LG-T500 Manual do Usuário
Este manual irá ajudá-lo a conhecer o seu novo telefone. Ele lhe fornecerá
explicações úteis sobre os recursos do telefone.
Alguns conteúdos deste manual podem diferir do seu telefone dependendo da
versão do software utilizado ou do provedor de serviços.
Como dispensar seu aparelho antigo
1. Quando o símbolo de reciclagem estiver
impresso em um produto ou em sua embalagem, significa que o produto deve ser descartado de forma adequada.
2. Todos os aparelhos eletroeletrônicos 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.
P/N: MFL67202015

PARTES DO APARELHO
Alto-falante

Tecla SEND/Enviar
- Disca um número
de telefone e atende
as chamadas recebidas.
Tecla Voltar
- Retorna à tela anterior.
Tecla END/Finalizar
- Pressione para finalizar
ou rejeitar uma chamada.

Teclas de volume
- Na tela inicial: ajusta o
volume da campainha.
- Durante uma chamada:
ajusta o volume da chamada.
- Tecla de volume para baixo:
pressione e segure para ativar/
desativar o modo Silencioso.
Tecla Ligar/Bloquear
- Pressione para ligar/desligar a tela.
- Pressione e segure para ligar/desligar o telefone.

Conector para fone de ouvido
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INSTALANDO O CARTÃO SIM E CARREGANDO A BATERIA
Ao se inscrever a uma rede de telefonia celular, você recebe um cartão
SIM de sua operadora carregado com
os detalhes da sua assinatura, tais
como: o seu PIN, quaisquer serviços
opcionais disponíveis e muitos outros.
Importante!
O cartão SIM e os seus respectivos
contatos podem ser facilmente danificados por riscos. Você deve ter
cuidado ao manusear, instalar ou
remover o cartão SIM. Mantenha to-

dos os cartões SIM fora do alcance
das crianças.
Instruções
Sempre desligue o aparelho e desconecte o carregador, antes de remover a bateria.
1 Abra a tampa traseira.
2 Remova a bateria.
3 Insira o cartão SIM .
4 Insira a bateria.
5 Feche a tampa traseira.
6 Carregue a bateria.
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UTILIZANDO O TOQUE NA TELA
Dicas de toque na tela
4 Para selecionar um item, toque no centro do ícone.
4 Não pressione fortemente a tela; a tela é sensível o suficiente para funcionar com um leve e firme toque.
4 Utilize a ponta do seu dedo para tocar a opção desejada. Cuidado para
não tocar quaisquer outras teclas.
4 Sempre que seu LG-T500 não estiver em uso, ele retornará para a tela
de bloqueio, levando em consideração que o bloqueio automático deve
estar ativado para que a tela seja bloqueada automaticamente.
Controlando o toque na tela
Os controles de toque na tela do seu aparelho alteram dinamicamente dependendo da tarefa que está sendo realizada.
CHAMADAS
Realizar uma chamada
1 Toque
para abrir o teclado.
2 Insira o número utilizando o teclado.
3 Toque
para realizar a chamada.
DICA! Para inserir o caractere + para realizar chamadas internacionais,
pressione e segure
.
Pressione a tecla Bloquear para bloquear a tela sensível ao toque e evitar
chamadas feitas por engano.
Realizar uma chamada a partir de Contatos/Agenda
1 Toque o ícone Contatos/Agenda para abrir seus contatos.
2 Toque na caixa de campo Procurar no topo da tela e insira as primeiras
letras do nome do contato que você deseja chamar, utilizando o teclado.
3 A partir da lista, toque o ícone
, próximo ao contato que você deseja
chamar. A chamada usará o número padrão, se houver mais de um
número para esse contato.
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4 Você pode tocar o nome do contato e selecionar o número a ser usado, se
houver mais de um número para o contato. Você também pode tocar
para iniciar a chamada para o número padrão.
Atender e rejeitar uma chamada
Quando seu telefone tocar, pressione a tecla
para atender a chamada.
Para silenciar o toque, toque a guia Silencioso na tela. Isto é útil caso você
se esqueça de mudar o perfil para Silencioso durante uma reunião. Toque
a guia Rejeitar para rejeitar uma chamada recebida.
Alterando as configurações comuns de chamadas
1 Toque Config. de chamadas no menu Configurações.
2 Toque Config. comuns. A partir daqui, você pode alterar as seguintes
configurações:
• Rejeição de chamada - Deslize o botão para a esquerda para ativar.
Escolha uma opção para rejeição de chamadas.
• Enviar meu número - Escolha se deseja enviar seu número de telefone
para outra pessoa ao realizar uma chamada.
• Rediscar automaticamente - Deslize o botão para esquerda para ativar
ou para direita para desativar.
• Modo de resposta - Permite escolher o modo de atendimento.
Pressione tecla ‘Enviar’: Permite atender uma chamada recebida, apenas pressionando a tecla
.
Pressione qualquer tecla: Permite atender uma chamada recebida,
pressionando qualquer tecla, exceto a tecla
.
• Alerta de minuto - Deslize o botão para esquerda para ativar esta opção
e ouvir um bip a cada minuto durante a chamada.
• Modo de resposta Bluetooth - Selecione uma das opções desejadas de
acordo com sua preferência.
• Salvar novo número - Deslize o botão para a esquerda para ativar esta
opção.
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CONTATOS/AGENDA

