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Directrizes para uma utilização segura e eficiente
AVISO: O não cumprimento das instruções
de segurança indicadas abaixo pode dar origem
a ferimentos ou danos no dispositivo ou noutros
equipamentos.
ANTES DE UTILIZAR O DISPOSITIVO, LEIA
E SIGA TODAS AS INFORMAÇÕES DE
SEGURANÇA INDICADAS ABAIXO, ASSIM
COMO AS INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO.
CONSULTE O MANUAL DO UTILIZADOR PARA
OBTER INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO
PORMENORIZADAS.

Utilização e cuidados a ter com o dispositivo
	Manuseamento. O seu dispositivo contém muitos
componentes sensíveis que devem ser utilizados
com cuidado em todas as circunstâncias. Não deixe
cair, desmonte, perfure, coloque no microondas,
incinere, pinte ou insira objectos estranhos no
dispositivo. Se colocar o dispositivo dentro de
um saco ou mala sem tapar o receptáculo de
alimentação, objectos metálicos, tais como moedas,
clipes de papel ou canetas, podem causar um curtocircuito no dispositivo. Cubra sempre o receptáculo
de alimentação quando não utilizar o equipamento.
Nunca tente reparar o dispositivo. Qualquer defeito
ou avaria causado pela desmontagem do dispositivo
pelos seus meios ou por uma entidade de reparação
não autorizada, irá anular a garantia.

	Bateria. Este dispositivo tem uma bateria
recarregável interna. A bateria não deve ser reparada
pelo utilizador e deve ser apenas substituída num
centro de assistência autorizado LG. Nunca substitua
nem peça para substituir a bateria por uma não
aprovada, uma vez que pode danificar, explodir
ou incendiar o dispositivo. A bateria tem circuitos
de protecção que a protegem de determinados
perigos, tais como sobreaquecimento. Não utilize
o dispositivo junto de locais que possam gerar
electricidade estática superior a 100 V, porque pode
danificar o circuito de protecção. Se o dispositivo
tiver um cheiro desagradável, pare de o utilizar de
imediato e contacte o apoio ao cliente.
ATENÇÃO: A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA POR
UM TIPO DE BATERIA INCORRECTO PODERÁ
ORIGINAR RISCO DE EXPLOSÃO. ELIMINE
AS PILHAS USADAS DE ACORDO COM AS
INSTRUÇÕES.
	Exposição a líquidos. Deve evitar a exposição
do dispositivo a água ou líquidos. Não utilize
o dispositivo à chuva nem noutros ambientes
molhados ou húmidos. Não derrame líquidos sobre
o seu dispositivo. Se o dispositivo ficar molhado,
retire a ficha da corrente de imediato, desligue
o aparelho e deixe-o a secar por completo. Não
tente acelerar o processo de secagem com uma
fonte de aquecimento externo, tal como um forno,
microondas ou secador de cabelo. Os danos no
dispositivo resultantes da exposição a líquidos não
são abrangidos pela garantia.
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	Carregador e transformador. Recarregue a bateria
após longos períodos de não utilização para
maximizar a duração da mesma. A duração da
bateria varia consoante o padrão de utilização e as
condições ambientais. Utilize apenas um dispositivo
de carga autorizado e um transformador compatível
com este dispositivo. Certifique-se sempre de que a
ficha de alimentação está devidamente ligada. Para
estabelecer ligação a uma fonte de alimentação
num país que não seja na América do Norte, utilize
o transformador correcto para o seu dispositivo.
O carregador e o adaptador destinam-se apenas
a utilização em interiores. Insira o carregador na
vertical na tomada de parede. Não ligue nem
desligue o carregador com as mãos molhadas.
Desligue sempre o carregador da tomada quando o
dispositivo estiver totalmente carregado, para evitar o
consumo desnecessário do carregador.
	Desligue o carregador se ocorrer algumas destas
situações: (1) durante tempestades eléctricas;
(2) se o cabo de alimentação ou a ficha
estiverem danificados ou gastos; (3) se o estojo
do transformador estiver danificado; ou se (4)
o carregador ou o dispositivo forem expostos a
líquidos. A LG não é responsável por quaisquer
danos no dispositivo resultantes da utilização de
quaisquer carregadores ou transformadores não
autorizados, nem a garantia cobre estes mesmos
danos.
	O intervalo de temperaturas de carga varia entre
0 °C e 45 °C. O carregamento fora do intervalo de
temperaturas recomendado pode causar emissão
de calor ou danos graves na bateria, bem como a
deterioração das características e do ciclo de vida
da bateria.
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	Não dobre, torça nem aqueça o cabo de alimentação
e não permita que fique amolgado, uma vez que
pode causar faíscas eléctricas ou incêndio.
	Ecrã. O visor deste dispositivo é feito de vidro, que
pode partir-se ou rachar se o deixar cair ou sofrer
um impacte substancial. Não utilize, toque nem tente
retirar ou reparar vidro partido, lascado ou rachado.
Os danos no ecrã de vidro causados por uma
utilização incorrecta ou abusiva não são abrangidos
pela garantia.
	Limpeza do dispositivo. Para limpar o dispositivo,
retire todos os cabos e desligue o dispositivo. Utilize
um pano macio, ligeiramente humedecido e sem
fios para limpar o dispositivo e não deixe entrar
líquido nem humidade em nenhuma das portas
ou aberturas do dispositivo. O ecrã pode ser limpo
com um pano macio, seco e sem fios. Não utilize
produtos químicos abrasivos, solventes de limpeza
ou detergentes fortes para limpar o dispositivo.
	Temperaturas extremas. Utilize o dispositivo a uma
temperatura entre 0 °C e 35 °C. Nunca armazene
o dispositivo a temperaturas inferiores a -20 °C ou
superiores a 45 °C. Não deixe o dispositivo exposto
ao sol escaldante ou dentro de um automóvel
aquecido. A bateria pode gerar calor, fumo ou
chamas. O armazenamento em temperaturas
extremas pode também causar a deterioração da
bateria ou reduzir a duração da bateria.

Aviso acerca de visualização em 3D, ataques
e desmaios
O não cumprimento dos seguintes avisos de
segurança e instruções pode causar acidentes ou
ferimentos graves.
	Conteúdo 3D. A visualização de conteúdo 3D,
incluindo vídeos e jogos, durante um longo período
pode causar fadiga ocular, sonolência, dor de
cabeça, náuseas ou cansaço. Pare de os utilizar
de imediato e descanse se sentir alguns destes
sintomas.
• Utilize a função de imagens 3D apenas para
assistir a imagens 3D.
• Algum conteúdo 3D pode fazer com que
se agache ou se tente desviar da imagem
apresentada no vídeo/jogo. Por conseguinte, é
aconselhável não visualizar conteúdo 3D perto de
objectos frágeis ou afiados que possam causar
ferimentos.
• É aconselhável que os progenitores consultem
um médico antes de permitirem que uma criança
com menos de 5 anos assista a conteúdo 3D.
• Alguns espectadores podem experimentar uma
sensação de desorientação depois de assistirem
a conteúdo 3D. Por este motivo, depois de assistir
a conteúdo 3D no dispositivo, aguarde um pouco
antes de se deslocar, de modo a recuperar o
sentido de orientação.

Aviso acerca de ataques de fotossensibilização.
• Os ataques de fotossensibilização são causados
por estímulos visuais que formam padrões
no tempo e no espaço, tais como luzes
intermitentes, padrões espessos e regulares ou
padrões regulares em movimento.
• Se o utilizador ou algum familiar tiver um historial
de epilepsia, consulte um médico especialista
antes de assistir a conteúdo 3D.
• Se o utilizador ou algum familiar sentir algum
dos sintomas abaixo descritos, deve parar
imediatamente de visualizar conteúdo 3D e
consultar um médico: tonturas ou fraqueza,
transição ou alterações visuais, instabilidade visual
ou facial, tais como tiques nervosos dos olhos ou
dos músculos, actos inconscientes, convulsões,
perda de consciência, confusão ou desorientação,
perda de sentido de orientação, cãibras ou
náuseas. Os pais devem controlar a presença
destes sintomas nas crianças e adolescentes, já
que estes podem ser mais sensíveis aos efeitos
da visualização de conteúdo 3D.
• Nota: Estes sintomas podem ocorrer em
condições não especificadas, sem qualquer
registo anterior.
• Evite a utilização prolongada e sem interrupções
deste dispositivo, mantenha-o a uma
determinada distância, utilize-o numa divisão
devidamente iluminada e faça pausas frequentes.
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O risco de ataques de fotossensibilização pode ser
reduzido se tomar as seguintes precauções:
• Faça pausas frequentes quando assistir a
conteúdo no dispositivo, especialmente conteúdo
3D.
• As pessoas que tenham uma visão diferente
em cada olho só devem assistir a conteúdo 3D
depois de tomarem as medidas de correcção de
visão.
• Não assista a conteúdo 3D se sentir cansaço
ou mal-estar, e evite assistir a visualização de
conteúdo 3D durante um longo período de
tempo.
• Alguns espectadores podem experimentar uma
sensação de desorientação depois de assistirem
a conteúdo 3D. Por este motivo, depois de assistir
a conteúdo 3D no dispositivo, aguarde um pouco
antes de se deslocar, de modo a recuperar o
sentido de orientação.
• Evite a utilização prolongada e sem interrupções
deste dispositivo, mantenha-o a uma
determinada distância, utilize-o numa divisão
devidamente iluminada e faça pausas frequentes.

Condução em segurança
Durante a condução de um veículo, pode ser
perigoso utilizar este dispositivo. Consulte a
legislação e as regulações sobre a utilização de
dispositivos sem fios nos locais onde conduza e
obedeça sempre a essas regras. Se utilizar este
dispositivo enquanto conduz, tenha em atenção o
seguinte:
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• Preste total atenção à condução. Conduzir
em segurança é sempre a sua principal
responsabilidade;
• Nunca utilize serviços de dados sem fios, tais
como mensagens de texto, e-mail ou navegação
na Web, durante a condução.
• Se o dispositivo tiver capacidade para receber
ou efectuar chamadas de voz, é recomendado
o uso de um dispositivo mãos-livres e pode ser
obrigatório em conformidade com a legislação
local.
• O uso de auscultadores para ouvir o dispositivo
durante a condução, mesmo que seja apenas
com um ouvido, é perigoso e mesmo ilegal de
acordo com a maioria das jurisdições.
• A legislação de alguns países proíbe ou limita
a capacidade de montar este dispositivo no
pára-brisas de um veículo ou perto do mesmo.
Consulte a legislação do seu país ou local.

Para veículos equipados com airbag
O airbag é accionado com muita força. NÃO coloque
objectos, incluindo equipamento instalado ou sem
fios portátil, na área que se encontra sobre o airbag
ou na área de activação do airbag. Se o equipamento
sem fios no veículo estiver instalado incorrectamente
e o airbag for activado, o condutor pode sofrer
ferimentos graves.

GPS/Serviços de localização/Navegação
O dispositivo utiliza os sinais de GPS (Global
Positioning System) para aplicações baseadas em
localização, como mapas e navegação curva a
curva. Os dados recolhidos por estas aplicações
são fornecidos por terceiros e estão sujeitos a
alterações sem aviso prévio. Além disso, os serviços
de GPS podem não estar disponíveis ou ter
disponibilidade limitada em determinadas áreas,
ou as informações podem estar desactualizadas,
incompletas ou imprecisas. Por conseguinte, as
aplicações de GPS devem ser utilizadas com base
numa orientação geral baseada em localização
geral. Os utilizadores devem sempre confirmar
visualmente se as instruções de navegação são
precisas e consistentes com o que viram antes
de as seguirem. Os utilizadores podem também
consultar outras fontes para localizações e direcções
precisas. A LG não se responsabiliza pelo rigor ou
os resultados de quaisquer dados ou informações
fornecidos por terceiros de mapas ou serviços de
navegação, mesmo que estejam pré-carregados no
seu dispositivo.
OS UTILIZADORES DOS SERVIÇOS GPS
DEVEM PRESTAR SEMPRE ATENÇÃO A SINAIS
RODOVIÁRIOS, SEMÁFOROS, CONDIÇÕES DE
TRÁFEGO, CONDIÇÕES RODOVIÁRIAS, DESVIOS
E OUTROS FACTORES QUE AFECTEM UMA
CONDUÇÃO EM SEGURANÇA E LÍCITA.
As informações baseadas em localização incluem
informações que podem ser utilizadas para
determinar a localização aproximada do seu
dispositivo. O seu dispositivo transmite informações
baseadas em localização quando está ligado a

uma rede de operadora sem fios. Além disso,
determinadas aplicações baseadas em localização
requerem informações baseadas em localização para
funcionarem correctamente, bem como transmitir
os seus dados baseados em localização. Os dados
baseados em localização podem ser partilhados por
terceiros, incluindo o seu fornecedor de serviços sem
fios, a LG, fornecedores de aplicações terceiros e
outros.

Software de terceiros
Muitos serviços e aplicações oferecidos através deste
dispositivo são fornecidos por vários programadores
de sistemas operativos, software e aplicações.
Se transferir ou utilizar esse tipo de serviço ou
aplicação, incluindo de um mercado de aplicações,
deve analisar atentamente os termos do serviço ou
aplicação em questão. Se UTILIZAR QUALQUER um
destes serviços ou aplicações, os dados pessoais que
enviar podem ser lidos, recolhidos ou utilizados pelo
fornecedor de serviços ou aplicações e/ou outros
utilizadores destes fóruns. A LG não é responsável
pela sua utilização destas aplicações ou informações
que optar por enviar ou partilhar com outras pessoas.
Os termos e condições específicos, os termos de
utilização e as políticas de privacidade aplicam-se
às aplicações e serviços em questão. Analise com
atenção todos os termos e condições aplicáveis a
essas aplicações e serviços, incluindo os que estejam
relacionados com quaisquer serviços baseados em
localização para quaisquer políticas de privacidade
específicas, riscos ou renúncias.
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Evitar possível perda de audição
Nota: O excesso de volume de som dos auriculares
pode provocar a perda de audição.
A exposição prolongada a ruídos elevados (incluindo
música) é a causa mais comum de perda de
audição evitável. Algumas investigações científicas
sugerem que a utilização de dispositivos de áudio
portáteis, tais como leitores de música portáteis,
em volume elevado durante períodos prolongados
podem causar perda de audição permanente
causada por ruído. Isto inclui o uso de auscultadores
(incluindo auscultadores, auriculares e Bluetooth® ou
outros dispositivos sem fios). A exposição a ruídos
muito elevados também está associada a alguns
estudos relacionados com zumbido nos ouvidos,
hipersensibilidade a sons ou audição distorcida.
A susceptibilidade individual à perda auditiva
causada por ruído e outros possíveis problemas de
audição varia. A quantidade de som produzida por
um dispositivo de áudio portátil varia consoante
a natureza dos sons, o dispositivo, a definição do
dispositivo e os auscultadores. Quando utilizar
dispositivos de áudio portáteis, deve seguir algumas
recomendações:
• Regule o volume num ambiente tranquilo e
seleccione um volume mais reduzido, o qual
possa ouvir de maneira adequada.
• Se utilizar auscultadores, diminua o volume se
não conseguir ouvir as pessoas a falar perto de
si ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o
som proveniente dos auscultadores.
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• Não aumente o volume para abafar os sons
em redor. Se utilizar o dispositivo portátil num
ambiente ruidoso, utilize auscultadores que
bloqueiem o ruído para abafar ruídos de fundo.
• Limite o tempo de utilização do dispositivo. Um
aumento de volume significa que é necessário
menos tempo para sofrer problemas de audição.
• Evite utilizar auscultadores após a exposição a
ruído excessivo, tais como concertos de música,
uma vez que podem causar perda de audição
temporária. A perda de audição temporária pode
fazer com que volumes não seguros pareçam
normais.
• Não ouça música a um volume que cause
desconforto. Se ouvir zumbidos ou vozes
abafadas ou sentir dificuldades de audição
temporários depois de ouvir o dispositivo de
áudio portátil, pare de o utilizar de imediato e
consulte o seu médico.

Segurança das crianças
Este dispositivo é fornecido com peças pequenas
que, se forem engolidas por crianças, podem causar
asfixia ou sufocação e resultar em ferimentos graves
ou morte. Este dispositivo também contém uma
bateria interna que pode ser perigosa se o dispositivo
não for utilizado ou mantido correctamente.
Mantenha este dispositivo e os respectivos acessórios
afastados das crianças.

Eliminação adequada do dispositivo
Este dispositivo e a respectiva bateria devem ser
reciclados para evitar danos para o meio ambiente.
A eliminação do dispositivo e da bateria deve ser
efectuada em conformidade com todas as leis
aplicáveis. Pode ser proibido por lei eliminar o
dispositivo e a bateria em conjunto com os resíduos
domésticos. Nunca deite a bateria numa fogueira
ou em conjunto com outros materiais perigosos ou
inflamáveis.

Atmosferas potencialmente explosivas
• Não utilize o tablet em postos de abastecimento.
• Não utilize próximo de combustíveis ou produtos
químicos.
• Não transporte nem guarde gases inflamáveis,
líquidos ou explosivos no compartimento do
seu veículo onde se encontra o tablet e os seus
acessórios.

Interferência de radiofrequência
	Dispositivos electrónicos. A maioria dos
equipamentos electrónicos está protegida contra
sinais de radiofrequência. Contudo, alguns
equipamentos electrónicos podem não estar
protegidos contra sinais de radiofrequência emitidos
pelo seu dispositivo sem fios.

