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.

KP570Q
MANUAL DO USUÁRIO
Este documento é o Manual do Usuário do
telefone KP570Q. 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.

ÍNDICE
INTRODUÇÃO
Introdução.......................................................................................................7
CUIDADOS GERAIS
Informações da FCC sobre a Exposição à RF...................................................8
Operação Próxima ao Corpo Humano.............................................................8
Conformidade com a Sessão 15 Classe B da FCC..........................................9
Bateria.........................................................................................................9
Cuidados com a Bateria.................................................................................10
Descartando a Bateria.............................................................................12
Nível de Carga da Bateria..............................................................................12
Precauções com o Carregador (Adaptador)...................................................13
Cuidados....................................................................................................15
Dicas de Segurança no Trânsito...................................................................16
Indicação de Decibéis................................................................................17
CARACTERÍSTICAS DO KP570
Parte frontal....................................................................................18
Parte lateral....................................................................................19
Parte traseira....................................................................................20
INSTALAÇÃO
Inserindo o cartão SIM e a bateria...................................................................21
Cartão de memória.................................................................................24
ÁRVORE DO MENU
Árvore do menu....................................................................................26
TELA INICIAL
Dicas da tela sensível ao toque.......................................................................................28
Teclas de Atalho.............................................................................................29
Barra de estado.....................................................................................30
Visualizando o estado do telefone...................................................................................31
Utilizando a função Multitarefa.......................................................................................31

Índice

2

CHAMADAS/COMUNICAÇÃO
Fazendo uma chamada de voz.................................................................32
Fazendo uma chamada da sua lista de contatos...........................................................32
Atender e rejeitar uma chamada...........................................................33
Opções Durante a Chamada...........................................................34
Ajustando o volume da chamada...............................................................35
Discagem rápida............................................................................35

ÍNDICE
Fazendo uma segunda chamada...........................................................35
A d e s a t i v a ç ã o d o D T M F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
Exibindo os Registros de chamada...............................................................36
Usando desvio de chamadas...............................................................37
Usando Restrição de chamadas...............................................................37
Alterando a configuração de chamada comum...................................................38
CONTATOS/AGENDA
Procurando um contato...................................................................39
Adicionando um novo contato no telefone......................................................39
Opções de Contato........................................................................40
Criando um grupo.........................................................................40
Alterando as cinfigurações do seu contato....................................................41
Config. da Lista de Contatos...........................................................................41

CÂMERA
Tirando uma rápida fotogradia......................................................................................51
Depois de ter tirado a sua foto......................................................................................51
Conhecendo o visor......................................................................................52
Ajustar a exposição......................................................................................53

Índice

MENSAGENS
Mensagens....................................................................................43
Enviar uma mensagem..........................................................................................43
Introduzir texto........................................................................................44
Modo T9......................................................................................................44
Abc manual.........................................................................................44
Teclado..............................................................................................44
O reconhecimento da escrita manual..........................................................45
Alfabeto..............................................................................................45
Comandos.........................................................................................46
Sinais de Pontuação..........................................................................46
Números..................................................................................46
Caracteres acentuados..................................................................47
Configurando o seu e-mail......................................................................47
Para Gerenciar suas mensagens......................................................................48
Usando modelos.........................................................................................48
Usando emoticons..........................................................................48
Mudando as configurações das mensagens de texto...............................................49
Mudando as configurações das mensagens multimídia................................................49
Mudando as outras configurações......................................................................50

3

ÍNDICE
Usando as configurações avançadas..........................................................................53
Visualização das Configurações......................................................................................53
Mudando o tamanho da imagem......................................................................................54
Escolhendo um efeito de cor......................................................................................55
Exibindo suas fotos salvas..........................................................................55
CÂMERA DE VÍDEO
Gravando um vídeo rápido.......................................................................................56
Depois de gravar seu vídeo.......................................................................................56
Conhecer o visor.......................................................................................57
Ajustar a exposição.......................................................................................58
Usando as configurações avançadas............................................................................58
Visualização de Configurações.......................................................................................58
Assistindo os vídeos salvos.......................................................................................59
SUAS FOTOS E VÍDEOS
Exibindo suas fotos e vídeos.................................................................................................60
Usando o zoom ao visualizar um vídeo ou foto...............................................................60
Ajustando o volume quando assistir um vídeo..............................................................60
Capturar uma imagem de um vídeo............................................................................61
Exibindo suas fotos como uma apresentação de slides...........................................61
Editando suas fotos........................................................................................62
Adicionando um efeito a uma foto.................................................................................63
Cortando a duração do seu vídeo.......................................................................................63
Unir dois vídeos.......................................................................................64
Juntar uma fotografia com um vídeo...............................................................................64
Outras opções de edição.................................................................................64

Índice

4

ENTRETENIMENTO/MULTIMÍDIA
Minha pasta/Play...............................................................................................65
Imagens.........................................................................................65
Opções de Menus Imagens.........................................................................................65
Usando uma imagem.........................................................................................65
Imprimindo uma imagem.........................................................................................66
Mover ou copiar uma imagem.........................................................................................66
Utilizando a opção Apresentação de slides......................................................................66
Sons.........................................................................................................67
Usando um som........................................................................................................67
Vídeos.............................................................................................67
Usando as opções de menus do vídeo....................................................................67
Jogos e Aplicativos.........................................................................................68
Jogando um jogo.........................................................................................68

ÍNDICE
Documentos.........................................................................................68
Transferir um arquivo para o seu aparelho.................................................................68
Outros....................................................................................................68
Criando um filme....................................................................................................69
Música....................................................................................................70
Transferir música para o seu aparelho.....................................................................70
Reproduzir uma música...............................................................................................71
Usando opções enquanto ouve música................................................................71
Criando uma lista de músicas................................................................72
Editando uma lista de reprodução................................................................72
Excluindo uma lista de reprodução................................................................73
Utilizar o rádio..............................................................................73
Pesquisando estações...................................................................................73
Reiniciando canais...............................................................................74
Ouvir rádio......................................................................................74
ORGANIZADOR
Adicionando um evento à sua agenda......................................................................75
Alterando a visualização de sua agenda predefinida......................................................75
Adicionando um item à sua lista Tarefas............................................................................76
Compratilhando............................................................................................................76
Adicionando uma nota...........................................................................................76
Utilizando localizador de data.......................................................................................77
Definindo o seu alarme............................................................................................77
Adicionando um memorando com o desenho do painel.......................................78
Gravador de voz............................................................................................78
Uma gravação de som ou voz.........................................................................................79
Enviar a gravação de voz............................................................................................79
Usando a calculadora............................................................................................80
Converter uma unidade............................................................................................80
Utilizar o cronômetro............................................................................................80
Adicionando uma cidade ao tempo mundial...................................................................80

Índice

NAVEGADOR/WAP
Navegador/WAP...........................................................................................81
Acessando a Web.....................................................................................81
Adicionando e acessando os seus sites favoritos.........................................................81
Usando o leitor RSS....................................................................................82
Salvando uma página....................................................................................82
Acessar uma página salva..................................................................................................82

5

ÍNDICE
Exibindo o histórico de seu WAP..........................................................................82
Alterando as configurações do navegador web.............................................................82
Personalizar o seu perfil......................................................................................................83
Mudando sua tela de configurações...........................................................................83
Alterando as configurações do telefone.........................................................................84
Mudando as configurações de conectividade...............................................................85
Usando o gerenciador de memória..................................................................................86
Enviando e recebendo os seus arquivos através de Bluetooth.........................................87
Pareando com outro dispositivo Bluetooth.......................................................88
ACESSÓRIOS
Adaptador de viagem...................................................................................89
Bateria padrão.........................................................................................89
Fone de ouvido com microfone..........................................................................89
TERMO DE GARANTIA LIMITADA
A garantia cobre...................................................................................90
O que esta garantia não cobre.............................................................90
Como conseguir os serviços de garantia.................................................91
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Especificações Técnicas KP570Q...............................................92
Homologação Anatel..............................................................................92
Resolução Anatel....................................................................................92
ENDEREÇOS
Endereços e Patentes................................................................................93
REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS
Rede Autorizada de Serviços..........................................................................................94

Part number: MMBZ0000209

Índice

6

INTRODUÇÃO
INTRODUÇÃO
Parabéns pela compra do avançado
e compacto KP570Q, 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 guia de 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.

BATERIA
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

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.
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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.

Cuidados Gerais
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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

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.

Bateria compatível: LGIP-570A

Cuidados Gerais

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

Não utilize o telefone celular em áreas potencialmente explosivas,
pois o telefone poderá gerar faíscas.
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

Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para
evitar choques elétricos ou fogo.
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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.
Carregadores compatíveis: STA-P52MR, STA-P52WR, STA-P52MS,
STA-P52BS e STA-P52BF.

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 ouvi-lo confortavelmente e
sem distorções.
Também recomendamos evitar a exposição prolongada
a ruídos muito altos.

Cuidados Gerais
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CARACTERÍSTICAS DO KP570

Tecla Ligar/Desligar/Encerrar
Encerra ou rejeita uma chamada.
Liga ou desliga o aparelho.
Pressione uma vez para retornar
à tela principal.

Teclas de Multi-tarefas
Usada para acessar os menus quando está utilizando mais que um menu
ao mesmo tempo.

Características do KP570

18

Tecla de Chamada/Enviar
Disca números de telefone e atende
chamadas recebidas. Através desta
tecla também é possível acessar o
histórico de chamadas quando estiver
na tela principal.

Aviso: Colocar um objeto pesado sobre
o aparelho ou sentar sobre ele enquanto está no
seu bolso pode danificar o LCD do aparelho e o
toque da tela de funções.

CARACTERÍSTICAS DO KP570
Carregador, Cabo USB,
Conector do fone de
ouvido

Entrada de cartão de
memória Micro SD

Dica: Para conectar o Cabo
USB, aguarde até que o
telefone esteja ligado e
registrado na rede.
Tecla de Bloqueio

Tecla de câmera

Características do KP570

Teclas laterais:
Quando a tela está inativa:
Regula o volume do som da
campainha e do Toque.
Durante uma chamada:
Regula o volume da
chamada.

Caneta stylus
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CARACTERÍSTICAS DO KP570

Tampa da bateria

Características do KP570
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Bateria

Entrada do
cartão SIM
Lentes da
Câmera
Externa

INSTALAÇÃO
Instalando o cartão SIM e a bateria
1 Remover a tampa da bateria.
Destrave a tampa da bateria e
retire-a.

Aviso: Não use suas unhas para
remover a bateria.

2 Remover a bateria

Aviso: Não remova a bateria
quando o telefone estiver ligado, pois isto
pode causar danos ao telefone.

Retire a bateria conforme a figura
abaixo.

Instalação
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INSTALAÇÃO

Instalação
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3 Instalar o cartão SIM

4 Instalar a bateria

Deslize o cartão SIM para dentro da
entrada destinada a ele. Certifiquese de que os contatos metálicos do
cartão estão voltados para baixo.
Para remover o cartão SIM, puxeo cautelosamente para a direção
oposta.

