LG Collect: Sistema de Coleta de Aparelhos

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

Como usar o LG Collect?

1. Para obter informações e fazer solicitações do serviço LG Collect, entre

emcontato com o nosso SAC:
Áreas metropolitanas: 4004-5400
Demais localidades: *0800 707 5454
*Somente chamadas originadas de telefone fixo.
2. Ao atender a ligação, nosso atendente solicitará os dados do usuário, do
respectivo aparelho e do defeito apresentado.
3. De posse das informações acima, nosso atendente fornecerá o número da
autorização de postagem (e-ticket) e o prazo para a postagem do produto em
uma agência dos Correios.
4. Após a coleta ser efetuada, o aparelho será encaminhado para a Assistência
Técnica LG mais próxima, para realizar o devido reparo.
5. Assim que o serviço for concluído, o aparelho será enviado à residência do
usuário por meio de Sedex, da ECT.

Documentos necessários para a postagem:
•
•
•
•

Cópia da Nota Fiscal de compra
Número da coleta fornecido pelo SAC
CPF do usuário
Comprovante de endereço

LG-C310
MANUAL DO USUÁRIO
Este documento é o Manual do Usuário do telefone LG-C310. Todos os direitos estão reservados para a LG Electronics. A distribuição, cópia
e modificação deste documento sem o consentimento da LG Electronics estão proibidas.

Como dispensar seu aparelho antigo
1. Quando o símbolo de reciclagem estiver impresso em um
produto ou sua embalagem, significa que o produto deve ser
descartado de forma adequada.
2. Todos os aparelhos eletro-eletrônicos devem ser dispensados separadamente do lixo comum em locais destinados e
designados pelo governo e/ou autoridades locais.
3. A maneira correta para dispensar seu aparelho antigo
irá evitar graves consequências ao meio ambiente e para a
saúde humana.
4. Para maiores detalhes, por favor entre em contato com as
autoridades locais ou a loja onde você adquiriu o produto.
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Introdução
Introdução
Parabéns pela compra do avançado
e compacto LG-C310, um aparelho
projetado para operar com a mais
nova tecnologia digital de comunicação móvel.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

Introdução

Este manual do usuário contém
informações importantes sobre o
uso e operação deste telefone.
Leia com atenção todas as informações para obter o máximo de
aproveitamento e desempenho,
além de evitar danos ou utilização
incorreta do telefone. Quaisquer
alterações ou modificações no
aparelho que não sejam expressamente aprovadas neste manual do
usuário, poderão anular a garantia
deste equipamento.
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Cuidados gerais
Exposição à energia de radiofrequência
Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado
na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos
2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clipe
de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter
metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clipe de cinto ou
um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o
dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu
corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do
arquivo de dados ou mensagens podem sofrer atraso até que uma conexão
esteja disponível.
Assegure-se de que as instruções de distância acima especificadas serão
seguidas até a conclusão da transmissão.

Cuidados gerais
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* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de
2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal. As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar
proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas
medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos
nacionais e de acordo com a banda da rede.

Cuidados gerais
Bateria

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

Cuidados com a bateria
Nunca utilize outra bateria que não a especificada pela LG para este
produto, pois o uso de uma bateria não especificada poderá causar
danos à mesma, ao telefone ou até mesmo ocasionar explosão.
Não é necessário descarregar completamente a bateria antes de
recarregá-la. Esta bateria é composta por íons de Lítio e ao contrário
de outros tipos de baterias, não há o efeito memória, o que poderia
prejudicar seu desempenho.

Não exponha a bateria em locais de grande umidade como: banheiro
ou sauna, em locais com altas temperaturas (mais de 60°C) ou diretamente à luz solar.

Cuidados gerais

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

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

Cuidados gerais
Descartando a bateria
Deve-se reciclar ou descartar a bateria de modo adequado.
Não descarte sua bateria incinerando-a ou jogando-a em locais com
materiais tóxicos ou líqüidos inflamáveis.

Nível de carga da bateria

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

Totalmente
descarregada

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

Cuidados gerais

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

Cuidados gerais
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Não utilize o telefone celular em áreas potencialmente explosivas,
pois o telefone poderá gerar faíscas.
Não deixe seu telefone em locais sujeitos à poeira excessiva e
mantenha o fio do carregador (adaptador) o mais longe possível de
fontes de calor.

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

Cuidados gerais

Não exponha o telefone à vibração forte, solavancos, choques ou
impactos.
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CUIDADOS GERAIS
Cuidados
Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este
produto à umidade ou chuva.
Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai
fazer com que a bateria exploda.
Quando não estiver utilizando o seu telefone celular mantenha-o em
um lugar seguro.
Somente pessoal autorizado deve reparar o telefone e seus
acessórios. Instalações ou reparos deficientes podem causar
acidentes e conseqüentemente anular a garantia.
Não utilize o telefone celular em áreas onde for proibido o seu uso.
(Ex.: aviões, hospitais e postos de gasolina).

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

CUIDADOS GERAIS
Dicas de segurança no trânsito
O seu telefone celular lhe dá a poderosa capacidade de se comunicar
por voz em quase qualquer momento e lugar. Porém, importantes
responsabilidades devem acompanhar o uso dos telefones celulares e
devem ser de conhecimento dos usuários.
Verifique as leis e regulamentos em vigor sobre o uso de telefones
móveis nas áreas onde você normalmente dirige. Cumpra sempre essas
leis. Preste muita atenção ao dirigir veículos - dirigir com segurança é a
sua principal responsabilidade.

Indicação de decibéis

Cuidados gerais

Evite o uso prolongado do aparelho com intensidade sonora superior
a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.
Um caminhão por exemplo emite em média 90 decibéis e um aspirador
de pó grande emite cerca de 80 decibéis.
Para estabelecer um nível de áudio seguro, recomendamos ajustar o
volume a um nível baixo e em seguida aumentar lentamente o som
até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções.
Também recomendamos evitar a exposição prolongada a ruídos
muito altos.
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Características do LG-C310
Partes do aparelho

Fone
Tecla Enviar / SEND
Disca um número e atende
uma chamada.
No modo de espera: Mostra
o histórico de chamadas.

Características do LG-C310
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Teclas alfanuméricas
No modo de espera: Insere
números para discagem.
Ao manter pressionada:
- Chamadas internacionais
- Conexão ao centro de
correio de voz
a
- Discagens rápidas
- Mantenha a tecla
pressionada para alterar
para o modo Silencioso
No modo de edição: Insere
números e caracteres

Teclas de função (Tecla
de função esquerda /
Tecla de função direita)
Essas teclas executam
a função indicada na
parte inferior da tela.
Leds indicadores
Indicam o cartão SIM
que está sendo utilizado
Tela LCD
Tecla finalizar / END
Liga/desliga (ao
manter pressionada)
Finaliza ou rejeita
uma chamada.
Tecla de confirmação /
Tecla OK/Menu
Abre o menu principal,
seleciona as opções de
menu e confirma ações
Tecla de navegação
Permite navegar nos menus
e selecionar opções.

Características do LG-C310
Partes do aparelho
Conector do cabo do
carregador/USB

Dual SIM

DICA: Certifique-se de que
o cartão de memória externa
esteja inserido, e o celular
esteja ligado e na tela inicial
antes de conectar o cabo USB
para Armazenamento massivo.