	Aparelhos auditivos. Alguns dispositivos sem fios
digitais podem interferir com alguns aparelhos
auditivos. Se ocorrer interferência, poderá ser
necessário consultar o seu fornecedor de serviços
(ou ligar para a linha de assistência ao cliente para
informar-se acerca de alternativas).
	Outros dispositivos médicos. Se utilizar outro
dispositivo médico pessoal, consulte o fabricante
do dispositivo para determinar se está devidamente
protegido contra energia de radiofrequência externa.
O seu médico poderá aconselhá-lo a obter estas
informações.
 entros de saúde. Desligue o dispositivo em centros
C
de saúde se estiverem afixadas algumas regulações
com instruções para o fazer. Os hospitais ou centros
de saúde podem utilizar equipamento que pode ser
sensível a energia de radiofrequência externa.
 eículos. Os sinais de radiofrequência podem
V
afectar sistemas electrónicos blindados ou instalados
de maneira incorrecta em veículos motorizados.
Consulte o fabricante ou o representante para obter
informações acerca do seu veículo. Deve também
consultar o fabricante de qualquer equipamento que
tenha sido adicionado ao seu veículo.
 entros com indicações. Desligue o dispositivo em
C
qualquer centro onde haja avisos afixados a indicálo.

	Pacemakers. Os fabricantes de pacemakers
recomendam a manutenção de uma distância
mínima de 15 cm entre o tablet e o pacemaker, para
evitar potenciais interferências com o mesmo. Para
o efeito, utilize o dispositivo no ouvido oposto ao seu
pacemaker e não o transporte no bolso da camisa.
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 bordo de aviões. Os dispositivos sem fios podem
A
provocar interferências em aviões.
• Desligue o tablet antes de embarcar num avião.
• Não o utilize em terra sem autorização da
tripulação.
Áreas de explosão. Para evitar a interferência com
operações de explosão, desligue o dispositivo se
houver a indicação de “área de explosão” ou em
locais onde esteja indicado: “Desligar rádio de duas
vias”. Obedeça a todos os sinais e instruções.

Exposição a energia de radiofrequência
ESTE EQUIPAMENTO SATISFAZ OS REQUISITOS
INTERNACIONAIS DE EXPOSIÇÃO A ONDAS DE
RÁDIO
Informações sobre a exposição a ondas de rádio e
a Velocidade Específica de Absorção (SAR). Este
dispositivo tablet do modelo LG-V900 foi concebido
em conformidade com os requisitos de segurança
aplicáveis relativamente à exposição a ondas de
rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes
científicas, que incluem margens de segurança
concebidas para garantir a protecção de todas as
pessoas, independentemente da sua idade e estado
de saúde.
• As directrizes da exposição a ondas de rádio
utilizam uma unidade de medição conhecida
como Velocidade Específica de Absorção, ou
SAR. Os testes de SAR realizam-se utilizando
métodos normalizados com o dispositivo a
transmitir ao seu mais alto nível de potência
certificada em todas as bandas de frequência
utilizadas.
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• Embora existam muitas diferenças entre os níveis
de SAR dos vários modelos de dispositivos LG,
todos eles foram concebidos de forma a cumprir
as directrizes relevantes para a exposição a ondas
de rádio.
• O limite de SAR recomendado pela International
Commission on Non-Ionising Radiation Protection
(ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10 g de
tecido.
• O valor de SAR mais elevado para este
dispositivo quando utilizado junto ao corpo,
conforme descrito neste manual do utilizador, é
de 1,25 W/kg.
• Informações de dados de SAR para os residentes
em países/regiões que adoptaram o limite de
SAR recomendado pelo Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE), que é de 1,6 W/kg
em média por 1 g de tecido.

Eliminação do seu equipamento
antigo

Eliminação de baterias/acumuladores
usados

1	A apresentação deste símbolo do
contentor do lixo com uma cruz junto
a um produto significa que o mesmo
se encontra abrangido pela Directiva
Comunitária 2002/96/EC.
2	Todos os produtos eléctricos e electrónicos
devem ser eliminados em separado dos
resíduos domésticos comuns através
de infra-estruturas de recolha selectiva,
definidas pelas autoridades estatais ou
locais.
3	A eliminação correcta do seu equipamento
antigo ajuda a prevenir potenciais efeitos
negativos sobre o ambiente e sobre a
saúde humana.
4	Para informações mais detalhadas acerca
da eliminação do seu dispositivo usado,
contacte as autoridades locais, os serviços
de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu
o produto.

1	A apresentação deste símbolo do
contentor do lixo com uma cruz junto
à bateria/aos acumuladores do produto
significa que o mesmo se encontra
abrangido pela Directiva Comunitária
2006/66/EC.
2	Este símbolo pode estar acompanhado
dos símbolos químicos do mercúrio
(Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) se a
bateria contiver mais do que 0,0005% de
mercúrio, 0,002% de cádmio ou 0,004%
de chumbo.
3	Todas as baterias/acumuladores devem
ser eliminados em separado dos resíduos
domésticos comuns através de infraestruturas de recolha selectiva, definidas
pelas autoridades estatais ou locais.
4	A eliminação correcta das suas baterias/
acumuladores antigos ajuda a prevenir
potenciais efeitos negativos no ambiente e
na saúde animal e humana.
5	Para informações mais detalhadas
acerca da eliminação das suas baterias/
acumuladores, contacte as autoridades
locais, os serviços de recolha de lixo ou a
loja onde adquiriu o produto.
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Compreender o seu dispositivo
Antes de começar a utilizar o dispositivo, leia o seguinte!
Para optimizar a duração da bateria:

Para transferir o controlador USB:

Pode prolongar a vida útil da sua bateria entre
carregamentos se desligar funções que não necessite
de executar constantemente em segundo plano. Pode
também monitorizar como as aplicações e os recursos
do sistema consomem a carga da bateria.

Para utilizar Partilha de ligação por USB e Depuração
de USB, tem de instalar primeiro “Controlador USB
da LG” no PC.
O Controlador USB da LG pode ser transferido
a partir do website da LG (www.lg.com). Aceda a
http://www.lg.com e seleccione a sua região, país e
idioma.

Para prolongar a duração da sua bateria:
• Desligue as comunicações de rádio que não esteja a
utilizar, tais como Wi-Fi, Bluetooth ou GPS.
• Reduza o brilho do ecrã e defina um limite de
tempo do ecrã inferior.
• Desligue a sincronização automática para GMail™,
Calendário, Contactos e outras aplicações.
• Se souber que não vai estar próximo de uma rede
móvel ou Wi-Fi durante algum tempo, ligue o Modo
de voo.
Para verificar o nível de carga da bateria:
• Aplicações > Definições > Acerca do tablet > Estado
Para monitorizar e controlar a utilização da bateria:
O ecrã Uso da bateria mostra as aplicações que
tenham utilizado a bateria, desde as que consumiram
mais energia às que consumiram menos. Pode utilizálo para desligar aplicações que tenha transferido, caso
consumam demasiada energia.
• Aplicações > Definições > Aplicações > Uso da
bateria.
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Para reiniciar o seu dispositivo na
eventualidade de o ecrã bloquear:
Se o dispositivo não reagir aos comandos do
utilizador ou o ecrã não responder:
Remova a tampa traseira e prima o botão RESET
com um objecto pontiagudo para reiniciar o
dispositivo. Se, mesmo assim, não funcionar, contacte
o centro de assistência.

Para garantir o desempenho ideal do
dispositivo:

Para transferir ficheiros para um computador
através de USB:

• Certifique-se de que a tampa traseira está
montada no dispositivo enquanto envia e recebe
dados através de Wi-Fi ou Bluetooth. Uma vez
que a antena interna de Wi-Fi e Bluetooth está
montada na tampa traseira, se remover a tampa
pode diminuir o desempenho da antena.
• Evite segurar na parte do dispositivo onde a antena
está montada durante o envio e recepção de
dados. Evite o contacto com a área da antena se
o dispositivo utilizado optimizar o desempenho da
antena e a duração da bateria.

Deve instalar a versão mais recente do Windows
Media Player no computador.
Consulte ‘Ligação a um computador através de USB’
na página 30 para obter mais informações.

￼

Antena Wi-Fi
(interna)

Antena GPS (interna)

Antes de instalar uma aplicação de código
aberto e um SO:
AVISO: Para proteger o seu dispositivo e
os dados pessoais, transfira aplicações apenas
de fontes fidedignas, tais como o Android
Market™. Se algumas aplicações não estiverem
correctamente instaladas no seu dispositivo, este
pode não funcionar normalmente ou pode ter
ocorrido um erro grave. Terá de desinstalar as
aplicações referidas, bem como todos os dados e
definições do dispositivo.
AVISO: Se instalar e utilizar um SO que não
tenha sido fornecido pelo fabricante, o dispositivo
pode não funcionar correctamente e não ser
abrangido pela garantia.

Antena principal
(interna)

15

Componentes do dispositivo

AVISO: Se colocar um objecto pesado sobre o dispositivo ou se se sentar sobre ele, pode danificar o LCD
e a funcionalidade de ecrã táctil.
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Porta do carregador permite carregar o dispositivo utilizando o adaptador de viagem fornecido.
Entrada dos auscultadores de 3,5 mm permite a ligação de auscultadores opcionais para uma utilização
mãos-livres e prática. Pode também ligar os auscultadores para ouvir música.
Porta do cabo USB permite ligar um cabo USB.
Porta do cabo HDMI permite ligar um cabo HDMI.
Tecla Ligar e Desligar/Bloquear bloqueia o ecrã no dispositivo. Prima continuamente para abrir o menu
Desligar.
Lente da câmara frontal permite tirar fotografias e gravar vídeos. Mantenha-a limpa para um melhor
desempenho.
Sensor de luz ambiente detecta a luz ambiente disponível e aumenta ou diminui automaticamente a
retroiluminação do visor.
Teclas de volume permitem regular os volumes de notificação e multimédia.
Ecrã táctil mostra todas as informações de que necessita para utilizar o dispositivo, tais como aplicações,
data, hora, estado do sinal e capacidade da bateria.
Altifalante permite ouvir sons e notificações.
Tampa traseira fecha o compartimento do cartão SIM.
Ranhura do cartão SIM fecha o cartão SIM.
Flash da câmara permite uma melhor qualidade de imagem e de vídeo durante a captação de imagens e
gravação de vídeos em condições de baixa luminosidade.
Lente da câmara na parte traseira permite tirar fotografias e gravar vídeos. Mantenha-a limpa para um
melhor desempenho.
Botão Repor reinicia o dispositivo.
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Inserir o cartão SIM

Carregar a bateria

Antes de poder começar a explorar o novo
dispositivo, tem de o configurar.
Para introduzir o cartão SIM:

O dispositivo tem uma bateria recarregável interna.
Mantenha a bateria carregada quando não utilizar
o tablet para maximizar a utilização e o tempo de
espera. O nível de carga da bateria é indicado na
Barra de estado no canto inferior direito do ecrã.
Quando o nível da bateria é inferior a 15%, o
tablet emite um sinal de aviso a indicar que
a carga da bateria é reduzida. Se o nível da
bateria for demasiado fraco, o dispositivo desliga
automaticamente a alimentação. Recarregue a
bateria para continuar a utilizar o dispositivo.

1. Prima e faça deslizar a tampa traseira para
cima com ambas as mãos (consulte a imagem
abaixo).
2. Faça deslizar o cartão SIM na ranhura do cartão
SIM até encaixar correctamente. Certifique-se
de que a zona de contactos dourados do cartão
está virada para baixo.
3. Faça deslizar a tampa traseira para baixo até
ficar encaixada (consulte a imagem abaixo).
NOTA: Se instalar o cartão SIM enquanto o
dispositivo estiver ligado, este será reiniciado
automaticamente.
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AVISO: A bateria deve ser totalmente
carregada inicialmente para aumentar a sua vida
útil.
NOTA: Utilize apenas um acessório de carga
aprovado para carregar o dispositivo de carga
aprovado pela LG. A utilização incorrecta da
porta do carregador, bem como a utilização de
um carregador ou adaptador incompatível, pode
danificar o dispositivo e anular a garantia.

1. Ligue o adaptador de viagem fornecido à
tomada de parede.
2. Ligue a outra extremidade (como indicado
abaixo) na porta do carregador do dispositivo.

• Para ligar o dispositivo, prima continuamente a
tecla Ligar e Desligar/Bloquear durante alguns
segundos.
• Para desligar o dispositivo, prima continuamente
a tecla Ligar e Desligar/Bloquear e toque em OK
para confirmar.

Bloquear e desbloquear o ecrã

AVISO: Insira totalmente a ficha na porta
do carregador do dispositivo, caso contrário o
dispositivo pode não ficar carregado.
NOTA: O USB não fornece energia suficiente.
Utilize o adaptador de viagem fornecido para
carregar o dispositivo.

Ligar e desligar o seu telemóvel

Se não utilizar o dispositivo durante algum tempo,
o ecrã desliga-se e é bloqueado automaticamente
para impedir o funcionamento acidental e poupar
a energia da bateria. Quando não estiver a utilizar o
dispositivo, prima a tecla Ligar e Desligar/Bloquear
para bloquear o telefone.
1. Para ligar o ecrã, prima a tecla Ligar e Desligar/
Bloquear. É apresentado o ecrã de bloqueio.
2. Toque continuamente em
. É apresentado
no ecrã um círculo em torno do seu dedo.
3. Arraste o dedo para a extremidade do círculo
maior que o rodeia. O ecrã é desbloqueado e é
apresentado o último ecrã a que acedeu.
NOTA: Se tiver configurado um padrão de
desbloqueio, utilize a ponta do dedo para
desenhar o padrão. Se configurou um PIN ou
uma palavra-passe, introduza-o e toque em OK.
Para ajustar o atraso antes de o ecrã se desligar,
efectue o seguinte:
• Aplicações > Definições > Ecrã > Tempo limite
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Proteger o ecrã de bloqueio

Utilizar o HDMI

Pode bloquear o ecrã para que seja o único a
desbloqueá-lo para aceder aos seus dados, adquirir
aplicações, etc.

O LG-V900 dispõe de uma saída HDMI. Desfrute
de vídeo de alta definição gravado no seu dispositivo
noutros equipamentos de visualização através do
cabo HDMI, tal como um TV ou projector com
entrada HDMI. Utilize o cabo HDMI fornecido para
ligar o dispositivo ao dispositivo de visualização.

Para definir um padrão de desbloqueio, PIN
ou palavra-passe pela primeira vez:
• Aplicações > Definições > Local e segurança > Config.
ecrã de bloqueio > Padrão, PIN ou Palavra-passe
Quando define o padrão de desbloqueio pela primeira
vez, aparece um tutorial com instruções sobre como
criá-lo.
Em seguida, sempre que quiser ligar o dispositivo ou
desbloquear o ecrã, terá de desenhar o padrão de
desbloqueio para desbloquear o ecrã.
Também pode bloquear o ecrã através de um PIN ou
palavra-passe. Depois de o definir, pode alterá-lo no
menu Configurar ecrã de bloqueio.
NOTA: Se se esquecer do padrão de desbloqueio,
PIN ou palavra-passe:
Tem 5 oportunidades para introduzir o seu
padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe. Se
esgotar as 5 oportunidades, pode voltar a tentar
após 30 segundos.
1. Se se esquecer do padrão de desbloqueio:
- Se tiver criado uma conta do Google no dispositivo,
toque em Esqueceu o padrão? Em seguida, irá ser-lhe
pedido para iniciar sessão com a sua conta do Google
para desbloquear o dispositivo.
- Se não tiver criado uma conta do Google no dispositivo,
contacte o apoio ao cliente.

2. Se tiver esquecido o PIN ou a palavra-passe:
- Contacte o apoio ao cliente.
20 LG-V900 | Manual do utilizador

O seu tablet é compatível com:
• Vídeo - resoluções até 1080 p
• Sem vídeo - resoluções até 720 p
• 3D Frame Packing - até 720 p

NOTA:
• A reprodução de ficheiros multimédia pode
demorar algum tempo, dependendo do
dispositivo de visualização ligado.
• Os ficheiros podem não ser reproduzidos
correctamente se utilizar um cabo um ou
dispositivo sem certificação HDMI.
• A orientação de imagem definida no seu tablet
só pode ser na horizontal e não pode ser
rodado para alterar a orientação.
• O tablet pode ajustar automaticamente a
resolução de saída de acordo com a resolução
do dispositivo de visualização que ligou.
• Durante a ligação HDMI, só pode assistir
à reprodução de vídeo no dispositivo de
visualização.

Configurar a Conta Google
Quando liga o tablet pela primeira vez, pode activar o
serviço de dados móveis, iniciar sessão na sua conta
do Google e decidir como pretende utilizar alguns
serviços do Google.

Configurar a sua conta do Google
Inicie sessão numa conta do Google a partir do ecrã
de configuração apresentado.
OU
1. Toque numa aplicação do Google, tal como o
Gmail.
2. No ecrã de configuração, toque em Criar conta
para criar uma nova conta. Se tiver uma conta
do Google, introduza o seu endereço de e-mail
e palavra-passe e depois toque em Iniciar
sessão.
3. Assim que configurar a sua conta do
Google no dispositivo, este é sincronizado
automaticamente com a conta do Google na
Web (isto depende das suas definições de
sincronização).
Ao iniciar sessão com a sua conta do Google, pode
sincronizar os contactos e os calendários do Gmail
e do Google entre o seu dispositivo e a Web. Além
disso, necessita também de iniciar sessão numa
conta do Google para utilizar aplicações do Google,
tais como o Google Talk™ e o Android Market™.

Adicionar outras contas
Após a configuração, pode adicionar contas
Google™, Microsoft Exchange ActiveSync, e-mail
comum e outros tipos de contas, dependendo do
tipo de aplicações que tenha instalado. Cada conta
sincroniza parte ou a totalidade dos dados da conta.
Se adicionar mais de uma conta do Google, os
servidores do Google só efectuarão uma cópia de
segurança da primeira conta do Google em que
iniciar sessão. Algumas aplicações que apenas
funcionam com uma conta apresentam apenas os
dados da primeira conta em que iniciar sessão.
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O ecrã Início e noções básicas
Para navegar no ecrã Início, basta deslizar o dedo
para a esquerda ou direita para visualizar os painéis
do ecrã Início. Pode também personalizar cada
painel com widgets e atalhos para as suas aplicações
favoritas e escolher uma imagem de fundo.
O ecrã Início é o seu ponto de partida para aceder
a todas as funções no seu dispositivo. Apresenta
atalhos, ícones e widgets e outras funções da
aplicação.