Insira primeiro o topo da bateria no
topo do compartimento da bateria.
Certifique-se de que os contatos
metálicos da bateria estão alinhados
com os do telefone. Pressione a base
da bateria até que ela se encaixe na
posição correta.

INSTALAÇÃO
5 Carregando seu telefone
Puxe cuidadosamente a tampa da
entrada do carregador localizada ao
lado do seu KP570. Insira cuidadosamente o conector do carregador no
telefone e conecte-o a uma tomada.
Mantenha o seu KP570 carregando
até que a mensagem informando que
a bateria está carregada apareça
no visor.

Instalação

23

INSTALAÇÃO
Cartão de memória
Instalando um cartão de memória
Você pode expandir o espaço disponível na memória do seu telefone
usando um cartão de memória
MicroSD.
Nota: O cartão de memória é um
acessório opcional.
1 Abra a tampa do compartimento do
cartão de memória do lado direito
do aparelho.
2 Deslize o cartão de memória para
dentro da entrada, até que se encaixe na posição correta. Certifique-se
de que os contatos metálicos estejam
voltados para baixo.

Instalação
3 Recoloque a tampa do compartimento.
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Formatando o cartão de memória
Se o seu cartão de memória já estiver formatado, você poderá usá-lo.
Se não estiver, é possível que seja
necessário formatá-lo.
1 A partir da tela principal selecione
, então toque
e escolha Configurações do telefone.
2 Selecione Administrador da memória e escolha Memória externa.
3 Selecione Formatar e confirme
sua escolha.
4 Caso esteja configurada, insira sua
senha. Seu cartão será formatado e
estará pronto para o uso.
Dica! Para alterar o local de armazenamento de dados padrão, abra o
Administrador da memória, a partir do
menu de configurações do aparelho,
e selecione Definições de armazenamento principal.

INSTALAÇÃO
Transferindo seus contatos
Para transferir os contatos de seu
SIM para o telefone:
1 A partir da aba Chamadas, selecione
e escolha Configurações.
2 Toque em Copiar.
3 Escolha Do SIM para o aparelho.
4 Escolha Selec. tudo ou escolha
nome a nome e toque em Copiar

Instalação
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ÁRVORE DO MENU
Toque
na tela inicial para abrir um menu principal. A partir daqui, pode
acessar outros menus: Chamadas/Comunicação, Entretenimento/Multimídia, Utilitários e Configurações.
Alguns ícones podem ter a aparência ou nome diferente de acordo com a
operadora escolhida.

Chamadas/Comunicação
Discagem
Discagem rápida
Contatos/Agenda

Árvore do Menu
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Entretenimento/Multimídia
Galeria
Minha pasta/Play
Câmera

Regist. de chamadas/
Chamadas

Câmera de vídeo

Nova mensagem

Estúdio Muvee

Novo e-mail

Música

Mensagens

Rádio FM

ÁRVORE DO MENU

Configurações

WAP/Navegador

Perfis

Organizador

Tela

Alarmes

Config. do telefone

Gravador de Voz

Config. de chamadas

Painel de desenho

Configurações de toque

Ferramentas

Bluetooth

Menu SIM

Conectividade

Árvore do Menu

Utilitários
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TELA INICIAL
A partirda tela inicial do seu KP570
você pode acessar as opções do
menu, fazer uma chamada rápida e
alterar seu perfil, assim como diversas outras tarefas.

Tela inicial
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Dicas da tela sensível ao toque
A tela inicial é um ótimo lugar para
acostumar-se com a tela sensível
ao toque.
Para selecionar um item, toque no
ícone com precisão. Seu KP570 vai
vibrar ligeiramente quando se reconhece que você tocou uma opção.
Para percorrer as listas, toque o
último item visível e deslize seu dedo
para cima da tela. A lista irá mover-se
e mais itens serão visíveis.
• Não há necessidade de pressionar com força; o visor é sensível o
bastante para reconhecer um leve
toque.
• Use a ponta de seu dedo para selecionar a opção desejada. Cuidado
para não tocar em outras teclas.
• Quando a luz da tela está desligada,
pressione e mantenha pressionada

a tecla de Desbloqueio/Bloqueio do
lado direito do aparelho para retornar
o aparelho à atividade.
• Não use capas ou proteções no
telefone, pois as partes sensíveis
ao toque não funcionarão se forem
cobertas com qualquer material.
Aviso: Quando um filme de
proteção é colocado sobre a tela
tátil, a sensibilidade do toque pode
ser diminuída.
• Existem dois tipos de tela ociosa.
Deslize o dedo na tela da esquerda
para direita, ou vice-versa, para alterar o tipo de tela de espera.
1 Objeto ocioso - Quando você
tocar em , o painel de ferramentas
e utilitários é exibido.
2 Discagem rápidas ociosa - Quando tocar , a lista de discagem rápida
é exibida. Em ambos os tipos de tela
ociosa, você pode tocar e arrastar.
Em ambos os tipos de tela ociosa,
você pode tocar e arrastar o item que
desejar para a tela principal.

TELA INICIAL
Teclas de Atalho
As teclas de atalho em sua tela inicial fornecem facilidades, pois com um
toque você acessa as funções mais utilizadas.

Toque para abrir a lista de
contatos.
Para procurar o número que
você deseja chamar, insira
o nome do contato usando a
tela sensível ao toque. Você
também pode criar novos
contatos e editá-los.

Tocando neste ícone você
pode acessar o menu de
Mensagens. Neste menu
você pode criar um novo
SMS, MMS ou e-mail, assim
como ver as mensagens recebidas.

Toque para abrir o menu
principal que é separado em
quatro sub-menus. Toque as
abas verticais para ver mais
opções.

Tela inicial

Toque para abrir a tela de Discagem para fazer uma chamada. Digite o número para o
qual você deseja ligar através
do teclado numérico, e pres.
sione a tecla
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TELA INICIAL
Barra de estado
A barra de estado usa ícones diferentes para indicar coisas como
intensidade do sinal, novas mensagens e a autonomia da bateria, bem
como dizer se o Bluetooth ou GPRS
está ativo.
Abaixo se encontra uma tabela que
explica o significado dos ícones que
você poderá ver na barra de estado.

Caixa de entrada de Mensagens
Cheia
Falha no envio de Mensagem
Memória externa
Alarme definido
Perfil normal em uso
Perfil Alto
Silencioso em uso

Ícone

Descrição
Fones de ouvido em uso
Multitarefa
Desvio de Chamadas
Sinal de Rede (número de barras
irá variar)
Sem Sinal de Rede

Roaming

Tela inicial

Em chamada

Modo avião

Bateria Cheia

Bluetooth ativado

Bateria Vazia

Transferência Bluetooth

Nova mensagem SMS

Fone de ouvido Bluetooth

Nova mensagem de Voz
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EDGE em uso

TELA INICIAL
Visualizando o estado do telefone
Toque no topo da tela para visualizar
um resumo do estado do telefone.

Utilizando a função Multitarefa
Pressione a tecla Multitarefa
para
abrir esta função.
A partir daí você pode ver todos os
aplicativos que estão em execução e
acessá-los com um toque.
A partir de qualquer aplicativo, pressione a tecla Multitarefa e selecione Início para voltar à tela inicial sem
sair ou fechar o aplicativo.
Quando você tiver uma aplicação em
execução em segundo plano (por
exemplo, um jogo ou o rádio FM),
vai aparecer na barra de estado.

Tela inicial
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CHAMADAS/COMUNICAÇÃO
Fazendo uma chamada de voz
para mostrar o teclado
1Toque
numérico.
2 Digite o número utilizando o teclado.
.
Para apagar um dígito toque o
3 Pressione a tecla
para dar início
à chamada.
4 Para encerrar a chamada pressione
a tecla
.

Dica! Para digitar + para fazer uma
ligação internacional, pressione e
.
segure a tecla

Chamadas/Comunicação
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Dica! Pressione a Tecla de bloqueio
/ desbloqueio para bloquear a tela
de toque para evitar que chamadas
sejam feitas por engano.

Fazendo uma chamada da sua lista
de contatos
1 Desde a tela de espera toque
para abrir a agenda de endereços.
2 Toque em Nome e insira as primeiras letras do contato que deseja
chamar.
3 A partir da lista filtrada, toque no
contato que deseja chamar e selecione o número que usar, caso você
tenha mais de um salvo.
4 Toque
.

Dica! Você pode pesquisar seus contatos a partir da tela de chamadas.
e escolha Ir para Contatos.
Toque
Percorra os seus contatos ou insira
as primeiras letras de um nome para
filtrar a lista.

CHAMADAS/COMUNICAÇÃO
Atender e rejeitar uma chamada
Quando o aparelho tocar pressione
ou toque
para atender
a tecla
a chamada.
para silenciar o toque.
Pressione
Isso é ótimo se você se esqueceu de
mudar o seu perfil para Silencioso
ou
para uma reunião. Pressione
toque
para rejeitar uma chamada
recebida.

Chamadas/Comunicação
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CHAMADAS/COMUNICAÇÃO
Opções Durante a Chamada

Chamadas/Comunicação
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Dica! Para percorrer uma lista de
opções ou a sua lista de contatos,
toque no último item visível e deslize
seu dedo para cima da tela. A lista irá
mover-se e mais itens poderão ser
visualizados.

para ligar o
Alto-falante – toque
viva voz do telefone
para desligar o
Mudo - toque
microfone de modo que a pessoa
com quem você está falando não
possa ouvi-lo.
Opções - Através dos itens contidos
neste menu, você pode checar suas
mensagens e contatos durante uma
chamada, além de outras opções.
Você também pode encerrar a
chamada através do menu de opções,
selecionando Finalizar chamada.
- Escolha para procurar um contato
durante uma chamada.
- Escolha esta opção para realizar
uma outra chamada durante a atual.
- Escolha para abrir o teclado
numérico para navegar em menus
com opções numeradas. Por exemplo,
ao ligar para centrais de atendimento
ou para outros serviços telefônicos
automativados.

CHAMADAS/COMUNICAÇÃO
Ajustando o volume da chamada
Para ajustar o volume durante uma
chamada, utilize as teclas do lado
esquerdo do aparelho pressionando
para cima ou para baixo.

Chamadas/Comunicação

Discagem rápida
Você pode atribuir um contato para
o qual ligue freqüentemente, a um
número de discagem rápida.
1 Na tela inicial toque
, em seguie selecione Discagem
da toque
Rápida.
2 Sua caixa postal já está configurada
para a para discagem rápida 1. Você
não pode mudar isto. Toque em qualquer outro número para atribuir uma
discagem rápida a um contato.
3 Sua lista de contatos será aberta.
Selecione o contato que deseja atribuir a esse número. Para achar um
contato toque no campo de busca
e digite a primeira letra do nome do
contato solicitado.

