Conhecer o seu telefone

Instalar um cartão de memória
Lanterna

Guia do Utilizador do LG-A290

Teclas de atalho
Cada uma destas teclas executa as
funções indicadas pelo texto no ecrã,
imediatamente acima.

Este manual irá ajudá-lo a compreender o seu novo telemóvel. Fornecelhe explicações úteis sobre as funções do seu telefone.
Parte do conteúdo deste manual poderá apresentar diferenças em
relação ao seu telefone, dependendo do software do telefone ou do seu
operador.
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www.lg.com

Instalação do cartão SIM

Pode ligar ou desligar o telemóvel premindo uma vez e
continuamente a tecla Ligar.

Sempre que se inscrever numa rede celular, é-lhe fornecido um cartão SIM com os dados da sua inscrição, tais como o seu
PIN, quaisquer serviços opcionais disponíveis, entre outros.
Atenção! › O cartão SIM pode danificar-se facilmente com riscos ou dobras, pelo que deve ter cuidado com o manuseamento,
inserção ou remoção do cartão. Mantenha os cartões SIM fora do alcance das crianças.
› apenas suporta cartões SIM de 2 G/2,5 G

To lock, press Menu (LSK) in main screen and then press
Keylock (RSK).
To Unlock, press Unlock(LSK) and then press Yes(RSK).

Ilustrações

Chamadas

Abra a tampa traseira.
1
Retire a bateria.
Introduza os seus cartões SIM.
Introduza a bateria.
Feche a tampa traseira.
Carregue a bateria.
4
ATENÇÃO: Não retire a bateria sempre que o
telefone estiver ligado, uma vez que poderá
danificar o telefone.

Ver o seu registo de chamadas
Prima
para ver os registos de chamadas perdidas,
recebidas e efectuadas.

Alterar as definições de chamadas
Pode configurar o menu correspondente a uma chamada.
Prima Menu, seleccione Definições e escolha Chamada.
Configurações avançadas
Lista negra - Este menu mostra-lhe os números de telefone
da pessoa que escolheu rejeitar. Pode adicionar o novo
número à Lista negra. As chamadas recebidas de números
na Lista negra serão automaticamente rejeitadas.
Modo de economia de custo - Todos os contactos são
adicionados à lista telefónica juntamente com o SIM
atribuído. Durante as Chamadas, o SIM é identificado como
pertencente ao operador correspondente e utilizado para
concluir a operação. Isso faz com que seja possível usufruir
das vantagens de pertencer ao mesmo operador.
Para utilizar a funcionalidade Modo de economia de

2. Segurando no telefone, direccione a objectiva para o
motivo da fotografia.
3. Prima a tecla
para tirar uma fotografia.

Câmara de vídeo
Gravar um vídeo curto
1. Prima Menu e seleccione Multimédia em seguida,
seleccione Câmara de vídeo.
2. Oriente a objectiva da câmara para o motivo do vídeo.
3. Prima a tecla
para começar a gravar.
4. Será iniciada a gravação através do visor da câmara e
um temporizador irá indicar a duração do vídeo.
5. Seleccione a tecla de atalho direita [ ] para parar
a gravação e a tecla de atalho esquerda [Sim] para
guardar o vídeo gravado.

Leitor de multimédia
O LG-A290 possui um leitor de multimédia integrado para
que possa reproduzir todas as suas faixas favoritas.
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custo, certifique-se de que esta está Ligada [Definições
-> Chamada -> Configurações avançadas -> Modo de
economia de custo]
Nota: o Modo de economia de custo não funciona durante
a chamada.

Contactos
Procurar um contacto
1. Seleccione Contactos no ecrã inicial.
2. Utilizando o teclado, introduza a primeira letra do
contacto para o qual pretende fazer a chamada.
3. Percorra os contactos.

Adicionar um novo contacto
1. Seleccione Contactos no ecrã inicial. Seleccione
Adicionar novo contacto.
2. Introduza o primeiro e o último nome do seu contacto.
3. Introduza o número e seleccione Opções e depois
escolha Guardar.

Tecla terminar/ligar e desligar
• Desliga ou rejeita uma chamada.
• Volta ao ecrã inicial quando utiliza o
menu.
• Prima continuamente para Ligar/Desligar.

Tecla de chamada
Marca um número de telefone e
atende as chamadas recebidas.

