
 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?
Para obter informações e fazer solicitações do serviço LG Collect, entre em 1. 
contato com o nosso SAC:

    Áreas metropolitanas: 4004-5400
    Demais localidades: 0800 707 5454

Ao atender a ligação, nosso atendente solicitará os dados do usuário, do 2. 
respectivo aparelho e do defeito apresentado.
De posse das informações acima, nosso atendente fornecerá o número da 3. 
autorização de postagem (e-ticket) e o prazo para a postagem do produto 
em uma agência dos Correios.
Após a coleta ser efetuada, o aparelho será encaminhado para a Assistên-4. 
cia Técnica LG mais próxima, para realizar o devido reparo.
Assim que o serviço for concluído, o aparelho será enviado à residência do 5. 
usuário por meio de Sedex, da ECT.

Documentos necessários para a coleta:
• Cópia da Nota Fiscal de compra.
• Número da coleta fornecido pelo SAC
• CPF do usuário
• Comprovante de endereço





 LG-C365 & LG-C375 
          MANUAL DO USUÁRIO

Este documento é o Manual do Usuário dos telefones LG-C365 & LG-C375. 
Todos os direitos estão reservados para a LG Electronics. A distribuição, cópia e 
modifi cação deste documento sem o consentimento da LG Electronics estão proi-
bidas.
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Introdução

INTRODUÇÃO  
Parabéns por comprar o mais avan-
çado e compacto telefone LG, 
desenhado para operar com a 
última tecnologia digital de comuni-
cação móvel. 
Alguns dos conteúdos neste manual 
podem diferir do seu telefone depen-
dendo do software no seu aparelho ou 
o seu provedor de serviços.

Este guia de usuário contém 
informações importantes sobre o 
uso e operação deste telefone.
Leia com atenção todas as infor-
mações para obter o máximo de 
aproveitamento e desempenho, 
além de evitar danos ou utilização 
incorreta do telefone. Quaisquer 
modifi cações ou alterações que 
não sejam expressamente apro-
vadas neste manual do usuário, 
poderão anular a garantia deste 
equipamento.

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

INFORMAÇÕES 
IMPORTANTES

A



CUIDADOS GERAIS
C

uidados gerais

           INFORMAÇÕES DA FCC SOBRE A 
          EXPOSIÇÃO A RF (RADIOFREQÜÊNCIA)
           Aviso: Leia estas informações antes de utilizar o telefone!

OPERAÇÃO PRÓXIMA AO CORPO HUMANO
Este equipamento foi testado para operações típicas,   próximas 
ao corpo humano, com a parte traseira do telefone mantida  a  uma 
distância mínima de separação de 2,5 cm em relação ao corpo do 
usuário, incluindo a antena, esteja ela estendida  ou  recolhida, 
atendendo assim aos requisitos de exposição de RF.   Não devem 
ser utilizados suportes na cintura (belt-clips), estojos  e  acessórios 
semelhantes, fornecidos por terceiros e que  contenham  compo-
nentes metálicos. Acessórios para uso próximo ao corpo  que  não 
possam manter os 2,5 cm, como distância mínima de separação entre 
o corpo do usuário e a parte traseira do telefone e que  não  foram 
testados para operação próxima ao corpo, poderão  não  atender 
aos limites de exposição à RF estabelecidos pela FCC,   devendo 
assim serem evitados.
Para maiores esclarecimentos sobre exposição à RF,  visite  o 
website da FCC: http://www.fcc.gov

9
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CUIDADOS GERAIS  
CONFORMIDADE COM A SESSÃO 15 CLASSE B DA FCC
Este aparelho e seus acessórios estão em conformidade com a Sessão 
15 das normas da FCC. A operação está sujeita as duas seguintes con-
dições:

   Este aparelho e seus acessórios, não podem causar interferências 
nocivas.

    Este aparelho e seus acessórios devem aceitar qualquer interferência 
recebida, incluindo interferências que possam causar uma operação 
indesejável.

Cuidado! As emissões de RF do seu telefone móvel podem afetar os 
equipamentos eletrônicos próximos inadequadamente protegidos. Você 
deve consultar os fabricantes de todos os dispositivos médicos pessoais 
tais como: os estimuladores cardíacos e as próteses auditivas para deter-
minar se são suscetíveis à interferência de seu telefone móvel. Desligue 
seu telefone nas instalações médicas ou em um posto de gasolina.
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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.