Fazendo uma segunda chamada
1 Durante a sua primeira chamada,
toque e digite o número que deseja
chamar.
2 Disque o número ou procure nos
contatos (consulte Fazendo uma
chamada para mais detalhes).
3 Pressione
para fazer a chamada.
4 Ambas as chamadas serão exibidas na tela e sua primeira chamada
ficará em modo de espera.
5 Para alternar entre as chamae escolha Alternar
das, toque
chamada.
6 Para terminar uma ou ambas as
e seleciochamadas, pressione
ne Finalizar chamada seguido por
Chamada ativa, Chamada retida
ou Todas as chamadas.

35

CHAMADAS/COMUNICAÇÃO
Dica! Você pode unir as suas chamadas, selecionando Unir Chamadas.
Verifique se o seu provedor de rede
suporta chamadas em conferência.

Nota: Você será cobrado por cada
chamada que fizer.

Chamadas/Comunicação
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A desativação do DTMF
O DTMF permite que você use
comandos numéricos para navegar
nos menus de chamadas automatizadas. O DTMF se encontra ligado
como padrão.
Para desativá-lo durante uma chamada (para tomar nota de um número,
e selecione
por exemplo) toque
DTMF desligado.

Exibindo os Regist. de chamada/
Chamadas
Toque
, selecione
e escolha
Regist. de chamadas/Chamadas.
Escolha para ver:
Todas - para ver uma lista completa
de todos os números discados, chamadas recebidas e não atendidas.
Realizadas - Ver uma lista de todos
os números discados.
Recebidas - Ver uma lista de todas
as chamadas recebidas.
Perdidas - Ver uma lista de todas as
chamadas perdidas.

Dica! Toque em um único registro de
entrada de chamada para visualizar a
data, hora e duração da chamada.

CHAMADAS/COMUNICAÇÃO
Usando desvio de chamadas
e escolha
1 Toque , selecione
Config. de chamadas.
2 Toque em Desvio de chamadas.
3 Escolha se pretende desviar todas
as chamadas de voz quando a linha
estiver ocupada, quando não existir
resposta ou quando você não está
disponível.
4 Insira o número para o qual você
gostaria de desviar.
5 Toque em Solicitação para ativar.

Dica! Para desativar todos os desvios de chamadas, escolha Desativar tudo no menu de Desvio de
chamadas.

Chamadas/Comunicação

Nota: Há custos para desviar chamadas. Por favor, contate seu provedor
de rede para obter detalhes.

Usando Restrição de chamadas
,selecione
e escolha
1 Toque
Config. de chamadas.
2 Toque em Restrição de chamada.
3 Escolha uma ou todas as opções:
• Todas realizadas
• Internacionais de saída
• Internacionais em Roaming
• Todas recebidas
• Chamada internacional
4 Digite a senha de Restrição de
chamadas. Por favor, consulte a sua
operadora para este serviço.

37

CHAMADAS/COMUNICAÇÃO

Chamadas/Comunicação

38

Alterando a configuração de chamada comum
selecione
e escolha
1 Toque
Config. de chamadas.
2 Toque em Config. Comuns.
A partir daqui você pode alterar as
configurações para:
Cham. rejeitada - Deslize o interruptor para ativar esta função e habilitar
a opção Rejeitar lista.
Você pode tocar na caixa de texto
para escolher a partir de todas as
chamadas, contatos, Grupos, Não
registrado ou Sem ID de chamada.
Toque em Salvar para alterar a
configuração.
Enviar meu número - Escolha se
o seu número será exibido quando
você ligar para alguém.
Rediscagem automática - Deslize o
interruptor para a direita para Ativar
(On) ou para a esquerda para Desativar (Off).
Modo de resposta - Escolha atender ao telefone utilizando a tecla de
enviar ou qualquer tecla.
Alerta de minuto - Deslize o interruptor para a direita para ativar esta
função e ouvir um bip a cada minuto

durante uma chamada.
Modo de resposta Bluetooth –
Escolha o modo de atendimento.
Selecione Viva-voz ou Telefone.
Salvar novo número - Escolha Sim
para pedir para salvar o número
quando receber uma chamada de
um número novo.

Dica! Para percorrer uma lista de
opções ou a sua lista de contatos,
toque no último item visível e deslize
seu dedo para cima da tela. A lista irá
mover-se e mais itens poderão ser
visualizados.

CONTATOS/AGENDA
Procurando um contato
Existem duas formas de buscar um
contato:
A partir da tela inicial
1 Da tela inicial toque
para abrir a
lista de contatos. Selecione o contato
para o qual deseja ligar.
2 Toque
ou pressione a tecla
para iniciar a chamada.
A partir do menu principal
1 Toque
e selecione
.
2 Toque .
3 Você verá uma lista de contatos.
4 Escreva a primeira letra do contato
no campo nome para encontrar
um contato especifico em ordem
alfabética.

Adicionando um novo contato no
telefone
e em segui1 Na tela inicial, toque
da, selecione Adicionar contato.
2 Escolha Salvar em Telefone.
3 Insira o Nome e Sobrenome do seu
novo contato.
4 Adicione até cinco números diferentes por contato.
5 Adicione um endereço de e-mail.
6 Atribua ao contato um ou mais grupos (Sem grupo, Família, Amigos,
Colegas, Escola ou VIP).
7 Você também pode adicionar:
• Toque de Chamada
• Aniversário
• Comemoração
• Página Inicial
• Endereço
• Nome da Empresa
• Cargo
• Endereço Comercial

Contatos/Agenda

Dica! O teclado alfanumérico é
exibido uma vez que você toque no
quadrado branco.

Dica! Para percorrer sua lista de
contatos, toque no último item visível
e deslize seu dedo para cima da
tela. A lista irá mover-se e mais itens
poderão ser visualizados.
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CONTATOS/AGENDA
• Nota
8 Toque em Salvar para salvar o
contato

Contatos/Agenda
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Opções de Contato
Há muitas coisas que você pode
fazer ao ver um contato. Veja como
acessar e usar o menu de opções:
1 Abra o contato que deseja usar.
2 Você pode ligar ou enviar uma
mensagem a este contato.
3 Pressione
para abrir a lista de
opções:
Editar - Alterar qualquer um dos
detalhes do contato.
Apagar - Para apagar o contato. Toque em Sim se você tiver certeza.
Copiar ou mover para o SIM / Telefone - Escolha para mover ou copiar
o contato para o SIM ou aparelho
(dependendo de onde você salvou
inicialmente o contato).
Enviar Via - Para enviar os detalhes
do contato para outra pessoa. Envie
como:
• SMS
• MMS
• E-mail
• Bluetooth.

Criando um grupo
e selecione
.
1 Toque
2 Toque Contatos/Agenda e depois
Grupos.
3 Toque
.
4 Selecione Adicionar grupo.
5 Insira um nome para o novo grupo.
Você pode incluir um toque de chamada para o grupo.
6 Toque em Salvar.

Nota: Se você excluir um grupo, os
contatos que foram atribuídos a esse
grupo não serão perdidos. Eles permanecerão em seus contatos.

CONTATOS/AGENDA
Alterando as configurações do
seu contato
Você pode adaptar as configurações
do contato de modo que sua lista de
endereços esteja adequada às suas
preferências.

Dica! Para percorrer sua lista de
contatos, toque no último item visível
e deslize seu dedo para cima da
tela. A lista irá mover-se e mais itens
poderão ser visualizados.

Config. da Lista de Contatos
Se desejar, defina a Localidade dos
contatos salvos como:
• Telefone
• SIM
• Telefone & SIM
Se desejar, defina a Visualização do
nome dos contatos salvos como:

• Copiar - Copie os contatos de seu
SIM para o celular ou do celular para
o SIM. É possível realizar o processo
selecionando apenas os contatos
desejados, assim como selecionando
todos de uma vez. Para tal, basta
tocar no ícone “Marca tudo” no canto
inferior direito da tela.
• Mover - Esta opção funciona da
mesma forma que Copiar, mas o
contato só será salvo para o local
que você o transferiu. Portanto,
se você mover um contato do SIM
para o celular, ele será excluído da
memória SIM.
• Envie todos os contatos via Bluetooth - Envie todos os seus contatos
para outro dispositivo através do
Bluetooth. Será solicitado para ati-

Contatos/Agenda

1 Da tela inicial toque
e sele.
cione
2 Toque Contatos/Agenda e selecione Configurações.
3 A partir daqui você pode ajustar as
seguintes definições:

• Por Nome
• Por Sobrenome
Se desejar, defina a Tecla de comando rápido como:
• Realizar Chamada de voz
• Enviar Mensagem
• Não exibir
Após realizada as alterações toque
em Salvar.
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CONTATOS/AGENDA
var o Bluetooth se você selecionar
esta opção.
• Cópia de Segurança - Permite
salvar os contatos para que possam
ser recuperados depois.
• Restaurar contatos - Permite
restaurar os contatos salvos como
cópia de segurança.
• Apagar contatos - Apague todos
os seus contatos. Toque Sim se você
tem certeza de que deseja limpar sua
lista de contatos.

Contatos/Agenda
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Ver informações:
1 Na tela inicial toque
e sele.
cione
2 Toque em Contatos/Agenda e
selecione Informação.
3 A partir daí você poderá ver :
• Número de serviços
• Número próprio
• Info. de memória
• Meu Cartão de Visita

Dica! Se você ainda não acrescentou seu cartão de visita, selecione
Meu cartão de visita e insira todos
os seus detalhes, como faria para
qualquer contato. Toque Salvar para
finalizar.

MENSAGENS
Mensagens
Seu KP570 combina SMS, MMS e
e-mail em um menu intuitivo e fácil
de usar.
Existem duas maneiras de entrar no
centro de mensagens:
1 Toque
na tela inicial,
2 Toque
na tela inicial, selecione
e escolha Mensagens.

Atenção: Você será cobrado
pelas mensagens que enviar.

Atenção: Se uma imagem, vídeo ou som é adicionado a um SMS,
será automaticamente convertido em
MMS e você será cobrado pelo envio
de um MMS.

Mensagens

Enviar uma mensagem
, Criar nova msg e em
1 Toque
seguida Mensagem para abrir uma
mensagem em branco.
2 A partir daqui você pode enviar
mensagens. Para enviar um e-mail,
escolha E-mail.
3 Toque em Inserir para adicionar
uma imagem, vídeo, som, modelo, Emoticon, Contato, novo slide,
Assunto e Mais (Cartão de visita,
Evento, Nota, Tarefas ou meu cartão
de visita).
4 Toque em Destinatário e em seguida Para(1) no topo da tela para
introduzir o número do destinatário,
ou toque o ícone de Busca para abrir
a lista de endereços. Você pode
adicionar vários contatos. Quando

terminar, toque em Enviar.
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MENSAGENS
Introduzir texto
Você pode escolher o método de uso
e Método de entrada.
tocando
Toque na tela uma vez e, em seguida,
apa
p
aparecerá
o teclado.
Toque para ativar o texto T9.
Você pode mudar a língua
esc
escrita.
Toque para mudar entre os
números, símbolos e textos do
teclado.
para percorrer os diferentes
Use
tipos de teclado em cada entrada do
modo de texto (por exemplo, maiúsculas ou minúsculas).
Para introduzir um espaço toque
.