Pesquisar um contato
1 Toque Contatos/Agenda.
2 Você verá uma lista de contatos. Insira a primeira letra do nome do contato no campo Procurar e o menu irá para essa área alfabética da lista.
Adicionando um novo contato
1 Toque Contatos/Agenda e selecione Adicionar.
2 Escolha entre salvar o contato na Memória interna ou no cartão SIM.
3 Insira um nome para o seu novo contato.
4 Você pode inserir até cinco números diferentes por contato.
5 Adicione um endereço de e-mail. Você pode inserir até dois e-mails diferentes por contato.
6 Atribua o contato para um ou mais grupos.
7 Toque Salvar para salvar o contato.
Obs.: Algumas opções só estão disponíveis para contatos salvos na memória interna, para contatos salvos no cartão SIM, só será possível salvar um
nome e um número de telefone.
Alterando suas configurações de contatos
Você pode adaptar suas configurações de contato para suas preferências.
Toque a tecla Opções
e escolha Configurações. A partir daqui, você
pode ajustar as seguintes configurações:
• Nome de exibição - Escolha se deseja exibir o nome ou sobrenome de
um contato.
• Exibição dos contatos - Escolha se deseja exibir os contatos por Nome ou
Nome e número.
• Copiar - Copia seus contatos da memória interna para o cartão SIM ou do
cartão SIM para a memória interna.
• Mover - Funciona da mesma forma que a opção Copiar, mas o contato
somente ficará guardado no local para qual você o moveu.
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Enviar todos via Bluetooth - Envia todos os seus contatos para outro
dispositivo utilizando Bluetooth.
Cópia de segurança/ Restaurar contatos - Salva ou restaura os dados de
contatos para outro armazenamento.
Apagar todos os contatos - Apaga todos os seus contatos. Toque Sim, se
você tiver certeza de que deseja apagar todos os seus contatos.