Teclas laterais
No modo de espera:
Controla o volume do
toque.
Durante uma chamada:
Ajusta o volume do fone.
Durante a reprodução
de MP3: Ajusta o volume
do áudio

Tampa da bateria

Lente da câmera

Suporte do cartão SIM

Características do LG-C310

Fone de ouvido

Bateria
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Sua tela inicial
A barra de estado
A barra de estado usa diversos ícones para indicar informações como a intensidade do sinal, novas mensagens e carga da bateria, além de informar
se a conexão do Bluetooth está ativa.
A tabela a seguir explica o significado de alguns dos ícones que provavelmente serão exibidos na barra de estado.
Ícone

Descrição
Intensidade do sinal de rede (o número de barras irá variar)
Sem sinal de rede
GPRS disponível
EDGE disponível
Modo avião ativado
Bluetooth® ativado
O serviço WAP está conectado

Sua tela inicial
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Alarme configurado
Calendário
Nova mensagem
e

Novo e-mail
Perfil normal em uso

Sua tela inicial
Ícone

Descrição
Perfil Silencioso em uso
Perfil Alto em uso
Carga restante da bateria
Bateria descarregada
Memória externa

1

SIM 1 inserido

2

SIM 2 inserido

BGM

Rádio FM
Reprodução de MP3

Sua tela inicial
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Instalação
Instalando o cartão SIM e a bateria do telefone
1 Remova a tampa da bateria
Pressione a trava de liberação da
tampa da bateria.

2 Remova a bateria
Levante a extremidade superior
da bateria e remova-a com
cuidado do compartimento.

Instalação
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AVISO: Não remova a bateria
enquanto o celular estiver ligado,
pois isso pode danificá-lo.

3 Instale o cartão SIM
Escolha o slot em que deseja
inserir seu cartão SIM. Deslize o
cartão SIM para dentro do suporte
do cartão. Certifique-se de que a
área de contato dourada no cartão
esteja voltada para baixo. Para
remover o cartão SIM, puxe-o
delicadamente na direção oposta.
AVISO: Não substitua ou
remova o cartão SIM enquanto
seu celular estiver sendo usado
ou estiver ligado, caso isso
aconteça você poderá perder os
dados ou danificar o cartão.

Instalação
4 Instale a bateria
Primeiramente, insira a parte
inferior da bateria. Certifique-se
de que os contatos da bateria
estejam alinhados aos terminais
do celular. Pressione a parte
superior da bateria até encaixá-la.

6 Carregando seu aparelho
Abra a tampa do encaixe do
carregador na lateral esquerda do
LG-C310. Insira o carregador e
ligue-o a uma tomada. O LG-C310
deverá ser carregado até que a
mensagem de aviso de carga
completa seja exibida na tela.

5 Recoloque a tampa da bateria

Instalação
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Cartão de memória
Instalando um cartão de memória
É possível expandir a memória disponível em seu celular utilizando
um cartão de memória.
Observação: O cartão de memória é um acessório opcional.
Deslize o cartão de memória para
dentro do slot até ele se encaixar.
Certifique-se de que a área de contato dourada esteja voltada para
baixo.

Formatando o cartão de memória
Se o cartão de memória não estiver
formatado, poderá ser necessário
formatá-lo antes do uso.
1 Na tela inicial, pressione Menu e
selecione Configurações.
2 Escolha Dispositivo e Info. de
memória e selecione Memória
externa.
3 Pressione Formatar e insira a senha, que por padrão é 0000. Seu
cartão será formatado e estará
pronto para uso.
AVISO: Ao formatar o cartão
de memória, todo o conteúdo
será apagado. Para não perder
os dados do cartão de memória,
faça uma cópia de segurança
de seus dados primeiro.

Instalação
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Removendo um cartão de
memória
Empurre a tampa de compartimento
e remova cuidadosamente o cartão
de memória.

Chamadas
Chamadas

3 Pressione
chamada.

Efetuando uma chamada
1 Certifique-se de que o celular
esteja ligado.
2 É possível usar o teclado. Para
excluir um dígito, pressione a
seta para a esquerda.
3 Pressione
para iniciar a chamada.

Atendendo e rejeitando uma
chamada
Quando o celular tocar, pressione
para atender à chamada.
Mesmo que o celular esteja tocando, é possível pressionar Silenc.
para silenciar o toque.
Essa função é útil caso tenha se
esquecido de alterar o perfil para
Silencioso durante uma reunião.
Pressione
ou selecione Rejeitar
para rejeitar uma chamada recebida.

4 Para finalizar a chamada, pressione .
DICA! Para inserir + ao efetuar uma chamada internacional,
mantenha 0 pressionado.

iniciar

a

Discagem rápida
É possível atribuir um número de
discagem rápida a um contato para
o qual você liga com frequência.
1 Pressione Menu para abrir o menu
principal. Selecione Agenda e, em
seguida, selecione Opç. > Discagem rápida.
2 Sua caixa postal é predefinida para
a discagem rápida 1 e não pode
ser alterada. Escolha um número
disponível usando as teclas de navegação e selecionando Definir.

Chamadas

Efetuando uma chamada a partir
de seus contatos
É fácil ligar para alguém cujo número
tenha sido armazenado na memória
do aparelho.
1 Pressione Menu para abrir o menu
principal. Selecione Agenda.
2 Usando o teclado, insira a primeira
letra do contato a ser chamado e
e selecione o contato desejado.

para
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Chamadas
3 Os contatos serão mostrados.
Usando as teclas de navegação,
selecione o contato a ser atribuído
a esse número e pressione Selec..
Para chamar um número de discagem rápida, mantenha o número
pressionado, na tela inicial, até que
o contato apareça na tela. A chamada começará automaticamente, não
é necessário pressionar .

Chamadas
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Visualizando registros de
chamadas
Pressione Menu e selecione Registro.
Todos os registros - Exibe uma lista completa de todas as mensagens
e chamadas realizadas, recebidas e
perdidas.
Somente chamadas - Exibe uma
lista de todas as chamadas realizadas, perdidas e recebidas.
Somente mensagens - Exibe uma
lista de todos os números para os
quais enviou ou dos quais recebeu
mensagens.

Registros de chamadas perdidas Exibe uma lista de todas as chamadas perdidas.
Registros de realizadas - Exibe
uma lista com todos os números
chamados e mensagens enviadas.
Registro de recebidas - Exibe uma
lista com todos os números das
chamadas e mensagens recebidas.
DICA! A partir de qualquer
registro de chamadas, selecione
Opç. e, em seguida, Apagar para
excluir os itens selecionados.
Usando o desvio de chamadas
1 Pressione Menu, selecione Configurações > Chamar e escolha
o SIM para o qual deseja alterar
as configurações.
2 Selecione Desvio de chamadas.
3 Selecione uma das opções: Todas as chamadas, Se está ocupado, Se não responde ou Se
não disponível.
4 Pressione
e selecione o
número para o qual a chamada
será desviada.

Chamadas
Observação: Ao desviar chamadas, são gerados custos. Entre
em contato com sua operadora
para obter detalhes.
DICA! Para desativar todos os
desvios de chamadas, escolha
Desvio de chamadas no menu
Chamar e selecione Opç. e, em
seguida, Desativar tudo.

