteúdo depende do servidor de
serviços. Para sair do navegador a
qualquer momento, pressione a tecla
(End/Terminar) . O aparelho irá retornar à tela principal.
Menu para navegação
Você pode navegar na Internet
usando as teclas do telefone ou o
menu de navegação WAP.
Usando as teclas de navegação
Ao navegar na Internet, as teclas

funcionam diferentemente de quando na modalidade telefone.
Tecla

Descrição

Tecla de
navegação
para cima /
para baixo

Desliza a linha da área
desejada.

Usando o menu de navegação WAP
Há vários menus disponíveis ao navegar na Internet.
Página Inicial
Conecta à página inicial. A página
inicial é o local definido no perfil ativo e não pode ser mudado.
Favoritos
Este menu permite armazenar e
editar o URL de páginas da internet
para um acesso rápido posteriormente.
NOTA
Seu telefone pode ter alguns favoritos
instalados por sites não afiliados
à LG. A LG não autoriza nem se
responsabiliza por estes sites.

NAVEGADOR/WAP

Intr. endereço
Você pode conectar-se diretamente
a um site desejado. Após digitar um
URL específico, pressione a tecla

de navegação central.
Histórico
Exibe as últimas páginas acessadas.
Páginas Salvas
Exibe as últimas páginas salvas.
Configurações
Você pode ajustar o perfil, cache e
segurança para o serviço de internet.
Perfil de rede
Um perfil de rede é a informação da
rede usada para estabelecer uma
conexão com a Internet.
Você pode registrar, apagar e editar
usando o menu opções.
Modo de visualização
Você pode selecionar o modo de
visualização desejado.
Configurar cache
As informações ou serviços acessados são gravados em cache na
memória do aparelho.
Apagar cache
Apaga todos os dados de cache da
memória.

Navegador/WAP

Após ter selecionado o favorito
desejado, as seguintes opções estão disponíveis:
Visualizar: Permite visualizar
as informações do link.
Novo favorito: Permite criar um
novo favorito.
Editar: Permite editar o favorito
selecionado.
Apagar: Apaga o favorito selecionado.
Nova pasta: Selecione para
criar uma pasta nova.
Mover: Move o favorito selecionado para pasta que você
criou.
Copiar: Copia o link para outra
pasta.
Enviar URL via: Permite enviar
URL via SMS.
Apagar vários: Permite apagar
vários links de uma só vez.
Apagar tudo: Apaga todos os
favoritos.
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NAVEGADOR/WAP / CONTATOS
Permitir cache
Habilita ou desabilita a gravação
de dados na memória cache.
NOTA
Cache é uma memória usada para
salvar dados temporariamente.

Configurações de cookies
Verifica se um cookie é usado ou
não.

Navegador/WAP / Contatos
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Segurança
Exibe a lista de certificados que
foram armazenados dentro do seu
aparelho.
Ver imagem
Habilita ou desabilita a exibição
de imagem durante a navegação
WAP.
Java script
Ativa ou desativa o modo Java
script.
Informação
Exibe a informação da versão do
navegador WAP.

Contatos
Procurar
Este menu permite salvar e controlar as informações dos contatos.
Você pode adicionar um contato
novo ou procurar contatos salvos
pelo nome.
1. Selecione “Procurar” e digite o início do nome que deseja encontrar.
2. Após encontrar o nome do contato, pressione a tecla Send/Enviar
para chamá-lo.
3. Se você deseja editar, apagar, ou
copiar uma entrada, pressione a tecla de função esquerda (Opções).
O seguinte menu será exibido:
Novo Contato: Permite criar um
novo contato na agenda (SIM ou
telefone).
Nova Mensagem: Permite escrever mensagens SMS ou MMS
para o contato selecionado.
Apagar: Apaga o contato selecionado.
Editar: Permite editar nome,
número, grupo, toque e foto do

CONTATOS
contato usando a tecla de navegação.
Enviar via mensagens: Permite enviar as informações do
contato via SMS e MMS.
Copiar para SIM / Telefone:
Copia os contatos do SIM para
o telefone ou vice-versa.
Apagar vários: Apaga vários
contatos selecionados.
Número principal: Quando um
contato tem mais do que um número armazenado, selecione o
número usado com mais frequência e salve como principal.
Novo contato
Permite que você adicione um
novo contato. Você pode atribuir ao
contato, um nome, números de telefone, endereço de email, grupos
de chamada, foto, toque, aniversário e nota.

Grupos
1. Os grupos disponíveis serão exibidos: Colega, Família, Amigos, Escola, Não designado, Sem grupo.
2. Selecione o nome do grupo que
você deseja gerenciar e pressione
a tecla de função direita (Opções).
3. Você verá os seguintes menus
sob os grupos predefinidos, exceto
do grupo “Sem grupo”.
Campainha do grupo: Permite

Contatos

Discagem rápida
Permite gravar números de telefone para discagem rápida usando
as teclas de 2 a 9. Você pode cha-

mar o número assinalado apenas
pressionando essa tecla.
1. Abra os Contatos no menu principal.
2. Selecione a opção “Discagem
rápida” e pressione a tecla de função esquerda “OK”.
3. Selecione “Vazio”, depois “Atribuir” e busque um nome na lista de
contatos.
4. Após ter atribuído o número à
discagem rápida, você pode alterar ou apagar a entrada. É possível também fazer uma chamada
ou enviar uma mensagem para
este número.

41

CONTATOS
definir o toque a ser utilizado
quando você recebe uma chamada de um número do grupo.
Ícone do grupo: Permite selecionar um ícone gráfico a ser
exibido quando você receber
uma chamada de um número
do grupo.
Adicionar membro: Adiciona
novo contato ao grupo.
Apagar membro: Apaga um
membro do grupo, mas o mantém nos contatos do telefone.
Remover todos os membros:
Retira todos os membros do
grupo selecionado.
Renomear: Permite alterar o
nome do grupo.
Restaurar tudo: Restaura as
configurações dos grupos.
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Copiar tudo
Copia todos os contatos do cartão
SIM para o telefone ou do telefone
para o SIM. Se um nome é duplicado durante a operação de cópia
é porque a informação está duplicada.