MENSAGENS

Seu LG-T500 combina SMS e MMS em um menu intuitivo e fácil de utilizar.
Enviar uma mensagem
1 Toque Mensagens no menu e toque Nova mensagem/Escrever mensagem, para escrever uma nova mensagem.
2 Toque Inserir para adicionar Imagem, Vídeo, Som, Modelos, etc.
3 Toque Para na parte superior da tela para inserir os destinatários. Em seguida, insira o número ou toque
para selecionar um contato. É possível
adicionar vários contatos.
4 Toque Enviar quando terminar.
AVISO: Se uma Imagem, Vídeo ou Som for adicionado a uma
mensagem SMS, esta será automaticamente convertida para MMS e você
consequentemente será cobrado por isso.
Inserindo texto
Você pode escolher seu modo de entrada de texto, tocando
e Método
de entrada.
Toque
para ligar o modo T9. Este ícone é exibido somente quando
você escolher o modo de entrada Teclado.
Toque
para alternar o teclado entre números, símbolos e letras.
Utilize a tecla Shift para alternar o modo de entrada de texto entre maiúsculas ou minúsculas.
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Reconhecimento de escrita
No modo manuscrito você simplesmente escreve na tela e seu LG-T500
converte sua caligrafia em mensagem.
Configurando seu e-mail
Toque E-mail na tela Aplicações.
Se nenhuma conta de e-mail estiver configurada, você pode configurar um
e-mail utilizando o assistente de configuração. Você pode verificar e editar
as configurações de uma conta de e-mail. Você também pode verificar as
configurações adicionais que foram preenchidas automaticamente quando
você criou a conta.
Alterando suas configurações de SMS
Toque Mensagens e selecione Configurações. Escolha SMS. Você pode
alterar as seguintes opções:
• Centro de SMS: Insira os detalhes do centro de mensagem de texto.
• Relatório de entrega: Deslize o botão para a esquerda para receber a
confirmação de que as suas mensagens foram entregues.
• Período de validade: Permite definir quanto tempo você deseja que as
mensagens fiquem armazenadas no centro de mensagens de texto até
serem entregues.
• Tipos de mensagem: Escolha entre as opções Texto, Voz, Fax, X.400
ou E-mail.
• Codificação de caracteres: Permite escolher como seus caracteres
serão codificados. Isso afeta o tamanho e o custo da sua mensagem.
• Enviar texto grande como: Escolha entre enviar sua mensagem como
vários SMS ou uma mensagem MMS ao digitar um texto longo.
Alterando suas configurações de MMS
Toque Mensagens e selecione Configurações. Escolha MMS. Você pode
alterar as seguintes opções:
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Modo de recuperação: Escolha Rede doméstica ou Rede em roaming. Se você selecionar Manual, seu telefone somente receberá uma
mensagem de notificação na caixa de entrada e então você poderá decidir se deseja baixar a mensagem multimídia ou não.
Relatório de entrega: Escolha se permite ou não solicitar um relatório
de entrega da mensagem.
Relatório de leitura: Escolha se permite ou não solicitar um relatório de
leitura da mensagem.
Prioridade: Defina o nível de prioridade das mensagens MMS.
Período de validade: Permite definir quanto tempo você deseja que as
mensagens fiquem armazenadas no centro de mensagens multimídia
até serem entregues.
Duração do slide: Defina a duração de cada página quando a mensagem é visualizada.
Anexo não suportado: Escolha se deseja que o anexo não suportado
seja restrito ou não.
Tempo de entrega: Defina o tempo de entrega da mensagem ao destinatário.
Centro de MMS: Escolha ou adicione um centro de mensagem.

REDES SOCIAIS (SNS)

O LG-T500 possui o serviço de redes sociais que lhe permite desfrutar e
gerenciar sua rede social.
NOTA: O recurso de SNS é uma aplicação que utiliza conexão com a
internet. Um custo adicional poderá ser cobrado ao conectar-se e utilizar
serviços online. Verifique com sua operadora de rede os encargos cobrados pela utilização de dados.

CÂMERA

Tirando uma foto rápida
1 Toque o menu Câmera para abrir o visor.
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2 Quando a câmera focalizar o objeto, toque
na direita da tela para tirar
uma foto.
DICA! Para alternar entre o modo câmera ou modo de vídeo, deslize para
cima/para baixo o ícone câmera ou vídeo na direita do visor.
Após tirar fotos
A foto capturada aparecerá na tela. Toque
e as seguintes opções estarão disponíveis:
• Enviar - Toque para fazer o upload da foto.
• Enviar via - Toque para enviar a foto através de Mensagem, E-mail ou
Bluetooth.
• Definir como - Toque para definir a imagem como Papel de parede da
tela de início, Papel de parede da tela de bloqueio ou Imagem de
contatos.
• Editar - Toque para editar a foto.
Toque para apagar a foto que você acabou de tirar.
Toque para tirar outra foto imediatamente. Sua foto atual será salva.
Toque para visualizar a galeria com suas fotos salvas.
Utilizando configurações avançadas
A partir do visor, toque
para abrir todas as opções de configurações
avançadas. Após selecionar a opção desejada, toque o botão OK.
Tamanho - Altera o tamanho da foto para economizar espaço de memória.
Balanço de brancos - Escolha entre Auto, Incandescente, Luz do dia,
Fluorescente ou Nublado.
Efeitos de cor - Escolha um tom de cor para ser aplicado à nova foto.
Disparo Múltiplo - Permite tirar 1, 3, 6 ou 9 fotos automaticamente em um
curto intervalo de tempo.
Temporizador automático - Permite ajustar um tempo para a captura da
imagem após o botão de captura de foto ser pressionado. Escolha entre
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Desligado, 3 segundos, 5 segundos ou 10 segundos. Ótimo para uma
foto que você deseja fazer parte!
Modo noturno - Útil para utilização em locais escuros.
Selecionar armazenamento - Escolha se deseja salvar suas fotos na memória do telefone ou na memória externa.
Mostrar imagem capturada - Escolha para visualizar a imagem com as
informações após tirar uma foto.
Som do obturador - Permite ligar ou desligar o som do obturador, quando
se tira uma foto.
Restaurar config. - Restaura todas as configurações da câmera.