￼

Aplicações

Google Search™ permite abrir a
aplicação Google Search™.
Apps Launcher permite abrir o
ecrã Iniciar para ver as aplicações
instaladas.
Definições do ecrã Início permite
personalizar os painéis do ecrã
Início.
Voltar volta para o ecrã anterior.
Início volta ao ecrã inicial.

NOTA: Algumas imagens de ecrã podem ser
diferentes dependendo do seu operador.

Aplicações

Aplicações recentes mostra uma
lista das aplicações que utilizou
recentemente.
Legacy é apresentado apenas
nalgumas aplicações e abre o
menu de opções para as aplicações
concebidas para versões anteriores
do Android.
Barra de estado mostra informações sobre
o estado do dispositivo, incluindo a hora,
intensidade do sinal, estado da bateria e ícones
de notificação.

Utilizar os botões de navegação

￼

Botões de navegação
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Os botões de navegação no canto inferior esquerdo
facilitam a alternância entre aplicações.
Nalgumas aplicações de multimédia, os botões de
navegação e a barra de estado são substituídos
por pontos esbatidos quando assiste a um filme,

apresentação de diapositivos, etc., para que possa
desfrutá-los melhor sem se distrair. Pode tocar num
ponto como se fosse o controlo que o representa, ou
tocar numa área em branco na parte inferior do ecrã
para repô-lo para a vista completa.

Personalizar o ecrã inicial
Pode personalizar o ecrã Início adicionando ícones de
aplicação, atalhos, widgets e outros itens a qualquer
painel de ecrã Início. Também pode alterar a imagem
de fundo.

Adicionar widgets ao seu ecrã inicial
1. Pode editar painéis do ecrã Início tocando em
no ecrã Início.
2. Toque continuamente nos itens na categoria
Widgets e, em seguida, arraste-os para o painel
do ecrã Início pretendido.
3. Carregue em Pausa no painel do ecrã Início e,
quando aumentar de tamanho, arraste o item
para o local pretendido.
4. Quando o item estiver no local pretendido,
levante o dedo.
5. O ecrã volta automaticamente para as
definições do ecrã Início.

Mover um item no ecrã Início
1. Toque continuamente no item no ecrã Início.

￼￼
Painéis do ecrã Início

2. Arraste o item para um novo local no ecrã.
Carregue em Pausa na extremidade esquerda
ou direita do ecrã para arrastar o item para
o próximo painel de ecrã Início que esteja
disponível.
3. Quando o item estiver no local pretendido,
levante o dedo.

Eliminar um item no ecrã Início
1. Toque continuamente no item até o ícone Apps
launcher mudar para o ícone de reciclagem .
2. Arraste o item para o ícone de reciclagem
levante o dedo.

e
Aplicações, widgets, atalhos e
outros itens
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Alterar a imagem de fundo do ecrã Início
1. Toque em
fundo.

e, em seguida, em Imagem de

2. Seleccione uma imagem de Galeria, Papéis de
parede on-line ou Papéis de parede.
3. Toque na imagem de fundo e, em seguida,
em Definir papel de parede (se necessário).
Se for necessário recortar a imagem de fundo,
recorte-a e toque em OK.

Utilizar as funções de multitarefas
Multitarefas é fácil com Android porque aplicações
abertas continuam a ser executadas mesmo
quando abrir outra aplicação. Não é preciso sair de
uma aplicação antes de abrir outra. Pode utilizar e
alternar entre várias aplicações abertas. Android gere
cada aplicação, parando e iniciando-as conforme
necessário, para assegurar que as aplicações em
espera não consomem recursos desnecessariamente.

Abrir e Alternar Aplicações

Adicionar mais
Pode adicionar menus de atalho específicos ao
ecrã Início no seu dispositivo, incluindo menus
de marcadores e definições. Toque em Mais e
seleccione o(s) menu(s) que pretende adicionar.

Basta tocar em
no ecrã para visualizar a lista
de aplicações utilizadas recentemente. Toque numa
aplicação para voltar a acedê-la.
Definições

Adicionar um ícone de contacto rápido ao
ecrã Início
Pode criar um ícone de acesso rápido ao seu
contacto favorito no ecrã Início. Deste modo, é mais
fácil aceder aos seus contactos.
1. Toque em

Browser

e, em seguida, em Mais.

2. Toque em Contacto. A sua lista de contactos é
apresentada no ecrã. Seleccione o contacto que
pretende adicionar à lista.
3. O seu contacto é adicionado ao ecrã Início.
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Talk

￼

Ícones de estado e notificação
A Barra de estado aparece na parte inferior de
cada ecrã. Inclui ícones que indicam que recebeu
notificações e ícones, e apresentam o estado do
dispositivo, bem como a hora actual.
De seguida, apresentamos um quadro explicativo dos
ícones que poderá ver na barra de estado.
Sem sinal
Força do sinal
Bluetooth activado
Bluetooth ligado
Alarme
Modo de voo
Nível da bateria
Bateria em carga
Transferir dados
Enviar dados
Método de introdução do teclado no ecrã
Aplicação transferida
Nova mensagem de e-mail
Nova mensagem do Gmail

Ponto de acesso Wi-Fi portátil está activo
Tanto a partilha de ligação por USB como o
ponto de acesso Wi-Fi portátil estão activos
SMS

Painel de notificações e definições
rápidas
O Painel de notificações permite verificar e gerir
Wi-Fi, Bluetooth e outras notificações, tais como
novas mensagens, eventos de calendário, alarmes e
eventos em curso. Quando recebe uma notificação,
aparece texto durante uns instantes e o ícone de
notificação é apresentado na Barra de estado.
Dependendo das suas definições, pode ser emitido
um aviso de notificação.
Pode abrir o Painel de notificações para visualizar
uma lista de todas as notificações recentes. Quando
toca na Barra de estado uma vez, pode visualizar
o Painel de notificações, bem como o Painel de
detalhes de estado.
￼￼
Painel de detalhes de
estado
Painel de notificações

A música está ligada
Wi-Fi
Partilha de ligação por USB está activo
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Utilizar definições rápidas
Se tocar no Painel de detalhes de estado, pode abrir
as Definições rápidas para visualizar e controlar as
definições mais comuns para o seu tablet.
Os seguintes ícones são apresentados nas Definições
rápidas:
Activa e desactiva o Modo de voo.
Direcciona-o para o menu Redes sem fio e
outras.
Pode mudar automaticamente a orientação do
ecrã enquanto roda o dispositivo para a posição
horizontal.
Ajuste o brilho do ecrã.
Pode activar ou desactivar notificações e ícones
de estado de visualização na Barra de estado.
Direcciona-o para o menu Definições.

Sugestões relativamente ao ecrã
táctil
O ecrã táctil proporciona uma excelente maneira de
interagir e utilizar o dispositivo.
Aqui estão algumas sugestões sobre como navegar
no seu dispositivo.
Tocar – Pode seleccionar itens com apenas um
toque do dedo.
Tocar continuamente – Toque continuamente num
item no ecrã tocando no mesmo sem levantar o
dedo até ocorrer uma acção.
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Arrastar – Para percorrer uma lista ou deslocar-se
lentamente através dela, arraste através do ecrã
táctil.
Percorrer – Para percorrer uma lista ou deslocarse rapidamente, percorra ao longo do ecrã táctil
(arraste rapidamente e liberte).
Varrimento – Significa arrastar rapidamente o dedo
na vertical ou horizontal no ecrã para mover a área
de focagem ou percorrer uma lista. Por exemplo:
deslize o dedo para a esquerda ou direita no ecrã
Início para percorrer os cinco painéis.
Rodar o ecrã – Pode rodar o ecrã para alterar a
orientação de vertical para horizontal.
Toque duplo – Toque duas vezes para ampliar uma
página Web ou um mapa.
Ampliar e reduzir – Aproxime ou afaste os dedos
no ecrã quando visualizar imagens, páginas Web ou
mapas para ampliar ou reduzir o tamanho.

Teclado no ecrã
O teclado no ecrã é apresentado automaticamente
no ecrã quando necessita de introduzir texto. Para
apresentar manualmente o teclado, basta tocar no
campo de texto onde pretende introduzir texto.
Tecla Caps/Shift permite introduzir texto
em maiúsculas. Para bloquear a tecla Caps/
Shift, toque na mesma duas vezes. Para
desbloqueá-la, toque novamente.
Tecla Definições permite alterar o idioma
de introdução ou aceder às definições
do teclado Android. Também pode tocar
continuamente para aceder às definições do
teclado Android.
Teclas numéricas e de símbolos altera a
introdução para o teclado de números e
símbolos.
Tecla Enter desloca o cursor para o campo
ou linha seguinte ou envia a sua dúvida.
Tecla Fechar remove o teclado do ecrã.
Tecla Eliminar elimina um espaço
ou carácter com um toque. Toque
continuamente para apagar texto mais
depressa.
Tecla Voz para texto introduz texto através
de voz.
Tecla Ícone emotivo permite inserir ícones
emotivos facilmente. Toque continuamente
para abrir uma lista de ícones emotivos.

Utilizar o teclado no ecrã
1. Toque no campo de texto onde pretende
inserir texto. O teclado no ecrã é aberto
automaticamente. Os campos de texto dos
números do dispositivo e de outras finalidades
especiais podem apresentar números e símbolos.
2. Toque nas teclas do teclado para começar a
escrever.
3. Toque em

quando terminar.

Introduzir texto através de voz
Pode introduzir texto por comandos de voz nos campos
onde pode inserir texto através do teclado do ecrã.
1. Toque num campo de texto.
2. Toque em
no teclado.
3. Quando lhe for pedido “Fale agora”, indique o
que pretende introduzir.

Editar texto
Pode editar o texto que introduzir nos campos de
texto e cortar, copiar ou colar texto.
1. Toque no texto que pretende editar. O cursor é
inserido quando toca no texto.
2. Arraste o cursor pelo separador para o local
onde pretende editar texto (se tiver copiado texto,
o painel Colar aparece durante uns instantes acima
do cursor).
Para cortar, copiar ou colar texto:
1. Toque continuamente no texto ou palavra que
pretende seleccionar.
2. Arraste um dos separadores de selecção para
aumentar ou diminuir o tamanho do texto
seleccionado ou toque em Seleccionar tudo.
3. Toque em Cortar, Copiar ou Colar.
27

Ligação a redes e dispositivos
Redes Wi-Fi
A Wi-Fi permite utilizar o acesso à Internet de alta
velocidade dentro da área de cobertura do ponto de
acesso sem fios. A Wi-Fi permite acesso à Internet
sem fios e sem quaisquer despesas adicionais.
Depois de activar a definição Wi-Fi, é apresentada
uma lista de redes Wi-Fi activas e disponíveis.
Pode ser necessário introduzir uma palavra-passe,
dependendo da rede.

Ligar o Wi-Fi e aceder a uma rede
1. Aplicações > Definições > Redes sem fio e
outras > Definições de Wi-Fi> Wi-Fi
2. Uma marca de verificação indica que o Wi-Fi
está activado.
3. Será apresentada uma lista de redes Wi-Fi
activas e disponíveis. Toque na rede à qual
pretende estabelecer ligação.
4. Se a rede estiver aberta, toque em Ligar. Se
a rede estiver protegida por palavra-passe,
introduza-a e toque em Ligar.
NOTA: Se não se encontrar numa zona de Wi-Fi
ou o Wi-Fi estiver definido como Desligado, a sua
operadora móvel poderá aplicar taxas adicionais
ao seu uso de dados móveis.
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Partilha de ligação por USB e pontos de
acesso Wi-Fi portáteis
A partilha de ligação por USB e o ponto de acesso
Wi-Fi portátil são excelentes opções quando não
existem ligações sem fios disponíveis. Ao utilizar a
partilha de ligação por USB, pode partilhar a ligação
de dados móvel do seu dispositivo com um PC
através do cabo USB. Esta opção fornece um serviço
de Internet a um PC através da rede móvel.
• Aplicações > Definições > Redes sem fio e outras
> Partilha de ligação e ponto de acesso portátil >
Partilha de ligação por USB
Uma marca de verificação indica que a partilha de
ligação por USB está activada.
NOTA: Para utilizar a partilha de ligação por USB,
tem de instalar primeiro o “Controlador USB da
LG” no PC.
O Controlador USB da LG pode ser transferido
a partir do website da LG (www.lg.com). Aceda a
http://www.lg.com e seleccione a sua região, país
e idioma.
Se activar o dispositivo num ponto de acesso Wi-Fi,
pode partilhar a ligação de dados do dispositivo com
mais do que um dispositivo de uma só vez.
• Aplicações > Definições > Redes sem fio e outras
> Partilha de ligação e ponto de acesso portátil >
Ponto de acesso Wi-Fi portátil

Uma marca de verificação indica que o ponto de
acesso Wi-Fi portátil está activado.
Quando o seu dispositivo partilha a respectiva
ligação de dados, é apresentado um ícone na barra
de estado e uma notificação em curso no Painel de
notificações.

Bluetooth
Bluetooth é uma tecnologia de comunicações sem
fios de curto alcance utilizada pelos dispositivos
para intercâmbio de informações. Os dispositivos
Bluetooth mais comuns são os auscultadores para
ouvir música e outros dispositivos portáteis, incluindo
portáteis e telemóveis.
Para estabelecer ligação a um dispositivo Bluetooth,
deve activar o Bluetooth do dispositivo. Para utilizar
o Bluetooth do seu dispositivo com outro dispositivo,
deve emparelhar primeiro os dois dispositivos. O
emparelhamento estabelece uma ligação segura
entre os dois dispositivos.

Ligar a funcionalidade Bluetooth
• Aplicações > Definições > Redes sem fio e outras
> Bluetooth
Uma marca de verificação indica que o Bluetooth
está activado.

Para emparelhar o dispositivo com um
dispositivo Bluetooth
Antes de o ligar, deve emparelhar o dispositivo com
outro dispositivo.
Se o Bluetooth estiver desligado, tem de tocar em
Bluetooth para activá-lo primeiro.
• Aplicações > Definições > Redes sem fio e outras
> Definições de Bluetooth > Localizar dispositivos
próximos
1. O seu dispositivo procura e apresenta os ID de
todos os dispositivos Bluetooth disponíveis. Se o
dispositivo com o qual pretende emparelhar não
estiver na lista, certifique-se de que o dispositivo
pretendido está definido como detectável e
efectue a pesquisa novamente.
2. Toque no ID do dispositivo que pretende
emparelhar com o dispositivo. Se lhe for
solicitado que introduza um código, digite
0000 ou 1234 (os códigos mais comuns) ou
consulte a documentação fornecida com o
dispositivo pretendido para localizar o código.
3. Quando o emparelhamento é efectuado com
sucesso, o dispositivo estabelece ligação com o
dispositivo.
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Ligação a um computador através de
USB

Para estabelecer ligação como dispositivo de
armazenamento amovível:

Pode ligar o dispositivo a um computador através
de um cabo USB para transferir música, imagens e
outros ficheiros entre o tablet e o computador. Se
utilizar MTP (Media Transfer Protocol), pode gerir
conteúdos no armazenamento do tablet.

2. O tablet é reconhecido automaticamente como
dispositivo portátil.

NOTA: Antes de utilizar o MTP, leia o seguinte!
• Deve instalar a versão mais recente do
Windows Media Player antes de utilizar o
MTP. Pode transferir a versão mais recente do
Windows Media Player a partir do Website da
Microsoft: http://www.microsoft.com/windows/
windowsmedia/download
• O MTP é compatível com:
- Windows XP Service Pack 2 ou superior
com o Windows Media Player 10 ou superior
instalado (é recomendado o Windows Media
Player 11 ou superior).
- Windows Vista e Windows 7.
- Mac OS com o software XNJB de terceiros.
- Linux com o software libmtp de terceiros.
• Antes de utilizar o modo MTP, é necessário
actualizar o firmware do dispositivo para a
versão mais recente.
• O MTP não é activado se a partilha de ligação
por USB estiver activada. Certifique-se de que
a partilha de ligação por USB está desactivada.
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1. Ligue o dispositivo a um computador que utilize
o cabo USB fornecido.

3. Localize o seu dispositivo em O meu
computador utilizando o explorador de
ficheiros no computador. A estrutura de
ficheiros e pastas do tablet é apresentada em
Armazenamento de dispositivos.
4. Agora pode copiar ficheiros e pastas de e para
o tablet.
5. Durante a transferência de ficheiros, é
apresentado o seguinte ecrã.
Sincronização em curso

￼

NOTA:
• Tenha em atenção que outras aplicações em
execução podem ser interrompidas enquanto
o tablet estiver a ser sincronizado com o
seu computador. Para parar a sincronização
cancele-a no computador.
• Não desligue o cabo USB durante o processo
de carga ou sincronização. Pode ocorrer uma
falha no leitor e danificar os ficheiros.

Para sincronizar com o Windows Media
Player:
1. Ligue o dispositivo a um computador que utilize
o cabo USB fornecido.
2. Quando é ligado, aparece uma janela pop-up
no PC.
3. Abra o Windows Media Player.
4. Edite ou introduza o nome do seu dispositivo na
janela pop-up (se necessário).
5. Seleccione o separador Sincronização no
Windows Media Player.
6. Seleccione e arraste os ficheiros pretendidos da
Biblioteca para a janela Lista para sincronizar.
7. Clique em Começar a sincronizar na parte
inferior da janela Lista para sincronizar para
iniciar. Permite copiar ficheiros da Lista para
sincronizar para o tablet.
Para obter mais informações sobre como utilizar o
Windows Media Player, consulte a Ajuda do Windows
Media Player.
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Mensagens
A opção Mensagens, permite criar uma nova
mensagem ou abrir um conjunto de mensagens em
curso.