SIM -> Telefone: Copia os
contatos do cartão SIM para a
memória do telefone.
Telefone -> SIM: Copia os contatos do telefone para a memória do cartão SIM (nem todos
os dados serão copiados).
Apagar Tudo
Apaga todos os contatos do cartão
SIM ou telefone.
Pressione a tecla
(End/Terminar) para retornar ao modo de
espera.
Configurações
Visualização
- Telefone & SIM: Permite visualizar os contatos do telefone e SIM.
- Telefone: Somente os contatos
do telefone serão visualizados.
- SIM: Somente os contatos do
cartão SIM serão visualizados.
Informações
Número de serviço
Permite visualizar os números de
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serviços disponíveis e chamá-los
(se suportado pelo cartão SIM e
pela operadora). Tais números
incluem Ambulância, Bombeiros,
Defesa Civil, Polícia, etc.
1.Selecione a opção “Número de
serviço”.
2. O nome dos serviços disponíveis serão mostrados.
3. Use as teclas de navegação
para cima/para baixo para selecionar um serviço. Pressione a tecla
(Send/Enviar).

Meu cartão de visita
Permite visualizar seu cartão de
visita. Caso não tenha salvo um
cartão de visita, selecione a opção
“Novo” para criar um novo cartão
de visita.

Menu SIM
As funções deste menu dependem
da operadora.
Favoritos
Permite armazenar as ferramentas
mais utilizadas...
Alarme
Permite configurar o alarme para
lembrá-lo de um evento ou despertá-lo. Ao adicionar um novo alarme
as seguintes opções estarão disponíveis:
1. Hora: Ajuste a hora que deseja
que o alarme toque.
2. Repetir: Permite escolher o intervalo de repetição do alarme. As seguintes opções estão disponíveis:
• Uma vez: O alarme toca somente
uma vez e é desativado.
• Diário: O alarme toca diariamente
no mesmo horário.
• Seg - Sex: O alarme toca somente
durante a semana no mesmo horário.

Contatos / Ferramentas

Meus números
Você pode indicar seu número de
telefone no cartão SIM (se suportado pelo cartão SIM).

Ferramentas
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• Seg - Sáb: O alarme toca durante
a semana e no sábado no mesmo
horário.
• Sáb. - Dom: O alarme toca somente no final de semana no mesmo horário.
3. Selecione o toque do alarme.
4. Pressione a tecla de função esquerda (Salvar).
Desligar: Desativa o alarme.
NOTA
Se a opção Alarme estiver ligada, o
alarme tocará no horário programado
mesmo quando o telefone estiver desligado. Para parar o alarme, pressione
a tecla de função esquerda (Desligar).

Ferramentas
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Calculadora
Com esta função, você pode usar
o seu telefone como uma calculadora. A calculadora oferece as funções básicas: adição, subtração,
multiplicação e divisão e também
pode ser usada como calculadora
científica.
Usando a calculadora:
1. Insira os números utilizando as

teclas numéricas.
2. Use a tecla de navegação para
selecionar a operação.
NOTA
Para inserir casa decimal, pressione
a tecla
.

3. Para obter o resultado, pressione
a tecla
.
Calculadora de gorjetas
Permite calcular a gorjeta em cima
do valor digitado, podendo alterar
a porcentagem e o número de pessoas que será dividido.
Cronômetro
Permite cronometrar o tempo.
1. Pressione a tecla de função
esquerda (Iniciar), para iniciar o
cronômetro. Pressione a tecla de
função direita (Volta) para marcar o
tempo da volta.
2. Pressione a tecla de função esquerda (Parar), para parar o cronômetro.
3. Pressione a tecla de função direita (Restaurar) para reiniciar o
cronômetro.

FERRAMENTAS
Conversor de unidade
Permite converter uma medida
qualquer em outra unidade. Há 7
tipos de conversão: Comprimento,
Área, Peso, Moeda, Temperatura,
Velocidade e Volume.
1. Você pode selecionar um dos
sete tipos de unidade pressionando as teclas de navegação.
2. Selecione o valor padrão usando as teclas de navegação.
3. Selecione a unidade que você
quer converter pressionando as teclas de navegação para cima/para
baixo.
4. Você pode verificar o valor convertido. É possível entrar com um
número decimal pressionando a
tecla
.

Agenda
Calendário
Ao acessar este menu, um calendário aparece. Um cursor quadrado é mostrado no dia atual. Você
pode mover o cursor para outro dia
usando as teclas de navegação. A
data com um sublinhado azul indica
compromisso para esse dia. Se assim especificado, o telefone soará
um alarme para lembrá-lo de um
compromisso específico.

Ferramentas

Horário mundial
Permite ver o horário em diferentes
cidades ao redor do mundo de acordo com o Horário do Meridiano de
Greenwich (GMT) usando as teclas
de navegação esquerda/direita. A
cidade, data e horário atuais serão

exibidos na tela. Para selecionar a
cidade em que você está, siga as
instruções:
1. Pressione a tecla de função direita (Opções) e selecione “Mudar
cidade”, escolha a cidade desejada,
logo após pressione a tecla “OK”.
Caso queira ver as cidades consultando o mapa, selecione a função
“Mapa”.
2. Para adicionar o horário de verão
selecione a opção “Horário de verão ativado” em “Opções”.
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No calendário, você pode usar as
seguintes teclas:
Descrição

Teclas

Teclas de navegação
para cima/ para baixo Semanalmente
Teclas de navegação
esquerda/ direita

Diariamente

Tecla

Anualmente

Teclas
Teclas
Tecla

Ferramentas
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/ Tecla
/

Mensalmente
Hoje

Através da tecla de função esquerda (Opções) é possível ter acesso
às seguintes opções do calendário:
Novo compromisso: Selecione para criar um novo compromisso. É possível criar até 30
compromissos com no máximo
30 caracteres.
Pesquisar: Permite pesquisar
os compromissos salvos no calendário.
Definir feriado: Define uma
data específica como feriado.