CÂMERA DE VÍDEO

Gravando um vídeo rápido
Para alternar entre o modo câmera ou modo de vídeo, deslize para cima/
para baixo o ícone câmera ou vídeo na direita do visor.
1 Segure o telefone na horizontal, com a lente apontando para onde deseja gravar o vídeo.
2 Toque o ponto vermelho .
3
REC aparecerá piscando na parte inferior do visor com um temporizador, mostrando a duração do seu vídeo.
4 Para pausar o vídeo, toque
e retome a gravação, selecionando .
5 Toque na tela para parar a gravação.
Após gravar um vídeo
Uma imagem representando seu vídeo gravado aparecerá na tela. O nome
do vídeo será exibido na parte inferior da tela juntamente com ícones do
lado direito e esquerdo.
Toque
para reproduzir o vídeo.
Toque
e as seguintes opções estarão disponíveis:
• Enviar - Toque para enviar o vídeo através de Mensagem, E-mail ou
Bluetooth.
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Toque para apagar o vídeo que você acabou de gravar e confirme
tocando Sim. O visor reaparecerá.
Toque para gravar outro vídeo imediatamente. Seu vídeo atual será
salvo.
Toque para visualizar a galeria de vídeos e imagens salvas.
Utilizando configurações avançadas
A partir do visor, toque
para abrir todas as opções de configurações
avançadas. Após selecionar a opção desejada, toque o botão OK.
Efeitos de cor - Escolha um tom de cor para ser aplicado ao seu novo
vídeo.
Balanço de brancos - O balanço de brancos certifica que o branco do seu
vídeo será natural. Para isto você deve configurar corretamente, também
as condições de iluminação. Escolha entre Auto, Incandescente, Luz do
dia, Fluorescente ou Nublado.
Duração - Defina um limite de tempo para o seu vídeo. Escolha entre Normal
ou MMS, para limitar o tamanho máximo ao envio de um vídeo, por MMS.
Selecionar armaz. - Escolha se deseja salvar suas fotos na memória do
telefone ou na memória externa.
Restaurar config. - Restaura todas as configurações da câmera de vídeo.

MÚSICA

Para acessar o Reprodutor de música, toque Música. A partir daqui é possível acessar as seguintes pastas:
Reproduzido recentemente - Permite visualizar todas as músicas que você
reproduziu recentemente.
Todas as faixas - Contém todas as músicas armazenadas em seu telefone,
exceto a música padrão pré-definida.
Artistas - Permite percorrer sua lista de músicas por artistas.
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Álbuns - Permite percorrer sua lista de músicas por álbum.
Gêneros - Permite percorrer sua lista de músicas por gêneros.
Listas de reprodução - Contém todas as listas de reprodução que você criou.
Aleatório - Permite reproduzir as faixas em uma ordem aleatória.
Transferindo música para o seu telefone
A maneira mais fácil de transferir música para o seu telefone é através do
Bluetooth. Você também pode utilizar o cabo de dados.
Para transferir utilizando Bluetooth:
1 Certifique-se de que ambos os dispositivos Bluetooth estejam ativos e visíveis um para o outro.
2 Selecione o arquivo de música no outro dispositivo e escolha para enviar
via Bluetooth.
3 Quando o arquivo estiver pronto para ser enviado, você deve aceitá-lo em
seu telefone tocando Sim.
4 O arquivo deverá aparecer em Música > Todas as faixas.