Ligar e desligar o seu telemóvel
Lock/Unlock Your Keypad

Fazer uma chamada
1. Introduza o número utilizando o teclado. Para eliminar
um dígito prima Eliminar.
2. Prima
para iniciar a chamada.
3. Para terminar a chamada, prima
.
SUGESTÃO! Para introduzir + para fazer uma chamada
internacional, prima continuamente 0.
SUGESTÃO! Para controlar o volume durante uma
chamada, prima as teclas de navegação para cima ou

Tecla de alternância
de SIM
A tecla Alteração de SIM
é utilizada para alternar
entre 3 cartões SIM
(Contactos, Mensagens,
MMS, Registo de
chamadas) e pode
deslocar as ranhuras do
cartão SIM ao premir a
tecla de alteração de SIM
durante mais de meio
segundo.

Teclas de navegação
Utiliza-se para um acesso rápido às funções
do telefone.

Tecla OK
Selecciona opções dos menus e
confirma acções.

Instalação do cartão SIM e carregamento da bateria
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Auricular

Ecrã principal

Português l ENGLISH

Carregador/
Conector do
cabo USB

para baixo.
SUGESTÃO! Pode gravar a conversa durante uma
chamada. Prima Opç. e seleccione Gravador de voz.

Fazer uma chamada a partir dos seus
contactos
1. Seleccione Contactos no ecrã inicial.
2. Utilizando o teclado, introduza a primeira letra do
contacto para o qual pretende fazer a chamada.
3. Prima
para iniciar a chamada.
SUGESTÃO! Para percorrer os contactos, utilize as teclas de
navegação para cima e para baixo.
SUGESTÃO! Pode fazer uma chamada utilizando qualquer
um dos três cartões SIM seleccionando a tecla Alteração
de SIM.

Atender e rejeitar uma chamada
Quando o telefone tocar, prima
para atender a
chamada.
Quando o seu telefone estiver a tocar, seleccione

e fácil de utilizar que permite alternar entre os editores.
SUGESTÃO! O campo Atribuir SIM é utilizado para atribuir
A predefinição do editor de mensagens é SMS.
o contacto ao SIM/SIM1/SIM2/SIM3 predefinido. Se o Modo
3. Introduza a sua mensagem utilizando o modo
de economia de custo estiver activado, a chamada para
previsível T9, o modo Abc manual ou o modo 123.
esse contacto será iniciada através do SIM atribuído.
Pode alternar entre os modos de introdução de texto
Adicionar um contacto a um grupo
premindo a tecla
.
Poderá gravar os seus contactos em grupos, por exemplo,
mantendo os seus colegas de trabalho e os seus familiares 4. Se deseja adicionar mais imagens ou vídeos, seleccione
Opç. e escolha Adicionar imagem, Som, Adicionar
separados. Para criar um grupo, prima Opç. no menu
vídeo, Adicionar assunto.
Contactos. E seleccione Grupos de cham. Pode seleccionar
Nome do grupo, Imagem do grupo e Toque de grupo em 5. Seleccione Inserir destinatário ou Adicionar da
Lista Telefónica. Pode até adicionar vários contactos
Novo grupo.
marcando-os.
Mensagens
Nota: a mensagem pode também ser enviada para um
grupo. Edite a mensagem e, em seguida, prima Enviar e
Enviar uma mensagem
1. Prima Menu, seleccione Mensagens e escolha Escrever seleccione Adicionar da Lista Telefónica. Navegue para a
direita para seleccionar grupos de chamada e escolher o
Msg para enviar uma SMS ou MMS.
grupo que deseja.
2. Irá abrir um novo editor de mensagens. O editor de
Enviar para enviar a mensagem.
mensagens combina SMS e MMS num sistema intuitivo 6. Prima
SUGESTÃO! Ao introduzir texto, pode escolher o tipo de

Retire a tampa traseira e introduza um cartão micro SD com a superfície de contacto dourada
virada para Cima como se vê no diagrama. Para retirar o cartão de memória, prima-o
delicadamente.

Nota: O cartão de memória é um acessório opcional.

Formatar o cartão de memória
No ecrã inicial, prima Menu e seleccione Galeria. Seleccione Memória externa e, em Opç., escolha
Formatar e introduza a Palavra-passe do telefone a fim de formatar o cartão de memória.
AVISO: Quando formatar o cartão de memória, todo o seu conteúdo será eliminado. Se não quiser
perder os dados existentes no cartão de memória, faça primeiro uma cópia de segurança.