Toque do compromisso: Selecione um toque para os compromissos nos quais tenha configurado um alarme.
Ver todos: Permite ver todos os
compromissos.
Ir para data: Vai diretamente
para a data escolhida.
Apagar compromissos: Permite apagar compromissos antigos ou todos os compromissos.
Nota
Você pode adicionar, ver e gerenciar as notas em seu aparelho.
1. Pressione a tecla de função direita (Novo) para criar uma nova nota.
2. Entre com o conteúdo e pressione a tecla de função direita (Salvar)
para guardar a nota.
Tarefa
Permite visualizar, editar e adicionar
tarefas, que são exibidas por ordem
de tempo. As tarefas em progresso
ou concluídas são exibidas e você
pode enviá-las via SMS e MMS.

MULTIMÍDIA
Multimídia
Câmera
Usando o módulo de câmera integrado ao seu aparelho, você pode
tirar fotos digitais. É possível enviar
fotos para outras pessoas e selecionar fotos como papel de parede.
NOTA
Ao usar a câmera, o consumo de
energia aumenta. Se a bateria estiver muito baixa, o uso da câmera
poderá ser prejudicado, favor recarregar a bateria antes do uso.

Antes de tirar fotos, você pode
ajustar as seguintes opções pressionando as opções dispostas na

Multimídia

Para tirar uma foto:
1. Pressione a tecla de navegação
central (Menu), selecione “Multimídia” e então escolha a função Câmera.
2. Enquadre o objeto desejado para
capturar a imagem, e então pressione a tecla de navegação central.

tela ou na tecla de função esquerda
(Opções).
Resolução: Possibilita a você
ajustar o tamanho da imagem
(320x240, 640x480).
Qualidade: Possibilita a você
ajustar a qualidade da imagem
entre Super fina, Fina, Normal.
Ver em tela cheia: Você pode
ajustar o modo de visualização
para ver em tela cheia.
Sequência de disparo: Possibilita tirar múltiplas fotos sucessivamente (Desligado, 3 fotos).
Temporizador: Possibilita a
você selecionar o intervalo de
tempo (Desligado, 3 segundos,
5 segundos, 10 segundos). Então o aparelho tira a foto depois
do tempo especificado.
Ajuste de branco: Permite a
você mudar os ajustes de acordo com o ambiente (Automático, Luz do dia, Incandecente,
Nublado, Fluorescente).
Efeitos: Estão disponíveis 4
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ajustes: Cor, Sépia, Mono, Negativo.
Definições originais.: Sim, Não.
Rádio FM
Permite sintonizar estações de rádio FM.
NOTA
Para melhorar a recepção de Rádio FM, estenda o cabo dos fones
de ouvido que funcionam como
uma antena.

Multimídia
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1. Pressione o número correspondente à estação desejada para armazená-la.
2. Após ter configurado as estações
de rádio, você pode escutar outra
estação pressionando a tecla com
o número correspondente.
3. É possível ajustar a freqüência
e mudar a estação de rádio para
a estação selecionada. Você pode
mudar a freqüência em 0.1MHz de
cada vez com as teclas de navegação (esquerda/direita) e teclas
numeradas. É possível acessar o

menu “Opções” pressionando a tecla de função esquerda
.
Gravador de Voz
Permite gravar notas de voz.
Você pode gravar notas de voz com
no máximo 30 segundos cada.
1. Uma vez que a gravação é começada, o tempo decorrido será
mostrado.
NOTA
Se todas as posições de notas estão
cheias, você deve apagar uma nota
antiga antes de gravar uma nova.

2. Para terminar a gravação, pressione a tecla de navegação central
“OK”.

MENSAGENS
Mensagens

Mensagens

Nova mensagem
Você pode escrever e editar mensagens de texto.
1. Digite sua mensagem usando o
Modo T9 ou modo ABC manual.
2. Após o término da mensagem,
selecione a opção desejada pressionando a tecla de função esquerda (Opções).
As seguintes opções estão disponíveis.
Inserir
- Símbolo: Você pode inserir
símbolos variados. Selecione
o símbolo desejado utilizando
as teclas de navegação para
cima/baixo e o teclado numérico.
- Imagem: Você pode selecionar uma imagem gráfica utilizando as teclas de navegação.
É possível visualizar a imagem
selecionada pressionando a
tecla de navegação esquerda (Ver). Se você pressionar
(Cancelar) na tecla de navega-

ção direita, o menu voltará para
a tela anterior.
- Animação: Você pode anexar
uma animação em uma mensagem.
- Sons: Você pode inserir arquivos de som.
- Modelo de texto: Você pode
usar modelos de texto já existentes no aparelho.
- Contato: Você pode consultar um de seus contatos e introduzí-lo a mensagem.
- Meu cartão de visita: Você
pode inserir um cartão de visita criado.
Salvar como Rascunho: Armazena mensagens nos Rascunhos.
Modo de entrada de texto:
Permite alterar o modo de texto.
Configurações: Pode-se alterar configurações como Período de validade, Relatório de entrega, Responder pelo mesmo
centro de mensagens.
Configurações de entrada de
texto: Altera as opções de texto
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como Idioma de entrada de texto, Completar próxima palavra
T9, Adicionar palavra T9.
Cancelar: Se você pressionar
Cancelar enquanto digita uma
mensagem, você cancela a digitação e retorna ao menu “Nova
mensagem” sem salvá-la.

Mensagens
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Caixa de entrada
Você receberá um aviso quando
novas mensagens forem recebidas
em seu aparelho. As mensagens
recebidas serão armazenadas na
caixa de entrada e você poderá
identificá-las por ícones.
As seguintes opções estão disponíveis:
Responder: Responde a mensagem ao remetente.
Salvar informações de contato: Possibilita salvar as informações contidas na mensagem.
Apagar: Apaga a mensagem
atual.
Encaminhar: Encaminha a
mensagem selecionada para
outro destinatário.