Chamadas

Usando a restrição de chamada
1 Pressione Menu, selecione Configurações > Chamar e escolha
o SIM para o qual deseja alterar
as configurações.
2 Selecione Restrição de chamada.
3 Selecione uma ou todas as
opções:
Todas realizadas
Chamadas internacionais realizadas
Chamadas internacionais exceto do país de origem
Chamadas recebidas
Recebidas no exterior
4 Insira a senha de restrição. Obtenha informações sobre esse serviço com sua operadora de rede.

Alterando as configurações
de chamada
1 Pressione Menu, selecione Configurações > Chamar e escolha
o SIM para o qual deseja alterar
as configurações.
2 Nesse menu é possível alterar as
configurações para:
Desvio de chamadas - Selecione se deseja desviar chamadas.
Restrição de chamada - Selecione quais chamadas gostaria
de restringir.
Chamada em espera - Seja notificado quando houver uma chamada em espera.
Números de discagem fixa - Selecione uma lista de números que
podem ser chamados a partir de
seu celular.
Configurações de rejeição de chamadas - Insira o código de segurança e depois selecione Desligado ou
Ligado e também as seguintes opções de rejeição: Todas chamadas,
Contatos, Grupos, Não registrado
(aqueles que não estão na lista de
contatos) ou Sem ID de chamada.
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Chamadas

Chamadas
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Enviar meu número - Selecione
se seu número será exibido ao
efetuar uma chamada (Depende
de seu provedor de rede).
Rediscar automaticamente Permite configurar a função de
rediscagem automática quando
uma tentativa de chamada falhar.
Alerta de minuto - Determina se
um som deve ser emitido a cada
1 minuto durante a chamada.
Salvar novo número - Permite
salvar um número de telefone
quando se faz uma chamada
para um número que não foi salvo
ainda como contato.
Custo de chamadas - Exibe os
encargos aplicados a sua última
chamada ou a todas as chamadas. O serviço depende da rede,
algumas operadoras não oferecem suporte para esse recurso.

Configurações comuns
Mensagens de desculpas - Permite enviar uma mensagem de
desculpa quando não puder atender uma chamada.
Modo de resposta Bluetooth Selecione como atender a uma
chamada quando estiver usando
um fone Bluetooth. Selecione
Dispositivo para atender, Sempre com o Fone de ouvido BT
ou Sempre no aparelho.

câmera
Tirando uma foto rápida
1 Pressione Menu, selecione Câmera e Câmera.
2 Quando a câmera tiver focado a
imagem, selecione o ícone Capturar no centro da parte inferior
da tela e pressione OK para tirar
uma foto.

câmera

Após tirar uma foto
A foto tirada será exibida na tela.
O nome da imagem é mostrado na
parte superior da tela e são exibidos
cinco ícones na parte inferior.
Álbum - Exibe as fotos e vídeos que
você capturou em seu Álbum.
Enviar - Envie a foto através de
Mensagem, E-mail ou Bluetooth.
Novo - Tire outra foto imediatamente.
Definir como - Use a imagem como
Papel de parede, Imagem de contatos, Imagem ao ligar ou Imagem
ao desligar.
Apagar - Apague a foto que você
acabou de tirar. O visor será exibido
novamente.
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Câmera de vídeo
Criando um vídeo rápido
1 Pressione Menu, selecione Câmera e Câmera de vídeo. O visor
da câmera de vídeo aparecerá
na tela.
2 Focalize o objeto que deseja
gravar.
3 Pressione OK para iniciar ou parar a gravação.

Câmera de vídeo
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Após ter criado o vídeo
Será exibida na tela uma imagem
estática que representa seu vídeo
gravado.
Depois de gravar um videoclipe, é
possível usar as seguintes opções
do menu:
Álbum - Exibe as fotos e vídeos que
você capturou em seu Álbum.
Reproduzir - Reproduz o arquivo.
Novo - Pressione para gravar outro
vídeo imediatamente.
Enviar - Envie o vídeo através de
Mensagem, E-mail ou Bluetooth.
Apagar - Exclua o vídeo que você
acabou de gravar. O visor será exibido novamente.

Música
MP3 Player
O LG-C310 possui um reprodutor
de música integrado para que você
possa reproduzir todas as suas músicas favoritas.
Observação:
• Antes de usar o reprodutor
de música, é necessário
transferir arquivo de música
para seu celular.

Transferindo músicas para o
celular
A maneira mais fácil de transferir
músicas para o celular é através
do cabo de sincronização ou Bluetooth.
Para transferir músicas usando o
Bluetooth:
1 Certifique-se de que ambos os
dispositivos estejam com o Bluetooth ligado e visível.
2 Selecione o arquivo de música no
outro dispositivo e selecione para
enviá-lo via Bluetooth.
3 Quando o arquivo for enviado,
será necessário aceitá-lo no celular, selecionando Sim.
4 O arquivo deve ser exibido em
Todas as músicas.

Música

Para acessar o reprodutor de música pressione Menu, selecione Música. Selecione Reprodutor de MP3.
A partir daqui é possível acessar:
Reproduzido recentemente - Exibe todas as músicas reproduzidas
recentemente.
Todas as músicas - Contém todas
as músicas que você possui no celular.
Minhas listas de reprodução Contém todas as listas de reprodução criadas.
Artistas - Permite visualizar todas
as faixas classificadas por artista.

Álbuns - Permite visualizar todas
as faixas classificadas por álbum.
Gêneros - Permite visualizar todas
as faixas classificadas por gênero.
Aleatório - Permite reproduzir todas
as músicas em ordem aleatória.
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Música
Reproduzindo uma música
1 Pressione Menu e selecione
Música.
2 Selecione Reprodutor MP3 e
Todas as músicas e, em seguida
a música que deseja reproduzir.
Selecione OK.
3 Selecione OK para pausar a
música.
4 Selecione
para ir para a próxima música.
5 Selecione
para ir para a música anterior.
6 Selecione Voltar para retornar ao
menu Todas as músicas.
7 Para voltar a música selecione
Reprod., para pausar a música
pressione a tecla .

Música
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DICA! Para controlar o volume
enquanto houve música, utilize
as teclas de volume no lado
direito do telefone.

Observação: Os direitos autorais dos arquivos de música
podem estar protegidos por tratados internacionais e leis de
direitos autorais nacionais. Portanto, pode ser necessário obter
uma permissão ou licença para
reproduzir ou copiar as músicas.
Em alguns países, as leis nacionais proíbem a cópia privada de
material protegido por direitos
autorais. Antes de efetuar o download ou copiar o arquivo, verifique a legislação nacional do
país aplicável referente ao uso
de tal material.
Usando as opções durante a
reprodução da música
Selecione Opç. e escolha entre:
Minimizar - Oculta a tela do reprodutor de música para continuar
usando o celular normalmente enquanto a música é reproduzida.
Ir para Música - Permite voltar ao
menu Música.

Música
Repetir - É possível repetir a
música.
Aleatório - Reproduza suas faixas
em ordem aleatória.
Equalizador - É possível visualizar
o equalizador na tela.
Visualização - Selecione um efeito
visual.
Informação do arquivo - É possível visualizar informações sobre o
arquivo de música que está sendo
reproduzido.
Adicionar à lista - Adicione a faixa
atual a uma lista de reprodução.
Enviar via - Envie a música através
de Mensagem, E-mail ou Bluetooth.
Definir como - Use a música como
Toque, Toque de mensagem, Ao
ligar ou Ao desligar.