Abrir a aplicação Mensagem
• Aplicações > Mensagens

Ver mensagens
• Aplicações > Mensagens > Tocar contacto que
pretende abrir.
Todas as mensagens são encadeadas por Contacto.
As mensagens trocadas com terceiros podem ser
apresentadas por ordem cronológica, de modo a que
possa efectuar uma pré-visualização conveniente da
sua conversa.
•
•

•
•
•
•

elimina o conjunto de mensagens pretendidas
na janela Mensagens.
é apresentado no ecrã se o contacto ainda não
tiver sido registado na sua lista de contactos. Toque
no ícone para criar um novo contacto.
muda para o ecrã de vista de contactos se este
já estiver na lista.
elimina mensagens que tenha partilhado
anteriormente.
lista os seus contactos por ordem cronológica.
lista os seus contactos por ordem alfabética.
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Escrever e enviar mensagens
• Aplicações > Mensagens > Escrever nova
mensagem > Adicionar destinatários e introduzir a
sua mensagem > Enviar

Alterar as suas definições de
mensagem
Pode alterar as definições com base nas suas
preferências.
• Aplicações > Mensagens >
> Definições

E-mail
Desfrute do ambiente de E-mail de fácil utilização
com o seu dispositivo. Pode adicionar várias contas
de e-mail utilizando POP3, IMAP e Exchange
ActiveSync.

•
•

Abrir a aplicação E-mail

Utilizar a vista Combinada

• Aplicações > E-mail

Adicionar uma conta
Quando abre pela primeira vez a aplicação E-mail,
é apresentado um assistente de configuração para
o ajudar a configurar uma conta de e-mail. O seu
fornecedor de serviços ou administrador do sistema
pode fornecer-lhe as definições de conta que
necessita.

Para adicionar outras contas de e-mail:
• Aplicações > E-mail >
> Configurações da
conta > Adicionar conta
OU
• Aplicações > Definições > Contas e sincronização >
Adicionar conta

Abrir a caixa de entrada

 ermite escrever um e-mail.
p
sincroniza as suas mensagens com o servidor
Web de correio.

Se adicionou mais de uma conta, pode ver todas as
mensagens enviadas para todas as contas. As contas
distinguem-se por etiquetas com cores.
• Toque em Vista combinada no menu pendente
no canto inferior esquerdo do ecrã. Pode também
mudar de conta tocando na conta pretendida
neste menu.

Alterar definições de conta
Depois de configurar a conta de e-mail, pode alterar
as definições gerais e definir o seu toque preferido
para notificá-lo quando chegar novo e-mail, ou
adicionar e remover contas.
• Aplicações > E-mail
• Toque em
> Configurações da conta
• Personalize as definições de acordo com as suas
necessidades.

Após a configuração inicial, a opção E-mail mostra
o conteúdo da sua caixa de entrada. Se tiver
adicionado mais de uma conta, pode alternar entre
contas.
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Remover uma conta de e-mail
• Aplicações > E-mail >
conta > Remover conta

> Configurações da

Gmail™
O Gmail™ é configurado quando configura o
dispositivo pela primeira vez. Dependendo das
suas definições de sincronização, o Gmail™ no seu
dispositivo é sincronizado automaticamente com a
sua conta Gmail™ na Web.
Quando abre a aplicação Gmail, as conversas mais
recentes são apresentadas na caixa de entrada.

Abrir a aplicação Gmail
• Aplicações > Gmail
A conta actual do Google é apresentada no canto
superior esquerdo da Caixa de entrada. Se tiver mais
de uma conta no Gmail, pode mudar de conta para
visualizar as mensagens em cada Caixa de entrada.

Procurar e-mails específicos
• Aplicações > Gmail >
É apresentada uma lista de resultados que inclui
todas as conversações com e-mails que contenham
as palavras que procura.

34 LG-V900 | Manual do utilizador

Contactos
Pode adicionar contactos ao dispositivo e sincronizálos com os contactos na sua conta do Google
ou noutras contas que suportem opções de
sincronização.

Abrir a aplicação Contactos
• Aplicações > Contactos

Adicionar um novo contacto
1. Toque em Aplicações > Contactos.
para criar um novo contacto.
2. Toque em
Escolha a conta que pretende adicionar ao
contacto, se necessário.
3. Se quiser adicionar uma imagem ao novo
contacto, toque na área de imagens. Seleccione
Captar foto para tirar uma fotografia ou
Seleccionar foto da Galeria para escolher uma
da sua Galeria.
4. Introduza qualquer informação de contacto que
pretenda adicionar.
5. Toque em Concluído quando terminar a edição.

Editar um contacto
Enquanto visualizar os detalhes de um contacto,
e introduza as informações do
toque em
contacto pretendido. Em seguida, toque em
Concluído para guardar a entrada do contacto.

Procurar um contacto
Toque em Localizar contactos no canto inferior
esquerdo do ecrã e escreva o nome que pretende
encontrar. Os contactos correspondentes são
apresentados de imediato. Toque no contacto
pretendido.

Depois de encontrar o contacto, pode utilizar
as seguintes opções:
• Toque no campo E-mail para enviar um e-mail.
• Toque no campo Website para estabelecer ligação
ao URL.
• Toque no campo Endereço para identificar a
localização no mapa.
• Toque no campo IM para aceder às mensagens
instantâneas.
• Toque em
e em Apagar contacto para
eliminar um contacto.

Importar e exportar contactos para a
memória
Se tiver contactos armazenados no formato vCard na
memória do dispositivo, pode importá-los e exportálos para a aplicação Contactos.
Também pode exportar todos os contactos do
dispositivo para a memória do mesmo como
ficheiros vCard.
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Para exportar os seus contactos:
1. Aplicações > Contactos
2. Seleccione o contacto que pretende exportar.
> Importar/Exportar > Exportar
3. Toque em
para armazenamento USB e, em seguida, em
OK.

Para importar o seu contacto:
1. Aplicações > Contactos
> Importar/Exportar > Importar
2. Toque em
de armazenamento USB.
3. Pode importar um ou vários ficheiros vCard de
uma só vez. Seleccione a opção pretendida e
toque em OK.
4. No menu aberto, todos os ficheiros vCard
disponíveis na memória do seu dispositivo são
apresentados. Seleccione o(s) ficheiro(s) vCard
que pretende importar.
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Partilhar contactos através do
Bluetooth
Para partilhar um contacto:
1. Aplicações > Contactos
2. Toque em

> Partilhar contacto > Bluetooth

3. Verifique se o Bluetooth está activado e
permita que o tablet efectue uma pesquisa de
dispositivos próximos.
4. Seleccione na lista o dispositivo que pretende
enviar.

Para partilhar todos os contactos visíveis:
• Toque em
> Importar/Exportar > Partilhar
contactos visíveis > Bluetooth e, em seguida, siga
os passos 3 e 4 da secção anterior.

Mapas e latitude
Pode encontrar a sua localização actual, ver
condições de tráfego em tempo real e obter
direcções pormenorizadas. Pode fazer pesquisas por
mapa de ruas ou imagens por satélite para localizar
um endereço ou um marco.

Abrir a aplicação Mapas
• Aplicações > Mapas
Ícone Descrição
Procurar em mapas – Pode procurar a
localização pretendida.

Obter direcções
1. Enquanto visualiza um mapa, toque em

.

2. Introduza o seu ponto de início e de destino,
digite o endereço ou localize-o a partir dos
contactos.
3. Seleccione o método de transporte e toque em
Ir.

Classificar uma localização
Pode classificar qualquer local ou função etiquetada
num mapa para facilitar a sua localização.

A minha localização – Indique a sua
localização actual no mapa.

1. Toque continuamente num local ou função com
etiqueta num mapa.

Locais – Procura locais perto da sua
localização actual que estejam relacionadas
com a categoria que escolher.

2. Toque no balão apresentado.

Direcções – Permite-lhe encontrar o
percurso do local que introduziu. Toque nos
campos A minha localização e Ponto de
fim para introduzir os dados. Também pode
escolher uma localização em Contactos ou
um ponto no mapa.

3. Toque na estrela cinzenta na parte superior do
ecrã para classificar o local.
Pode abrir uma lista das suas localizações com
estrela para que possa aceder rapidamente a uma
localização com estrela no mapa.
• Toque em
> Itens com estrela

Camadas – Pode alternar a vista de Trânsito
para Satélite ou Terreno.
Outras– Eliminar mapa, encontrar Itens
com estrela e outras opções.
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Latitude
O Google Latitude™ permite-lhe a si e aos seus
amigos saber onde se encontram no mapa e
partilhar mensagens de estado. A sua localização
não é partilhada automaticamente. Deve aceder
à opção Latitude e, em seguida, convidar os seus
amigos para visualizar a sua localização ou aceitar
convites de amigos.
Isto permite-lhe partilhar a sua localização com
amigos à sua escolha.
• Enquanto visualiza um mapa na aplicação Google
> Latitude
Maps, toque em

Localizar os seus amigos com a opção
Latitude
1. Aplicações > Latitude >

> Adicionar amigos

2. Toque em Seleccionar a partir de Contactos
para assinalar todos os contactos que pretende
convidar. Toque em Adicionar através de
endereço de e-mail para introduzir um ou mais
endereços de e-mail e, em seguida, toque em
Adicionar amigos.
3. Quando o seu amigo aceitar o convite, pode
partilhar localizações.
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Market
O Android Market™ permite-lhe transferir jogos e
aplicações úteis. Se instalar aplicações e jogos a
partir do Android Market™, estes serão apresentados
no menu. Pode assinalar a aplicação transferida
tocando no separador Aplics.

Abrir a aplicação Market
• Aplicações > Market

Transferir aplicações
1. Seleccione uma categoria para procurar os
respectivos conteúdos.
2. Escolha uma aplicação para instalar.
3. Para obter aplicações gratuitas, toque em
Instalar. Para obter aplicações pagas, toque no
botão de preço.

Também pode remover uma aplicação do menu
Definições.
• Aplicações > Definições > Aplicações > Gerir
aplicações > Transferidos
AVISO: Para proteger o seu dispositivo e
os dados pessoais, transfira aplicações apenas
de fontes fidedignas, tais como o Android
Market™. Se algumas aplicações não estiverem
correctamente instaladas no seu dispositivo, este
pode não funcionar normalmente ou pode ter
ocorrido um erro grave. Terá de desinstalar as
aplicações referidas, bem como todos os dados e
definições do dispositivo.

4. Leia as informações sobre o tipo de
informações a que a aplicação irá aceder. Se
aceitar os requisitos de acesso da aplicação,
toque em OK.

Remover aplicações
1. Aplicações > Market
2. Toque no separador Aplics.
3. Escolha a aplicação que pretende remover e
toque em Desinstalar.
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Talk
Esta aplicação permite-lhe conversar com outras
pessoas que também utilizam o Google Talk™. Pode
permanecer ligado, mesmo enquanto utiliza outras
aplicações, até terminar a sessão.

Gerir a sua lista de amigos
A sua lista de amigos do Talk™ contém os amigos
que convidou para se tornarem amigos ou cujos
convites aceitou no Google Talk™. Os amigos podem
convidar-se uns aos outros para conversar no Google
Talk™ e ver o respectivo estado online no Google
Talk™ e noutras aplicações, tais como o Gmail™ e o
Google Maps™.
e introduza
Para adicionar um amigo: Toque em
o endereço de e-mail do seu amigo. Em seguida,
toque em Enviar convite.

Conversar com amigos
1. Aplicações > Conversar
2. Localize o amigo com quem pretende conversar
e introduza a sua mensagem. Em seguida,
toque em
para enviá-la.
As mensagens que trocar são apresentadas no ecrã
e incluem informações acerca da conversa, quer
seja se está no registo, a hora de envio de uma
mensagem (caso não haja resposta algum tempo
depois), etc.
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• Se o seu amigo estiver disponível para conversa de
é apresentado junto do respectivo nome
voz,
na lista Amigos. Toque no ecrã de conversação
para iniciar uma conversa de voz.
• Se o seu amigo estiver disponível para conversa de
é apresentado junto do respectivo nome
vídeo,
na lista Amigos. Toque no ecrã de conversação
para iniciar uma conversa de vídeo.

Terminar sessão no Google Talk™
Pode terminar sessão no Google Talk™. Por exemplo,
se quiser limitar as conversações do Google Talk™ ao
seu dispositivo. Além disso, se terminar sessão pode
aumentar a duração da bateria.
• Aplicações > Conversar >
> Terminar sessão
NOTA: Se utilizar o Google Talk™ numa rede 2G
ou num local com pouca rede, pode afectar a
qualidade do serviço.

Fotografias e vídeos
Câmara

5. Quando a mira estiver verde, a câmara está
focada no motivo.

Conhecer o visor da sua câmara
￼

6. Retire o dedo do botão Captura.
Zoom
Equilíbrio de
brancos
Modo de flash
Efeito de cores

Tirar uma fotografia

Regula a quantidade de
luz do sol que aparece na
imagem.
Permite activar e desactivar
o Flash.
Escolha um tom de cor
para uma nova fotografia.

Captar

Tira uma fotografia.

Modo de cena

Altera o modo de cena.

Definições da
câmara

Altera as definições da
câmara.
Pode aceder às suas
fotografias guardadas a
partir do modo de câmara.
Permite alternar entre a
lente da câmara traseira e a
dianteira.
Toque no ícone de vídeo
para mudar para o modo
de vídeo.

1. Aplicações > Câmara

Galeria

2. Segurando no dispositivo horizontalmente,
oriente a objectiva para o motivo que deseja
fotografar.

Mudar de lente

3. Prima ligeiramente o botão Captar e será
apresentada uma mira no centro do ecrã da
câmara. (A mira é apenas apresentada no modo
de câmara na parte traseira.)

Ampliar ou reduzir.

Modo de vídeo

4. Posicione o dispositivo de modo a ver o motivo
na mira.
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Incluir informações de localização na sua
fotografia

Gravar um vídeo

Pode activar esta opção para utilizar os serviços
baseados em localização. Tire fotografias onde
quer que esteja e identifique-as com o local. Se
transferir fotografias identificadas para um blog que
suporte Geo-identificação, pode ver as fotografias
apresentadas no mapa.

2. Toque no botão Modo de vídeo.

NOTA: Esta função está apenas disponível
quando o GPS está activo.
• Aplicações > Câmara > Definições da câmara >
Local de armazenamento > Activado

Câmara de vídeo
Conhecer o visor da sua câmara de vídeo
￼

1. Aplicações > Câmara
3. Segurando no dispositivo horizontalmente,
oriente a objectiva para o motivo que deseja
fotografar.
4. Toque no botão Gravar uma vez para começar a
gravar. É apresentado no visor um temporizador
que mostra a duração do vídeo.
5. Toque no botão Parar para parar a gravação.
Equilíbrio
de brancos
Modo de
flash
Efeito de
cores
Gravar/
parar
Qualidade
do vídeo
Intervalo
lapso de
tempo

Galeria
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Regula a quantidade de luz do
sol que aparece no vídeo.
Permite activar e desactivar o
Flash.
Escolha um tom de cor para um
novo vídeo.
Inicia e pára de gravar um vídeo.
Ajusta a qualidade de vídeo.
Capta cada fotograma a uma
velocidade muito inferior à
da reprodução. Quando é
reproduzido novamente à
velocidade normal, o tempo é
apresentado mais depressa e por,
conseguinte, com lapsos.
Pode aceder aos seus vídeos
guardados a partir do modo de
vídeo.

Mudar de
lente
Modo de
câmara

Permite alternar entre a lente da
câmara traseira e a dianteira.
Toque no ícone de câmara para
mudar para o modo de vídeo.

Galeria
Abre a aplicação Galeria para visualizar álbuns das
suas imagens e vídeos.
Pode guardar ficheiros multimédia num cartão de
memória para um acesso fácil a todos os ficheiros de
imagem e vídeo.
Abrir a aplicação Galeria
• Aplicações > Galeria

Visualizar os seus álbuns
•

Volta para o ecrã Galeria principal em qualquer
altura.
•
Abre a aplicação Câmara.
•
Mostra as propriedades dos ficheiros e das
pastas.
•
Reproduz uma apresentação de todas as suas
imagens.

Visualizar e procurar imagens e vídeos
Toque numa imagem ou vídeo num álbum para
visualizá-lo.
•
Elimina um ficheiro da memória do dispositivo.
•
Permite partilhar o ficheiro com outras
pessoas.
•
Abre outras opções.

• Ligue o dispositivo para ver a imagem na vertical
ou horizontal.
A imagem é apresentada na nova orientação.
• Toque na imagem para ver os menus disponíveis.
• Pode utilizar o método Aproximar os dedos para
aumentar o zoom; afaste as pontas dos dois dedos
para ampliar ou aproxime os dois dedos para
reduzir a imagem.
• Quando a imagem for ampliada, arraste-a para ver
partes que não sejam apresentadas.
• Deslize o ecrã para a esquerda ou direita para ver
a imagem ou o álbum anterior ou seguinte no
álbum.

Utilizar uma imagem como ícone de contacto
ou imagem de fundo
Escolher imagens a utilizar como um ícone de
contacto ou imagem de fundo.
1. Toque numa imagem para ver os menus
disponíveis e depois toque em
> Definir
imagem como.
2. Pode optar por entre Foto de contacto ou
Wallpaper.
• Se optar por Foto do contacto, escolha o contacto
para o qual pretende definir a foto a partir da sua
lista de contactos.
• Se escolher Imagem de fundo, recorte a fotografia
e toque em OK.
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Obter detalhes acerca da sua fotografia
Pode visualizar as informações pormenorizadas de
uma fotografia, tais como Título, Hora, Tamanho do
ficheiro, etc. Toque numa imagem para ver os menus
> Detalhes.
disponíveis e, em seguida, toque em

Câmara de vídeo 3D e leitor 3D
Conhecer o visor da sua câmara de vídeo 3D

Partilhar uma imagem
1. Toque numa imagem para ver os menus
disponíveis e depois toque em
.
2. No menu aberto, toque na aplicação que
pretende utilizar para partilhar as imagens
seleccionadas. Introduza as informações
pretendidas, se necessário, e envie-as.