Nunca utilize outra bateria que não a especifi cada pela LG para este 
produto, pois o uso de uma bateria não especifi cada poderá causar 
danos à mesma, ao telefone ou até mesmo ocasionar explosão.
Baterias compatíveis: LGIP-531A.

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.

CUIDADOS COM A BATERIA
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CUIDADOS GERAIS  

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 conver-
sação da bateria.

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

CUIDADOS COM A BATERIA
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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 infl amáveis.

DESCARTANDO A BATERIA

NÍVEL DE CARGA DA BATERIA
O nível de carga da bateria é mostrado na parte superior direita 
da tela.

Quando o nível de carga da bateria fi ca 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 
“BATERIA FRACA”. Se o nível de carga da bateria fi car muito 
baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função 
em andamento não será salva (armazenada).

Totalmente 
carregada

Totalmente 
descarregada
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CUIDADOS GERAIS  

Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com 
tensão de 110 V ou 220 V. 
Modelos STA-U35BS, STA-U35BR.

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 fi o do carregador (adaptador) o mais longe possível 
de fontes de calor.

PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)
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Desconecte o carregador (adaptador) para a limpeza do telefone e 
do fi o. A limpeza deve ser feita com uma fl anela limpa e seca, sem 
qualquer tipo ou resíduo de produtos de limpeza.

Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte fi rme-
mente o plug. Um plug mal conectado pode acarretar aquecimento 
excessivo ou fogo.

Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fi o do 
carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, 
dobras, não torça, puxe ou estique. 

Não faça ou receba chamadas enquanto o telefone estiver carre-
gando, pois poderá ocorrer choque elétrico.

Não exponha o telefone à vibração forte, solavancos, choques ou 
impactos.

PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)
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CUIDADOS GERAIS  

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  aces-
sórios. Instalações ou reparos defi cientes 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).

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
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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.

   Verifi que 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

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-C365 & LG-C375
Partes do aparelho - Visão traseira e lateral

Carregador/ Cabo de 
conexão USB

Tecla de Bloqueio/ 
Desbloqueio

Tecla Camera

Lentes da Câmera

DICA: Por favor, certifi que-se 
de que o dispositivo esteja 
ligado, o cartão de memória 
externo esteja inserido e no 
modo de espera antes de 
conectar o cabo USB para 
Armazenamento de Massa.

Teclas laterais
Modo de espera (aberto): 
Ajusta o tom e o volume da 
campainha.
Durante uma chamada: 
Ajusta o volume do fone de 
ouvido.
Durante a execução do 
MP3: Ajusta o volume do 
áudio.

Bateria

Tampa da bateria

Compartimento do cartão SIM
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INSTALAÇÃO
Instalação

Instalando o cartão SIM e a 
bateria

1. Removendo a tampa da bateria
Pressione e deslize a tampa da bateria 
na direção inferior do telefone.

2. Removendo a bateria
Segure no topo da bateria e remova-
a com cuidado do compartimento da 
bateria.

3. Instalando o cartão SIM  
Deslize o cartão SIM para dentro do 
compartimento do cartão SIM. Asse-
gure-se de que as áreas douradas do 
cartão estejam voltadas para baixo. 
Para remover o cartão SIM, puxe sua-
vemente para a direção contrária.

 Cuidado: Não remova a bateria 
enquanto o telefone estiver ligado, 
isto pode danifi car o aparelho.

 Cuidado: Não substitua ou re-
mova o cartão SIM enquanto seu 
telefone está em uso ou ligado, pois 
os dados podem ser perdidos ou o 
cartão SIM pode ser danifi cado.
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INSTALAÇÃO  
4. Instalando a bateria
Primeiro insira a parte inferior da ba-
teria dentro do compartimento da ba-
teria. Assegure-se de que os contatos 
da bateria estejam alinhados com os 
terminais do telefone. Pressione para 
baixo até encaixar no lugar.