Mensagens
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Modo T9
O modo T9 pode ser habilitado
ado ou
.
desabilitado tocando o ícone
O modo T9 utiliza um dicionário embutido para reconhecer palavras que
você estiver escrevendo baseadas
na sequência das teclas que você
toque. Basta tocar que pretende
digitar, e o dicionário utilizar. Por
exemplo, pressione 2, 2, 7, 2 para
escrever a palavra casa.

Abc manual
No modo Abc você deve tocar na
tecla repetidamente para introduzir
uma letra. Por exemplo, para escrever ‘Olá’, toque duas vezes 4,
3, duas vezes, três vezes 5, 5, três
vezes novamente, em seguida, três
vezes 6
Teclado
O modo do teclado pode alterar se o
telefone for posicionado na horizontal
ou vertical.

MENSAGENS
O reconhecimento da escrita
manual
No modo manual você simplesmente
escreve na tela e seu KP570 irá
converter seu manuscrito em sua
mensagem.
Dica: Você poderá achar mais fácil
usar a caneta stylus neste modo,
lembre-se de pressionar levemente
para proteger a sua tela de possíveis
danos.
A tela manuscrita habilita introduzir
letras continuamente sobre a tela
inteira.
Tela de escrita a mão permite introduzir uma letra de cada vez. Existe uma
área separada para introduzir símbolos, números e letras. Duplo quadro
de escrita a mão tem duas caixas de
entrada de letras alternadamente,
para que você possa introduzir as
letras continuamente.

Letra

B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Nota: A maioria das letras pode ser
escrita utilizando diferentes estilos de
escrita. Veja a tabela ao lado. A seta
seleciona se a letra é maiúscula ou
minúscula, e não o estilo da escrita.

Estilo

A

M
N

Mensagens

O reconhecimento da escrita manuscrita traduz estilos em letras,
números ou outros caracteres e exibe
estes caracteres como texto.

Alfabeto
Se você selecionar o modo maiúscula (ABC), as letras que você digitar
serão inseridas como letras maiúsculas mesmo que você escreva em
letras pequenas, e vice-versa.
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MENSAGENS
Sinais de Pontuação

O

Pontuação

P
Q
R

Estilo

Ponto Final

•

At @

@

S
T

Números
ros
Toque
para mudar de entrada de
texto para número.

U
V
W

Número

X

0

Y

1

Z

2
3

Comandos

Mensagens
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Acento

4
Estilo

5

Espaço

6

Voltar

7

Confirmar

8

Mudando o
modo de texto

9

Estilo

MENSAGENS
Caracteres acentuados
Escreva o caractere conforme descrito anteriormente, depois escreva
o acento acima da letra escrita.
Outros caracteres, por exemplo, ö e
ü, seguem o mesmo princípio.
grave
agudo
circunflexo
til
círculo
trema
cedilha

Configurando o seu e-mail
Você pode ficar em contato mesmo
em movimento usando o email em
seu KP570. É rápido e simples de
configurar uma conta de e-mail POP3
ou IMAP4.
Dica! Para percorrer uma lista de
opções, toque o último item visível e
deslize seu dedo para cima da tela. A
lista irá mover para cima e mais itens
serão visíveis.

Mensagens

1 Toque
e
.
2 Selecione Mensagem, em seguida
Configurações.
3 Toque em E-mail, Contas de
e-mail.
4 Toque em Adicionar conta
5 O assistente de configuração irá
ajudá-lo em suas configurações
de email.
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MENSAGENS
Para Gerenciar suas mensagens
Você pode usar a sua caixa de entrada para gerenciar suas mensagens.

Dica! Para percorrer uma lista de
opções, toque o último item visível e
deslize seu dedo para cima da tela. A
lista irá mover para cima e mais itens
serão visíveis.

Mensagens
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1 Toque
então selecione
e
Mensagens.
2 Selecione Mensagens recebidas/
Caixa de entrada.
3 Toque
então escolha:
• Apagar - Para apagar mensagens
selecionadas.
• Criar nova msg - Abre uma nova
mensagem em branco ou email.
• Mover para Minhas pastas - Mova
as mensagens selecionadas para
Minhas pastas.
• Filtro - Visualize sua mensagem
por tipo. Isto agrupará as mensagens
SMS separadamente das MMS.
• Apagar tudo - para apagar todas
as mensagens.

Usando modelos
Criar modelos para as mensagens
SMS e MMS que enviar com mais
freqüência. Você encontrará alguns
modelos já prontos em seu aparelho,
você pode editar estes, se desejar.
1 Toque
em seguida, escolha
Modelos.
2 Escolha Modelos de texto ou
Multimídia. Você pode então tocar
para Adicionar modelo, Apagar
ou Apagar tudo.
3 Toque Adicionar modelo para criar
um novo modelo.
4 Você pode ver os modelos selecionando-os na lista e editar tocando-os
na tela.
Usando emoticons
Para animar as suas mensagens utilizando emoticons. Você encontrará
alguns emoticons mais usados já no
seu aparelho.
1 Toque
em seguida, escolher
Emoticons.
2 Toque
em Adicionar emoticon,
Apagar ou Apagar tudo.

MENSAGENS
Mudando as configurações das
mensagens de texto
As configurações de mensagens
do seu KP570 são pré-definidas
de modo que você pode enviar
mensagens imediatamente. Estas
definições podem ser alteradas em
função de sua preferência
Dica! Para percorrer uma lista de
opções, toque o último item visível e
deslize seu dedo para cima da tela. A
lista irá mover para cima e mais itens
serão visíveis.

Mudando as configurações das
mensagens multimídia
As configurações de mensagens
no seu KP570 são pré-definidas
de modo que você pode enviar
mensagens imediatamente. Estas
configurações podem ser alteradas
em função às suas preferências
então MenToque , selecione
sagens.
Escolha Configurações e MMS.
Você pode fazer alterações em:
• Modo de recuperação - Permite
definir o modo de recuperação
usando a rede doméstica ou em
roaming.
Selecionando “Automático”, você
receberá as mensagens multimídia
automaticamente. Selecionando
“Manual”, você só irá receber uma
mensagem de notificação na caixa

Mensagens

e, em seguida, escolha
Toque
Configurações. Selecione SMS.
Você pode fazer mudanças em:
• Centro SMS - Introduza as informações do centro de mensagens.
• Relatório de entrega - Permite
ativar ou desativar a função de confirmação de entrega. Quando esta
função está ativa, a rede informa se
a sua mensagem foi entregue.
• Período de validade - Permite a
configuração do tempo de validade
que você deseja que as mensa-

gens sejam armazenadas no centro
SMS.
• Tipos de mensagem - Texto, Voz,
Fax, X.400, E-mail.
• Codificação de caracteres - Permite definir o tipo de codificação de
caracteres.
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de entrada e, em seguida, poderá
decidir se fará o download de mensagens multimídia ou não.
• Relatório de entrega - Permite
ativar ou desativar a função de
Confirmação. Quando esta função
está ativa, a rede informa se a sua
mensagem foi entregue ou não.
• Ler resposta - Escolha Solicitar
relatório e/ou Permitir resposta.
• Prioridade - Escolha o seu nível de
prioridade MMS.
• Período de validade - Escolha
quanto tempo a mensagem é armazenada no centro de mensagens.
• Duração do slide - Escolha quanto
tempo seus slides aparecem na
tela.
• Modo de criação - Escolha o seu
modo de criação de mensagem
• Tempo de entrega - Escolha em
quanto tempo uma mensagem é
entregue.
• Perfil MMS - Introduza as informações do centro de mensagens

Mudando as outras configurações
, selecione ConfiguraToque
ções:
para
• Correio de Voz - Toque
verificar o serviço de mensagem
de voz.
Contate o seu operador de rede
para obter mais informações sobre
o serviço.
• Mensagem de serviço - Escolha o
estado de recepção.
• Serviço de informação - Escolha
receber ou bloquear serviços de
informações.

CÂMERA
Tirando uma rápida fotografia
no lado direito
1 Pressione a tecla
do aparelho.
2 O visor irá aparecer na tela.
3 Segurar o aparelho na horizontal,
aponte a lente para o objeto da
foto.
4 Posicione o aparelho para que
você possa ver o objeto de sua foto
na caixa de foco.
5 Quando a câmera focalizar o objeou pressione a caixa
to, pressione
vermelha no canto inferior direito da
tela para capturar a fotografia.

Depois de ter tirado a sua foto
Depois de ter tirado sua foto, ela
será exibida na tela. O nome da
imagem aparece na parte inferior
da tela juntamente com ícones ao
lado direito.

Câmera

Toque para ver a galeria de fotos
salvas.
Toque para enviar a fotografia como uma mensagem, e-mail,
Bluetooth.
Toque o ícone editar para alterar
sua imagem.
Toque para definir a imagem tirada
como papel de parede.
Toque para apagar a foto que
acabou de tirar e confirme tocando
em Sim. O visor irá reaparecer
Toque para tirar outra fotografia
imediatamente.
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CÂMERA
Conhecendo o visor
Quando abrir o modo de câmera,
as seguintes opções estarão disponíveis:

Câmera
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Configurações - Toque neste ícone
para abrir o menu de Configurações.
Modo Câmera - Modo Câmara está
selecionado.
Modo Vídeo - Toque para alternar
entre câmera fotográfica e câmera
de vídeo.
Voltar - Toque aqui para voltar para
a tela inicial.
Galeria - Mostra a galeria de imagens.
Exposição - Ajusta o contraste
da foto.
Modo de Disparo - Configura o
modo de disparo da câmera entre
as opções:Disparo normal ou disparo
contínuo.
Tirando uma foto - Toque para
capturar uma imagem.
para aumentar
Zoom - Toque
para diminuir zoom.
zoom ou

CÂMERA
Ajustar a exposição
A Exposição define a diferença entre
claro e escuro (contraste), de uma
imagem.
Uma imagem com baixo contraste
aparecerá nebulosa, enquanto que
uma imagem com alto contraste
rá muito
m
aparecerá
mais nítida.
1 Toque
.
2 Deslize o indicador de Exposição
ao longo da barra, para configurar o
nível de contraste que deseja.
Usando as configurações avançadas
para
A partir do visor toque
abrir as opções de configurações
avançadas.