Música
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E-MAIL
Enviando um e-mail utilizando a
nova conta
Para enviar/receber um e-mail, é
necessário configurar uma conta de
e-mail.
1 Pressione Menu, selecione E-mail,
então, configure a conta que
deseja usar.
2 Selecione Escrever email e uma
nova janela E-mail será aberta.
3 Escreva uma linha de assunto.
4 Insira sua mensagem usando o
teclado.

E-MAIL
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Rádio FM
Usando o rádio FM
O LG-C310 possui um recurso de
rádio FM, então é possível sintonizar suas estações favoritas para ouvir enquanto estiver em movimento.
Ouvindo o rádio
1 Pressione Menu e selecione
Música e Rádio FM.
2 Selecione a estação que gostaria
de ouvir.

Observação: Se estiver em
uma área com uma recepção
de rádio ruim, poderá ser difícil
ouvir o rádio.
Será necessário inserir os fones
de ouvido para melhorar a recepção do rádio. Insira-os na entrada
de fone de ouvido.
Observação: Também é possível sintonizar uma estação
e
manualmente usando
exibidos no centro da tela. Se
e
pressionados,
mantiver
as estações serão encontradas
automaticamente.

Rádio FM

Procurando por estações
É possível sintonizar as estações
de rádio no celular ao procurá-las
manual ou automaticamente.
Elas serão salvas em números de
canais específicos, assim não será
necessário sintonizá-las novamente.
Para sintonizar automaticamente:
1 Pressione Menu e selecione
Música.
2 Selecione Rádio FM e escolha
Opç..

3 Selecione Busca automática.
Após a primeira busca, uma
mensagem de confirmação será
exibida. Selecione Sim, e as estações serão encontradas e salvas automaticamente a um canal
no celular.
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Navegador
Acessando a Web
É possível abrir o navegador WAP
e acessar a página inicial do perfil
ativado nas configurações da Web.
Também é possível inserir manualmente um endereço de URL e acessar a página WAP associada.
1 Pressione Menu e selecione
Navegador.
2 Para ir para a página inicial do
navegador, selecione Página
inicial.
De maneira alternativa, selecione
Inserir endereço e digite a URL,
seguido por OK.
Observação: Ao se conectar a
esses serviços e fazer download
de conteúdo serão gerados custos extras. Verifique as tarifas de
dados com seu provedor de rede.

Navegador
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Obs.: Esse menu pode ter nome
diferente dependendo da operadora
escolhida.

Mensagens
e Número, Novo slide, Assunto
ou selecione Mais... para adicionar
Cartão de visita, Evento, Notas,
Tarefas, Meu cartão de visita.
5 Selecione Enviar para.
6 Escolha um contato na lista de
contatos ou insira um número de
telefone, selecionando Opç..
7 Selecione Enviar.

Enviando uma mensagem
1 Pressione
Menu,
selecione
Mensagens e escolha Escrever
mensagem.
2 É aberto um editor de mensagem.
O editor de mensagem combina
SMS e MMS em um único modo
intuitivo e fácil de alternar. A configuração padrão do editor de mensagem é o modo SMS.
3 Escreva sua mensagem usando
o teclado. Consulte a seção Inserindo texto à direita para obter
mais informações sobre como inserir o texto.
4 Selecione Opç. e escolha Inserir
para adicionar uma Imagem, Vídeo,
Som, Modelos, Emoticons, Nome

AVISO: Ao adicionar uma
Imagem, Som, Vídeo, Novo slide, Assunto, Cartão de visita,
Evento ou Meu cartão de visita a
mensagem será convertida automaticamente para o modo MMS e
será feita a cobrança de acordo.
Inserindo texto
É possível inserir caracteres alfanuméricos usando o teclado do celular.
Por exemplo, armazenar nomes em
Agenda, escrever uma mensagem
e criar programações no calendário
requerem a inserção de texto. Os
seguintes métodos de inserção de
texto estão disponíveis no celular:
Modo Abc e modo @123.

Mensagens

Mensagens
1 O LG-C310 inclui funções relacionadas a SMS (Short Message
Service - Serviço de Mensagens
Curtas), MMS (Multimedia Messaging Service - Serviço de Mensagem Multimídia) e também mensagens de serviço da rede. Para
usar essas funções, pressione
Menu e selecione Mensagens.
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Mensagens
Observação: Alguns campos
permitem apenas um modo de
inserção (por exemplo, o campo
número em Novo contato).
O modo de inserção de texto
usando o teclado
Quando desejar inserir o texto, por
exemplo, ao escrever uma mensagem, o padrão do teclado muda para
o modo Abc. Caso esteja inserindo
um número, por exemplo ao realizar
uma chamada, as teclas numéricas
inserem números automaticamente.

Mensagens
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Pastas de mensagem
Pressione Menu e selecione Mensagens.
A estrutura da pasta usada no
LG-C310 deve ser autoexplicativa.
Escrever mensagem - Cria uma
nova mensagem.
Caixa de entrada - Todas as mensagens recebidas são armazenadas
em sua caixa de entrada. A partir
daqui é possível responder, encaminhar e mais.

Modo conversa - É possível visualizar as mensagens pelos números.
Rascunhos - Se não tiver tempo
para terminar de escrever uma mensagem, é possível salvar o que foi
escrito até o momento nessa pasta.
Caixa de saída - É uma pasta de
armazenamento temporário utilizada enquanto as mensagens estão
sendo enviadas.
Enviados - Mantém uma cópia de
todas as mensagens enviadas.
Minhas pastas - É possível mover
as mensagens da Caixa de entrada
ou Enviados para Minhas pastas.
Também é possível mover essas
mensagens de Minhas pastas para
a caixa de mensagens original.
Modelos - Uma lista de mensagens
úteis escritas previamente, uma opção útil para uma resposta rápida.
Configurações - Permite alterar as
configurações de mensagem.
Gerenciando suas mensagens
1 Pressione Menu, selecione Mensagens e escolha Caixa de entrada.

Mensagens
Modo de seleção - Marque uma
mensagem ou todas.
Pesquisar - Localize mensagens
por Palavra-chave ou Remetente.
Filtro - Exiba as mensagens pelos
tipos de mensagem desejados.
Apagar tudo - Apague todas as
mensagens.
Info. de mensagem - É possível
verificar as informações da mensagem, como tipo, remetente e data.
DICA! Ao receber a mensagem,
é possível responder rapidamente usando a função Resp.
Esse recurso é útil caso seja necessário responder a mensagem
durante uma reunião.
DICA! Quando a mensagem for
exibida, pressione Opç. e selecione Extrair. É possível extrair as
informações como um Número,
Endereço de e-mail ou Endereço
Web da mensagem selecionada.

Mensagens

2 Selecione Opç. e escolha:
Responder - Envie uma resposta
para a mensagem selecionada.
Encaminhar - Envie a mensagem
selecionada para outra pessoa.
Escrever mensagem - Escreva
uma nova mensagem ou e-mail
independentemente de quem lhe
enviou a mensagem, escolha por
qual SIM quer fazer a chamada.
Filtrar por - Permite filtrar as
mensagens de acordo com sua
preferencia escolha entre Todos,
SIM 1 ou SIM 2.
Chamada por - Ligue para a pessoa que enviou a mensagem.
Salvar número - Permite extrair
o número de telefone de quem
enviou a mensagem e salva-lo
como contato.
Apagar - Apague a mensagem
selecionada.
Copiar para e Mover para - Escolha copiar ou mover a mensagem selecionada para o cartão
SIM ou telefone e também mover
a mensagem selecionada para
Minhas pastas.