GERENCIADOR DE ARQUIVOS

Você pode armazenar arquivos multimídia na memória do seu telefone
para que você tenha acesso fácil a todas suas Imagens, Sons e Vídeos.
Você também pode salvar seus arquivos em um cartão de memória. A vantagem de utilizar um cartão de memória é que você pode liberar espaço na
memória do seu telefone.
Toque Minhas pastas, para abrir uma lista de pastas que armazenam todos os seus arquivos multimídia.
Jogos e Aplicações
Você pode baixar novos jogos e aplicativos no seu telefone para mantê-lo
entretido em suas horas vagas.
Obs.: O nome desse menu pode variar dependendo da operadora escolhida.
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APLICATIVOS

Calendário
1 Toque Calendário.
2 Selecione a data na qual você deseja adicionar um evento.
3 Toque Adicionar.
Alarmes
1 Toque Alarmes.
2 Toque Adicionar e, então, você pode configurar e salvar o alarme.
Gravador de voz
Utilize seu gravador de voz para gravar notas de voz ou outros arquivos
de áudio.
Calculadora
1 Toque Calculadora.
2 Toque as teclas numéricas para inserir os números.
Conversor de unidade
1 Toque Conversor de unidade.
2 Escolha o tipo de conversão desejada: Moeda, Área, Comprimento,
Peso, Temperatura, Volume ou Velocidade.
3 Em seguida, selecione a unidade, digite o valor e, em seguida, selecione
a unidade que pretende converter.

NAVEGADOR

Você pode acessar vários serviços WAP (Protocolo de Aplicação Wireless)
tais como notícias, esportes, entretenimento e mais. Verifique a disponibilidade, preços e tarifas dos serviços WAP com a sua operadora.
Obs.: O nome desse menu pode variar de acordo com a operadora escolhida.
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NOTA: Um custo adicional poderá ser aplicado ao conectar-se a este serviço e baixar conteúdo. Verifique com sua operadora de rede os encargos
cobrados pela utilização de dados.

CONFIGURAÇÕES

Personalizando seus perfis
Você pode personalizar cada perfil.
1 Toque Perfis.
2 Escolha o perfil que deseja editar.
3 Você pode alterar todas as opções de sons e alertas disponíveis na
lista, incluindo configurações de Toque da chamada, Volume, Toque da
mensagem e mais.
Alterando suas configurações do telefone
Aprecie a liberdade de adaptar seu LG-T500 com suas próprias preferências.
A partir da tela inicial, toque
, selecione Configurações e escolha Config. do telefone.
Alterando configurações de conectividade
As configurações de conectividade já foram definidas pela sua operadora
de rede, para que você possa desfrutar do seu novo telefone imediatamente. Para alterar as configurações, utilize este menu: Conectividade.
Bluetooth
Enviando e recebendo arquivos via Bluetooth
Para enviar um arquivo:
1 Abra o arquivo que você deseja enviar, o qual normalmente se trata de
uma foto, um vídeo ou música.
2 Escolha Enviar via e, então, Bluetooth.
3 Se você já estiver conectado com um dispositivo Bluetooth, seu LG-T500
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não irá procurar automaticamente por outros dispositivos Bluetooth. Se não,
o aparelho irá procurar outros dispositivos Bluetooth dentro do alcance.
4 Escolha o dispositivo para o qual você deseja enviar o arquivo.
5 Seu arquivo será enviado.
Para receber um arquivo:
1 Para receber arquivos, seu Bluetooth deve estar ativo e visível.
2 Uma mensagem de confirmação aparecerá quando você receber um arquivo. Toque Sim para receber o arquivo.
3 Os arquivos geralmente serão armazenados na pasta apropriada em Minhas pastas.
Conectando-se a outro dispositivo Bluetooth
Conectando seu LG-T500 com outro dispositivo, você pode definir uma senha de proteção. Isto torna a conexão mais segura.
1 Verifique se seu Bluetooth está ativo e visível. Você pode alterar sua visibilidade no menu Configurações.
2 Toque Procurar.
3 Seu aparelho irá procurar por dispositivos Bluetooth. Quando a pesquisa estiver concluída, Atual. aparecerá na tela.
4 Escolha o dispositivo ao qual você deseja se conectar, insira a senha e
toque OK.
5 Seu aparelho irá conectar-se ao outro dispositivo e será necessário digitar
a mesma senha.
6 Sua conexão Bluetooth protegida por senha está pronta.
Alterando configurações Bluetooth
Toque Bluetooth e, então, selecione
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e escolha Configurações.