Câmera

Visualização das Configurações
• Tamanho - Altere o tamanho da
foto para poupar espaço na memória
ou tirar uma foto predefinida para
o tamanho correto do Contato. Ver
Mudando o tamanho da imagem,
para obter mais detalhes.
• Efeitos de Cor - Escolha um tom
para aplicar a cor da foto que você
está tirando.
• Balanço de brancos - Escolha
entre Auto, Incandescente, Luz do
dia, Nublado ou Fluorescente.
• Modo noturno - Escolha entre
Desligado ou Ligado.
• Temporizador autom. - Selecione
o tempo que a foto vai ser capturada,
Desligado, 3 segundos, 5 segundos,
10 segundos.
• Qualidade - Escolha entre Super
fina, Fina e Normal. Quanto mais
fina, a qualidade da foto, mais irá
aumentar o tamanho do arquivo, o
que significa que você será capaz
de armazenar menos fotografias em
sua memória.
• Modo de Visualização - Escolha
a partir da tela completa ou Imagem
completa. Na tela cheia alguns recor-
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tes da imagem podem ocorrer.
Outras configurações
• Memória - Escolha se pretende
guardar as suas fotos na memória do
aparelho ou na memória externa
• Som do obturador - Escolha um
dos três sons do obturador.
• Tela quadriculada - Escolha
desde Desligado, Cruz Simples ou
Tripartido
• Restaurar configurações - Redefina todas as configurações da
câmera.

Câmera
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Mudando o tamanho da imagem
Quanto mais pixels, maior o tamanho
do arquivo, que por sua vez, ocupa
mais a sua memória. Se você quiser
ter mais fotos no seu aparelho, você
tem que alterar o número de pixels
para tornar o tamanho do arquivo
menor.
1 A partir do visor toque
, no canto
superior esquerdo.
2 Selecione o Tamanho a partir da
Visualização do menu.
3 Selecione um valor de pixel a partir
das opções (3M: 2048 x 1536; 2M:
1600 x 1200; 1M: 1280 x 960; 640 x
480; 400 x 240(w); 320 x 240).

CÂMERA
Escolhendo um efeito de cor
, no canto
1 A partir do visor toque
superior esquerdo.
2 Selecione Efeitos de Cor do menu
de Visualização.
3 Escolha entre as opções de tons
de cor:
Desligado, Preto e Branco, Negativo, Sépia
4 Quando você fizer a sua seleção
o menu de tons de cor pode ser fechado selecionando o ícone Voltar,
localizado no canto superior direito
da tela.
Exibindo suas fotos salvas
1 Você pode acessar sua foto salva
de dentro do modo de câmara. Basta
e sua galeria vai aparecer
tocar
na tela.

Câmera
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CÂMERA DE VÍDEO
Gravando um vídeo rápido
, selecione
e em
1 Toque
seguida Câmera de vídeo.
2 Em alternativa, toque
no visor no
modo de câmera para mudar para o
modo de vídeo. O visor da filmadora
irá aparecer na tela.
3 Segurando o aparelho na horizontal, aponte a lente da câmera em
direção ao objeto do vídeo.
4 Pressione a tecla de captura uma
vez para iniciar a gravação. Ou
pressione o ponto vermelho na parte
inferior direita da tela.
5 Para pausar o vídeo toque
,e
retorne selecionando .
6 Toque
na tela para parar a
gravação

Câmera de vídeo
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Depois de gravar seu vídeo
Uma imagem representando seu
vídeo gravado vai aparecer na tela.
O nome do vídeo aparece na parte
inferior da tela, juntamente com ícones ao lado direito

Toque para reproduzir o vídeo
Toque para enviar o filme como
Mensagem, E-mail ou via Bluetooth.
Toque para editar seu vídeo.
Toque para ver uma galeria de
fotos e vídeos gravados.
Toque para apagar o vídeo que
você acabou de fazer e confirme
tocando em Sim. O visor irá reaparecer.
Toque para filmar outro vídeo.

CÂMERA DE VÍDEO
Conhecendo o visor

Câmera de vídeo

Dica! Você pode fechar todas as
opções de atalho para uma visão
mais clara da tela do visor. Basta
tocar o centro do visor uma vez.
Para recordar as opções toque na
tela novamente.

Configurações - Toque neste ícone
para abrir o menu de configurações.
Modo de vídeo - Modo de vídeo está
selecionado
Tamanho da imagem
Salvando na memória do aparelho
/ memória externa
Voltar - Toque aqui para voltar para
a tela inicial.
Galeria - Mostra sua galeria de
imagens.
Exposição - Ajusta o contraste do
vídeo.
Tamanho do vídeo
Parar gravação
Iniciar gravação
para aumentar o
Zoom - Toque
para diminuir o zoom.
zoom ou
Modo Câmera – Toque neste ícone
para alternar entre o modo câmera e
o modo câmera de vídeo.
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CÂMERA DE VÍDEO
Ajustar a exposição
A Exposição define a diferença entre
claro e escuro (contraste), em uma
imagem. Uma imagem com baixo
contraste aparecerá nebulosa, enquanto que uma imagem com alto
contraste aparecerá muito mais
nítida.
1 Toque
.
2 Deslize o indicador de exposição
ao longo da barra, para configurar o
nivel de contraste que deseja.
Usando as configurações avançadas
para
A partir do visor toque
abrir as opções de configurações
avançadas.

Câmera de vídeo
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Visualização de Configurações
• Tamanho do vídeo - Altere o
tamanho do vídeo para economizar
espaço de memória. As opções
disponíveis são: 320 x 240 e 176
x 144.
• Efeitos de Cor - Escolha um tom
de cor para aplicar ao vídeo que
você está gravando. As opções são:
Desligado, Preto e Branco, Negativo e Sépia.
• Balanço de brancos - O balanço
de brancos garante que qualquer
branco em seu vídeo tenha realismo.
Para ajustar corretamente o equilíbrio
do branco de sua câmera pode ser
necessário determinar as condições
de luz. Escolha entre Auto, Incandescente, Luz do dia, Nublado ou
Fluorescente.
• Qualidade - Escolha entre Super
fina, Fina e Normal. Quanto mais
fina, a qualidade do vídeo, mais irá
aumentar o tamanho do arquivo, o
que significa que você será capaz
de armazenar menos vídeos na
memória de seu aparelho.
• Definir hora - Defina um limite
para a duração do vídeo. Escolha

CÂMERA DE VÍDEO
Sem limite, ou MMS para limitar o
tamanho para ser capaz de enviar o
vídeo como uma MMS.
• Modo de visualização - Escolha a
partir de Tela completa ou Imagem
completa.

Assistindo os vídeos salvos
1 No visor toque .
2 Sua galeria vai aparecer na tela.
3 Toque no vídeo que você deseja ver
e selecione o no centro do vídeo.

Dica! Se você optar por uma duração
MMS, tente escolher uma qualidade
menor de imagem, para permitir mais
tempo para filmar um vídeo.

Câmera de vídeo

Outras configurações
• Memória - Escolha se pretende
guardar os seus vídeos na memória
telef. ou na memória externa.
• Voz - Escolha Com som ou Sem
som.
• Restaurar configurações - Redefinir todas as configurações de câmera
de vídeo.
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SUAS FOTOS E VÍDEOS
Exibindo suas fotos e vídeos
1 Toque
na tela de visualização
de sua câmera.
2 Sua galeria vai aparecer na tela.
3 Toque no vídeo ou foto que deseja
abrir.
4 Para reproduzir o vídeo toque .
Para pausar toque .

Dica! Para eliminar uma
ma foto
f
ou
. Toque
vídeo, abra-o e selecione
em Sim para confirmar.

Usando o zoom ao visualizar um
vídeo ou foto
Para ampliar pressione
repetidamente.
Para diminuir o zoom pressione .
Ajustando o volume quando assistir um vídeo
Para ajustar o volume do áudio de
um vídeo enquanto ele estiver sendo reproduzido, ultilize as teclas de
volume na parte lateral do aparelho.

Suas fotos e vídeos
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SUAS FOTOS E VÍDEOS
Capturar uma imagem de um
vídeo
1 Selecione o vídeo a partir do
qual você gostaria de capturar uma
imagem.
2 Toque para pausar o vídeo sobre
o quadro que você deseja converter
em imagem e toque o icone de
opções para abrir as opções do
menu.
3 Das opções do menu selecione
.
4 A imagem aparecerá na tela, com
o seu nome atribuído.
5 A imagem salva aparecerá na
galeria.

Atenção: Algumas funções não
irão funcionar corretamente se o
arquivo multimídia não foi gravado
no aparelho.

Exibindo suas fotos como uma
apresentação de slides
O modo de apresentação de slides
irá mostrar todas as fotografias na
sua galeria, uma de cada vez como
uma apresentação de slides. Vídeos
não podem ser exibidos como uma
apresentação de slides.

Suas fotos e vídeos

1 Toque na foto que você gostaria de
começar a apresentação de slides
para abrí-la.
2 Selecione .
3 A apresentação de slides vai
começar.
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Suas fotos e vídeos

62

Editando suas fotos
Acessando o menu galeria você
poderá visualizar suas fotos e editalas.
1 No menu Galeria abra a foto que
para abrir
deseja editar e toque
as opções.
2 Toque nos ícones para alterar a
sua foto:
Cortar a foto. Escolha um quadrado ou superfície circular e mova
o dedo em toda a tela para selecionar
a área.
Desenhe alguma coisa sobre sua
foto. Selecione a espessura da linha
a partir das quatro opções e as cores
que você gostaria usar.
Escreva um texto sobre a imagem.
Decore sua foto com carimbos.
Escolha entre os vários carimbos
disponíveis e toque sua foto onde
você quiser.
Permite apagar um desenho ou
linha que foi desenhada.
Salve as alterações que você
fez nas fotos. Escolha para salvar
as alterações do Arquivo original,
ou como um Novo arquivo. Se você

selecionar Novo arquivo digite um
nome de arquivo.
Permite anular a última ação.
Permite adicionar efeitos na
imagem.
Permite adicionar um filtro a sua
imagem.
Permite que sejam feitos ajustes
na imagem.

Toque para voltar para a galeria.

SUAS FOTOS E VÍDEOS
Adicionando um efeito a uma
foto
1 A partir da tela de edição, toque
.
2 Escolha aplicar qualquer uma
das opções de efeitos para alterar
sua imagem de acordo com sua
preferência.
3 Para desfazer um efeito simples.
mente toque em

Cortando a duração do seu vídeo
1 Abra o vídeo que você deseja editar, durante a reprodução toque em
e toque na tela abrir as opções.
2 Selecione
e escolha Recortar.
3 Toque e selecione os pontos
inicial e final usando .
4 Toque Reproduzir corte para
garantir que está satisfeito com o
novo corte.
5 Toque
para salvar as alterações.

Suas fotos e vídeos
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SUAS FOTOS E VÍDEOS
Unir dois vídeos
1 Abra o vídeo que você deseja
editar, durante a reprodução toque
em e toque na tela para abrir as
opções.
2 Selecione
e escolha Unir
vídeo.
3 Seus vídeos salvos serão exibidos.
4 Toque salvar para unir seus vídeos, ou adicione um efeito antes
de salvar.

Suas fotos e vídeos

64

Juntar uma fotografia com um
vídeo
1 Abra o vídeo que você deseja
editar, durante a reprodução toque
em e toque na tela para abrir as
opções.
2 Escolha
e selecione Unir Imagem.
Outras opções de edição
Existem outras opções de edição
para vídeo como Dublagem, Gravação de voz, Sobrep. Imagem,
Sobrep. Texto e Escala horária, utilize
de acordo com sua necessidade.