Eliminar ficheiros
Pode eliminar todo o conteúdo de um ou mais
álbuns, ou imagens ou vídeos individuais de um
álbum.
1. Quando estiver na Galeria, toque continuamente
num álbum, imagem ou vídeo.
2. Toque em cada um dos ficheiros que pretende
eliminar. Pode utilizar Seleccionar tudo para
escolher todos os ficheiros disponíveis.
3. Toque em

para eliminar o(s) ficheiro(s).

Modo 3D
Controlo de
profundidade
Definições da
câmara 3D
Ajuda
Galeria
Gravar/parar

44 LG-V900 | Manual do utilizador

Escolha o modo de câmara
3D.
Controle a profundidade do
vídeo 3D.
Altera as definições da
câmara 3D.
Fornece uma breve descrição
da Câmara 3D.
Acede aos seus vídeos 3D
guardados a partir do modo
de câmara 3D.
Inicia e pára de gravar um
vídeo 3D.

Gravar um vídeo 3D
1. Aplicações >Câmara Filmar 3D
2. Segurando no dispositivo horizontalmente,
oriente a objectiva para o motivo que deseja
fotografar.
3. Toque no botão Gravar uma vez para começar
a gravar. Será apresentado "REC" no visor da
câmara e um temporizador irá indicar a duração
do vídeo
4. Toque no botão Parar para parar a gravação.
SUGESTÃO: Utilize a Ajuda quando quiser saber
para que serve esta função.

Reproduzir um vídeo 3D
1. Aplicações > Leitor 3D
2. Seleccione um vídeo a partir da sua
lista de vídeos 3D. Inicia a reprodução
automaticamente.
• Assistir a vídeo 3D num TV 3D:
Ligue o cabo HDMI do tablet ao TV 3D. Mude para
e use os óculos 3D (para TV 3D).
o modo
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Utilitários
Calendário

Criar um evento

O calendário facilita a criação e gestão de eventos,
reuniões e compromissos.
Abrir a aplicação Calendário
• Aplicações > Calendário
Ao configurar o dispositivo pela primeira vez, efectua
esta acção para utilizar uma conta do Google
existente ou cria uma nova conta. Quando abre a
aplicação Calendário pela primeira vez no dispositivo,
são apresentados quaisquer eventos do calendário
da sua conta do Google na Web.
O Calendário mostra os seus eventos sincronizados
entre o dispositivo e a Web.

1. Aplicações > Calendário >

Ver o seu calendário

Utilize o Relógio para visualizar a data e a hora em
caracteres grandes no seu ecrã. Também pode
utilizá-lo para definir alarmes.

1. Aplicações > Calendário
2. No canto superior esquerdo do ecrã,
encontram-se os diferentes tipos de visualização
do Calendário (Dia, Semana, Mês).
Os eventos de cada conta que adicionou ao
dispositivo e configurou para sincronizar calendários
são apresentados no Calendário. Os eventos de cada
calendário são apresentados com cores diferentes.
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2. Introduza as informações necessárias e toque
em Concluído.

Alterar as definições de sincronização e
visualização
Pode controlar se uma conta sincroniza as alterações
a eventos de calendário entre o Google™ ou outro
serviço de calendário com as Definições.
• Aplicações > Calendário >
> Definições

Relógio

Configurar o alarme
1. Aplicações > Relógio >

> Adicionar alarme

2. Introduza os detalhes do alarme e toque em
Definir.
Quando o alarme soar, toque em Cancelar para
desligá-lo ou em Adiar para adiá-lo durante dez
minutos.

Calculadora
Abrir e utilizar a calculadora
1. Aplicações > Calculadora
2. Introduza os números e os operadores
aritméticos.
• Toque em
para eliminar números enquanto
para eliminar
escreve. Toque continuamente
todos os números que introduzir de uma só vez.
• Toque em CLR para apagar o resultado do cálculo.
• Para copiar o que introduziu, toque continuamente
no campo de introdução.
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Música
A aplicação Música reproduz ficheiros de áudio que
estão armazenados na memória do dispositivo. Copie
os ficheiros de áudio do computador para a memória
antes de abrir a aplicação Música.

Como criar uma lista de reprodução

Abrir a aplicação Música

2. Toque em Adicionar à lista de reprodução.

• Aplicações > Música
NOTA: Os ficheiros de música estão protegidos por
direitos de autor, através de tratados internacionais e
legislação nacional de direitos de autor.
Por conseguinte, poderá ser necessário obter
autorização ou uma licença para reproduzir ou copiar
música. Em alguns países, a legislação nacional
proíbe a cópia privada de material sujeito a direitos
de autor. Antes de transferir ou copiar o ficheiro,
verifique a legislação nacional do país em questão
relativamente à utilização de material deste tipo.

Ver a biblioteca de música
A aplicação Música procura na memória os ficheiros
de música que copiou para a memória e, em
seguida, cria um catálogo da sua música com base
nas informações contidas em cada ficheiro de
música.
O ecrã Biblioteca de música dispõe de opções que
permitem visualizar a sua biblioteca de música,
organizada por Novas e recentes, Álbuns, Artistas,
Músicas, Listas de reprodução ou Géneros.
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1. Quando visualizar uma lista de músicas na
biblioteca, toque em
à direita do nome da
música.
3. Toque em Adicionar à nova lista de reprodução.
Se quiser adicionar músicas a uma lista de
reprodução que já tenha criado, toque no
respectivo nome.
4. Introduza um nome para a lista de reprodução e
depois toque em OK.

Reproduzir música
Toque numa música na biblioteca para ouvi-la.
O ecrã Reprodução é aberto e a música em que
tocou, ou a primeira música do álbum ou de outra
lista de reprodução, é reproduzida. A reprodução
só é interrompida se quiser, mesmo que mude de
aplicação.

Para controlar a reprodução:
O ecrã Reprodução contém vários ícones em que
pode tocar para controlar a reprodução de músicas,
álbuns e listas de reprodução.
Ícone Descrição
Toque para colocar a reprodução em
pausa.
Toque para continuar com a reprodução.
Toque para avançar para a faixa seguinte
do álbum, lista de reprodução ou colocar
no modo aleatório.
Toque para avançar para a faixa anterior do
álbum, lista de reprodução ou colocar no
modo aleatório.
Toque para reproduzir a lista de
reprodução actual no modo aleatório
(as faixas são reproduzidas por ordem
aleatória).
Toque para definir o modo de repetição:
não repetir, repetir a lista de reprodução ou
repetir a faixa actual.
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Browser
O Browser proporciona-lhe um mundo fantástico
e a cores de jogos, música, notícias, desporto,
entretenimento e muito mais, directamente no seu
dispositivo tablet, onde quer que esteja e ao seu
gosto.
NOTA: A ligação a estes serviços e a
transferência de conteúdos implicam custos
adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do
seu operador.

Abrir páginas Web
1. Aplicações > Browser
2. Toque no campo URL e introduza o URL e
depois toque em
.
Para ampliar ou reduzir, toque duas vezes no ecrã.
Também pode utilizar o zoom de dois dedos;
coloque dois dedos sobre o ecrã e aproxime-os ou
afaste-os lentamente.

Quando fizer pesquisas na página Web,
utilize as seguintes opções:
Abrir um novo separador.
Adicionar a página Web actual como
favorita.
Actualizar a página Web.
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Avançar para a página à qual acedeu a
seguir à página actual.
Vai para a página anterior.
Visualizar os seus favoritos e adicionar um
novo favorito. Também pode visualizar o
histórico do seu browser.
Procurar páginas Web.

Abrir várias páginas
Esta função permite utilizar várias páginas Web em
para abrir uma página
simultâneo. Basta tocar em
Web num novo separador.

Adicionar marcadores ao seu ecrã
inicial
Esta função permite um acesso imediato aos menus
do seu ecrã Início. Para adicionar ícones aos seus
sites favoritos e facilitar o acesso, toque num ícone
no ecrã Início, tal como outros menus.
• Aplicações > Browser >
> Adicionar aos
favoritos > Adicionar ao ecrã inicial > OK

Alterar as definições do browser
• Aplicações > Browser >

> Definições

Definições
A aplicação Definições contém a maioria das
ferramentas para personalização e configuração
do seu dispositivo. Algumas das funções são
apresentadas em pormenor noutro capítulo.
• Aplicações > Definições

Redes sem fio e outras
Permite gerir as ligações de Wi-Fi e Bluetooth. Pode
também definir redes móveis e modo de voo.
Modo de voo - Quando o Modo de voo é activado,
todas as comunicações sem fios são desactivadas.
Definições de Wi-Fi – Permite configurar e gerir
pontos de acesso sem fios.
• Wi-Fi – Coloque uma marcação de verificação
para activar o Wi-Fi para que possa aceder a redes
Wi-Fi.
• Notificação de rede – Coloque uma marca de
verificação para receber uma notificação quando
estiver disponível uma rede Wi-Fi aberta.
• Política de inactividade de Wi-Fi – Permite
especificar se pretende mudar de Wi-Fi para dados
móveis.
• Redes Wi-Fi – Mostra uma lista de redes Wi-Fi
que configurou anteriormente, bem como as listas
detectadas quando o dispositivo foi analisado pela
última vez no que respeita a redes Wi-Fi.
• Adicionar rede Wi-Fi – Permite adicionar uma
rede Wi-Fi, introduzindo o SSID (o nome de
transmissão) e o tipo de segurança.

Som
Permite gerir várias definições de som.
Volume – Permite definir os volumes de multimédia,
notificação e alarme.
Toque de notificação – Permite escolher o toque
para as suas notificações.
Selecção audível – Reproduz um som durante a
selecção de ecrã.
Sons de bloqueio de ecrã– Reproduz um som ao
bloquear e desbloquear o ecrã.

Ecrã
Permite gerir várias definições de ecrã.
Luminosidade – Ajusta a luminosidade do ecrã.
Girar ecrã automaticamente – Coloque
uma marcação de verificação para mudar
automaticamente a orientação do ecrã à medida que
roda o dispositivo para o lado.
Animação – Abre uma caixa de diálogo onde pode
definir se pretende transições animadas para alguns
efeitos, para todos os efeitos suportados ou utilizar
um dispositivo sem quaisquer efeitos de animação
opcionais.
Tempo limite – Abre uma caixa de diálogo onde
pode especificar o tempo de espera depois de tocar
no ecrã ou premir um botão antes de o ecrã ficar
escuro. Para obter o melhor desempenho da bateria,
utilize o intervalo de tempo mais curto possível.
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Localização e segurança
Permite definir as suas preferências para utilizar e
partilhar a localização enquanto procura informações
e utiliza aplicações baseadas em localização.
Utilizar redes sem fios - Se seleccionar Utilizar
redes sem fios, o dispositivo irá determinar a sua
localização aproximada utilizando o Wi-Fi e redes
móveis. Quando escolher esta opção, ser-lhe-á
perguntado se aceita que o Google™ utilize a sua
localização quando disponibilizar estes serviços.
Usar satélites GPS – Se seleccionar Usar satélites
GPS, o dispositivo irá determinar com rigor a sua
localização à escala da rua.
Usar local na Pesquisa do Google – Coloque uma
marca de verificação para permitir que a Pesquisa do
Google utilize a sua localização para obter melhores
resultados.
Config. ecrã de bloqueio – Define um padrão de
bloqueio para proteger o seu dispositivo. Quando
define esta opção, é aberto um conjunto de ecrãs
que o orientam enquanto desenha um padrão de
desbloqueio do ecrã. Também pode definir um PIN
ou uma palavra-passe em vez de um padrão ou
deixá-lo como Inseguro ou Desligado.
Quando liga o dispositivo ou activa o ecrã, irá ser-lhe
pedido para desenhar o padrão de desbloqueio para
desbloquear o ecrã.
Info do proprietário – Permite escolher se pretende
mostrar informações do proprietário no ecrã de
bloqueio.
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Configurar bloqueio do cartão SIM – Configure um
PIN para que possa utilizar o dispositivo ou alterar o
PIN do SIM.
Palavras-passe visíveis – Pode optar por mostrar as
palavras-passe à medida que as digita ou desmarcar
esta opção para ocultar as palavras-passe à medida
que as escreve.
Administradores do dispositivo – Permite ver ou
desactivar os administradores do dispositivo.
Utilizar credenciais seguras – Permite aceder a
certificados seguros.
Instalar o armazenamento USB – Permite instalar
certificados de armazenamento USB.
Definir palavra-passe – Permite definir ou alterar a
palavra-passe de armazenamento de credenciais.
Limpar armazenamento – Apaga o armazenamento
de credenciais de todos os conteúdos e repõe a
respectiva palavra-passe.

Aplicações
Permite ver detalhes acerca das aplicações instaladas
no seu dispositivo, gerir os seus dados, forçá-los
a parar e especificar se permite a instalação de
aplicações obtidas a partir de Websites e e-mail.
Gerir aplicações – Abre uma lista de todas as
aplicações e outro software instalado no seu
dispositivo, bem como as respectivas dimensões.
Serviços em execução – Permite visualizar e controlar
serviços e aplicações em execução.

Uso do armazenamento – Permite visualizar a
quantidade de armazenamento utilizada pelas
aplicações.
Uso da bateria – Permite visualizar que aplicações
utilizaram a bateria.
Fontes desconhecidas – Permite instalar aplicações
que obtém de websites, e-mail ou outros locais que
não sejam o Android Market™.
Desenvolvimento – Permite definir opções para o
desenvolvimento de aplicações.
NOTA: Para utilizar Depuração de USB, tem de
instalar primeiro o “Controlador USB da LG” no
PC.
O Controlador USB da LG pode ser transferido
a partir do website da LG (www.lg.com). Aceda a
http://www.lg.com e seleccione a sua região, país
e idioma.

Sincronização de dados
Permite activar a sincronização de dados em
segundo plano ou a sincronização automática.
Também pode verificar ou adicionar contas e alterar
os respectivos dados e definições de sincronização.
Isto permite adicionar, remover e gerir a sua conta
do Google™ e outras contas suportadas. Também
pode utilizar estas definições para controlar como
e se todas as aplicações enviam, recebem e
sincronizam dados nos respectivos horários, e se
todas as aplicações conseguem sincronizar dados de
utilizador automaticamente.

Dados de segundo plano – Permite às aplicações
sincronizar dados em segundo plano, quer esteja
ou não a trabalhar activamente nos mesmos. Se
desmarcar esta definição pode poupar a carga da
bateria e reduzir a utilização de dados.
Sincronização automática – Seleccione esta
opção para permitir que as aplicações sincronizem
dados no seu próprio horário. Sincronizar dados
automaticamente é desactivado se Dados de fundo
estiver desmarcado.

Privacidade
Permite gerir as suas informações pessoais.
Fazer backup dos meus dados – Coloque uma
marcação para efectuar uma cópia de segurança dos
dados da aplicação, palavras-passe de Wi-Fi e outras
definições para servidores do Google.
Conta de backup – Mostra a conta onde as suas
definições e outros dados são guardados como cópia
de segurança.
Restauração automática – Coloque uma marcação
para restaurar as definições de cópia de segurança
ou outros dados quando reinstalar uma aplicação.
Repor dados de fábrica – Permite apagar todos os
seus dados pessoais do armazenamento interno
do dispositivo, incluindo informações acerca da
sua conta Google, bem como de outras contas, os
seus dados e definições da aplicação e do sistema
e quaisquer aplicações transferidas. Se utilizar este
método para repor o dispositivo, ser-lhe-á solicitado
que introduza de novo o mesmo tipo de informação
utilizado quando iniciou o tablet pela primeira vez.
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Sugestão: Antes de efectuar esta função,
certifique-se de que efectua uma cópia de
segurança de quaisquer dados importantes.

Armazenamento
Mostra a quantidade de armazenamento interno
disponível e que tipos de ficheiros estão a utilizar
espaço de armazenamento.

Idioma e entrada
Definições de idioma:
Permite escolher o idioma do texto no tablet e
configurar o teclado no ecrã, incluindo as palavras
que adicionou ao respectivo dicionário.

Definições de reconhecimento de voz:
Idioma – Selecciona um idioma para o
reconhecimento de voz do Google.
SafeSearch – define o dispositivo que filtra texto
explícito e/ou imagens a partir de resultados de
pesquisa de voz.
Bloquear palavras ofensivas – Permite ocultar
palavras ofensivas reconhecidas a partir de resultados
de voz.

Definições de síntese de voz:
Ouvir um exemplo – reproduz um breve excerto
de conversão de texto em voz, utilizando as suas
definições actuais.
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Utilizar sempre as minhas definições – seleccione
esta opção para utilizar as definições indicadas neste
ecrã em vez das definições de conversão de texto
em voz disponíveis noutras aplicações.
Mecanismo padrão – abre uma caixa de diálogo
onde pode definir a aplicação de conversão de texto
em voz que pretende utilizar, caso tenha instalado
mais do que uma aplicação.
Instalar dados de voz – se o seu dispositivo não tiver
dados de conversão de texto em voz instalados,
estabelece ligação ao Android Market e orienta-o
através do processo de transferência e instalação dos
dados. Esta definição não aparece disponível se os
dados já estiverem instalados.
Velocidade do discurso – abre uma caixa de diálogo
onde pode seleccionar a velocidade do sistema de
conversão de texto em voz.
Idioma – abre uma caixa de diálogo onde pode
seleccionar o idioma do texto que pode ser lido
pelo sistema de conversão de texto em voz. Isto
é especialmente útil em conjunto com a opção
Usar minhas config., para assegurar um discurso
adequado em diversas aplicações.
Mecanismos – Mostra os mecanismos de síntese de
voz instalados no seu dispositivo. Toque num para
visualizar ou alterar as respectivas definições.