Silencioso para silenciar o toque.
Isto é útil no caso de se ter esquecido de mudar o perfil
para S/Sem antes de uma reunião.
Prima
ou seleccione Rejeitar para rejeitar a chamada
recebida.
SUGESTÃO! Pode alterar as definições do seu telefone
para atender as suas chamadas de diferentes formas.
Prima Menu, seleccione Definições e escolha Chamada.
Seleccione Configurações avançadas e, em seguida,
seleccione Modo de atendimento e escolha entre
Qualquer tecla e Atendimento automático quando em
modo de auricular.

ao modo normal de conversa.

Marcação rápida

Prima Menu e seleccione Contactos > Opç. > Definições
da Lista telefónica e, em seguida, escolha Marcação
rápida. Atribua contactos a qualquer tecla entre 5 e 8.
A marcação rápida 1 está definida para o seu correio de
voz; a tecla 9 está atribuída ao modo SOS e as teclas 2, 3 e
4 estão atribuídas ao Speed SIM Budget. Não pode alterar
estas teclas.
SUGESTÃO! Speed SIM Budget é uma função que permite
consultar facilmente o saldo do SIM. Se efectuar o registo
do Speed SIM Budget, pode aceder à informação sobre o
saldo do SIM premindo continuamente ‘2’ / ‘3’ / ‘4’ no ecrã
Utilizar o altifalante
Durante uma chamada, pode activar o altifalante premindo de espera.
Nota: para activar a Marcação rápida, o estado deve ser
a tecla de atalho direita (H-Free - Mãos-livres) e utilizar o
Ligado (Marcação rápida > Estado)
telefone no modo mãos-livres.
Se o altifalante estiver activo, prima novamente a tecla de
atalho direita (H-Held - Telefone no ouvido) para regressar

mensagem SMS ou MMS premindo Opç. > Alterado para
MMS/SMS.
ATENÇÃO: se adicionar Imagem, Clipe de vídeo, Clipe de
som, Agenda, Cartão de visitas, Campo de texto ou Assunto
ao editor de mensagens, a mensagem será convertida
automaticamente para o modo MMS e ser-lhe-á cobrada o
correspondente.

E-mail
Configurar o seu e-mail
Pode permanecer contactável mesmo em movimento,
utilizando o e-mail no seu LG-A290. Configurar uma conta
de e-mail POP3 ou IMAP4 é simples e rápido.
1. Prima Menu, seleccione Mensagens e escolha E-mail.
2. Se é a primeira vez que abre o E-mail, necessita de
configurar uma conta de e-mail. É apresentado um
assistente de configuração para o ajudar a adicionar
uma conta de e-mail.
3. Siga a instrução pop-up e introduza as informações

necessárias.

Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta
Para enviar/receber um e-mail, deverá configurar uma
conta de e-mail.
1. No Menu, seleccione Mensagens e escolha E-mail.
2. Em Opç., escolha Escrever e-mail para que se abra um
novo ecrã de edição de e-mail.
3. Introduza o endereço do destinatário e escreva um
assunto.
4. Introduza a sua mensagem.
5. Prima Opç. e seleccione Adicionar anexos para
adicionar um ficheiro.
6. Em Opç., escolha Enviar para enviar o seu e-mail.

Câmara
Tirar uma fotografia rápida
1. Prima Menu e seleccione Multimédia. Seleccione
Câmara para abrir o respectivo ecrã.

Rádio FM

Escolha Jogos e Aplicações.

Notas)

Cronómetro)

O seu LG-A290 está equipado com uma função de rádio
FM, para que possa sintonizar as suas estações favoritas e
ouvi-las em viagem.
Quando estiver a ouvir a rádio FM, pode também gravar
um pequeno clipe de música e guardá-lo.
Nota: deverá ligar os seus auriculares para poder ouvir
rádio. Insira a ficha ao conector dos auriculares para ouvir
rádio e manter uma boa recepção de rádio.

Agenda

Poderá registar aqui as suas próprias notas.

Esta opção permite-lhe utilizar a função de cronómetro.

implica custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto
do seu operador de rede.

Adicionar uma cidade ao seu fuso horário
(Menu > Agenda > Fuso horário)

Atalhos (Menu > Agenda > Atalhos)

Definições

Ajuda-o a ir para o menu que procura. Pode definir o item
como Atalhos.