ENTRETENIMENTO/MULTIMÍDIA
Minha pasta/Play
Imagens
A pasta Imagens contém uma lista
de figuras, incluindo imagens padrão
pré-carregadas em seu celular, imagens baixadas por você e imagens
tiradas da câmera em seu aparelho.
para ver as opções desse
Toque
menu.

Usando uma imagem
Você pode escolher as imagens
que pretende utilizar como papel
de parede.
1 Toque
então
.
2 Toque Minha pasta/Play então
Imagens.
3 Selecione uma imagem e toque
.
4 Toque em Usar como e escolha
entre:
Papel de parede - Defina um papel
de parede para a tela inicial.

Entretenimento/Multimídia

Opções de Menus Imagens
As opções que estão disponíveis no
menu Imagens dependem do tipo de
imagem você selecionou.
• Enviar - Para enviar a imagem
através de uma Mensagem, E-mail
e Bluetooth.
• Mover - Mover uma imagem para
outra pasta.
• Copiar - Copia a imagem para a
memória do telefone ou externa.
• Apagar - Apaga uma imagem.
• Renomear - Permite renomear
uma imagem.
• Imprimir - Imprime a imagem selecionada usando uma impressora.
• Criar nova pasta - Crie uma
nova pasta dentro da pasta Minhas

imagens.
• Classificar por - Permite ordenar as imagens por Data, Tipo ou
Nome.
• Apresentação de slides – Permite
ver as imagens como uma apresentação de slides.
• Ver Lista/Grade - Permite ver em
grade ou Lista ou vice-versa.
• Informação de pasta - Mostra os
detalhes da pasta.
• Info. de memória - Use para ver o
estado da memória.
• Apagar tudo - Use para apagar
todas as suas imagens.

65

ENTRETENIMENTO/MULTIMÍDIA
Imagem de contato - Atribuir uma
imagem a uma determinada pessoa
em sua lista, para que a foto apareça
quando receber uma ligação dessa
pessoa.
Imagem de início - Definir uma
imagem para aparecer quando você
liga o aparelho.
Imagem ao des. - Definir uma
imagem para aparecer quando você
desligar o aparelho

Entretenimento/Multimídia
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Imprimindo uma imagem
1 Toque
então
.
2 Toque Minha pasta/Play então
em Imagens.
3 Selecione uma imagem e toque
.
4 Toque em Imprimir,então escolha
entre Bluetooth e PictBridge
Mover ou copiar uma imagem
Mova ou copie uma imagem quando desejar liberar mais espaço na
memória.
1 Toque
em seguida
.
2 Toque Minha pasta/Play então
em Imagens.
3 Toque
e selecione Mover ou

Copiar.
Utilizando a opção Apresentação
de slides
Caso queira ver suas fotos de forma
automática utilize a opção Apresentação de slides.
1 Toque
e então
.
2 Toque Minha pasta/Play e então
Imagens.
3 Escolha a imagem para iniciar a
apresentação de Slide.
4 Toque
e então Apresentação
de slides.

ENTRETENIMENTO/MULTIMÍDIA
Sons
A pasta Sons contém os Sons baixados, Sons Padrão e gravações
de voz.

Vídeos
A pasta Vídeos mostra os vídeos que
estão na memória do seu telefone.
Assistindo a um vídeo
1 Toque
e então
.
2 Toque Minha pasta/Play e então
Vídeos.
3 Selecione um vídeo para reproduzir.

Entretenimento/Multimídia

Usando um som
1 Toque
e então
.
2 Toque Minha pasta/Play e então
Sons.
3 Selecione Sons pré-definidos ou
Gravador de voz.
4 Escolha um som.
5 Toque
e selecione Usar
como.
6 Escolha a partir de Toque de
chamada, Toque de mensagem,
Imagem de inicialização e Imagem
de encerramento.

Usando as opções de menus do
vídeo
Na pasta Vídeos, você pode escolher
uma das seguintes opções:
• Enviar - Enviar um vídeo através
de uma mensagem.
• Mover - É possivel mover um vídeo
a partir da memória do aparelho
para um cartão de memória ou
vice-versa
• Copiar - Copiar um vídeo-clipe
a partir da memória do aparelho
para um cartão de memória ou
vice-versa
• Apagar - Apagar um vídeo
• Renomear - Renomear um vídeo
clipe.
• Criar nova Pasta - Criar uma
nova pasta dentro da pasta Meus
vídeos.
• Classificar por - Ordenar os vídeos
em ordem por Data, Tipo ou Nome.
• Ver em lista/grade - Visão de grade
para lista ou vice-versa.
• Informação de pasta - Mostra as
informações da sua pasta.
• Info. de memória - Use para ver o
estado da memória.
• Apagar tudo - para apagar todos
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os seus vídeos.
Jogos e Aplicativos
Você pode instalar novos jogos e
aplicações no aparelho e divertir-se
quando você tiver tempo disponível.
Jogando um jogo
1 Toque
então
.
2 Toque Minha pasta/Play e então
Jogos e Aplicativos.
3 Toque Jogos em seguida escolha
um jogo.

Entretenimento/Multimídia
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Documentos
Utilize essa pasta para salvar seus
documentos.
Transferir um arquivo para o seu
aparelho
O Bluetooth é provavelmente a
maneira mais fácil de transferir um
arquivo do seu computador para o
aparelho.
Transferindo usando a tecnologia
Bluetooth:
1 Verifique se o seu aparelho e o
computador têm Bluetooth ligado e
são visíveis um para outro.

2 Use o seu computador para enviar
o arquivo por Bluetooth.
3 Quando o arquivo for enviado, você
terá que aceitá-lo em seu aparelho
tocando em Sim.
4 O arquivo deve aparecer na sua
pasta correspondente.
Outros
A pasta Outros é usada para armazenar arquivos que não são imagens,
sons, vídeos, jogos ou aplicações.
Ela é usada da mesma forma que a
pasta Documentos.

ENTRETENIMENTO/MULTIMÍDIA
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Criando um filme
1 Toque
então
.
2 Toque em Estúdio Muvee.
3 Toque
para adicionar uma
imagem. Toque na imagem que
deseja incluir, em seguida, selecione
Inserir.
4 Toque na aba de estilo e escolha
estilo de filme.
5 Toque na parte inferior da tela
para mudar o som, tais como uma
gravação de voz.
6 Toque
para ver o que você
criou.
7 Toque
em seguida, Ordem para
criar uma ordem.

69

ENTRETENIMENTO/MULTIMÍDIA

Entretenimento/Multimídia

70

Música
Seu KP570 LG tem um leitor de música para que você possa selecionar
e tocar todas as suas músicas favoritas. Para acessar o leitor de música,
em seguida selecione a aba
toque
Entretenimento/Multimídia e toque
em Música. A partir daí você pode
acessar uma série de pastas:
• Reproduzidas recentemente Você pode ver a lista de músicas
recentemente reproduzidas.
• Todas as faixas - Contém todas
as canções que você tem em seu
aparelho.
• Artistas - Navegar por meio de
sua coleção musical pelo nome do
artista.
• Álbuns - Navegar por meio de sua
coleção musical pelo álbum.
Gêneros - Navegar por meio de sua
coleção pelo gênero musical.
• Listas de reprodução - Contém
quaisquer listas que você criou.
• Aleatório - Você pode escutar as
músicas aleatoriamente.

Transferir música para o seu
aparelho
A forma mais fácil de transferir música
para o seu aparelho é via Bluetooth
ou pelo sincronismo via cabo.
Para transferir usando Bluetooth:
1 Certifique-se que ambos os dispositivos tem o Bluetooth ligado e são
visíveis um para o outro.
2 Selecione o arquivo de música no
outro dispositivo e escolha a opção
para mandá-lo via Bluetooth.
3 Quando o arquivo for enviado, você
terá que aceitá-lo em seu aparelho
tocando em Sim.
4 O arquivo deve aparecer em Música> Todas as faixas.
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Reproduzir uma música
1 Toque
então
.
2 Toque
, em seguida Todas as
faixas.
3 Selecione a música que você
quer tocar.
4 Toque
para fazer uma pausa
na música.
5 Toque
para pular para a próxima canção.
6 Toque
para pular para a música anterior.
7 Toque
para voltar ao menu
Todas as faixas e interromper a
reprodução.
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Usando opções enquanto ouve
música
e escolha entre:
Toque
• Minimizar - Faça o leitor de música
desaparecem da tela para que você
possa continuar utilizando o aparelho
normalmente.
• Enviar - Use para enviar a música através de Mensagem, E-mail,
Bluetooth.
• Apagar - Permite apagar a música.
• Informação do arquivo - Ver as
informações, incluindo o nome, tamanho, data, hora, tipo e duração, Proteção e Direito Autoral da canção.
• Usar como: - Usar a música como
um toque de voz, toque de vídeo,
toque de mensagem, Início ou encerramento.
• Ir para a minha música: - Volta
para o menu Música.
• Equalizador: - Permite equalizar de
acordo com sua preferência.
• Adicionar à lista de reprodução:
- Adiciona sua música à lista de
reprodução.
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Criando uma lista de músicas
1 Toque
e então
.
2 Toque Música e então Lista de
reprodução.
3 Toque em Nova lista de reprodução, digite o nome da lista e toque
em Salvar.
4 A pasta Todas as faixas exibirá
todas as músicas do seu aparelho.
Toque em todas as músicas que
você gostaria de incluir em sua lista;
um sinal irá aparecer no nome das
faixas.
5 Toque em Concluído
Para tocar uma lista de reprodução,
selecione-a e toque em alguma
das músicas da lista para iniciar a
reprodução.

Editando uma lista de reprodução
De tempos em tempos, você pode
querer acrescentar novas músicas
ou apagar faixas de uma lista de
reprodução. Quando você quiser
fazer isso, você pode editar a lista
de reprodução.
1 Toque
e então
.
2 Toque Música e então Lista de
reprodução.
3 Selecione a lista de reprodução.
4 Toque
e escolha:
• Adicionar novas músicas - Para
acrescentar mais músicas para a lista
de reprodução. Marcar as desejadas
e toque em Concluído.
• Alterar ordem - Alterar a ordem de
reprodução da lista de músicas.
• Remover - Para remover uma
música da lista. Toque em Sim para
confirmar.
• Estado da memória - para ver o
estado da memória.
• Apagar tudo - Remover todas as
faixas da lista.
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Excluindo uma lista de reprodução
1 Toque
em seguida
.
2 Toque Música, em seguida, Lista
de reprodução.
3 Toque
em seguida, Apagar ou
Apagar tudo para apagar todas as
listas de reprodução.
Utilizar o rádio
Seu KP570 LG tem uma função de
rádio FM para que você possa sintonizar as suas estações favoritas e
ouvir em movimento.