Definições do teclado:
As definições do teclado Android aplicam-se ao
teclado no ecrã incluído no dispositivo. As funções
de correcção e colocação em maiúsculas afectam
apenas a versão em inglês do teclado.

Acessibilidade
Assinale esta opção para activar todos os plug-ins de
acessibilidade instalados.
NOTA: É necessário instalar plug-ins adicionais
para seleccionar esta opção.

Data e hora
Permite alterar os formatos de data e hora e optar
pela actualização automática.

Acerca do tablet
Veja informações legais e verifique o estado do
dispositivo e a versão do software.
Aviso!
Software de código aberto
Para obter o respectivo código fonte de GPL,
LGPL, MPL e outras licenças de código aberto,
visite http://opensource.lge.com/
Todos os termos, exclusões de responsabilidade
e avisos referidos estão disponíveis para
transferência com o código fonte.
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Actualização de Software
Actualização do software LG Mobile Software através
de Over-the-Air (OTA)
Esta função permite actualizar facilmente o firmware
do tablet para a versão mais recente através de
OTA sem ter de ligar o cabo de dados USB. Esta
funcionalidade apenas está disponível se e quando a
LG disponibilizar a versão mais recente do firmware
para o seu equipamento.
Aplicações > Definição > Acerca do tablet >
Actualizações do sistema permite verificar as
actualizações de firmware do sistema do Android,
caso a LG as tenha disponibilizado para o seu
dispositivo.
NOTA: A LG reserva-se o direito de disponibilizar
actualizações de firmware apenas para modelos
seleccionados, à sua discrição, e não garante a
disponibilização das versões mais recentes de
firmware para todos os modelos de telefones.
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Especificações técnicas
Declaração de Conformidade
Dados do fornecedor
Nome
LG Electronics Inc
Endereço
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
Dados do produto
Nome do produto
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment
Nome do modelo
LG-V900
Nome da marca
LG
Dados das Normas Aplicáveis
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1 , EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V4.2.1 EN 301 908-2 V4.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 62311:2008/EN62209-2:2010
EN 60950-1 : 2006 + A11 :2009
Informações complementares
La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaração
Je déclare par la présente que les produits et
appareils mentionnés ci-dessus et concernés
par la présente déclaration sont conformes
aux normes et aux dispositions des directives
mentionnées ci-dessus.

Nome
Doo Haeng Lee / Director

Data de emissão
Apr.21, 2011

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

Assinatura do representante
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Acessórios
Estes acessórios podem ser utilizados com o LG-V900 (os itens descritos abaixo podem ser opcionais).
Adaptador de viagem
Este adaptador permite-lhe
carregar a bateria.

Cabo HDMI
Permite ligar o LG-V900 e
dispositivos compatíveis com
HDMI, tais como HDTV, PC, e
assim sucessivamente.

Cabo USB

Guia do Utilizador
Saiba mais sobre o seu
LG-V900.

ui
rG

Use

de

0

90
-V

LG

Género USB
O LG-V900 é compatível
com o tipo padrão
de teclado USB e o
concentrador USB. Outros
tipos de dispositivos USB
podem não funcionar com o
modelo LG-V900.
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NOTA:
• Utilize sempre acessórios originais LG. Caso
não o faça, pode anular a garantia.
• Os acessórios podem variar consoante a região.

Resolução de problemas
Verifique se quaisquer problemas que tenha encontrado com o seu dispositivo são descritos nesta secção antes
de levar o telefone à assistência ou chamar um representante da assistência.
Categoria
Subcategoria

Pergunta

Atender

BT
Dispositivos
Bluetooth

Quais são as funções que
estão disponíveis através de
Bluetooth?

Pode ligar um dispositivo de áudio Bluetooth, tal como um
auricular estéreo, e partilhar imagens, vídeos, contactos, etc.,
através do menu Galeria/Contactos.

Dados
Cópia de
segurança de
contactos

Como posso efectuar uma
cópia de segurança dos
contactos?

Os dados dos contactos podem ser sincronizados entre o
dispositivo e o Gmail™.

Dados
Sincronização

É possível configurar uma
sincronização unidireccional
com o Gmail™?

Só está disponível sincronização bidireccional.

Dados
Sincronização

É possível sincronizar todas as
pastas de E-mail?

A Caixa de entrada é sincronizada automaticamente.

Google Service™
Devo iniciar sessão no Gmail™
Início de sessão do sempre que quiser aceder ao
Gmail™?
Gmail

Depois de iniciar sessão no Gmail™, não é necessário fazê-lo
de novo no Gmail™.

É possível filtrar e-mails?

Não, não é possível filtrar e-mail através do dispositivo.

Função do
dispositivo
YouTube™

É possível reproduzir vídeos do
YouTube™?

Sim, os vídeos do YouTube™ são suportados mas podem
ter de ser visualizados através da aplicação YouTube™ (e não
através do browser).

Função do
dispositivo
E-mail

O que acontece se executar
outra aplicação enquanto
escrevo um e-mail?

O seu e-mail será guardado automaticamente como um
rascunho.

Google Service™
Conta Google
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Categoria
Subcategoria

Pergunta

Atender

Função do
dispositivo
Toque

Existe limite de tamanho para
os ficheiros se quiser utilizar um Não existe limite de tamanho para os ficheiros.
ficheiro .MP3 como toque?

Função do
dispositivo
Navegação

É possível instalar outra
Qualquer aplicação disponível no Android Market™ e
aplicação de navegação no meu
compatível com o hardware pode ser instalada e utilizada.
dispositivo?

Função do
dispositivo
Sincronização

É possível sincronizar os meus
contactos a partir de todas as
minhas contas de e-mail?

Só podem ser sincronizados os contactos do servidor Gmail e
MS Exchange (servidor de e-mail da empresa).

Função do
dispositivo
Segurança

Quais são as funções de
segurança do dispositivo?

Pode definir o dispositivo para solicitar a introdução de um
padrão, PIN ou palavra-passe de desbloqueio antes de aceder
ou utilizar o dispositivo.

Função do
dispositivo
Segurança

Como posso introduzir o
código PUK se o cartão SIM
for bloqueado devido ao facto
de ter introduzido o meu PIN
incorrectamente três vezes?

Deve introduzir o código PUK (Personal Unblocking Key Código de desbloqueio pessoal) disponibilizado pelo seu
fornecedor de serviços para desbloquear o SIM e definir um
novo PIN.
1. Prima continuamente a tecla Diminuir volume durante
5 segundos no ecrã de bloqueio até aparecer o ecrã de
introdução do PUK.
2. Introduza o PUK e o novo PIN.
Agora, pode utilizar o dispositivo com o novo PIN.

Função do
dispositivo
Padrão de
desbloqueio

Depois de introduzir o padrão de desbloqueio 5 vezes, pode
O que devo fazer se esquecer o
tocar na opção Esqueceu o padrão? e utilizar as informações
meu padrão de desbloqueio?
da conta do Google para desbloquear o dispositivo.

Função do
dispositivo
Padrão de
desbloqueio

O que devo fazer se tiver
esquecido o meu padrão de
desbloqueio e não tiver criado a
conta do Google no dispositivo?
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Se não introduzir o padrão de desbloqueio, não poderá aceder
ao seu dispositivo.
Se se esquecer do seu padrão de desbloqueio, contacte o
apoio ao cliente.

Categoria
Subcategoria

Pergunta

Atender

Função do
dispositivo
Padrão de
desbloqueio

Como posso criar o padrão de
desbloqueio?

1. No ecrã inicial, toque em Aplicações.
2. Toque em Definições > Local e segurança.
3. Toque em Config. ecrã de bloqueio (na secção Bloquear ecrã
das definições). Quando efectua esta operação pela primeira
vez, é apresentada uma breve explicação sobre como criar
um padrão de desbloqueio.
4. Toque em Padrão e configure, desenhando o seu padrão
uma vez e depois efectue-o novamente para confirmar.

Função do
dispositivo
Memória

Saberei quando a minha
memória está cheia?

Sim, irá receber uma notificação.

Função do
dispositivo
Suporte de idioma

É possível mudar de idioma?

O dispositivo tem capacidades bilingues.
Para alterar o idioma:
1. No ecrã Início, toque em Aplicações e toque em Definições.
2. Toque em Idioma e entrada > Seleccionar idioma.
3. Toque no idioma pretendido.

Função do
dispositivo
VPN (Rede privada
virtual)

Como posso configurar uma
VPN?

A configuração de acesso a uma VPN varia consoante a
empresa. Para configurar o acesso a uma VPN a partir do seu
dispositivo, deve obter os detalhes a partir do administrador da
rede da sua empresa.

Função do
dispositivo
Tempo de
permanência do
ecrã

O meu ecrã desliga-se
passados apenas 15 segundos.
Como posso alterar o
período de desactivação da
retroiluminação?

1. No ecrã inicial, toque em Aplicações.
2. Toque em Definições > Ecrã.
3. Em Definições do ecrã, toque em Tempo limite.
4. Toque no tempo limite de retroiluminação do ecrã preferido.
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Categoria
Subcategoria

Pergunta

Atender

Função do
dispositivo
Wi-Fi e 3G

Se Wi-Fi e 3G estiverem
disponíveis, que serviço devo
utilizar no meu dispositivo?

Se utilizar dados, o seu dispositivo pode estar predefinido para
a ligação Wi-Fi (caso a conectividade Wi-Fi no seu dispositivo
esteja definida para Ligado). No entanto, não será apresentada
qualquer notificação quando o dispositivo mudar de um tipo
de ligação para outro.
Para saber que tipo de ligação de dados está a ser utilizada,
utilize tanto o ícone de 3G como de Wi-Fi no canto inferior
direito do ecrã.

Função do
dispositivo
Ecrã inicial

É possível remover uma
aplicação do ecrã Início?

Sim. Basta tocar continuamente no ícone até aparecer o ícone
de reciclagem designado Remover no canto superior direito do
ecrã. Em seguida, sem levantar o dedo, arraste o ícone para a
reciclagem.

Função do
dispositivo
Aplicação

1. No ecrã inicial, toque em Aplicações.
Transferi uma aplicação que
causa vários erros. Como posso 2. T
 oque em Definições > Aplicações > Gerir aplicações.
removê-la?
3. Toque na aplicação e, em seguida, em Desinstalar.

Função do
dispositivo
Carregador

É possível carregar o meu
dispositivo com o cabo USB?

Não, o USB não fornece energia suficiente. Utilize o adaptador
de viagem incluído para carregar o dispositivo.

Função do
dispositivo
Alarme

O meu alarme permanece
audível ou é desactivado
quando desligo o dispositivo?

Não, esta função não é suportada.

Função do
dispositivo
Alarme

Se Volume de toque estiver
definido como Desligado, é
possível ouvir o alarme que
defini?

O seu alarme fica programado como audível mesmo nestas
situações.
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Categoria
Subcategoria

Pergunta

Atender
Alguns dispositivos que suportam o MTP (Media Transfer
Protocol) podem não ser reconhecidos no Windows Media
Player 11 para Windows XP.
1. Desinstale o dispositivo no Gestor de dispositivos de acordo
com os passos indicados em Problemas com dispositivos
depois de remover o Windows Media Player.
2. Desligue o dispositivo portátil do seu computador.
3. Volte a ligar o dispositivo ao computador.
4. Inicie o Windows Media Player 11 para Windows XP e
verifique se o seu dispositivo é reconhecido e apresentado
no Player.

Função do
dispositivo
MTP

O meu dispositivo não é
reconhecido depois de instalar
o Windows Media Player 11?

Especificações do
dispositivo
Duração da bateria

Qual é a duração máxima da
bateria do meu dispositivo antes Em espera: aprox. 15 dias
de ser necessário recarregá-lo?

Especificações do
dispositivo
Multimédia

Formato de áudio: 3gp, mp4, m4a, mp3, mid, ogg, wav
Que tipo de formatos de
multimédia são suportados pelo Formato de imagem: jpg, gif, png, bmp
seu dispositivo?
Formato de vídeo: 3gp, mp4 (H.263, H.264 BP, MPEG-4 SP)

Solução de
recuperação
Repor

Como reiniciar o meu
dispositivo na eventualidade de
o ecrã bloquear?

Se o dispositivo não reagir aos comandos do utilizador ou o
ecrã não responder:
Remova a tampa traseira e prima o botão RESET com um
objecto pontiagudo para reiniciar o dispositivo. Se, mesmo
assim, não funcionar, contacte o centro de assistência.

Como efectuo uma
reinicialização de fábrica?

1. No ecrã inicial, toque em Aplicações.
2. Toque em Definições> Privacidade > Repor dados de fábrica.
3. Leia o aviso e toque em Redefinir tablet.
4. Toque em Apagar tudo.
Atenção:
Se efectuar uma reposição de fábrica, todas as aplicações
instaladas e os dados de utilizador serão apagados. Não se
esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados
importantes antes de efectuar a reinicialização de fábrica.

Solução de
recuperação
Reinicialização de
fábrica
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LG-V900 User Guide
This guide helps you get started using your tablet.
If you need more information, please visit www.lg.com.

• Some of the contents of this manual may not
apply to your device depending on your device’s
software or your service provider.
• This device is not recommended for the visually
impaired because of its touch-screen keypad.
• Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights
reserved. LG and the LG logo are registered
trademarks of LG Group and its related entities.
All other trademarks are the property of their
respective owners.
• Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™,
Google Talk™ and Android Market™ are trademarks
of Google, Inc.
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Guidelines for safe and efficient use
WARNING: Failure to follow the safety
instructions below could result in injury or
damage to the device or other property.
BEFORE USING YOUR DEVICE, PLEASE READ
AND OBSERVE ALL SAFETY INFORMATION
BELOW AND OPERATING INSTRUCTIONS BEFORE
USING THIS DEVICE. FOR DETAILED OPERATING
INSTRUCTIONS, PLEASE SEE THE USER MANUAL.

Use and Care of the Device
	Handling. Your device contains many sensitive
components and should be handled with care
at all times. Do not drop, disassemble, puncture,
microwave, incinerate, paint or insert foreign objects
into your device. If you put your device in a bag
or suitcase without covering the power receptacle,
metallic articles, such as a coin, paperclip or pen,
may short-circuit the device. Always cover the power
receptacle when not in use. Never attempt to repair
the device yourself. Any defect or malfunction
caused by you disassembling the device on your
own, or by an unauthorised repair entity, will void the
warranty.
	Battery. This device has an internal rechargeable
battery. The battery isn’t user accessible and
should only be replaced by an LG Authorised
Service Centre. Never replace or have replaced
the battery with an unapproved battery since this

could damage the device or cause the device to
explode or catch fire. The battery pack has protection
circuits to protect it against certain dangers, such
as overheating. Do not use the device near a place
which generates static electricity more than 100 V
because this could damage the protection circuit. If
the device is emanating a bad smell, immediately
discontinue use and contact customer service.
CAUTION: THERE IS A RISK OF EXPLOSION
IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT
TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES
ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.
	Exposure to Liquids. You should avoid exposing your
device to water or liquids. Do not use your device in
the rain or in other wet or humid environments. Do
not spill liquids on your device. If the device gets wet,
immediately unplug it, turn off the power and allow
it to dry off completely. Do not attempt to accelerate
the drying process with an external heating source,
such as an oven, microwave or hair dryer. Damage
to your device as a result of exposure to liquid is not
covered under your warranty.
	Charger and Power Adapter. Recharge the battery
after long periods of non-use to maximise the
battery life. The battery life will vary depending on
usage pattern and environmental conditions. Only
use an authorised charging and power adapter
device compatible with this device. Always insure that
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the power plug is firmly connected. For a connection
to a power supply not in North America, use the
correct adapter for your device. The charger and
adapter are intended for indoor use only. Insert the
charger vertically into the wall power socket. Do not
connect or disconnect the charger with wet hands.
Always unplug the charger from the wall socket after
the device is fully charged to save unnecessary power
consumption of the charger.
	Unplug the charger in the event of any of the
following: (1) during lightning storms ; (2) the power
cord or plug is damaged or frayed; (3) the adapter
case is damaged; or (4) the charger or device has
become exposed to liquid. LG is not responsible
for, nor shall your warranty cover, damage to your
device resulting from use with any unauthorised
chargers or power adapters.
	Charging temperature range is between 0 °C
and 45 °C. Charging out of the recommended
temperature range might cause generation of heat
or serious damage to the battery as well as the
deterioration of the battery’s characteristics and life
cycle.
	Do not damage the power cord by bending, twisting
or heating and do not allow the power cord to become
crimped as it may cause electric sparks or fire.
	Display Screen. The display on this device is made
of glass and could break or crack if dropped or if it
receives a substantial impact. Do not use, touch or
attempt to remove or fix broken glass if chipped or
cracked. Damage to the glass display due to abuse
or misuse is not covered under the warranty.
4 LG-V900 | User Guide

	Cleaning the Device. To clean your device, unplug
all cables and turn off the device. Use a soft, slightly
damp, lint-free cloth to clean the device and do not
get liquid or moisture in any of the ports or openings
of the device. The screen may be cleaned simply
with a soft, dry, lint free cloth. Do not use harsh
chemicals, cleaning solvents or strong detergents to
clean the device.
	Extreme Temperatures. Operate the device in an
environment that is between 0 °C and 35 °C. Never
store your device in temperature less than -20 °C or
greater than 45 °C. Do not leave your device under
the blazing sun or in a heated car. The battery may
generate heat, smoke or flames. Storage in extreme
temperatures may also cause the deterioration of the
battery or reduce the life of the battery.