Informações: Exibe as informações da mensagem.
Apagar vários: Permite apagar
várias mensagens de uma só
vez.
Apagar lidas: Apaga todas as
mensagens lidas.
Apagar tudo: Apaga todas as
mensagens.
Rascunhos
Você pode ver as mensagens armazenadas em rascunhos. As mensagens de rascunhos são listadas
com data e hora de quando foram
armazenadas.
Opções disponíveis:
Editar: Permite modificar a
mensagem selecionada.
Apagar: Apaga a mensagem
selecionada.
Informações: Exibe as informações da mensagem.
Apagar vários: Apaga várias
mensagens de uma só vez.
Apagar tudo: Apaga todas as
mensagens da pasta.

MENSAGENS
Enviados
Este menu permite que você conserve as mensagens enviadas
com sucesso. É possível verificar a
data/hora do envio e o conteúdo da
mensagem.
As seguintes opções estão disponíveis.
Encaminhar: Encaminha a
mensagem selecionada para
outro destinatário.
Apagar: Apaga a mensagem
selecionada na lista.
Informações: Exibe as informações da mensagem.
Apagar vários: Permite apagar
várias mensagens de uma só
vez.
Apagar tudo: Apaga todas as
mensagens da pasta.
Ouvir caixa postal
Este menu permite uma rápida maneira para acessar sua caixa postal
(se fornecido pela rede). Antes de
usar, digite o número fornecido por
sua operadora para acessar este
serviço.

Mensagens

Caixa de saída
Exibe a lista e conteúdo das mensagens que por algum motivo ou
erro ainda não foram enviadas. É
possível verificar se a transmissão
foi bem sucedida.
Após enviar uma mensagem com
sucesso, a mensagem será movida
para a pasta “Enviadas”.
As seguintes opções estão disponíveis.
Reenviar:
Permite realizar
uma nova tentativa de envio da
mensagem.
Apagar: Apaga a mensagem
selecionada.
Editar: Permite modificar a
mensagem selecionada (somente para mensagens que
falharam).
Informações: Exibe as informações da mensagem.
Apagar vários: Apaga várias
mensagens de uma só vez.
Apagar tudo: Apaga todas as
mensagens da pasta.
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O serviço pode já estar disponível,
para verificar a caixa postal, pressione e segure a tecla
.
Quando uma nova mensagem é
recebida, o símbolo
ficará
exibido na tela. Verifique com sua
operadora a disponibilidade destes
serviços.

Mensagens

52

Mensagens de informação
O serviço de informação são mensagens de texto enviadas pela
rede aos usuários. Ele fornece informações gerais tais como meteorologia, notícias de trânsito, táxis,
farmácias e preços de ações. Cada
tipo de informação é associado com
um número, que pode ser obtido
junto à sua operadora. Ao receber
uma mensagem informativa, uma
mensagem pop-up indicará o recebimento ou a mensagem será
exibida diretamente. Em modo de
espera, as seguintes opções estão
disponíveis:
Ler
Ao receber uma mensagem informativa, selecione esta opção para
exibir seu conteúdo.

Assuntos
Ver lista: Visualiza mensagens
informativas que você adicionou.
Pressione a tecla de função esquerda (Opções), para editar ou
apagar a categoria de mensagens que você adicionou.
Lista ativa: Ativa ou desativa
os números de serviço para recebimento de mensagens.
Modelos
Você tem 8 modelos de texto prédefinidos na lista. É possível ver e
editar os modelos de mensagens
ou criar novas mensagens.
Modelos de texto
- Preciso falar com você.
- Estou com saudades.
- Ligarei mais tarde.
- O que tem pra fazer hoje?
- Vamos sair hoje?
- Desculpe, estou atrasado.
- Ligarei depois da reunião
- Feliz aniversário!
As seguintes opções estão disponíveis:

MENSAGENS
Novo: Permite criar um novo
modelo.
Enviar via mensagens: Permite que você envie o modelo
selecionado através de SMS ou
MMS.
Apagar: Apaga o modelo selecionado.
Editar: Permite escrever uma
nova mensagem ou editar o
modelo selecionado.
Apagar tudo: Permite apagar
todas as mensagens modelo.
Configurações

Mensagem multimídia
Prioridade: Define a prioridade
da mensagem.
Assunto da mensagem: Permite definir um assunto para a
mensagem.
Duração do slide: Define a duração de cada página ao escrever a mensagem.
Período de validade: Permite
definir o tempo que você deseja que as mensagens sejam
armazenadas no centro MMS

Mensagens

Mensagem de texto
Centro de SMS: Permite alterar
o número do centro de mensagens.
Tipo de mensagem: Texto,
Voz, Fax, X.400, E-mail.
Normalmente o tipo de mensagem é definido como texto.
Você pode converter para outros formatos. Entre em contato
com sua operadora para maiores detalhes desta função.
Período de validade: Permite

definir o tempo que você deseja
que as mensagens sejam armazenadas no centro SMS, enquanto procuram ser entregues.
Relatório de entrega: Permite
ativar ou desativar esta função.
Quando esta função está ativa,
a rede informa se a sua mensagem foi entregue.
Responder pelo mesmo centro de mensagens: Permite
responder para o mesmo número e cobrar o custo da resposta
da sua conta de telefone.
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enquanto procuram ser entregues.
Relatório de entrega: Permite
ativar ou desativar esta função.
Quando esta função está ativa,
a rede informa se a sua mensagem foi enviada com sucesso.
Relatório de leitura: Permite
saber se a mensagem foi lida
ou não.
Download automático: Ativa
ou desativa o recebimento automático de mensagens.
- Baixar sem perguntar: As
mensagens são baixadas automaticamente.
- Perguntar sempre: Requer
uma confirmação para baixálas.
- Apenas rede doméstica: As
mensagens são baixadas apenas quando você estiver dentro
de sua área de registro.
Centro de mensagem: Configura o aparelho para acessar o
serviço.
Tipos de mensagens permitidas: Exibe a lista de arquivos

permitidos para envio.
- Pessoal: mensagem pessoal
- Publicitária: uso comercial
- Informativo: informação necessária.
Caixa postal
Caso sua operadora ofereça o
serviço de caixa postal, você pode
definir o número de acesso para
discagem. Quando uma nova mensagem é recebida o ícone é exibido
na tela. Verifique com sua operadora a disponibilidade deste serviço.
Serviço de mensagens (Mensagens Push)
Você pode ajustar a opção se você
receberá a mensagem ou não.
Receber: Com essa opção
você pode habilitar ou desabilitar a opção de receber mensagens push.
Baixar automático: Com essa
opção você pode habilitar ou
desabilitar a opção de download
automático.