Para sintonia automática:
1 Toque
em seguida
.
2 Toque
e depois
.
3 Toque Busca automática. As
estações encontradas serão automaticamente atribuídas a um canal
no aparelho.

Nota: Você pode também sintonizar
manualmente uma estação usando
ou quando exibida ao lado da
rádio freqüência. Se você pressionar
e segurar e , as estações serão
localizados automaticamente.

Entretenimento/Multimídia

Nota: Para que o rádio funcione é
necessário inserir o fone de ouvido.

Pesquisando estações
Você pode sintonizar estações de
rádio no telefone procurando por elas
manualmente ou automaticamente.
Elas serão salvas em específicos
números de canal para que você não
tenha que re-sintonizar. Você pode
salvar até 50 canais no seu aparelho.
Primeiro você deve conectar o fone
de ouvido ao telefone pois este
funciona como antena.
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Reiniciando canais
1 Toque
em seguida
.
2 Toque
e depois .
3 Escolha Restaurar para repor o
canal atual ou escolha Restaurar
todas as estações para repor todos
os canais. Cada canal voltará à freqüência inicial de 87,5 Mhz.
Ouvir rádio
1 Toque
em seguida
.
2 Toque
, em seguida, toque o
número do canal da estação que
você gostaria de ouvir.

Entretenimento/Multimídia
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Dica! Para melhorar a recepção de
rádio, estique o fio do fone de ouvido, que funciona como uma antena
de rádio.

ORGANIZADOR
Dica! Você pode definir um feriado
no calendário. Toque em cada dia
que você estará de férias , em see selecione Definir
guida, toque
feriado.

Alterando a visualização de sua
agenda predefinida
1 Na tela inicial selecione
então
e escolha
. Selecione
toque
Configurações.
2 Toque em Calendário e escolha
Ver mensalmente ou Ver semanalmente.
3 Configurar “A semana começa...”.
4 Pressione Salvar para confirmar
sua escolha.

Organizador

Adicionando um evento à sua
agenda
1 Na tela inicial, selecione
então
e escolha
. Selecione
toque
Calendário.
2 Selecione a data que você gostaria
de adicionar um evento.
3 Toque
então Adicionar evento.
4 Toque Categoria então escolha
Compromisso, Comemoração
ou Aniversário. Verifique a data e
introduza a hora que você gostaria
de começar o seu evento.
5 Para inserir compromisso e comemorações, introduza a Data e Hora
de Inicio e Fim do seu evento.
6 Se você desejar adicionar um assunto ou uma nota para o seu evento,
toque Nota e digite sua nota, seguido
de Salvar.
7 Configurar Alarme e Repetir.
8 Selecione Salvar e seu evento
será salvo na agenda. Um quadrado
vai marcar o dia em que todos os
eventos foram salvos e irá tocar a
campainha na hora de início de seu
evento, para que você possa se
organizar.
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Adicionando um item à sua lista
Tarefas
1 Na tela inicial selecione
então
e escolha .
toque
2 Selecione Tarefas e toque Adicionar Tarefa.
3 Defina a data para a tarefa, adicione notas e escolha um nível de
prioridade: Alto, Médio ou Baixo.
4 Salve sua tarefa , selecionando
Salvar.

Adicionando uma nota
1 Na tela inicial selecione
então
e escolha . Selecionar
toque
Nota
2 Toque e Adicionar nota.
3 Escreva sua nota, seguido por
Salvar.
4 Sua nota aparecerá na tela na
próxima vez que você abrir o aplicativo Nota.

Dica! Você pode editar um item
selecionando-o, e tocando no campo a ser modificado. Confirme sua
alteração escolhendo Salvar.

Dica! Você pode modificar uma nota
já existente. Selecione o que pretende editar e digite suas alterações,
seguido por Salvar.

Compartilhando
1 Na tela inicial selecione,
então
e escolha . Escolha Tarefas.
2 Selecione a tarefa que você gostaria de compartilhar, e depois toque
.
3 Selecione Enviar. Você pode optar
por compartilhar sua tarefa através
de SMS, Mensagem Multimídia,
E-mail ou Bluetooth.

ORGANIZADOR
Utilizando localizador de data
Localizador de data é uma ferramenta útil para ajudá-lo a calcular
qual será a data depois que certa
quantidade de dias já se passou. Por
exemplo, 60 dias a partir de 10.10.07
será 09.12.2007. Isto é ótimo para a
manutenção de prazos.
1 Na tela inicial selecione , então
e escolha .
toque
2 Selecione o Localizador de data.
3 Na aba De definia a data exigida.
4 No aba Depois definir o número
de dias.
5 A Data alvo será mostrada abaixo.

Organizador

Definindo o seu alarme
1 Na tela inicial selecione
então
e escolha
.
toque
2 Toque em Adicionar alarme.
3 Ative ou desative seu alarme
tocando em Definir Hora, selecione
as opções:
• Desligado
• Definir Hora
• 10 min. depois
• 20 min. depois
• 30 min. depois

• 1 hora depois
4 Defina se você quer repetir o
alarme:
• Uma vez
• Diariamente
• Seg~Sex
• Sáb~Dom
• Seg-Sáb
• Exceto Feriado
• Escolher dia da Semana.
Os ícones indicam o dia da semana
que você selecionar.
5 Selecione Tipo de alarme para selecionar um tipo para o seu alarme:
• Tocar
• Vibrar
• Tocar e Vibrar
• Seguir Perfil
6 Toque Tom do Alarme então selecione a pasta de Sons pré-definidos
ou Gravação de Voz para achar os
sons. Para ouvir o som toque em
.
sons, seguido por
7 Acrescente uma nota para o alarme. Toque Salvar quando você tiver
terminado de escrever a nota.
8 Finalmente, você pode definir
o intervalo de soneca em 5, 10,
20, 30 minutos, 1 hora ou soneca
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desativada.
9 Depois de ter definido o seu alarme,
toque em Salvar.
NOTA: Você pode configurar até 5
alarmes.

DICA! Toque o ícone ON/OFF no
lado direito do alarme para iniciar.

Organizador
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Adicionando um memorando com
o desenho do painel
em
1 A partir da tela inicial escolha
e escolha
.
seguida, toque
2 Toque em Adicionar Desenho.
3 Desenhe sua nota na tela de toque
e para salvar toque em .
4 Sua nota aparecerá na tela na próxima vez que você abrir o aplicativo
Painel de Desenho.

Gravador de voz
Use o seu gravador de voz para
gravar voz ou outros sons.
1 Toque
em seguida
.
2 Toque
e, em seguida
, e
Configurações escolha :
Duração - Defina a duração da gravação. Escolha a partir Sem Limite,
do tamanho da mensagem MMS,
ou 1 min.
Qualidade - Escolha a qualidade do
som. Escolha a partir de Excelente,
Bom ou Normal.
Memória utilizada – Selecione onde
o arquivo de gravação de voz tem
que ser salvo.

ORGANIZADOR
Uma gravação de som ou voz
1 Toque
em seguida,
.
2 Toque Gravador de voz.
3 Toque para começar a gravar.
4 Toque
para terminar a gravação.
5 Toque para ouvir a gravação.

Enviar a gravação de voz
1 Depois de ter terminado de gravar,
.
toque
2 Toque em Enviar via e escolha a
partir de Mensagem, e-mail ou Bluetooth. Se optar por e-mail ou mensagem, a gravação será adicionada
à mensagem e você pode escrever e
enviá-la normamente. Se você optar
por Bluetooth, será solicitado ativar
a função de Bluetooth.

Nota: Depois de acabar de gravar,
e escolha Enviar via, Artocar
quivo, Apagar, Usar como (para
usar a gravação como o seu toque),
configurações ou Ir para meus
sons.

Organizador
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Usando a calculadora
1 Na tela inicial selecione
então
e escolha
.
toque
2 Selecione Calculadora.
3 Toque nas teclas numéricas para
inserir os números desejados.
4 Para efetuar cálculos simples,
toque numa das funções desejada
(+, -, *, /) em seguida em =.
5 Para cálculos mais complexos,
e escolha entre sin,
toque em
cos, tan, log, In, exp, sqrt, deg
ou rad etc.

Organizador
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Converter uma unidade
1 Na tela inicial selecione
então
e escolha
.
toque
2 Escolha Conversor.
3 Escolha se você quiser converter
Moeda, Superfície, Peso, Comprimento, Temperatura, Volume ou
Velocidade.
4 Você pode então selecionar a unidade, e digite o valor que gostaria de
converter, seguido pela unidade para
qual deseja converter.
5 O valor correspondente aparecerá
na tela.

Utilizar o cronômetro
1 Na tela inicial selecione , então
e escolha
.
toque
2 Selecione Cronômetro.
3 Toque em Inicio para iniciar o
tempo.
4 Toque em Volta se quiser gravar o
tempo de uma volta.
5 Toque em Parar para terminar o
tempo.
6 Toque em Retom. para reiniciar
o cronômetro no momento em que
você parou, ou toque em Restaurar
para começar novamente a cronometrar.
Adicionando uma cidade ao tempo
mundial
1 Na tela inicial selecione
então
e escolha
.
toque
2 Selecione Horário Mundial.
3 Toque no ícone , seguido de Adicionar cidade. Selecione a cidade
no Globo Terrestre.

NAVEGADOR/WAP
Navegador/WAP
Com o Navegador/WAP você pode
acessar a internet pelo seu celular.
Acessando a web
1 Na tela inicial,selecione
então
e escolha Navegador/
toque
WAP.
2 Para acessar diretamente a página inicial do navegador, selecione
Página inicial.

Nota: Um custo adicional será cobrado quando conectar este serviço e
baixar conteúdos. Verifique os custos
com o seu operador de rede.

Navegador/WAP

Adicionando e acessando os seus
sites favoritos
Para um acesso fácil e rápido aos
seus sites favoritos, você pode
adicionar favorito e salvar páginas
preferidas.
1 Na tela inicial selecione
então
e escolher Navegador/
toque
WAP.
2 Selecione Favoritos. Uma lista
de seus sites favoritos será exibida
na tela.
3 Para acrescentar um novo favorito,
e toque em Adicionar
selecione
favorito. Digite um nome para o
favorito seguido pela URL.
4 Toque em Salvar. Seu site favorito agora irá aparecer na lista de
favoritos.
5 Para acessar seu site favorito, de
um toque no site desejado e em seguida Conectar. Você será conectado
ao seu site favorito.
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Usando o leitor RSS
RSS (Really Simple Syndication) é
uma família de formatos utilizados
na web para publicar conteúdo
atualizado com freqüência, tais
como entradas de blog, notícias ou
podcasts. O RSS permite que as
pessoas mantenham seus web sites
favoritos atualizados de uma forma
automatizada, evitando que você
precise verificá-los manualmente.

Navegador/WAP
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Salvando uma página
1 Acesse uma página da web, como
descrito acima.
2 Toque
e selecione Salvar esta
página.
3 Introduza um nome para a página da Web para que você possa
reconhecê-la facilmente.
4 Toque em Salvar.