EXPOSIÇÃO À ENERGIA DE RADIOFREQÜÊNCIA
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 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
seguida até a conclusão da transmissão.
* 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.
INDICAÇÃO DE DECIBÉIS
Evite o uso prolongado do aparelho com intensidade sonora superior a 85
decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.
Um caminhão por exemplo emite em média 90 decibéis e um aspirador de
pó grande emite cerca de 80 decibéis.
Para estabelecer um nível de áudio seguro, recomendamos ajustar o
volume a um nível baixo e em seguida aumentar lentamente o som até
poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções.
Também recomendamos evitar a exposição prolongada a ruídos muito
altos.
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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.
> Recarregue a bateria se ela não foi usada por um longo período de tempo, para assegurar um bom desempenho e máximo uso.
> Não exponha a bateria em locais de grande umidade como: banheiro ou
sauna, em locais com altas temperaturas (mais de 60°C) ou diretamente
à luz solar.
> 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.
> Evite que os contatos metálicos da bateria encostem em objetos de metal.
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PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)
> Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.
> Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de
baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.
> Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais
de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
> Não exponha o carregador (adaptador) diretamente à luz solar, nem o
use em um local com alto nível de umidade, como o banheiro.
> Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.
> Não 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.
> 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.
> Não exponha o telefone à vibração forte, solavancos, choques ou impactos.
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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.
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.
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)
e *0800 707 5454 para as demais lo20

calidades (*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.
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;
3) Danos causados por mau uso
entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada,

TERMO DE GARANTIA LIMITADA
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;
4) Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado,
danificado, apagado, alterado e/
ou retirado;
5) Alterações, modificações e/ou
reparos realizados por terceiros
que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência
Técnica Autorizada;
6) Produtos que não apresentem
peças e/ou componentes originais da LG;
7) Produtos e componentes que
tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e
peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e
componentes não originais LG;
8) Desconfiguração ou danos do
produto pelo embarque de con-

teúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da
internet, entre outros.

Atenção: A LG recomenda
que, antes da realização de
atualização do software ou da
manutenção do produto, seja
feito uma cópia de segurança dos
dados, links e demais conteúdos
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
hipótese pela perda, dano e/ou
corrupção dos dados existentes
no produto entregue para reparo,
atualização de software ou
substituição.
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ATENÇÃO: Caso seja necessário fazer a manutenção ou reparo de seu
celular, alertamos que há risco de perder os dados gravados na memória
de seu aparelho (Agenda, Contatos, Memória, Mensagens, Imagens e
Sons de Download) e a LG Electronics não se responsabiliza pela perda
destas informações.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Nome Técnico: LG-T500.
Terminal GSM quad-band: 850/900/1800/1900MHz
Dimensões: 106 x 58 x 13,5 mm
Peso: 98,8 g
ACESSÓRIOS
Carregadores compatíveis: STA-U12BR, STA-U12BS, STA-U12BD,
STA-U34BR e STA-U34BS.
Bateria compatível: LGIP-531A.
Fone de ouvido compatível: SGEY0003744
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HOMOLOGAÇÃO ANATEL
Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos
técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção
Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de
radiofreqüência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.
Resolução 506 – ANATEL
“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a
proteção contra interferências prejudiciais provenientes de qualquer outra
estação de radiocomunicação, e não pode causar interferência a sistemas
operando em caráter primário.”

0649-11-1003

(01) 07893299740190

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
*

* Somente chamadas originadas de telefone fixo

W W W. LG E . C O M . B R

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

Como usar o LG Collect?

1. Para obter informações e fazer solicitações do serviço LG Collect, entre em
contato com o nosso SAC:
Áreas metropolitanas: 4004-5400
Demais localidades: *0800 707 5454
*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