Warning About 3-D Viewing, Seizures and
Blackouts
Failure to follow the following safety warnings and
instructions could result in a serious accident or
injury.
	3-D Content. Viewing 3D content, including videos
and games, for a long period of time can cause
eyestrain, drowsiness, headaches, nausea or fatigue.
Stop viewing immediately and rest if you experience
any of these symptoms.
• Use 3D imaging function only for watching 3D
images.
• Some 3D content may cause you to react with
sudden motions, such as ducking or dodging the

image displayed in the video/game. Therefore, it
is best if you do not view 3D content near fragile
objects or near any sharp objects that can create
injuries.
• It is recommended that parents speak to a
physician before allowing children under the age
of 5 to view 3-D content.
• Some viewers may feel disoriented after viewing
3D content. Therefore, after you view 3D content
on your device, take a moment to regain
awareness of your surroundings before moving.
Warning for photosensitisation seizure.
• Photosensitisation seizures are seizures that are
triggered by visual stimuli that form patterns
in time or space, such as flashing lights, bold,
regular patterns or regular moving patterns.
• If you or anyone in your family has a history of
epilepsy or seizure, please check with a medical
specialist before viewing 3D content.
• If you or anyone in your family experience any
of the following symptoms, immediately stop
viewing the content and consult a doctor:
dizziness or light-headedness, visual transition
or altered vision, visual or facial instability, such
as eye or muscle twitching, unconscious action,
convulsions, loss of consciousness, confusion or
disorientation, loss of directional sense, cramps
or nausea. Parents should closely monitor their
children, including teenagers, for these symptoms
as they may be more sensitive to the effects of
watching content.

• Note: These symptoms can occur in unspecified
conditions without any previous history.
• Avoid prolonged, uninterrupted use of this device,
hold the device some distance from your eyes,
use in a well-lit room and take frequent breaks.
Risk of photosensitisation seizure can be reduced
with the following actions:
• Take frequent breaks from watching content on
your device, especially 3D content.
• For those who have vision that is different in each
eye, they should only view 3D content after taking
vision correction measures.
• Do not watch the 3D content when tired or unwell,
and avoid viewing the 3D content for a long
period of time.
• Some viewers may feel disoriented after viewing
3D content. Therefore, after you view 3D content
on your device, take a moment to regain
awareness of your surroundings before moving.
• Avoid prolonged, uninterrupted use of this device,
hold the device some distance from your eyes,
use in a well-lit room and take frequent breaks.

Driving Safety
It can be dangerous to use this device while driving
a vehicle. Please check the laws and regulations on
the use of wireless devices in the areas where you
drive and always obey them. If using this device while
driving, please remember the following:
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• Give full attention to driving. Driving safely is
always your first responsibility;
• Never use wireless data services, such as
text messaging, email or web browsing, while
operating your vehicle.
• If your device is capable of receiving or
making voice calls, use of a hands-free device
is recommended and may be required in
agreement to local law.
• Use of headphones to listen to your device while
driving, even if only in one ear, is dangerous and
illegal in most jurisdictions.
• Laws in some countries prohibit or limit the ability
to mount this device on or near the windscreen
of a vehicle. Please consult your country or local
laws.

For Vehicles Equipped with an Air Bag
An air bag inflates with great force. DO NOT place
objects, including either installed or portable wireless
equipment, in the area over the air bag or in the air
bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment
is improperly installed and the air bag inflates, serious
injury could result.

GPS/Location Services/Navigation
Your device uses Global Positioning System (GPS)
signals for its location-based applications, like maps
and turn-by-turn navigation. Data collected by these
applications are provided by third parties and are
subject to change without notice. Also GPS services
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may not be available or maybe of limited availability
in certain areas, or information may be outdated,
incomplete or inaccurate. Therefore, GPS applications
should only be relied on for general location based
guidance. Users should always visually confirm that
navigation instructions are accurate and consistent
with what they see before following them. Users may
also wish to consult additional sources for precise
locations and directions. LG takes no responsibility
for the accuracy or results of any data or information
provided by a third party provider of maps or
navigation services, even if preloaded on your device.
USERS OF GPS SERVICES SHOULD ALWAYS BE
CAREFUL TO PAY ATTENTION TO ROAD SIGNS,
TRAFFIC LIGHTS, TRAFFIC CONDITIONS, ROAD
CONDITIONS, CLOSURES AND ALL OTHER
FACTORS THAT AFFECT SAFE AND LAWFUL
DRIVING.
Location-based information includes information that
can be used to determine the approximate location
of your device. Your device transmits locationbased information while connected to a wireless
carrier network. In addition, certain location-based
applications require location-based information to
function properly and also transmit your locationbased data. Location-based data may be shared with
third parties, including your wireless service provider,
LG, third party application providers and others.

Third Party Software
Many services and applications offered through this
device are provided by various third party operating
system, software and application developers. If
you download or use such a service or application,
including from an applications marketplace, you
should carefully review the terms of such service
or application. If you USE ANY of these services or
applications, personal information you submit may be
read, collected or used by the service or application
provider and/or other users of those forums. LG is
not responsible for your use of those applications
or information you choose to submit or share with
others. Specific terms and conditions, terms of use
and privacy polices apply to those applications and
services. Please review carefully any and all terms
and conditions applicable to those applications and
services including those related to any location-based
services for any particular privacy policies, risks or
waivers.

Avoid Potential Hearing Loss
Note: Excessive sound pressure from earphones can
cause hearing loss.
Prolonged exposure to loud sounds (including music)
is the most common cause of preventable hearing
loss. Some scientific research suggests that using
portable audio devices, such as portable music
players, at high volume settings for long durations
may lead to permanent noise-induced hearing loss.
This includes the use of headphones (including
headsets, earphones and Bluetooth® or other wireless

devices). Exposure to very loud sounds has also
been associated in some studies with tinnitus (a
ringing in the ear), hypersensitivity to sound and
distorted hearing. Individual susceptibility to noiseinduced hearing loss and other potential hearing
problems varies. The amount of sound produced
by a portable audio device varies depending on
the nature of the sounds, the device, the device
setting and the headphones. You should follow some
recommendations when using any portable audio
device:
• Set the volume in a quiet environment and
select the lowest volume at which you can hear
adequately.
• When using headphones, turn the volume down if
you cannot hear the people speaking near you or
if the person sitting next to you can hear what you
are listening to.
• Do not turn the volume up to block out noisy
surroundings. If you choose to listen to your
portable device in a noisy environment, use noisecancelling headphones to block out background
environmental noise.
• Limit the amount of time you listen. An increase
in volume means less time is required before your
hearing could be affected.
• Avoid using headphones after exposure to
extremely loud noises, such as music concerts,
that might cause temporary hearing loss.
Temporary hearing loss might cause unsafe
volumes to sound normal.
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• Do not listen at any volume that causes you
discomfort. If you experience ringing in your ears,
hear muffled speech or experience any temporary
hearing difficulty after listening to your portable
audio device, discontinue use and consult your
doctor.

Children’s Safety
This device is packaged with small parts that can,
if swallowed by children, cause asphyxiation or
suffocation resulting in serious injury or death. This
device also contains an internal battery that can be
hazardous if the device is not used or maintained
properly. Keep this device and its accessories away
from small children.

Proper Device Disposal
This device and its battery should be recycled
to avoid harm to the environment. Disposal of
your device and the battery inside should be in
accordance with all applicable laws. It may be
prohibited by law to dispose of this device and its
battery with your household rubbish. Never dispose
of your battery in a fire or with other hazardous or
flammable materials.

Potentially explosive atmospheres
• Do not use the device at a refuelling point.
• Do not use near fuel or chemicals.
• Do not transport or store flammable gas, liquid,
or explosives in the same compartment of your
vehicle as your device and accessories.
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RF Interference
	Electronic Devices. Most modern electronic
equipment is shielded from RF signals. However,
certain electronic equipment may not be shielded
against the RF signals from your wireless device.
	Pacemakers. Pacemaker manufacturers recommend
that a minimum separation of 15cm is maintained
between a tablet and a pacemaker to avoid potential
interference with the pacemaker. To ensure this, use
the device at the opposite ear to your pacemaker
and do not carry it in a breast pocket.
	Hearing Aids. Some digital wireless devices may
interfere with some hearing aids. In the event of such
interference, you may want to consult your service
provider (or call the customer service line to discuss
alternatives).
	Other Medical Devices. If you use any other personal
medical device, consult the manufacturer of your
device to determine if it is adequately shielded from
external RF energy. Your physician may be able to
assist you in obtaining this information.
 ealth Care Facilities. Turn your device OFF in health
H
care facilities when any regulations posted in these
areas instruct you to do so. Hospitals or health care
facilities may use equipment that could be sensitive
to external RF energy.
 ehicles. RF signals may affect improperly installed
V
or inadequately shielded electronic systems in
motor vehicles. Check with the manufacturer or its
representative regarding your vehicle. You should also
consult the manufacturer of any equipment that has
been added to your vehicle.

 osted Facilities. Turn your device OFF in any facility
P
where posted notices so require.
In aircraft. Wireless devices can cause interference in
aircraft.
• Turn your tablet off before boarding any aircraft.
• Do not use it on the ground without permission
from the crew.
 lasting Areas. To avoid interfering with blasting
B
operations, turn your device OFF when in a “blasting
area” or in areas posted: “Turn off two-way radio”.
Obey all signs and instructions.

Exposure to radio frequency energy
THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL
GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES

• While there may be differences between the
SAR levels of various LG device models, they are
all designed to meet the relevant guidelines for
exposure to radio waves.
• The SAR limit recommended by the International
Commission on Non-Ionising Radiation Protection
(ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
• The highest SAR value for this device when worn
on the body, as described in this user guide, is
1.25 W/kg.
• SAR data information for residents in countries/
regions that have adopted the SAR limit
recommended by the Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg
averaged over 1 g of tissue.

Radio wave exposure and Specific Absorption
Rate (SAR) information. This tablet device model
LG-V900 has been designed to comply with
applicable safety requirements for exposure to radio
waves. These requirements are based on scientific
guidelines that include safety margins designed to
assure the safety of all persons, regardless of age
and health.
• The radio wave exposure guidelines employ a
unit of measurement known as the Specific
Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are
conducted using standardised methods with the
device transmitting at its highest certified power
level in all used frequency bands.
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Disposal of your old appliance
1	When this crossed-out wheeled bin
symbol is attached to a product it means
the product is covered by the European
Directive 2002/96/EC.
2	All electrical and electronic products
should be disposed of separately from
general everyday rubbish via designated
collection facilities appointed by the
government or the local authorities.
3	The correct disposal of your old appliance
will help prevent potential negative
consequences for the environment and
human health.
4	For more detailed information about
disposal of your old appliance, please
contact your local council, waste disposal
depot or the shop where you purchased
the product.

Disposal of waste batteries/
accumulators
1	When this crossed-out wheeled bin symbol
is attached to batteries/accumulators of
Your product it means they are covered by
the European Directive 2006/66/EC.
2	This symbol may be combined with
chemical symbols for mercury (Hg),
cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery
contains more than 0.0005% of mercury,
0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
3	All batteries/accumulators should be
disposed of separately from general
everyday rubbish via designated collection
facilities appointed by the government or
the local authorities.
4	The correct disposal of your old batteries/
accumulators will help to prevent
potential negative consequences for the
environment, animal and human health.
5	For more detailed information about
disposal of your old batteries/
accumulators, please contact your local
council, waste disposal depot or the shop
where you purchased the product.
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Understanding your device
Before you start using the device, please read this!
To optimise Battery Life:

To download the USB Driver:

You can extend your battery’s life between charges
by turning off features that you don’t need to run
constantly in the background. You can also monitor
how applications and system resources consume
battery power.

To use USB tethering and USB debugging, you need
to install the “LG USB Driver” on your PC first.

To extend the life of your battery:
• Turn off radio communications that you are not
using, such as Wi-Fi, Bluetooth or GPS.
• Turn down screen brightness and set a shorter
screen timeout.
• Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar,
Contacts and other applications.
• If you know you will not be near a mobile or Wi-Fi
network for a while, switch to Airplane mode.

The LG USB Driver is downloadable from the
LG website (www.lg.com). Go to http://www.lg.com
and select your region, country & language.

To reboot your device when the screen
freezes:
If the device does not respond to user input or the
screen freezes:
Remove the back cover and press the RESET button
with a pointed object to restart your device. If it still
does not work, please contact customer service.

To check the battery charge level:
• Apps > Settings > About tablet > Status
To monitor and control what uses the battery:
The Battery use screen lists the apps that have
been using the battery, from greatest to least battery
use. You can use it to turn off apps that you’ve
downloaded, if they are consuming too much power.
• Apps > Settings > Applications > Battery use.
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To assure optimal device performance:

To transfer files to a computer using USB:

• Ensure the back cover is attached to your device
while sending and receiving data using Wi-Fi or
Bluetooth. Since the Wi-Fi and Bluetooth internal
aerial is attached to the back cover, removal of the
back cover may reduce the aerial performance.

You must install the latest version of Windows Media
Player to the computer.

• Avoid holding the part of the device where the
aerial is located while sending and receiving data.
Avoiding contact with the aerial area when the
device is in use optimises the aerial performance
and the battery life.

Before installing an open source application
and OS:

Wi-Fi Aerial (Internal)

GPS Aerial (Internal)

Refer to ‘Connecting to a computer via USB’ on page
23 for more information.

WARNING: To protect your device and
personal data, download applications only from
trusted sources, such as Android Market™. If
some applications are not properly installed on
your device, your device may not work normally
or a serious error can occur. You will need to
uninstall those applications and all of its data and
settings from the device.
WARNING: If you install and use an OS other
than the one provided by the manufacturer, this
may cause your device to malfunction and your
device is no longer covered by the warranty.

Main Aerial (Internal)
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Device components

WARNING: Placing a heavy object on the device or sitting on it can damage its LCD and touch screen
functionalities.
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Charger port lets you charge your device using the provided travel adapter.
3.5 mm Headset Jack allows you to plug in an optional headset for convenient, hands-free use. You can
also plug in headphones to listen to music.
USB cable port allows you to connect a USB cable.
HDMI cable port allows you to connect an HDMI cable.
Power/Lock Key locks the screen on your device. Press and hold to open the power off menu.
Front-facing Camera Lens use for taking pictures and recording videos. Keep clean for optimal
performance.
Ambient Light Sensor detects available environmental light and automatically increases or decreases the
display’s backlighting.
Volume Keys allow you to adjust the notification and media volumes.
Touchscreen displays all the information needed to operate your device, such as applications, date, time,
signal status and battery strength.
Speaker lets you hear notifications and sounds.
Back Cover encloses the SIM card compartment.
SIM card slot encloses the SIM card.
Camera Flash helps picture and video quality when taking pictures or recording videos in low light
conditions.
Rear-facing Camera Lens use for taking pictures and recording videos. Keep clean for optimal
performance.
Reset button reboots your device.
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Inserting the SIM card

Charging your battery

Before you can start exploring your new device, you
will need to set it up.

Your device has an internal rechargeable battery.
Keep the battery charged while not in use in order to
maximise use and standby time. The battery charge
level is shown on the Status Bar at the bottom righthand corner of the screen.

To insert the SIM card:
1. Press and slide the back cover upwards with
both hands (see image below).
2. Slide the SIM card into the SIM card slot until
it clicks into place. Make sure the gold contact
area on the card is facing downwards.
3. Slide the back cover downwards until it clicks
into place (see image below).
NOTE: If you install the SIM card while the device
is on, your device will reboot automatically.

When your battery level is less than 15%, your tablet
will make a warning sound to let you know the battery
power is low. If the battery level becomes too low, the
device will automatically turn off the power. Recharge
your battery to continue using your device.
WARNING: The battery must be fully charged
initially to improve battery lifetime.
NOTE: Please use only an approved charging
accessory to charge your LG approved charging
device. Improper handling of the charger port,
as well as the use of an incompatible charger or
adapter, may cause damage to your device and
void the warranty.
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1. Connect the provided travel adapter into the wall
power socket.

• To turn on the device, press and hold the Power/
Lock Key for a few seconds.

2. Plug the other end (as shown below) into the
device’s charger port.

• To turn off the device, press and hold the Power/
Lock Key and touch OK to confirm.

Locking and unlocking the screen
When you do not use the device for a while, the
screen is turned off and locked automatically to
prevent unintended operation and save the battery
power. When you are not using your device, press the
Power/Lock Key
to lock your device.
WARNING: Fully insert the plug into the
device’s charger port, otherwise it may not charge
your device.

1. You can turn on the screen by pressing the
Power/Lock Key. Your Lock Screen will appear.

NOTE: USB does not supply enough power.
Please use the inbox travel adapter for charging.

3. Drag your finger to the edge of the larger circle
that surrounds it. The screen is unlocked and
the last screen you were working on opens.

Turning your device on and off

2. Touch and hold
. A circle appears on the
screen around your finger.

NOTE: If you have set up an Unlock Pattern, use
your fingertip to draw the pattern. If you set up a
PIN or Password, enter it and touch OK.
To adjust the delay before the screen turns off:
• Apps > Settings > Screen > Timeout
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Secure your lock screen

Using HDMI

You can lock your screen so that only you can unlock
it to access your data, buy applications, etc.

LG-V900 supports HDMI output. Enjoy HighDefinition video recorded on your device on other
display devices via HDMI cable, such as a TV or a
projector that allows HDMI input. Use the supplied
HDMI cable to connect your device to the display
device.

To set an Unlock Pattern, PIN or Password
for the first time:
• Apps > Settings > Location & security > Configure
lock screen > Pattern, PIN or Password
The first time you set an Unlock Pattern, you will see
a tutorial with instructions on how to create it.
From then on, any time you wish to turn the device
on or unlock the screen, you will need to draw your
Unlock Pattern to unlock the screen.
You can also lock your screen by using a PIN or
Password. Once it is set, you can change it on the
Configure lock screen menu.
NOTE: If you forget your Unlock Pattern, PIN or
Password:
You have 5 opportunities to enter your Unlock
Pattern, PIN or Password. If you used up all the 5
opportunities, you can attempt it again after 30
seconds.
1. If you forget your unlock pattern:
- If you’ve created a Google account on the device, touch
Forgot pattern? Then you are required to sign in with
your Google account to unlock your device.
- If you haven’t created a Google account on the device,
please contact customer service.