37

Mensagens

Mensagens
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Alterando as configurações das
mensagens de texto
Pressione Menu, selecione Mensagens > Configurações e SMS,
em seguida selecione o SIM para o
qual deseja alterar as configurações.
É possível alterar:
Centro de SMS - Insira os detalhes
do centro de SMS.
Relatório de entrega - Selecione
para receber uma confirmação de
que sua mensagem foi entregue.
Período de validade - Selecione
por quanto tempo suas mensagens
ficarão armazenadas no centro de
SMS.
Tipos de mensagem - Converta o
texto em Texto, Voz, Fax, X.400 ou
E-mail.
Codificação de caracteres - Selecione como os caracteres são codificados. Essa opção afeta o tamanho
da mensagem e, consequentemente, os custos de dados.
Enviar texto grande como - Selecione se deseja enviar sua mensagem com Vários SMS ou MMS ao
inserir um texto com mais de duas
páginas no campo da mensagem.

Alterando as configurações das
mensagens multimídia
Pressione Menu, selecione Mensagens e, em seguida, escolha Configurações e MMS em seguida selecione o SIM para o qual deseja alterar
as configurações. É possível alterar:
Modo de recuperação - Selecione
para fazer download automático ou
manual das mensagens multimídia,
dependendo se você está em sua
área ou em roaming.
Relatório de entrega - Selecione
para solicitar ou permitir um relatório de entrega.
Relatório de leitura - Selecione
para solicitar ou permitir uma resposta de leitura.
Prioridade - Selecione o nível de
prioridade de suas mensagens multimídia.
Período de validade - Selecione
por quanto tempo sua mensagem
ficará armazenada no centro de
MMS.
Duração do slide - Selecione por
quanto tempo os slides serão exibidos na tela.

Mensagens
Modo de criação - Selecione o tipo
de conteúdo suportado por MMS.
Tempo de entrega - Configure o
horário de entrega da mensagem
ao destinatário. O centro de MMS
entregará a mensagem após o
tempo de entrega.
Centro de MMS- Configure informações de rede, como o centro de
serviço multimídia e o perfil de Internet para enviar uma mensagem
multimídia.

Observação: Para algumas opções é necessário selecionar o
SIM que deseja, caso tenha dois
cartões SIM instalados em seu
telefone.

Mensagens

Alterando outras configurações
Pressione Menu, selecione Mensagens, escolha Configurações
e, depois:
SMS - Configure opções relacionadas a SMS.
MMS - Configure as opções relacionadas a MMS.
Correio de voz - Adicione um novo
serviço de correio de voz. Entre em
contato com sua operadora de rede
para obter mais informações sobre
os serviços oferecidos.

Mensagem de serviço - Opte por
receber ou bloquear mensagens de
serviço. Também é possível configurar a segurança da mensagem
criando listas de remetentes confiáveis e não confiáveis.
Salvar mensagem enviada - É
possível selecionar para salvar a
mensagem enviada.
Contador de mensagens - É possível verificar a quantidade de mensagens enviadas durante um determinado período.
Serviço de informação - Escolha
o status do recebimento, os canais
e o idioma das mensagens de
informações.
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Agenda
Procurando por um contato
1 Pressione Menu e selecione
Agenda.
2 Usando o teclado, insira a primeira letra do nome do contato que
deseja chamar.
3 Para procurar os contatos e seus
números, use as teclas de navegação.
Ou, use um método um pouco mais
rápido:
4 Na tela inicial, insira o número
que deseja procurar e selecione
Opç..
5 Escolha Buscar contatos no
menu de opções.

Agenda
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Adicionando um novo contato
1 Pressione Menu e selecione
Agenda.
2 Pressione Opç. > Novo contato.
3 Escolha se deseja armazenar seu
novo contato no Telefone ou no
cartão SIM.
4 Insira as informações desejadas
nos campos fornecidos e selecione Concl.

Ou use um método um pouco mais
rápido:
1 Digite o número que deseja armazenar e pressione Opç.
2 Selecione Salvar número e escolha Novo contato ou Atualizar
contato.
3 Insira as informações relevantes
e selecione Concl.
Opções de contato
Há muitas coisas que podem ser
feitas ao visualizar um contato. Para
acessar e usar as opções de menu,
siga estas etapas:
1 Pressione Menu e selecione
Agenda.
2 Escolha Opç para abrir a lista de
opções. É possível acessar:
Mensagem - Envie uma mensagem para o contato.
Filtrar por - Permite filtrar seus
contatos de acordo com sua necessidade, escolha entre Todas,
Telefone, SIM1 ou SIM2.
Chamada por - Efetue uma
chamada de voz para o contato
escolhido.

Agenda
frequência a um número de discagem rápida.
Classificar por - Classifique um
contato por ABC .
Configurações - Mostra as configurações disponíveis para os
contatos.
Informação do contato - Mostra
a quantidade de contatos salvos
na memória do aparelho e do
cartão SIM.
Apagar tudo - Permite apagar
todos os contatos.
Criando um grupo
1 Pressione Menu e selecione
Agenda.
2 Escolha Grupos e pressione
e
escolha Opç.
3 Selecione Novo grupo.
4 Insira um nome para o novo
grupo.
5 Pressione Concl.
Observação: Caso exclua um
grupo, os contatos atribuídos
a ele não serão perdidos. Eles
permanecerão em Contatos.

Agenda

Editar - Altere quaisquer detalhes
do contato.
Apagar - Apague o contato. Selecione Sim somente se tiver
certeza.
Novo contato - Adicione um novo
contato.
Local de armazenamento - Selecione para mover ou copiar para
o telefone ou cartão SIM (dependendo do local em que o contato
foi salvo originalmente).
Enviar contato - Envie os detalhes do contato para outra pessoa
como um cartão de visita. Escolha enviar por SMS, MMS, E-mail
ou Bluetooth.
Modo de seleção - Escolha se
deseja marcar ou desmarcar um
contato.
Idioma de escrita - Permite selecionar o idioma de sua preferência.
Contatos do SIM - Permite verificar o numero do cartão SIM e os
números de serviço.
Discagem rápida - É possível
atribuir um contato chamado com
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Agenda
DICA! É possível editar ou apagar um grupo existente realçando e selecionando Opç..

Agenda
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Alterando as configurações
de contato
1 Pressione Menu e selecione
Agenda e selecione um contato
logo após selecione Opç..
2 Escolha Configurações. Nesse
menu, é possível ajustar as seguintes configurações:
Mostrar nome - É possível optar
entre Por nome, Por sobrenome
ou Sobrenome, Nome.
Principal armaz. e exibição Escolha se os contatos devem
ser armazenados no SIM ou no
Telefone. E escolha também se
deseja exibir os contatos salvos
no Aparelho e SIM, Somente
telefone ou Somente SIM1 ou
SIM2.
Copiar tudo - Copie todos os contatos do cartão SIM para o telefone
ou do telefone para o cartão SIM.

Mover - Essa opção funciona
da mesma maneira que Copiar
tudo, mas o contato será salvo
apenas no local para o qual ele foi
movido. Se você mover um contato do cartão SIM para o telefone, ele será excluído da memória
do cartão SIM.
Exportar contatos - É possível
salvar todos os dados da sua
agenda em um cartão de memória externa através do formulário
vcard.
Importar contatos - É possível
restaurar todos os dados da sua
agenda que estão em um cartão
de memória externa para a memória do telefone através do formulário vcard.
Enviar todos via Bluetooth Envie todas as informações dos
contatos para outro telefone via
Bluetooth.