Mudar de cartão SIM (Menu > Definições >
Interruptor SIM triplo)

Gravador de voz
Utilize o seu Gravador de voz para gravar notas de voz ou
outros sons.

Aplicações
O LG-A290 vem equipado com jogos pré-carregados
que lhe permitem divertir-se nos tempos livres. Se optar
por transferir jogos ou aplicações adicionais, estes serão
gravados nesta pasta. Prima Menu e seleccione Aplicações.

Configurar o seu alarme (Menu > Agenda >
Despertador)
Pode definir até 5 alarmes para horas específicas.

Utilizar o calendário (Menu > Agenda >
Calendário)
Sempre que aceder a este menu irá surgir um calendário.
Está posicionado um cursor quadrado na data actual.
Pode mover o cursor para outra data utilizando as teclas
de navegação.

Adicionar um item à sua lista de tarefas
(Menu > Agenda > Lista de tarefas)
Permite visualizar, editar e adicionar listas de tarefas a
desempenhar.

Adicionar uma nota (Menu > Agenda >

Pode adicionar a cidade que pretende à lista de relógios
mundiais. Poderá verificar a hora actual das principais
cidades do mundo.

Utilizar a sua calculadora (Menu > Agenda >
Calculadora)
A calculadora permite executar as funções aritméticas
básicas: adição, subtracção, multiplicação, divisão, assim
como aplicações científicas.

Converter uma unidade (Menu > Agenda >
Conversor)
Converte muitas medidas para uma unidade à sua escolha.

Utilizar o cronómetro (Menu > Agenda >

Lanterna (Menu > Agenda > Lanterna)
Permite-lhe acender/apagar a luz na parte superior do
seu telefone.
SUGESTÃO! Acenda/apague a Lanterna premindo
continuamente a tecla de navegação no ecrã de espera.

Pode escolher manual ou automaticamente o cartão SIM
que vai utilizar.

Activar os cartões SIM (Menu > Definições >
Tri SIM)

Internet

Pode escolher um ou todos os cartões SIM que deseja
activar.

Aceder ao browser da Internet

Definir toques (Menu > Definições > Perfis)

Poderá executar o browser Wap e aceder à página inicial
do perfil activado nos perfis de Internet. Poderá introduzir
manualmente um endereço URL e aceder à página wap
correspondente. Prima Menu e seleccione Internet.
Nota: A ligação a este serviço e o download de conteúdos

Pode ajustar e personalizar os toques do telemóvel para
diferentes eventos ou ambientes.

Alterar as definições de ecrã (Menu >
Definições > Ecrã)

• Idioma/Língua de escrita preferida - Pode alterar o
idioma dos textos que aparecem no ecrã do seu telefone.
Esta alteração também afecta o modo de Entrada de
Idioma.
Pode definir funções relativas à data e hora.
• Texto de boas-vindas - Este menu permite-lhe
personalizar o texto de boas-vindas que surge quando
Alterar as suas definições de conectividade
telefone é activado. Pode também escolher se quer
(Menu > Definições > Conectividade > Conta oque
o texto de saudação esteja activado ou não ao ligar
de dados)
o telefone.
As suas definições de conectividade já foram configuradas • Tecla dedicada - Permite-lhe alterar as preferências das
pelo seu operador de rede, para que possa desfrutar do
teclas de atalho actualmente atribuídas às teclas de
seu novo telefone desde o início. Se pretender alterar
navegação (em modo de espera).
quaisquer definições, utilize este menu. Pode configurar a • Modo de voo - Pode utilizar esta função para activar
Conta de dados neste menu.
o modo de voo. Não poderá fazer chamadas, ligar à
Alterar as definições do seu telefone (Menu > Internet, enviar mensagens quando o Modo de voo
estiver ligado.
Definições > Telefone)
Desfrute da liberdade de adaptar o LG-A290 ao seu próprio • Configurações de UART - Recorrendo a um modem,
o utilizador poderá realizar a operação com o SIM
estilo.
seleccionado, a partir de um PC, nas configurações de

UART (como comando AT utilizando HyperTerminal,
ligação telefónica ao PC). O utilizador poderá estabelecer
a ligação telefónica GPRS ao PC utilizando o SIM
seleccionado nas configurações de UART. Por exemplo,
se estiver seleccionado o SIM1, o utilizador poderá
estabelecer a ligação utilizando esse cartão SIM.
• Definições Misc - Pode definir o brilho e a hora do ecrã.