Acessar uma página salva
1 Na tela inicial selecione , então
e escolha Navegador/
toque
WAP.
2 Selecione Páginas salvas.
3 Selecione a página que você gostaria de ver e será aberta.
Exibindo o histórico do WAP
1 Na tela inicial selecione
então
e escolha Navegador/
toque
WAP. Selecione Histórico.
2 A página que você tenha acessado
recentemente será exibida. Para
acessar a uma destas páginas, basta
selecionar a página.
Alterando as configurações do
navegador web
1 Na tela inicial selecione , então
e escolha Navegador/
toque
WAP. Selecione Configurações.
2 Você pode optar por editar Perfis,
Configurações de Aparência,
Cache, Cookies, segurança, ou
Restaurar configurações.

CONFIGURAÇÕES
Dentro desta pasta você pode adaptar as configurações para tornar o
KP570 personalizado.

Nota: Quanto mais tempo a luz de
fundo está ligada, mais a carga da
bateria será usada e assim terá
que carregar o aparelho com mais
freqüência.

• Brilho - Ajusta o brilho da tela.
• Msg. de Saudação - Escolha ligado
ou desligado e preencha a mensagem de saudação.

Configurações

Personalizar o seu perfil
Você pode alterar rapidamente o seu
perfil na tela inicial. Basta tocar no
ícone de resumo do estado no topo
e toque na aba de perfis.
Usando as configurações de menu
você pode personalizar cada configuração de perfil.
1 Pressione
então escolha
.
2 Toque em Perfis e em seguida escolha o perfil que pretende editar.
3 Você pode mudar todas as opções
de alertas e sons. Estão disponíveis
na lista, incluindo seu Toque de
chamada, Volume, Alerta de Mensagem e muito mais.

Mudando sua tela de configurações
1 Toque
em seguida, escolha
.
2 Toque
e depois escolha desde:
• Papel de parede - Escolha o tema
para sua tela inicial.
• Estilo de menu superior - Escolha
o estilo do menu superior.
• Discagem - Ajustar tamanho e cor
do número.
• Fonte - Ajustar o tamanho das
letras
• Luz de Fundo - Escolha quanto
tempo a luz de fundo se manterá
acessa.
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• Iniciar/Desligar - Escolha o tema
para a sua tela de iniciar e desligar.
2 Toque em Salvar para salvar as
configurações.

Alterando as configurações do
telefone
Aprecie a liberdade de adaptar suas
preferências no seu KP570.

Dica! Para percorrer uma lista de
opções, toque o último item visível e
deslize seu dedo para cima da tela. A
lista irá mover para cima e mais itens
serão visíveis.

Configurações
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1 Toque
e então
2 Toque
e então escolha da lista
abaixo:
• Data & Hora - Ajuste a Data, Hora,
Horário de verão ou escolha a atualização automática.
Caso utilize a atualização automática, verifique com sua operadora a
disponibilidade deste serviço.
• Economia de energia - Escolha

esta opção para economizar a bateria
de seu celular.
• Idiomas - Alterar o idioma de exibição do seu KP570.
• Bloqueio automático - Bloquear
o teclado automaticamente na tela
inicial.
• Segurança - Ajuste suas configurações de segurança, incluindo Solicitação de código PIN, Telefone
bloqueado e alterar códigos.
• Administrador de memória - Utilize essa opção para gerenciar sua
memória.
• Restaurar configurações - Redefinir todas as configurações de fábrica
para as suas configurações.
• Inform. do telefone - Para ver as informações técnicas de seu KP570.

CONFIGURAÇÕES
Mudando as configurações de
conectividade
Sua configuração de conectividade já
foi criada pelo seu operador de rede,
para que você possa usufruir do seu
novo aparelho desde o início. Se
você quiser mudar alguma configuração, utilize então este menu.
em seguida,
Toque
Selecione .

Configurações

• Configurações de rede – Seu
KP570 se conecta automaticamente
a sua rede preferida. Para alterar essas configurações entre em
Configurações de rede, Selecionar
rede e em seguida Automático para
localizar automaticamente as redes
disponíveis ou Manual para exibir
as redes disponíveis, permitindo
selecionar uma para registro.
• Listas preferidas - Mostra uma
lista com suas operadoras prédefinidas, permite também adicionar
nova rede.

• Perfis Internet - Esse menu mostra
os perfis na Internet. Você pode criar
novos perfis, excluir ou editá-los
usando o menu Opções. Contudo,
você não pode editar ou apagar
configurações padrão.
• Pontos de Acesso - Padronizado
por sua operadora. Você pode adicionar novos pontos de acesso que
utilizem este menu.
• Con. de pacotes de dados - Escolha quando o dispositivo deve
ser ligado à rede de dados por
pacotes.
• Modo de conexão USB - Escolha
entre as opções: Internet do PC,
Armazenamento massivo, PC suite,
Sincronização de música ou Perguntar Sempre.
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Usando o gerenciador de memória
Seu KP570 tem três memórias disponíveis: A memória do aparelho, do
cartão SIM e um cartão de memória
externa.
Você pode determinar como cada
memória será usada e ver quanto
espaço tem disponível.
seguido de
. Selecione
Toque
, em seguida, selecione Administrador de memória.
• Memória comum do telefone Ver a memória disponível em seu
KP570 para Imagens, Sons, Vídeo,
Conteúdo Flash, MMS, E-mail, Java
entre outros.
• Memória reservada do telefone - Ver a memória disponível em
seu aparelho para SMS, Contatos,
Calendário, Tarefas, Nota, Alarme,
Registro de cham., Favoritos e diversos itens.

• Memória SIM - Ver a memória
disponível em seu cartão SIM.
• Memória Externa - Ver a memória
disponível em seu cartão de memória
externo.
• Definição de armazenamento
principal - Escolher o local de sua
preferência para que os itens sejam
salvos.
Nota: O cartão de memória externa
poderá estar disponível para compra
separadamente.

CONFIGURAÇÕES
Para receber um arquivo:
1 Para receber seus arquivos o Bluetooth deve ser visível em ambos.
2 Uma mensagem irá pedir-lhe para
aceitar o arquivo do remetente. Toque
em Sim para receber o arquivo.

Para enviar um arquivo:
1 Abra o arquivo que deseja enviar.
2 Escolha Enviar e em seguida
Bluetooth.
3 Toque em Sim para ativar a função
de Bluetooth.
4 Seu KP570 irá procurar por outros
dispositivos Bluetooth dentro do raio
de alcance.
5 Escolha o dispositivo que pretende
enviar o arquivo.
6 O arquivo será enviado.

Mudar as configurações de Bluebooth:
1 Toque
e escolha
2 Escolha
e toque
e escolha
Configurações.
Faça as alterações para:
• Visibilidade - Escolha para ser Visível, Oculto ou Visível por 1 min.
• Nome - Insira um nome para o
seu KP570.
• Serviço suportado - Mostra os serviços disponíveis para o bluetooth.
• Modo SIM remoto - Ligado ou
Desligado.
• Meu endereço - Mostra o seu
endereço de Bluetooth.

Dica! Fique atento a barra de progresso para certificar-se de que seu
arquivo está sendo enviado.

Configurações

Enviando e recebendo os seus
arquivos através de Bluetooth
Bluetooth é uma ótima maneira de
enviar e receber arquivos necessários sem fios, e a conexão é rápida
e fácil.
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Configurações
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Pareando com outro dispositivo
Bluetooth
Pareando seu KP570 e outro dispositivo, você pode criar uma senha de
conexão protegida. Isto significa que
o pareamento é mais seguro.
1 Verifique se o seu Bluetooth está
Ligado e Visível. Você pode alterar
sua visibilidade no menu Configurações.
2 Toque em Pesquisar.
3 Seu KP570 irá procurar dispositivos. Quando a pesquisa for concluída
Atualizar irá aparecer na tela.
4 Escolha o dispositivo que pretende
parear, entre com uma senha e toque
em OK.
5 O aparelho irá, em seguida, conectar-se a outro dispositivo, no
qual você deverá digitar a mesma
senha.
6 Sua conexão do Bluetooth está
protegida agora.

ACESSÓRIOS
Estes acessórios acompanham o KP570.

Adaptador de viagem

Fone de ouvido com microfone

Carregadores compatíveis: STA-P52MR,
STA-P52WR, STA-P52MS, STA-P52BS e
STA-P52BF

Bateria padrão

Nota
Sempre utilize acessórios originais LG.

Acessórios podem ser diferentes
em regiões diferentes; favor
checar com sua operadora regional de serviços para maiores
informações.

Acessórios

Bateria compatível: LGIP-570A

A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar
sua garantia.
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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

TERMO DE GARANTIA LIMITADA
LGESP, incluindo danos causados
por despacho, fusíveis defeituosos,
alimentos ou líqüidos derramados
sobre o aparelho.
2.3) Quebra ou dano de antenas,
exceto aqueles causados
diretamente por defeitos no material
ou fabricação.
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.

2.9) Produtos consumíveis (como
fusíveis).
2.10) Danos causados por agentes da
natureza (chuva, raios, sol, enchente,
maresia,etc.).
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.
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.

2.8) Produtos alugados mensalmente.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS LG KP570Q
Nome Técnico: KP570Q.
Terminal quad-band:
850/900/1800/1900 MHz.
Medidas: 106,5 x 55,5 x 12 mm
Peso: 88g.
Tempo em conversação: 180
minutos
Tempo em espera: 300 horas

Especificações Técnicas
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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.

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)
GSM 850MHz: 0,75 W/Kg
Taxa de Absorção Específica
GSM 900MHz: 0,63 W/Kg
Taxa de Absorção Específica
GSM 1800MHz: 1,08 W/Kg
Taxa de Absorção Específica
GSM 1900MHz: 1,12 W/Kg
Potência Máxima de Transmissão:
1,641 W (GSM 850 MHz), 1,702 W (GPRS
850 MHz), 0,705 W (EDGE 850 MHz), 1,549
W(GSM 900 MHz), 1,710 W (GPRS 900
MHz), 0,643 W (EDGE 900 MHz), 0,834 W
(GSM 1800 MHz), 0,784 W (GPRS 1800
MHz), 0,645 W (EDGE 1800 MHz), 0,771
W (GSM 1900 MHz), 0,718 W (GPRS 1900
MHz), 0,637 W (EDGE 1900 MHz), 0,002349
W(Bluetooth), 0,002786 W (Bluetooth EDR).

RESOLUÇÃO 506 - ANATEL
“Este equipamento opera em caráter
secundário, isto é, não tem direito a
proteção contra interferência prejudicial,
mesmo de estações do mesmo tipo, e
não pode causar interferência a sistemas
operando em caráter primário.”
1976-08-1003

(01)0789329973075-7

ENDEREÇOS
ENDEREÇOS E PATENTES

LGESP
LG Electronics de São Paulo.

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

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

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

Endereços

Importante
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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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