MENSAGENS / MINHA PASTA
Minha Pasta
Imagens
Exibe as imagens armazenadas no
aparelho. Extensões suportadas pelo
aparelho: JPG, GIF, BMP, etc.
Opções disponíveis:
Definir como:
- Papel de parede: Define a
imagem como fundo de tela.
- ID de imagem: Salva a foto
como imagem para identificação de contatos.
Enviar via mensagem multimídia: Permite enviar a imagem via MMS.
Apagar: Apaga a foto selecionada.
Mover: Permite mover o arquivo na memória do telefone.
Copiar: Copia o arquivo selecionado na memória do telefone.
Renomear: Altera o nome do arquivo selecionado. Não é possível alterar a extensão do arquivo.
Apagar vários: Permite apagar
mais de um arquivo de uma só
vez.

Mensagens / Minha Pasta

Mensagens de informação
Receber
Ligado: Se você selecionar
esta opção, seu telefone receberá mensagens informativas.
Desligado: Se você selecionar
esta opção, seu telefone não
receberá mensagens informativas.
Alerta
Ligado: Ao selecionar esta
opção, seu telefone receberá
o alerta para recebimento de
mensagens.
Desligado: Ao selecionar esta
opção, seu telefone não receberá o alerta para recebimento
de mensagens.
Exibir automaticamente: Exibe automaticamente as mensagens.
Idiomas
Pressione a tecla de navegação
central para definir o idioma. Desta
maneira a mensagem de informação será exibida no idioma selecionado.

55

MINHA PASTA
Nova Pasta: Permite criar nova
pasta para gerenciar suas imagens.
Ordenar por: É possível ordenar os arquivos por nome,
data, e tipo.
Apagar tudo: Apaga todos arquivos de uma só vez.
Visualizar em lista: Exibe o
modo de exibição em lista.
Informações: Exibe informações sobre o arquivo.

Minha Pasta
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Sons
Exibe a lista de sons armazenados
no aparelho.
Opções disponíveis:
Definir como: Permite definir
o som como Campainha, ID do
toque, Toque de mensagem.
Apagar: Apaga o arquivo selecionado.
Mover: Permite mover o arquivo na memória do telefone.
Copiar: Copia o arquivo selecionado na memória do telefone.
Renomear: Altera o nome do
arquivo selecionado. Não é

possível alterar a extensão do
arquivo.
Apagar vários: Permite apagar mais de um arquivo de uma
só vez.
Nova pasta: Cria nova pasta.
Ordenar por: É possível ordenar os arquivos por nome, data,
e tipo.
Apagar tudo: Apaga todos os
sons da lista.
Informações: Exibe informações sobre sobre o arquivo.
Outros
Outros arquivos exceto sons e
imagens, são armazenados nesta
pasta.
Jogos e Aplicativos
Neste menu é possível gerenciar
os jogos e aplicativos Java instalados em seu telefone. Você poderá executar ou apagar aplicativos
baixados além de definir a conexão. Os aplicativos baixados são
organizados em pastas. Java é
uma tecnologia desenvolvida pela

MINHA PASTA / CHAMADAS
Sun Microsystems. Semelhante ao
modo como você faz download de
aplicativos Java, usando o IE ou o
Netscape, o Java MIDlet pode ser
usado pelo telefone celular que
possui esta capacidade. A disponibilidade de aplicativos, jogos e
serviços depende de seu provedor
de serviços. Uma vez baixado, o
aplicativo Java pode ser visualizado no Menu Jogos e Aplicativos.
Jogos
Você pode acessar uma ótima seleção de jogos no seu aparelho.

Perfil de rede
Perfil de rede é a informação de
rede usada para estabelecer uma
conexão com a internet. Você pode
ativar ou adicionar novas contas.

Você pode verificar as chamadas
perdidas, recebidas, e realizadas
somente se a rede suportar identificação de chamadas dentro da
área de cobertura.
O número e nome (se disponível)
são exibidos juntos à data e hora
de cada chamada feita. Você pode
também verificar a duração das chamadas.
Todas as chamadas
Permite visualizar a lista das últimas chamadas perdidas, recebidas e realizadas. Você também
pode:
Enviar uma nova mensagem
SMS ou MMS a este número.
Salvar o número como novo
contato ou adicionar a contato
existente.
Apagar o número da lista.
Editar o número da lista.
Apagar múltiplos números da
lista.
Apagar tudo da lista.

Minha Pasta / Chamadas

Aplicativos
Quando o menu de Aplicativos
é selecionado, a tela de carregamento do Java é exibida. Você
pode selecionar e facilmente acessar outras aplicações neste menu.
Para maiores detalhes, favor contatar sua operadora de serviços.

Chamadas
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Chamadas perdidas
Permite visualizar a lista com as
últimas chamadas que chegaram
ao aparelho, mas não foram atendidas. Você também pode:
Enviar uma nova mensagem
SMS ou MMS a este número.
Salvar o número como novo
contato ou adicionar a contato
existente.
Apagar o número da lista.
Editar o número da lista.
Apagar múltiplos números da
lista.
Apagar tudo da lista.

Chamadas
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Chamadas recebidas
Permite visualizar a lista com as últimas chamadas que chegaram ao
aparelho. Você também pode:
Enviar uma nova mensagem
SMS ou MMS a este número.
Salvar o número como novo
contato ou adicionar a contato
existente.
Apagar o número da lista.
Editar o número da lista.