dos vários modelos de telefones LG, todos eles foram
concebidos de forma a cumprir às directrizes relevantes
para a exposição a ondas de rádio.
Exposição a energia de radiofrequência
• O limite de SAR recomendado pela International
Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
Velocidade Específica de Absorção (SAR). Este telemóvel
(ICNIRP) é de 2W/kg em média por 10 g de tecido.
modelo LG-A290 foi concebido em conformidade com
• O valor de SAR mais alto para este modelo de telefone
os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à
testado pelo DASY4 quando utilizado junto ao ouvido
exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em
é de 1,160 W/kg (10 g) e quando usado no corpo é de
directrizes científicas, que incluem margens de segurança
0,885 W/kg (10 g).
concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas,
• Este dispositivo cumpre todos os requisitos de exposição
independentemente da sua idade e estado de saúde.
a RF, sempre que utilizado normalmente junto ao
• As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam
ouvido ou quando posicionado a, pelo menos, 1,5 cm
uma unidade de medição conhecida como Velocidade
de distância do corpo. Sempre que utilizar uma bolsa,
Específica de Absorção, ou SAR. Os testes de SAR
um clipe para o cinto ou um suporte para transportar o
realizam-se utilizando métodos normalizados com o
equipamento junto ao corpo, estes não deverão conter
telemóvel a transmitir ao seu mais alto nível de potência
metal e deve manter o equipamento a, pelo menos,
certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.
1,5 cm de distância do corpo. Para transmitir ficheiros
• Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR
de dados ou mensagens, este dispositivo necessita de

uma ligação de qualidade à rede. Em alguns casos, a
transmissão de ficheiros de dados ou de mensagens
pode ser retardada até que esta ligação se encontre
disponível. Certifique-se de que as instruções de
distância mínima referidas são seguidas até que esteja
concluída a transmissão.

Pode alterar as definições do ecrã do telefone.

Alterar a data e hora (Menu > Definições >
Data e hora)

orientações básicas pode dar origem a situações perigosas
ou ilegais.

•
•
•
•

Não segure no telemóvel enquanto conduz.
Preste total atenção à condução.
Utilize um kit mãos-livres, se disponível.
Encoste e estacione antes de efectuar ou atender uma
chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
• A energia de RF pode afectar alguns sistemas
electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o
dispositivo de segurança.
• Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o
obstrua com equipamento sem fios instalado ou portátil.
Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos
graves devido a um desempenho inadequado.
• Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de
que o volume se encontra num nível razoável, de modo
a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é
especialmente importante próximo de estradas.

Evite provocar danos auditivos

Eliminação de baterias/acumuladores usados
1 A apresentação deste símbolo do contentor do lixo com uma
cruz junto à bateria/aos acumuladores do produto significa que
o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária
2006/66/EC.
2 Este símbolo pode estar acompanhado dos símbolos químicos
do mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) se a bateria
contiver mais do que 0,0005% de mercúrio, 0,002% de cádmio ou
0,004% de chumbo.
3 Todas as baterias/acumuladores devem ser eliminados em
separado, e não juntamente com os resíduos municipais, através
de infraestruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades
estatais ou locais.
4 A eliminação adequada das baterias/ acumuladores antigos ajuda
a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde
humana e dos animais.
5 Para informações mais detalhadas acerca da eliminação de
baterias/acumuladores usados, contacte as autoridades locais, os
serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

Altere as definições de segurança para manter o LG-A290 e
as informações importantes em segurança.
• Segurança SIM1, SIM2, SIM3 - Pode alterar a definição
de segurança para cada cartão SIM.
• Segurança do telefone - Pode alterar a palavra-passe ou
activar/desactivar o bloqueio do telefone.
• Bloqueio automático do teclado - Pode activar/
desactivar o bloqueio do teclado.
• Detector anti-roubo do telemóvel - Quando o

ATENÇÃO
Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para
utilização com este modelo de telefone específico. A utilização
de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou
garantia aplicável ao telefone e pode ser perigoso.
• Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico
qualificado da assistência quando necessitar de ser
reparada.
• Os serviços de reparação durante a vigência da garantia
poderão incluir, ao critério da LG, peças ou placas de

Peças de vidro

A bordo de aviões.