Outras funções
Adicionando um evento ao
calendário
1 Pressione Menu, selecione Ferramentas > Organizador e escolha Calendário.
2 Selecione a data para qual deseja adicionar um evento. É possível escolher uma data usando as
teclas de navegação ou selecionando Opç. e Ir para data para
inserir uma data.
3 Selecione Opç. e, em seguida
Nova programação e selecione os
campos abaixo para inserir a data
e o horário para início e finalização
do evento.
4 Insira um Assunto para o evento.
Use o teclado para digitar letras
e números.
5 Selecione o penúltimo campo caso
queira configurar um Alarme para
o evento. Pressione OK para visualizar as opções disponíveis. É possível configurar o alarme para disparar no horário de início do evento ou
em um período definido antes do
início do evento para que funcione
como um lembrete.

Outras funções

Definindo o alarme
1 Pressione Menu, selecione Ferramentas e escolha Alarme.
2 Pressione Opç. e selecione Novo
alarme.
3 Selecione o campo abaixo e insira o horário que deseja que o
alarme soe.
4 Selecione o tipo de repetição entre as opções: Não há repetição,
Diariamente, Seg - Sex, Seg Sáb, Selecionar dias.
5 Selecione o campo abaixo e
escolha entre as opções Tocar
sempre, Vibrar sempre, Sempre
tocar e vibrar ou Seguir perfil
para o tipo de alarme.
6 Selecione o campo abaixo para
escolher o tom do alarme. Pressione OK e escolha um em Sons.
7 É possível selecionar um período
de soneca. As opções são: Soneca de 5 min., Soneca de 10
min., Soneca de 20 min., Soneca de 30 min., Soneca de 1 hora
ou Soneca desativada.
8 Selecione o campo abaixo e insira um nome para o alarme ou
mantenha o nome sugerido.
9 Selecione Concl.

43

Outras funções
6 Selecione no último campo a frequência do evento. As opções são
Sem repetição, Diariamente, Semanalmente, Mensalmente ou
Anual. Se o evento se repetir, também será possível inserir um Vencimento para quando os eventos
terminarão completamente.
7 Selecione a opção Concl., e o
evento será salvo no calendário.
Um marcador indicará os dias em
que há eventos salvos.

Outras funções
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Adicionando um item à sua lista
de tarefas
1 Pressione Menu, selecione Ferramentas > Organizador.
2 Selecione Tarefas e escolha
Nova tarefa.
3 Defina a data da tarefa, adicione
o assunto, escolha o alarme e
selecione uma prioridade: Alta,
Normal ou Baixa.
4 Salve o item da sua lista de tarefas selecionando a opção Concl..

DICA! É possível editar um item
selecionando-o e pressionando
Opç. e Editar. Confirme suas
correções selecionando a opção
Concl.
Adicionando uma nota
1 Pressione Menu, selecione Ferramentas > Organizador e escolha
Nota.
2 Selecione Nova nota e digite sua
nota.
3 Selecione Salvar.
4 A nota será exibida na tela.
DICA! É possível bloquear a
nota. Pressione Opç. e selecione
Bloqueio para proteger a
privacidade da nota.
Localizador de data
O Localizador de data é uma ferramenta útil para ajudar a calcular
qual será a data após uma determinada quantidade de dias.

Outras funções
Gravador de voz
Usando o Gravador de voz
Use o Gravador de voz para gravar
notas ou outros sons.
Gravando sua nota de voz
1 Pressione Menu, selecione Ferramentas e escolha Gravador
de voz.
2 Selecione Gravar para iniciar a
gravação.
3 Selecione Parar para finalizar a
gravação.
4 Pressione Opç. e selecione Reprod. para ouvir a gravação.
Observação: É possível ouvir todas as gravações de voz salvas
selecionando Opç. e Álbum.

Usando a calculadora
1 Pressione Menu, selecione Ferramentas e escolha Calculadora.
2 Pressione as teclas numéricas
para inserir números.
3 Para cálculos simples, selecione
a função desejada (+, –, ×, ÷),
usando as teclas de navegação,
seguida por =.
4 Para cálculos mais complexos,
selecione Opç. para escolher um
comando.
5 Selecione AC para limpar a tela e
iniciar um novo cálculo.
Usando o cronômetro
1 Pressione Menu, selecione Ferramentas e escolha Cronômetro.
2 Selecione Início para iniciar o
contador.
3 Escolha Volta se deseja registrar
o tempo de uma volta. Podem ser
salvos 99 tempos de voltas.
4 Selecione Parar para parar o
cronômetro.

Outras funções

Enviando uma gravação de voz
1 Após ter concluído a gravação,
selecione Opç.
2 Selecione Enviar e escolha
MMS, E-mail ou Bluetooth. Se
você escolher MMS ou E-mail,
a gravação será adicionada à
mensagem e será possível escrever e enviá-la normalmente.

Se a opção Bluetooth for escolhida, será solicitada a ativação do
Bluetooth.
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Outras funções
5 Escolha Retom. para reiniciar o
cronômetro no momento em que
ele foi parado, ou selecione Rest.
para retornar para zero.

Outras funções
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Convertendo uma unidade
1 Pressione Menu, selecione Ferramentas e escolha Conversor
de unidade.
2 Selecione se deseja converter
Moeda, Área, Comprimento,
Peso, Temperatura, Volume ou
Velocidade.
3 Pressione as teclas de função
para a esquerda e para a direita
para selecionar uma unidade e,
em seguida, insira a quantidade
unitária.
4 Na caixa de conversão de unidade selecione a medida de
unidade para a qual deseja converter. A conversão será exibida
automaticamente na linha abaixo.
Observação: Para a conversão
de Moeda, primeiro é necessário definir Taxa de acordo com a
taxa de câmbio atual.

Adicionando uma cidade ao
Horário mundial
1 Pressione Menu, selecione Ferramentas e escolha Horário
mundial.
2 Para descobrir o horário de uma
cidade específica, pressione Opç.
e selecione Nova cidade.
3 Escolha uma cidade usando a
tecla do navegador e selecione
uma cidade no mapa.
Selecione Opç. e escolha Visualizar lista de cidades para visualizar a lista ou Pesquisar para
efetuar a busca ao inserir a
primeira letra da cidade.
4 Pressione Selec.
Redes sociais (SNS)
O LG-C310 possui SNS que lhe
permite aproveitar e gerenciar sua
rede social.
Observação: Ao se conectar e
usar esses serviços on-line serão gerados custos adicionais.
Verifique as tarifas de dados
com seu provedor de rede.

Configurações
Dual SIM
1 Pressione Menu e selecione Configurações em seguida Dual SIM.
2 Escolha o SIM card que deseja e
altere as propriedades de acordo
com sua preferência.
Alterando as configurações
dos perfis
3 Pressione Menu e selecione
Configurações.
4 Selecione Perfis e, em seguida,
escolha o perfil que deseja editar.
5 Selecione Opç. e escolha Personalizar.
6 Nesse menu, é possível alterar
todos os tons, suas opções de
volume e de alerta.

Alterando as configurações
do aparelho
1 Pressione Menu e selecione
Configurações.