Apagar múltiplos números da
lista.
Apagar tudo da lista.
Chamadas realizadas
Permite visualizar a lista com as
últimas chamadas realizadas (estabelecidas ou tentativas). Você
também pode:
Enviar uma nova mensagem
SMS ou MMS a este número.
Salvar o número como novo
contato ou adicionar a contato
existente.
Apagar o número da lista.
Editar o número da lista.
Apagar múltiplos números da
lista.
Apagar tudo da lista.
Config. de chamada
Verifique os itens Desvio de chamadas, Restrição de chamada,
Enviar meu número, Rediscagem automática, Modo de atendimento, Alerta de minuto, Chamada em espera e Enviar tons
DTMF nas páginas 62, 63 e 64.
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Duração de chamadas
Permite visualizar a duração das
chamadas recebidas e realizadas.
Você também pode zerar os contadores.
As seguintes opções estão disponíveis:
Última chamada: Duração da
última chamada.
Chamadas realizadas: Duração
das chamadas realizadas.
Chamadas recebidas: Duração
das chamadas recebidas.
Todas as chamadas: Tempo total de conversação das chamadas realizadas e recebidas desde que o contador foi zerado.

Dados WEB
Informa o volume de dados trocados pelo WAP.

Total de dados
Informa o volume total de dados
trocados pelo WAP e pelo dispositivo externo.

Chamadas

Informações de dados
Você pode verificar a quantidade
de dados transferidos através da
rede junto à opção “Dados Web’’.
Igualmente, você também pode ver
quanto tempo você está online.

Chamada de dados
Informa o volume de dados com
GPRS usando um dispositivo externo tal como uma porta serial.
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Perfis
Você pode configurar os sons do
seu telefone utilizando o menu
Perfis.
Campainha: Possibilita selecionar a campainha que será
usada como toque.
Volume: Permite controlar o
volume da Campainha, Chamada, Multimídia e Teclado.
Alerta de mensagem: Pemite
configurar o som que será usado quando receber uma mensagem.
Tipo de alerta: Selecione o
tipo de alerta para Campainha,
Alerta de mensagem e Outros
toques de alerta.
Aumentar campainha: Permite ligar ou desligar a função.
Campainha ao Ligar/ Desligar: Permite ligar ou desligar
o som que é emitido quando o
telefone é ligado ou desligado.

Data e Hora
Ajusta funções relacionadas à data
e hora.
Definir data
Permite ajustar a data atual.
Formato da data
Permite ajustar o formato da data
entre: AAAA/MM/DD,
DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA.
(D: Dia/M: Mês/A: Ano)
Definir hora
Permite ajustar a hora.
Formato de hora
Ajusta o formato da hora, que pode
ser 12 horas ou 24 horas.
Atualização automática
Ativa a atualização automática de
data e hora pela rede de acordo
com o fuso horário atual.
Idiomas
Permite alterar o idioma a ser exibido no aparelho. Esta mudança
ocorre também no idioma usado
na digitação.
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Tela
Papel de Parede
Esta opção permite a alteração da
imagem de fundo (papel de parede)
para o modo de espera.
1. Conheça a lista utilizando as
teclas de navegação esquerda ou
direita.
Você tem várias imagens pré-ajustadas disponíveis. Também é possível selecionar qualquer imagem
transferida da Internet.
2. Pressione a tecla de função direita (Ver) quando a imagem desejada aparecer.
3. Pressione a tecla de função esquerda (Selec.), e a seguir a imagem selecionada será exibida no
modo de espera.

Tipo de fonte de ligação
Você pode selecionar o estilo da
fonte dos números que aparecem
na tela inicial quando você efetua
uma ligação.
Teclas de atalho
É possível ligar ou desligar o atalho
nas 4 direções da tecla de navegação no modo de espera.
Conectividade
Perfil de rede
Permite definir uma rede para registro manual ou automático.
Você pode ajustar o perfil para as
conexões de WAP e MMS.
Seleção de Rede
Normalmente, a seleção da rede é
ajustada como Automático.
Automático: O aparelho seleciona e conecta-se automaticamente a uma rede, mesmo que
ele seja desligado e ligado.

Configurações

Tempo de iluminação
Você pode ajustar o tempo da iluminação da tela.
Lembre-se que a iluminação ativada é um dos fatores que contribui
para a redução no tempo de conversação e espera da bateria.

Brilho
Ajusta o brilho da tela.

61

CONFIGURAÇÕES
Manual: O aparelho exibirá
uma lista com as redes disponíveis. Selecione a rede mais
adequada de acordo com seu
plano e acordos de roaming
de sua operadora. Há a possibilidade de acessar outra rede
caso a primeira opção não esteja disponível.
Redes preferidas: Você pode
definir uma lista com as redes
preferidas para que o aparelho
tente conectar-se primeiro a
elas, antes de tentar conectar-se
a outra rede. A lista é definida de
acordo com as redes pré-definidas.

Configurações
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Conexão GPRS
Se você selecionar ‘’Ligado” e estiver em uma rede que suporte pacotes de dados, o telefone entrará
na rede GPRS e enviará pequenas
mensagens pela rede. Além disto,
o envio e recebimento de dados
como e-mails é mais rápido em
uma conexão de pacotes de dados.
Se você selecionar “Se necessário”,

o telefone iniciará uma conexão de
pacotes somente quando você abrir
um aplicativo ou ação que precise
da função. A conexão GPRS será
fechada assim que não for mais
necessária.
Chamada
Desvio de Chamadas
Quando este serviço da rede está
ativado, você pode direcionar suas
chamadas para outro número de telefone. Para detalhes, contate seu
provedor de serviços.
Opções disponíveis:
Todas as chamadas de voz:
Transfere todas as chamadas
de voz.
Se está ocupado: Somente
quando o telefone está em uso.
Se não há resposta: Transfere
as chamadas de voz quando
você não as atende.
Se não é acessível: Transfere
as chamadas de voz quando o
aparelho estiver desligado ou
fora da área de serviço.
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Chamadas de dados: Transfere todas as chamadas de dados
para um PC com uma conexão.
Chamadas de fax: Transfere
todas as chamadas de dados
para um fax.
Em Opções é possível selecionar:
- Visualizar estado: Permite ver se
a opção está habilitada ou não.
- Desativar: Permite desativar a
opção de desvio selecionada.
- Desativar tudo: Permite desativar todas as opções de desvio de
chamadas.