Your tablet supports:

• Video - resolutions up to 1080 p
• Non video - resolution up to 720 p
• 3D Frame Packing - up to 720 p
NOTE:
• It may take time to play media files depending
on the display device connected.
• Files may not be played properly when using
a cable or display device that is not HDMIcertified.
• The image orientation set in your tablet may be
Landscape-only and not be rotated to change
the orientation.
• Your tablet may automatically adjust the output
resolution according to the resolution of the
display device you connected.
• During the HDMI connection, video playback is
only visible on the display device.

2. If you forget your PIN or password:
- Please contact customer service.
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Google account set up
When you first turn on your tablet, you have the
opportunity to activate your mobile data service, to
sign into your Google Account and to decide how you
want to use some Google services.

Setting up your Google account
Sign into a Google Account from the prompted set
up screen.
OR
1. Touch a Google application, such as Gmail.
2. At the setup screen, touch Create account to
create a new account. If you have a Google
account, enter your e-mail address and
password, then touch Sign in.
3. Once you have set up your Google account on
your device, your device will be automatically
synchronised with your Google account on the
web (this depends on your synchronisation
settings).
Signing in to your Google Account lets you
synchronise Gmail and your Google contacts,
calendars between your device and the web. You also
need to sign in to a Google Account to use Google
applications, such as Google Talk™ and Android
Market™.
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Adding additional accounts
After setup, you can add Google™, Microsoft
Exchange ActiveSync, conventional email and other
kinds of accounts, depending on what applications
you have installed. Each account syncs some or all of
the account’s data. If you add more than one Google
Account, only the first Google Account you sign into
is backed up to Google servers. Some applications
that only work with a single account, display data only
from the first account that you sign into.

Your Home screen and basics
To navigate your Home screen, simply swipe your
finger to the left or right to view your Home screen
panels. You can also customize each panel with
widgets and shortcuts to your favorite applications
and set a wallpaper.
The Home screen is your starting point to access all
the features on your device. It displays application
shortcuts, icons, widgets and other features.
NOTE: Some screen images may be different
depending on your device provider.

Apps

Google Search™ opens the Google
Search™ application.
Apps Launcher opens the Launch
screen to view installed applications.
Home screen Settings allows you to
customise your home screen panels.
Back go to the previous screen.
Home return to the Home screen.

Recent Apps displays a list of your
recently used applications.
Legacy is displayed only on some
applications and opens the options
menu for applications designed for
previous versions of Android.
Status Bar displays device status information,
including the time, signal strength, battery
status and notification icons.

Using the Navigation buttons

Navigation buttons

The Navigation buttons at the bottom left-hand side
make it easy to quickly switch among applications.
In some media applications, the Navigation buttons
and Status Bar are replaced by dim dots when you’re
watching a movie, slideshow, etc., so you can better
enjoy them without the distraction. You can touch
a dot as if it were the control which it stands for, or
touch a blank area of the bottom of the screen to
restore it to full view.
19

Customising the Home screen
You can personalise your Home screen by adding
application icons, shortcuts, widgets and other items
to any Home screen panel. You can also change the
wallpaper.

4. When the item is placed where you want it to
be, lift your finger.
5. The screen will return to the Home screen
settings automatically.
Home screen panels

To move an item on the Home screen
1. Touch and hold the item on your Home screen.
2. Drag the item to a new location on the screen.
Pause at the left or right edge of the screen
to drag the item into the next available Home
screen panel.
3. When the item is placed where you want it to
be, lift your finger.

To delete an item from the Home screen
1. Touch and hold the item until the Apps launcher
icon is changed to a Rubbish bin
.
2. Drag the item to the Rubbish bin
your finger.

and lift

Adding Widgets on your Home screen
1. You can edit Home screen panels by touching
on the Home screen.
2. Touch and hold the items from the Widgets
category, then drag it to the Home screen panel
you want.
3. Pause on the Home screen panel and when it
gets enlarged, drag the item to the location you
want.
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Applications, widgets, shortcuts
and other items

Changing the Home screen wallpaper
1. Touch

, then Wallpaper.

2. Select an image from Gallery, Live Wallpapers
or Wallpapers.
3. Touch the wallpaper, then Set wallpaper
(if necessary). If the wallpaper needs to be
cropped, crop it and touch OK.

Notifications Panel and Quick Settings

Work with Quick Settings

The Notifications Panel allows you to check
and manage Wi-Fi, Bluetooth as well as other
notifications, such as the arrival of new messages,
calendar events, alarms and ongoing events. When
you receive a notification, text appears briefly and
the notification icon will be displayed in the Status
Bar. Depending on your settings, you may hear a
notification sound.

The following icons are displayed on the Quick
Settings:

You can open the Notifications Panel to view a list of
all recent notifications. When you touch the Status
Bar once, you can see the Notifications Panel along
with the Status Detail Panel.
Status Detail Panel

If you touch the Status Detail Panel, you can open
the Quick Settings to view and control the most
common settings for your tablet.

Enables and disables Airplane Mode.
Directs you to the Wireless & networks menu.
Choose to automatically switch the orientation of
the screen as you turn the device to a horizontal
position.
Adjust the brightness of the screen.
Choose to enable or disable notifications and
display status icons on the Status Bar.
Directs you to the Settings menu.

Notification Panel
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Connecting to Networks and Devices
Wi-Fi Networks
With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access
within the coverage of the wireless access point. You
can enjoy wireless Internet with Wi-Fi without extra
charges. Once the Wi-Fi setting is ON, a list of active
and in-range Wi-Fi networks is displayed. You may
need a password depending on the network.

Turn on Wi-Fi and connect to a network
1. Apps > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi
settings > Wi-Fi
2. A tickmark indicates that Wi-Fi is on.
3. A list of active and in-range Wi-Fi networks will
load. Touch the network you wish to connect to.
4. If the network is open, touch Connect. If the
network is secured with a password, enter the
password and touch Connect.
NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or set
Wi-Fi to Off, additional charges may be applied
by your mobile operator for mobile data use.

USB Tethering & Portable Wi-Fi hotspot
USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great
features when there are no wireless connections
available. By using USB tethering, you can share your
device’s mobile data connection with a single PC via
USB cable. This will provide an internet service to a
PC over the mobile network.
• Apps > Settings > Wireless & networks > Tethering
& portable hotspot > USB tethering
A tickmark indicates that USB tethering is on.
NOTE: To use USB tethering, you need to install
the “LG USB Driver” on your PC first.
The LG USB Driver is downloadable from the LG
website (www.lg.com). Go to http://www.lg.com
and select your region, country & language.
By turning your device into a portable Wi-Fi hotspot,
you can share your device’s data connection with
more than a single device at once.
• Apps > Settings > Wireless & networks > Tethering
& portable hotspot > Portable Wi-Fi hotspot
A tickmark indicates that portable Wi-Fi hotspot is
on.
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Connecting to a computer via USB
You can connect your device to a computer with a
USB cable, to transfer music, pictures and other files
between your tablet and the computer. Using Media
Transfer Protocol (MTP), you can manage contents on
your tablet storage.
NOTE: Before using MTP, please read the
following first!
• You must install the latest version of Windows
Media Player to use MTP. You can download the
latest version of Windows Media Player from the
Microsoft website: http://www.microsoft.com/
windows/windowsmedia/download
• MTP works with:
- Windows XP Service Pack 2 or higher with
Windows Media Player 10 or higher installed
(Windows Media Player 11 or higher is
recommended).
- Windows Vista and Windows 7.
- Mac OS with third party software XNJB.
- Linux with third party software libmtp.
• You have to upgrade your device’s firmware to
the latest version before using the MTP mode.

To connect as a removable storage device:
1. Connect your device to a computer using the
supplied USB cable.
2. Your tablet is automatically recognised as a
portable device.
3. Find your device in My Computer using file
explorer on the computer. Files and folder
structure of your tablet will be displayed under
Device Storage.
4. You can now copy files and folders to and from
your tablet.
5. During the file transferring, the screen below will
be displayed.
NOTE:
• Please be aware that other applications currently
running may be paused while the tablet is
syncing with your computer. You can stop
syncing by cancelling it on the computer.
• Please do not disconnect the USB cable
during loading or synchronising. It may cause
malfunction of the player and may corrupt the
files.

• MTP is not activated if USB tethering is ON.
Please ensure USB tethering is OFF.
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To Synchronise with Windows Media Player:
1. Connect your device to a computer using the
supplied USB cable.
2. When connected, a popup window will appear
on the PC.
3. Open Windows Media Player.
4. Edit or enter your device’s name in the popup
window (if necessary).
5. Select the Sync tab on Windows Media Player.
6. Select and drag files you want from the Library
to the Sync List window.
7. Click Start Sync on the bottom of the Sync List
window to start. It will copy files in the Sync List
to your tablet.
For details about usage of Windows Media Player,
refer to the Windows Media Player Help.
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Photos and videos
Camera

Zoom

Zoom in or zoom out.

Getting to know your camera view finder

White balance

Adjust the amount of
sunlight entering the image.

Flash mode

Enable and disable Flash.

Colour effect

Choose a colour tone for a
new photo.

Capture

Takes a photo.

Scene mode

Change Scene mode.

Camera settings
Gallery

Switch lenses
Video mode

Change the camera
settings.
Access your saved photos
from within the camera
mode.
Switch between the rearfacing camera lens and the
front-facing camera lens.
Touch the video icon to
switch to video mode.
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Video Camera

White
balance

Getting to know your video camera view
finder

Flash mode Enable and disable Flash.
Colour
effect
Record/
Stop
Video
quality
Time lapse
interval
Gallery
Switch
lenses
Camera
mode
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Adjust the amount of sunlight
entering the video.
Choose a colour tone for a new
video.
Starts and stops recording a
video.
Adjusts the video quality.
Captures each frame at a rate
much slower than it will be played
back. When replayed at normal
speed, time appears to be
moving faster and thus lapsing.
Access your saved videos from
within the video mode.
Switch between the rear-facing
camera lens and the front-facing
camera lens.
Touch the camera icon to switch
to camera mode.

3D Camcorder and 3D Player

Taking a 3D Video

Getting to know your 3D Camcorder view
finder

2. Holding the device, point the lens towards the
subject you want to record.

1. Apps > 3DCamcorder

3. Touch the Record button once to start
recording. REC will appear on your viewfinder
with a timer showing the length of the video.
4. Touch the Stop button to stop recording.
TIP: Use Help whenever you want to know how
this function operates.

Playing a 3D Video
1. Apps > 3DPlayer
3D mode

Choose the 3D camera mode.

Depth control Control the depth of 3D video.
3D Camera
settings
Help
Gallery
Record/Stop

Change the 3D camera
settings.
Provides you with a quick
guide for 3D Camera.
Access your saved 3D videos
from within the 3D camera
mode.
Starts and stops recording a
3D video.

2. Select a video from your 3D video list. It will start
playing automatically.
• Watching the 3D video on a 3D TV:
Connect the HDMI cable from the tablet to your 3D
TV. Switch to
mode and wear the 3D glasses
(for 3D TV).
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Trouble shooting
Please check to see if any problems you have encountered with your device are described in this section, before
taking the device in for service or calling a service representative.
Category
Sub-Category

Question

Answer

BT
Bluetooth Devices

What are the functions available
via Bluetooth?

You can connect a Bluetooth audio device such as a stereo
headset and share pictures, videos, contacts, etc via the
Gallery/Contacts menu.

Data
Contacts Backup

How can I back up Contacts?

The Contacts data can be synchronised between your
device and Gmail™.

Data
Synchronisation

Is it possible to set up one-way
sync with Gmail™?

Only two-way synchronisation is available.

Data
Synchronisation

Is it possible to synchronise all the
The Inbox is automatically synchronised.
Email folders?

Google Service™
Gmail Log-In

Should I have to log into Gmail™
whenever I want to access
Gmail™?

Once you log into Gmail™, you don’t need to log in to
Gmail™ again.

Google Service™
Google account

Is it possible to filter emails?

No, email filtering is not supported via the device.

Device Function
YouTube™

Is it possible to play YouTube™
videos?

Yes, YouTube™ videos are supported but may have to be
viewed through the YouTube™ application (and not the
browser).

Device Function
Email

What happens when I execute
another application while writing
an email?

Your email will automatically be saved as a draft.
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Category
Sub-Category

Question

Answer

Device Function
Ring Tone

Is there a file size limitation for
when I want to use a .MP3 file as
a ring tone?

There is no file size limitation.

Device Function
Navigation

Is it possible to install another
navigation application on my
device?

Any application that is available on Android Market™ and is
compatible with the hardware can be installed and used.

Device Function
Synchronisation

Is it possible to synchronise
my contacts from all my email
accounts?

Only Gmail & MS Exchange server (Company Email Server)
contacts can be synchronised.

Device Function
Security

What are the device’s security
functions?

You are able to set the device to request the entry of an
Unlock Pattern, PIN or Password before the device can be
accessed or used.

Device Function
Security

How can I enter the PUK code
when the SIM card is blocked
as a result of entering my PIN
incorrectly three times?

You must enter the PIN Unblocking Key (PUK) supplied
by your service provider to unblock the SIM and set a new
PIN.
1. Press and hold the Volume Down Key for 5 seconds on
the lock screen until the PUK input screen appears.
2. Enter the PUK and new PIN.
Now you can use the device with your new PIN.

Device Function
Unlock Pattern

What should I do if I forget my
Unlock Pattern?

After attempting the Unlock Pattern 5 times, you can touch
the Forgot pattern? option and use your Google account
information to unlock your device.

Device Function
Unlock Pattern

What should I do if I forget
the Unlock Pattern and I didn’t
create the Google account on the
device?

Without entering the Unlock Pattern, you will not be able to
access your device.
If you forget your unlock pattern, please contact customer
service.
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Category
Sub-Category

Question

Answer

Device Function
Unlock Pattern

How do I create the Unlock
Pattern?

1. From the Home screen, touch Apps.
2. Touch Settings > Location & security.
3. Touch Configure lock screen (under the Lock screen
section of the settings). The first time you do this, a
short tutorial about creating an Unlock Pattern appears.
4. Touch Pattern and set up by drawing your pattern once,
then again for confirmation.

Device Function
Memory

Will I know when my memory is
full?

Yes, you will receive a notification.

Device Function
Language Support

Is it possible to change the
language?

The device has bilingual capabilities.
To change the language:
1. From the Home screen, touch Apps and touch Settings.
2. Touch Language & input > Select language.
3. Touch the desired language.

Device Function
VPN

How do I set up a VPN?

VPN access configuration is different according to each
company. To configure VPN access from your device, you
must obtain the details from your company’s network
administrator.

Device Function
Screen time out

My screen turns off after only 15
seconds. How can I change the
amount of time for the backlight
to turn off?

1. From the Home screen, touch Apps.
2. Touch Settings > Screen.
3. Under Screen settings, touch Timeout.
4. Touch the preferred screen backlight timeout time.

When Wi-Fi and 3G are both
available, which service will my
device use?

When using data, your device may default to the Wi-Fi
connection (if Wi-Fi connectivity on your device is set to
On). However, there will be no notification when your device
switches from one to the other.
To know which data connection is being used, use the 3G
or Wi-Fi icon at the right bottom of your screen.

Device Function
Wi-Fi & 3G
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Category
Sub-Category

Question

Answer

Device Function
Home screen

Is it possible to remove an
application from the Home
screen?

Yes. Just touch and hold the icon until the rubbish bin icon
labelled as Remove appears at the top right-hand corner of
the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to
the rubbish bin.

Device Function
Application

I downloaded an application and
it causes a lot of errors. How do I
remove it?

1. From the Home screen, touch Apps.
2. Touch Settings > Applications > Manage applications.
3. Touch the application, then touch Uninstall.

Device Function
Charger

Is it possible to charge my device
by USB cable?

No, USB does not supply enough power. Please use the
included travel adapter for charging.

Device Function
Alarm

Will my alarm be audible or will it
go off if the device is turned off?

No, this is not supported.

Device Function
Alarm

If my Ringer Volume is set to Off,
will I hear my Alarm?

Your Alarm is programmed to be audible even in these
scenarios.

Device Function
MTP

My device is not recognised after
installing Windows Media Player
11?

Some devices that support the Media Transfer Protocol
(MTP) might not be recognised in Windows Media Player 11
for Windows XP.
1. Uninstall the device in Device Manager by performing
the steps in Issues with devices after removing Windows
Media Player.
2. Disconnect the portable device from your computer.
3. Reconnect the device to your computer.
4. Start Windows Media Player 11 for Windows XP and verify
that your device is recognised and displays in the Player.

Device Spec
Battery Time

What is the maximum amount of
time my device’s battery will last
before I need to recharge it?

Standby: Approx. 15 days
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Category
Sub-Category
Device Spec
Multimedia

Recovery Solution
Reset

Recovery Solution
Factory Reset

Question

Answer

What kind of media formats does
your device support?

Audio format: 3gp, mp4, m4a, mp3, mid, ogg, wav
Image format: jpg, gif, png, bmp
Video format: 3gp, mp4 (H.263, H.264 BP, MPEG-4 SP)

How can I restart my device when
the screen freezes?

If the device does not respond to user input or the screen
freezes:
Remove the back cover and press the RESET button with a
pointed object to restart your device. If it still does not work,
please contact customer service.

How do I perform a factory reset?

1. From the Home screen, touch Apps.
2. Touch Settings > Privacy > Factory data reset.
3. Read the warning and touch Reset tablet.
4. Touch Erase everything.
Attention:
If a factory reset is performed, all installed applications
and user data will be erased. Please remember to back up
any important data before performing a factory reset.
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