Temperatura ambiente
Máx.: +50°C (a descarregar), +45°C (em carregamento)
Min: -10°C
Agência de contacto para a conformidade deste
produto:
LG Electronics Inc. EU Representative,
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Reiniciar o seu telefone (Menu > Definições >
Repor definições de fábrica)

1. Vá a www.lg.com e escolha o seu país.
2. Seleccione Assistência e aceda a Assistência a
telemóveis.
3. Siga as instruções no ecrã para concluir a instalação do
LG PC Suite no PC.

Internet
Para obter mais informações sobre a utilização desta
função, visite http://update.lgmobile.com or http://www.
lg.com/common/index. jsp ----> seleccione o país.
Esta função permite-lhe actualizar o firmware do seu
telefone para a versão mais recente de forma prática e
através da Internet, sem necessidade de visitar qualquer
centro de assistência.
Uma vez que a actualização do firmware do telemóvel
exige toda a atenção do utilizador durante o processo de
actualização, leia todas as instruções e notas apresentadas
em cada etapa antes de prosseguir. Note que a remoção
do cabo de comunicação de dados USB ou das baterias
durante a actualização pode danificar gravemente o seu
telemóvel.

Actualização do software do telefone
Actualização do software do telemóvel LG através da

Directrizes para uma utilização
segura e eficiente

Utilize a opção Repor predefinições de fábrica para repor
todas as definições para as predefinições de fábrica. Irá
necessitar do código de segurança para activar esta função.
O código de segurança predefinido é “0000”.

Modo SOS (Menu > Mensagens > Mensagem
SOS)

•
•

Cuidados e manutenção do produto

Área de explosão

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Pelo presente documento, a LG Electronics declara
que este LG-A290 se encontra em conformidade com
os requisitos essenciais e as disposições relevantes da
directiva 1999/5/EC. Pode encontrar uma cópia da
Declaração de Conformidade em http://www.lg.com/
global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp

Numa situação de emergência, com o modo SOS activado,
prima ‘9’ continuamente no ecrã de espera para enviar
uma mensagem SOS. A mensagem será enviada aos
destinatários seleccionados. Se eles lhe ligarem de volta,
o telefone aceitará automaticamente a chamada. Nessa
altura, todos os sons de notificação se encontrarão em
modo de silêncio. E os outros menus não se encontrarão
disponíveis. Para sair do modo SOS, prima a tecla Finalizar
no ecrã inicial.

Alterar as suas definições de segurança
(Menu > Definições > Segurança)

Para prevenir potenciais danos auditivos,
evite níveis de volume elevados por
longos períodos de tempo.
Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a
sons de volume elevado, por longos períodos de tempo.
Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o
telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a
utilização de volumes de música e de chamadas de acordo
com um nível razoável.
NOTA: O excesso de volume de som dos auriculares e
auscultadores pode provocar a perda de audição.
Algumas peças do seu telefone são constituídas por
vidro. Este vidro poderá partir-se se deixar cair o seu
telefone numa superfície rígida ou se sofrer um impacto
significativo. Se o vidro se partir, não lhe toque nem tente
retirá-lo. Não utilize o seu telemóvel até que o vidro seja
substituído por um centro de assistência autorizado.

telemóvel é furtado, envia uma SMS para os números
configurados pelo verdadeiro proprietário. Para activar
a função ATMT (Detector anti-roubo do telemóvel),
introduza o código de segurança. Além disso, será
necessário activar a opção ATMT e configurar as
definições ATMT com o nome e os números do
remetente. O código de segurança predefinido é “0000”.
A SMS do ATMT contém informações acerca do IMEI
furtado e do número da pessoa que está a utilizar o
telefone.

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer
explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais
regulamentações ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas
• Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
• Não utilize próximo de combustíveis ou produtos
químicos.
• Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou
explosivos no compartimento do seu veículo onde se
encontra o telefone e os seus acessórios.
Os dispositivos sem fios podem provocar interferências
em aviões.
• Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
• Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

Crianças

•
•
•

•
•

substituição, novas ou recondicionadas, sob a condição
de que as suas funcionalidades sejam idênticas às das
peças que são substituídas.
Mantenha a unidade afastada de quaisquer dispositivos
eléctricos como televisores, rádios e computadores
pessoais.
A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor,
tais como irradiadores ou fogões.
Não deixe cair.
Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou
choques.
Desligue o telefone em qualquer área onde seja
obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo,
não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar
dispositivos médicos sensíveis.
Não manuseie o telefone com as mãos molhadas
enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques
eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
Não carregue o telefone próximo de material inflamável,

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance
das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas,
podem resultar em risco de sufocação.