Enviar meu Número
Definido pela rede: Você pode
enviar seu número dependendo
do serviço de sua operadora.
Ligado: Você pode enviar seu
número para outra pessoa. O
seu número será visto na tela
do destinatário.

Configurações

Restrição de chamada
Este recurso impede que certos
tipos de chamadas sejam efetuadas ou recebidas em seu aparelho.
Esta função exige a senha de restrição de chamadas.
As seguintes opções estarão disponíveis:
Todas realizadas: Nenhuma
ligação poderá ser feita.
Chamadas
internacionais
efetuadas: Nenhuma ligação
internacional poderá ser feita.

Chamadas internacionais efetuadas em roaming: Nenhuma
ligação internacional poderá ser
feita quando o aparelho estiver
em roaming.
Recebidas: Nenhuma ligação
poderá ser recebida.
Recebidas em roaming: Nenhuma ligação poderá ser recebida quando em roaming.
Em Opções é possível selecionar:
- Visualizar estado: Permite ver se
a opção está habilitada ou não.
- Desativar: Permite desativar a opção de restrição selecionada.
- Desativar tudo: Permite desativar
todas as opções de restrição de
chamada.
- Alterar senha: Permite alterar a
senha de acesso.
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Desligado: Seu número não
será exibido.
Rediscagem Automática
Ligado: Com esta função ativada o aparelho redisca automaticamente em caso de erro na
tentativa da chamada. Pressione a tecla
(End/Terminar)
para parar as tentativas de chamada.
Desligado: Seu aparelho não
tentará refazer uma chamada
quando a chamada original não
conectar.

Configurações
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Modo de Atendimento
Somente tecla ‘Enviar’: Com
esta opção, você pode atender
uma chamada pressionando apenas a tecla
(SEND/Enviar).
Qualquer tecla: Esta opção lhe
permite atender uma chamada
pressionando qualquer tecla do
teclado numérico, com exceção
da tecla
(End/Terminar) e
da tecla de função direita.
Abertura de flip: Atende o telefone quando o flip for aberto.

Alerta de Minuto
Esta opção permite que o aparelho
emita um bip a cada minuto durante
a chamada.
Com isso, o usuário pode controlar
o tempo de duração da ligação.
Chamada em Espera
A rede irá notificá-lo de uma nova
chamada recebida quando você
tiver uma chamada em andamento.
Ativar: Permite usar o serviço
de chamada em espera.
Desativar: Bloqueia o uso do
serviço e você não receberá
chamadas em espera.
Visualizar estado: Mostra o estado das chamadas em espera.
Enviar Tons DTMF
Permite o envio de tons DTMF
durante uma chamada ativa para
controlar sua caixa postal ou para
serviços automatizados como bancos e cartões de crédito.
Seleção de operadora
Permite selecionar uma operadora.
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Segurança
Bloquear telefone
Você pode usar o código de segurança para evitar o uso não autorizado de seu aparelho. Ao ligar o
aparelho ele pedirá o código de segurança. Caso selecione o bloqueio
de aparelho ao trocar o cartão SIM,
seu aparelho irá solicitar o código
de segurança somente quando
você trocar seu cartão SIM.
Ativar código PIN
Nesta função você determina se
seu telefone irá solicitar ou não o
código PIN sempre que ele for ligado. Como conseqüência, qualquer
pessoa que não possua o seu código PIN não poderá utilizar o seu
telefone sem o seu consentimento.

Opções disponíveis:
Ligado: Você deve inserir o código PIN toda vez que o telefone for
ligado.

Configuração FDN
Você pode restringir suas chamadas para os números de telefone
selecionados, se suportado pelo
cartão SIM. O código PIN2 é solicitado.
As seguintes opções estão disponíveis:
FDN ligar/desligar: Permite ligar ou desligar a opção.
Lista FDN: Mostra a lista FDN.
NOTA
Nem todos os cartões SIM possuem
um PIN2. Se seu cartão SIM não tiver,
esta opção do menu não aparecerá.

Alterar Códigos
O PIN é uma abreviatura de Número de Identificação Pessoal para
impedir o uso por pessoa não autorizada. Essa função, permite alterar
a senha atual para uma nova. É necessário entrar com a senha atual
antes de especificar uma nova.
Você pode alterar os seguintes có-

Configurações

NOTA
Antes de desativar a solicitação do código PIN, este será solicitado.

Desligado: O telefone conecta diretamente à rede quando você o liga.
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digos de acesso: Código de Segurança, código PIN1 e código PIN2.
Modo avião
Quando habilitado esse modo
desliga as transmissões de radiofreqüência emitidas pelo aparelho,
para que o mesmo possa ser operado dentro de um avião. O telefone não receberá mensagens ou
fará ligacões nesse modo.
Economia de energia
Quando ativado, a energia é economizada enquanto o aparelho
não é utilizado.

Configurações
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Reiniciar
Você pode facilmente restaurar as
configurações de fábrica do aparelho. Para tal, siga as instruções.
1. Selecione “Restaurar tudo” entre
as opções.
2. Insira uma senha de 4 dígitos no
telefone.

NOTA
A senha padrão é 0000.

Restaurar tudo
Permite restaurar a memória do telefone.
Limpar tudo
Permite limpar todo o conteúdo da
memória.
Atenção! Uma vez reiniciadas, as
informações não poderão ser recuperadas!
Estado da Memória
Você pode verificar o espaço livre e
o uso da memória do aparelho ou
do cartão SIM.

ACESSÓRIOS
Há vários acessórios para o seu telefone celular. Você pode selecionar estas opções de acordo com suas necessidades na comunicação pessoal.
Adaptador de viagem
Este carregador permite que você carregue
a bateria enquanto está longe de casa ou do
escritório. Suporta tomadas padrão U.S. 120 Volt
60Hz. Precisa-se de 4 horas para carregar uma
bateria completamente descarregada.
Carregadores compatíveis: STA-P53BS,
STA-P53MS, STA-P53MR e STA-P53WR.
Bateria Padrão
Baterias compatíveis:
LGIP-431A, LGIP-431A/A e LGIP-431S/L.
Fone de ouvido
É conectado ao seu aparelho, permitindo a operação
com as mãos livres. Inclui fone de ouvido, microfone
e tecla integrada para atender/terminar chamadas.