Configurações

Usando o Modo avião
Para ativar o Modo avião, pressione
Menu e selecione Configurações e
Perfis. Selecione Modo avião para
ativar. O Modo avião não permitirá
fazer chamadas, conectar à Internet
ou enviar mensagens.

2 Selecione as configurações do
Dispositivo e escolha a partir da
lista abaixo:
Data e hora - Permite ajustar a data
e a hora.
Economia de energia - Selecione
entre ligar/desligar as configurações
padrão de economia de energia.
Idiomas - Altera o idioma de exibição do LG-C310.
Bloquear tecl. auto - Escolha
entre ligar/desligar o bloqueio automático das teclas.
Segurança - Permite acessar e
alterar as configurações de seguraça do seu aparelho.
Info. de memória - Permite verificar as informações de uso da
memória de seu aparelho.
Configuração de armazenamento principal - Se for inserido
um cartão de memória externa,
também é possível escolher o
local padrão para salvar os itens,
na memória externa ou interna.
Reiniciar dispositivo - Permite
restaurar a memória ou as configurações de seu aparelho.
Info. do telefone - Visualize as informações técnicas do LG-C310.
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Configurações
Alterando as configurações de
data e hora
1 Pressione Menu e selecione
Configurações.
2 Selecione Dispositivo, escolha
Data e hora e também uma das
opções da lista abaixo:
Data e Hora - Selecione Ligado e
o celular irá atualizar automaticamente a data e a hora.
Formato de data - Será exibida a
data atual. É possível configurar
o formato de data (DD/MM/AAAA,
MM/DD/AAAA, AAAA/MM/DD).
Separador de data - Será exibida
a data atual. É possível configurar o
separador de data (DD/MM/AAAA,
DD.MM.AAAA, DD-MM-AAAA).
Formato de hora - É possível
configurar o formato de 12 horas
ou 24 horas.

Configurações
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Alterando as configurações
de segurança
Altere suas configurações de segurança para manter seu LG-C310 e suas
informações importantes protegidos.
1 Pressione Menu e selecione
Configurações, Dispositivo.
2 Selecione Segurança e escolha
na lista abaixo:

Solicitação de código PIN - Escolha um código PIN que deve ser
solicitado ao ligar o celular.
Bloqueio do dispositivo - Escolha um
código de segurança para bloquear seu
celular. As opções são Nunca, Ao inicializar dispositivo, Quando o cartão
SIM for alterado ou Imediatamente.
Bloqueio do aplicativo - É possível bloquear o conteúdo que deseja
ocultar. (Agenda, Serviço de mensagens, E-mail etc.)
Alterar códigos - Permite alterar os
códigos do telefone.
Observação: O código de segurança o protege contra usos não
autorizados do telefone. O código
de segurança padrão é definido
como '0000', e é solicitado para
apagar toda a memória do celular
e ativar o menu Reiniciar dispositivo. Além disso, o código de segurança é necessário para ativar
ou desativar a função de bloqueio
do telefone para impedir o uso não
autorizado do telefone. A configuração padrão do código de segurança pode ser modificada em Segurança > Alterar códigos.

Configurações
Visualizando o status da memória
O LG-C310 possui três memórias
disponíveis: telefone, cartão SIM e
cartão de memória externa (pode
ser necessário comprar o cartão de
memória separadamente).
É possível usar o gerenciador de
memória para saber como cada memória está sendo usada e a quantidade de espaço disponível.
Pressione Menu, Configurações, selecione Dispositivo e Info. de memória. Em seguida, será exibido o status
atual das memórias do LG-C310.

Observação: Essa função pode
apagar dados da memória do
celular, faça um cópia de segurança dos itens antes de reiniciar
o aparelho.

DICA! Quanto mais tempo a luz
de fundo permanecer acesa,
mais bateria será usada e pode
ser necessário carregar o celular
com mais frequência.

Configurações

Reconfigurando o celular
Use a opção Reiniciar Dispositivo
em Dispositivo no menu Configurações para redefinir as configurações
de fábrica. O código de segurança é
necessário para ativar essa função.

Alterando as configurações de
exibição
1 Pressione Menu e selecione
Configurações.
2 Selecione Tela e escolha entre:
Tela inicial - Altere o papel de
parede e os itens que deseja
visualizar.
Tema do menu - Altere rapidamente a aparência de sua tela.
Estilos de menu - Altere a visualização do menu para o Estilo
lista ou Estilo grade.
Fonte - Ajuste o tamanho da fonte.
Luz de fundo - Escolha quanto
tempo a luz de fundo permanece
acesa. Além disso, use as teclas
de navegação para ajustar o
brilho da tela.
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Configurações
Msg. de saudação - É possível
selecionar Desligado ou Ligado e
escrever uma mensagem. A mensagem será exibida na tela sempre
que o celular for inicializado.
Outras telas - Escolha o tema para
as telas início ou desligar.

Configurações
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Conectividade
Alterando as configurações
de conectividade
As configurações de conectividade já
foram definidas por sua operadora de
rede. Dessa forma, é possível aproveitar seu novo celular imediatamente. Se deseja alterar qualquer configuração, use este menu: Pressione
Menu, selecione Configurações e,
em seguida, escolha Conectividade.
Suas opções são:
Bluetooth - Configure o LG-C310
para usar Bluetooth. É possível
adaptar sua visibilidade para outros
dispositivos ou procurar outros dispositivos com os quais seu celular
é pareado.

Modo de conexão USB - É possível
selecionar o modo de conexão USB
em seu celular para vários usos.
Alterando as configurações
de Bluetooth
1 Pressione Menu, selecione Configurações e escolha Conectividade.
2 Escolha Bluetooth e, em seguida, Configurações.
É possível alterar:
Visibilidade - Defina como Visível
ou Visível por 1 minuto. para que
outros dispositivos possam detectar
seu celular quando estiverem procurando um dispositivo Bluetooth.
Ao selecionar Oculto, outros dispositivos não conseguirão detectar
seu celular quando procurarem por
um dispositivo Bluetooth.
Nome - É possível nomear ou renomear seu celular, já que ele aparecerá em outros dispositivos. O nome
do seu celular será mostrado em
outros dispositivos somente quando
seu dispositivo estiver visível.

Configurações
Serviços suportados - É possível
visualizar a lista de dispositivos,
como fones de ouvido e viva voz suportados por celular habilitado para
Bluetooth.
Meu endereço - Verifique seu endereço de Bluetooth aqui.
Observação: Para melhorar a
segurança, recomendamos que,
após a configuração ou o pareamento com um dispositivo, a
opção Visibilidade seja definida
como Oculto. Para conexões de
entrada, independentemente de
o outro dispositivo ter sido ou não
pareado com seu celular, é possível aceitar ou rejeitar a conexão.

3

4
5
6

Usando um fone de ouvido
Bluetooth
1 Verifique se o Bluetooth está
ativado e visível.
2 Siga as instruções fornecidas
com o fone de ouvido para colocá-lo no modo de pareamento e
parear seus dispositivos.