Chamadas de emergência
A chamada de emergência pode não estar disponível em
todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender
apenas do telefone para as chamadas de emergência.
Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

Informações e cuidados com a bateria
• Não precisa de descarregar completamente a bateria
antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas
de baterias, não existe qualquer efeito de memória que
possa comprometer o desempenho da bateria.
• Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os
carregadores LG foram concebidos para maximizar a
vida da bateria.
• Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
• Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.

Getting to know your phone

Soft keys
Each of these keys performs the
functions indicated by the text on the
display immediately above them.
OK key
Selects menu options and confirms
actions.

Call key
Dials a phone number and answers
incoming calls.

Leia estas simples orientações. O incumprimento destas

•
•
•
•
•
•
•
•
•

pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de
incêndio.
Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade
(não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
Não carregue o telefone sempre que este estiver em
bolsas.
Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de
crédito ou títulos de transporte; pode afectar as
informações existentes nas bandas magnéticas.
Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois
poderá danificar o telefone.
Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
Utilize os acessórios como auriculares com cuidado.
Não toque na antena desnecessariamente.
O telemóvel é um dispositivo electrónico que gera calor
durante o seu normal funcionamento.
O contacto directo e excessivamente prolongado com

a pele na ausência de ventilação adequada poderá
causar desconforto ou queimaduras leves. Por isso,
tenha cuidado com o seu manuseamento durante ou
imediatamente após a sua utilização.

Funcionamento eficiente do telemóvel
Dispositivos electrónicos
Todos os telemóveis podem sofrer interferências que
podem afectar o seu desempenho.
• Não utilize o telefone próximo de equipamento médico
sem pedir autorização. Evite colocar o telefone junto a
pacemakers, por exemplo no bolso da camisa.
• Alguns aparelhos podem interferir com os telemóveis.
• Pequenas interferências podem afectar televisores,
rádios, computadores, etc.

Segurança na estrada
Verifique a legislação e as disposições regulamentares
relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde
conduz.

mais próximo para obter ajuda.
• Substitua a bateria quando esta deixar de ter um
• Desligue sempre o carregador da tomada quando o
desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada
telefone estiver totalmente carregado, para evitar o
centenas de vezes antes de precisar de a substituir.
consumo desnecessário do carregador.
• Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por
• A duração real da bateria dependerá da configuração de
um longo período de tempo, para maximizar a sua
rede, definições do produto, padrões de utilização, das
capacidade.
condições ambientais e da bateria.
• Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol
nem o utilize em condições de grande humidade, tais
Eliminação do seu equipamento antigo
como a casa de banho.
1 A apresentação deste símbolo do contentor do lixo com uma cruz
• Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode
junto a um produto significa que o mesmo se encontra abrangido
pela Directiva Comunitária 2002/96/EC.
deteriorar o desempenho da bateria.
2
Todos
os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados
• A substituição da bateria por um tipo de bateria
em separado e não juntamente com os resíduos municipais, através
incorrecto poderá originar o risco de explosão.
de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades
• Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções
estatais ou locais.
3 A eliminação correcta do seu dispositivo usado ajuda a prevenir
do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível.
potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde
Não coloque as baterias usadas junto com o lixo
humana.
doméstico.
4 Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu
• Se precisar de substituir a bateria, leve-a ao centro de
dispositivo usado, contacte as autoridades locais, os serviços de
recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.
assistência ou revendedor autorizado da LG Electronics

Installing the SIM Card and Charging the Battery
Torch

Main screen

Instalar o LG PC Suite no seu computador

Headset

Navigation keys
Use for quick access to phone functions.

End/Power key
• Ends or rejects a call.
• Returns to the home screen when you
use the menu.
• Long Press to Turn On/Off.

Installing the SIM Card
When you subscribe to a cellular network, you are provided with a SIM card loaded with your subscription details, such as
your PIN, any optional services available and many others.
Important! › The SIM card can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or
removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.
› only 2G/2.5G SIM supported

Illustrations
1
2
3
4
5
6

Open back cover.
Remove the battery.
Insert your SIM Cards.
Insert your battery.
Close the back cover.
Charge your battery.

WARNING: Do not remove the
battery when the phone is switched
on, as this may damage the phone.
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