Obs: As fotos dos acessórios são meramente ilustrativas e podem ser diferentes dependendo do modelo.

Acessórios

NOTA
Sempre utilize acessórios originais LG.
A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.
Acessórios podem ser diferentes em regiões diferentes; favor checar com sua
operadora regional de serviços para maiores informações.
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TERMO DE GARANTIA LIMITADA
1. A GARANTIA COBRE:
A LGESP oferece a você garantia
limitada de que a unidade anexa e
seus acessórios estarão livres de
defeitos de materiais ou fabricação, de acordo com os seguintes
termos e condições:
1.1) A garantia legal para os produtos é de (90) noventa dias contados a partir da data da compra
do produto.

Termo de garantia limitada
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1.2) Junto à garantia legal, a
LGESP garante os produtos no
prazo estipulado, como segue:
Telefone celular: (270) duzentos
e setenta dias.
Carregador de bateria: (270) duzentos e setenta dias.
Bateria: (90) noventa dias.
1.3) A garantia legal limitada se
aplica somente aos usuários que
adquiriram o produto no Brasil.
1.4) É necessário apresentar a nota

fiscal em caso de manutenção para
comprovar a origem do aparelho.
ATENÇÃO: Caso seja necessário fazer a atualização do software
ou manutenção de seu celular,
alertamos que há risco de perder
os dados gravados na memória de
seu aparelho (Agenda, Contatos,
Memória, Mensagens, Imagens e
Sons de Download).
2. O QUE ESTA GARANTIA NÃO
COBRE:
2.1) Defeitos ou danos causados
pelo uso indevido do produto.
2.2) Defeitos ou danos oriundos
do uso anormal, condições anormais, uso impróprio, exposição à
umidade, modificações não autorizadas, conexões não autorizadas,
consertos não autorizados, MAU
uso, negligência, abuso, acidente,
alteração, instalação imprópria,
ou outros atos não causados pela
LGESP, incluindo danos causados
por despacho, fusíveis defeituosos,
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alimentos ou líqüidos derramados
sobre o aparelho.

2.9) Produtos consumíveis (como
fusíveis).

2.3) Quebra ou dano de antenas,
exceto aqueles causados diretamente por defeitos no material ou
fabricação.

2.10) Danos causados por agentes
da natureza (chuva, raios, sol, enchente, maresia,etc.).

2.4) Defeitos ou mau funcionamento não informados ao Serviço de
Atendimento ao Cliente da LGESP
durante o período de garantia.

2.6) Todas as superfícies plásticas
e todas as outras partes expostas
externamente arranhadas ou danificadas devido à utilização imprópria pelo usuário.
2.7) Produtos operados fora dos
índices máximos informados.
2.8) Produtos alugados mensalmente.

ATENÇÃO: Caso seja necessário fazer a manutenção ou
reparo de seu celular, alertamos
que há risco de perder os dados
gravados na memória de seu aparelho (Agenda, Contatos, Memória,
Mensagens, Imagens e Sons de
Download) e a LG Electronics não
se responsabiliza pela perda destas informações.

Termo de garantia limitada

2.5) Produtos com número de fabricação retirados ou danificados,
tornando-os ilegíveis.

3. COMO CONSEGUIR OS SERVIÇOS DE GARANTIA
Para obter os serviços de garantia,
por favor ligue de qualquer lugar
do Brasil para o SAC - Serviço de
Atendimento ao Cliente 4004 5400
Capitais e Regiões Metropolitanas
e 0800 707 5454 para as demais
localidades.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
LG KP152q
Nome Técnico: KP152q.
Terminal Quad-band:
850/900/1800/1900 MHz.
Medidas: 88x47x20 mm
Peso: 81 g.
Tempo de conversação: 180
minutos
Tempo de espera: 200 horas
NOTA
Os tempos de espera e de conversação são os resultados da medição no
laboratório da nossa companhia de
acordo com o ambiente, mas podem
ser diferentes dos do manual do usuário dependendo da forma de uso.

Especificações técnicas
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HOMOLOGAÇÃO ANATEL
Este produto está homologado
pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela
Resolução n°. 242/2000 e atende
aos requisitos técnicos aplicados,
incluindo os limites de exposição
da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos,
magnéticos e eletromagnéticos de
radiofreqüência de acordo com a
Resolução n°. 303/2002.

Taxa de Absorção Específica
(SAR/850): 0,91W/Kg
Taxa de Absorção Específica
(SAR/900): 0,75W/Kg
Taxa de Absorção Específica
(SAR/1800): 0,29W/Kg
Taxa de Absorção Específica
(SAR/1900): 0,40W/Kg
Potência Máxima de Transmissão:
1,88W (GSM 850 MHz), 1,435W
(GPRS 850 MHz), 1,679W (GSM
900 MHz), 1,614W (GPRS 900
MHz), 0,8053W (GSM 1800 MHz),
0,7673W (GPRS 1800 MHz),
1,109W (GSM 1900 MHz), 0,929W
(GPRS 1900 MHz).

1173-08-1003

(01) 07893299723728

ENDEREÇOS
ENDEREÇOS E PATENTES
Produzido por LG Electronics de
São Paulo Ltda.
C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55
I.E.: 688 134 332 111
Av. D. Pedro I, W7777
Área Industrial de Piracangágua ll
CEP 12091-000
Taubaté - SP - Brasil

LGESP

LG Electronics de São Paulo.

ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL
DE TELECOMUNICAÇÕES
www.anatel.gov.br

Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões
Metropolitanas
0800 707 5454 Demais localidades

Homepage

www.lge.com.br

Importante

Endereços

Por favor, não retorne nenhum
produto para o endereço acima,
primeiro entre em contato com o
SAC da LG.

71

REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS
Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada
mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.

Rede autorizada de serviços
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