Configurações

Pareando com outro dispositivo
Bluetooth
Ao parear o LG-C310 com outro dispositivo, é possível definir uma conexão protegida por senha. Isso significa
que seu pareamento é mais seguro.
1 Verifique se o Bluetooth está
ativado e visível. É possível alterar sua visibilidade no menu

2

Conectividade em Bluetooth,
selecionando Configurações, Visibilidade e, em seguida, Visível.
Em Bluetooth, escolha Ativar
Bluetooth e selecione Procurar
novo dispositivo.
O LG-C310 procurará dispositivos.
Quando a procura for concluída,
as opções Adic. e Atualizar serão
exibidas na tela.
Escolha o dispositivo com o qual
deseja parear, selecione Adic. e
insira uma senha e pressione OK.
O celular se conectará ao outro
dispositivo, no qual é necessário
inserir a mesma senha.
A conexão Bluetooth protegida
por senha está pronta.
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Configurações
3 O LG-C310 se conectará automaticamente ao fone de ouvido
Bluetooth e alternará para o perfil
fone de ouvido.
Enviando e recebendo seus
arquivos usando Bluetooth
O Bluetooth é uma ótima maneira de
enviar e receber arquivos, pois não
são necessários fios, e a conexão
é rápida e fácil. Também é possível
conectar-se a um fone Bluetooth
para fazer e receber chamadas.
Antes de começar a compartilhar
arquivos usando Bluetooth, é necessário parear o celular com outro
dispositivo Bluetooth. Para obter
informações sobre o pareamento
de dispositivos, consulte Pareando
com outro dispositivo Bluetooth.

Configurações
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Para ativar o Bluetooth
1 Pressione Menu e selecione
Configurações. Escolha Conectividade e selecione Bluetooth.
2 Selecione Ativar Bluetooth.
3 Selecione Desativar Bluetooth
para desativá-lo.

Para enviar um arquivo:
1 Abra o arquivo que deseja enviar.
Normalmente será uma foto, vídeo ou música.
2 Selecione Opç., escolha Enviar
via e, em seguida, Bluetooth.
3 Selecione Sim para ativar o
Bluetooth, caso ainda não esteja
ativado.
4 Seu LG-C310 procurará automaticamente outros dispositivos
Bluetooth ativados que estiverem
no alcance.
5 Selecione o dispositivo para o
qual deseja enviar o arquivo e
pressione OK.
Para receber um arquivo:
1 Para receber arquivos, é necessário selecionar as opções de
Bluetooth Ativar Bluetooth e
Visível.
2 Será exibida uma mensagem solicitando que você aceite o arquivo do remetente. Selecione Sim
para receber o arquivo.
DICA! Acompanhe a barra de
andamento para ter certeza de
que o arquivo foi enviado.

Configurações
Observação: A marca e logotipos Bluetooth® pertencem à
Bluetooth SIG, Inc. e qualquer
uso de tais marcas pela LG
Electronics é realizado sob licença. Outras marcas registradas e
nomes comerciais pertencem
aos respectivos proprietários.

Configurações

53

Acessórios
Há vários acessórios para seu telefone celular. Você pode escolher os
acessórios que desejar de acordo com suas necessidades na comunicação
pessoal.
Carregador compatível
STA-U34BR, STA-U34BS

Bateria compatível
LGIP-401N

Fone de ouvido
SGEY0003744

Acessórios
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NOTA
 Sempre utilize acessórios originais LG.
 A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.
Obs: As fotos dos acessórios são meramente ilustrativas e podem ser diferentes
dependendo do modelo.

Termo de garantia limitada
A LG fornece garantia limitada para
o Produto adquirido, juntamente
com seus acessórios.
A garantia ora fornecida aplica-se
somente aos produtos adquiridos
no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição
do produto:
1) 90 (noventa) dias, conforme a
legislação brasileira voltada ao
consumidor.

Caso o Produto ou seus acessórios
apresentem problemas, você pode
entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor
através dos telefones 4004-5400
(Capitais e Regiões Metropolitanas)

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois
ela é a comprovação da origem do
aparelho e será necessária para a
realização dos serviços necessários.
A Garantia limitada fornecida pela
LG não cobre:
1) Danos decorrentes do desgaste
natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e
demais componentes;
2) Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo
com o Manual de Instruções ou
que não tenham sido originados
ou causados por ação ou omissão pela LG;

Termo de garantia limitada

2) Adicionalmente à garantia legal,
a LG concede mais:
a. 270 (duzentos e setenta) dias
para o aparelho celular;
b. 270 (duzentos e setenta) dias
para carregadores de bateria;
c. 90 (noventa) dias para baterias.

e *0800 707 5454 (para as demais
localidades *Somente chamadas
originadas de telefone fixo.), ou
consultar o website da LG (www.lge.
com.br) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.
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TERMO DE GARANTIA LIMITADA
3) Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada,
riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou
a condições climáticas extremas,
corrosão e oxidação no produto
ou seus componentes;

Termo de garantia limitada
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4) Produtos que apresentem o numero de série ilegível, raspado,
danificado, apagado, alterado e/
ou retirado;
5) Alteracoes, modificacoes e/ou
reparos realizados por terceiros
que nao sao oficialmente credenciados pela LG como Assistencia
Tecnica Autorizada;
6) Produtos que nao apresentem
peças e/ou componentes originais da LG;
7) Produtos e componentes que
tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e
pecas, ou que tenham sido danificados pela utilizacao de peças e
componentes não originais LG;

8) Desconfiguracao ou danos do produto pelo embarque de conteudo
nao autorizado, configurações não
autorizadas, vírus ocasionados
pelo acesso a sites da internet, entre outros.
Atenção: A LG recomenda
que, antes da realizacao de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feito
uma cópia de segurança dos
dados, links e demais conteudos
que tenham sido embarcados
através de download e que estejam gravados na memória, pois
os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento
de atualização ou reparo. Em
caso de substituição do produto
recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser
responsabilizada em qualquer
hipotese pela perda, dano e/ou
corrupção dos dados existentes
no produto entregue para reparo, atualização de software ou
substituição.

Especificações técnicas
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
LG-C310
4 Nome Técnico: LG-C310.
4 Terminal GSM quad-band:
850/900/1800/1900 MHz.
4 Medidas: 115,9 x 61,9 x 12,7 mm
4 Peso: 99,6 g.

Anatel: 1727-10-1003

(01)0789329973903-3

Especificações técnicas

HOMOLOGAÇÃO ANATEL
Este produto está homologado
pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela
Resolução n°. 242/2000 e atende
aos requisitos tecnicos aplicados,
incluindo os limites de exposição da
Taxa de Absorcao Especifi-ca referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequencia de acordo com a Resolução
n°. 303/2002 e 533/2009.

RESOLUÇÃO 506 – ANATEL
“Este equipamento opera em carater secundário, isto é, não tem direito a protecao contra interferencia
prejudicial, mesmo de estações do
mesmo tipo, e não pode causar interferencia a sistemas operando em
caráter primário.”
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Endereços
ENDEREÇOS E PATENTES
Produzido por LG Electronics de
São Paulo Ltda.
C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55
I.E.: 688 134 332 111
Av. D. Pedro I, W7777
Área Industrial de Piracangágua ll
CEP 12091-000
Taubaté - SP - Brasil

Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões
Metropolitanas
*0800 707 5454 Demais localidades
*Somente chamadas originadas de
telefone fixo.

Homepage

www.lge.com.br

Endereços
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Importante

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

LGESP

LG Electronics de São Paulo.

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

Rede autorizada de serviços
Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais
próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.

de atendimento
SAC serviço
ao consumidor

e Regiões
4004 5400 Capitais
Metropolitanas
Demais
*0800 707 5454 Localidades

W W W. LG E . CO M . B R

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

Rede autorizada de serviços

*Somente chamadas originadas de telefone fixo
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