5. Colocando a tampa da bateria 
Deslize a tampa da bateria na direção 
superior do telefone até encaixar no 
lugar.

6. Carregando seu telefone
Puxe para abrir a tampa do encaixe do 
carregador na lateral do seu LG.
Insira o carregador e conecte numa 
tomada.
Seu LG precisará ser carregado 
até que uma mensagem avisando que 
a bateria está cheia apareça na tela.
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INSTALAÇÃO
Instalação

Cartão de memória

Instalando o cartão de memória
Você pode ampliar a memória disponí-
vel em seu telefone usando um cartão 
de memória.

Remova a tampa do compartimento. 
Deslize o cartão de memória para 
dentro do compartimento até encai-
xar. Assegure-se de que as áreas 
douradas do cartão estejam voltadas 
para baixo.

Removendo o cartão de memória
Remova a tampa do compartimento e 
cuidadosamente remova o cartão de 
memória, pressionando e puxando 
suavemente do telefone.

Nota: O cartão de memória é um 
acessório opcional.

Formatando o cartão de memória
Seu cartão de memória normalmente 
já vem formatado. Se o seu cartão de 
memória não estiver formatado, você 
precisará formatá-lo antes de começar 
a usá-lo.

A partir da tela principal pressione 1. 
 e selecione Confi gurações. 

Escolha o menu 2. Administrador  
da memória e selecione Memória 
externa. 
Pressione 3. Formatar e digite a se-
nha, que por defi nição é 0000. Seu 
cartão de memória será formatado 
e pronto para usar.

 Cuidado: Ao formatar seu car-
tão de memória, todo o conteúdo 
será apagado. Se você não quiser 
perder os dados do seu cartão de 
memória, faça uma cópia de seus 
dados.
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ÁRVORE DO MENU

 Chamadas

Registro de chamadas
Duração das chamadas
Volume de dados
Desvio de chamadas
Restrição de chamada
Números de discagem fi xa
Chamada em espera
Confi g. comuns

 Organizador

Calendário
Tarefas
Notas
Notas secretas
Localizador de data
Confi gurações

 Mensagens

Criar nova msg
Caixa de entrada
Caixa de e-mail
Rascunhos
Caixa de saída
Enviadas
Minhas pastas
Modelos
Emoticons
Confi gurações

 Multimídia

Câmera
Câmera de vídeo
Rádio FM
Gravador de voz

 Música

Reprodutor MP3

 Contatos

Adicionar novo
Pesquisar
Discagem rápida
Grupos
Números de serviço
Número próprio
Meu cartão de visita
Confi gurações

 Jogos e Aplic.

Jogos e Aplicativos
Confi gurações
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 Navegador

Página inicial
Inserir endereço
Favoritos
Páginas salvas
Histórico
Confi gurações

 Minha pasta

Imagens
Sons
Vídeos
Jogos e aplicações
Cont. Flash
Outros

 Confi gurações

Perfi s
Telefone
Tela
Conectividade
Data e hora
Segurança
Administrador da memória
Restaurar confi gurações

TOOLS  Ferramentas

Menu rápido
Alarmes
Calculadora
Cronômetro
Conversor
Horário mundial
Menu SIM
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Fazendo uma chamada
Assegure-se de que seu telefone 1. 
está ligado.
Você pode usar o teclado deslizan-2. 
do o slide. Para apagar um dígito 
pressione . 
Pressione 3.  para iniciar a cha-
mada.
Para encerrar a chamada, pres-4. 
sione  ou deslize a tampa para 
fechar.

Fazendo uma chamada a partir 
de seus contatos
É fácil ligar para alguém que você 
tem o número armazenado em seus 
contatos.

Pressione 1.  para abrir o menu 
principal. Selecione Contatos, 
então selecione Pesquisar.
Usando o teclado digite a primeira 2. 
letra do contato que quer chamar e 
deslize até o contato.

Atendendo e rejeitando uma 
chamada
Quando seu telefone toca, pressione 
Aceitar ou pressione  para atender 
a chamada.
Enquanto seu telefone está tocando 
você pode pressionar Silenc. para 
parar de tocar. Isto é bastante útil se 
você esqueceu de trocar seu perfi l 
para silencioso numa reunião.
Pressione  ou selecione Rejeitar 
para rejeitar o recebimento de uma 
chamada.

Dica! Para digitar + quando fi zer 
uma ligação internacional, pressio-
ne e segure 0. 

Pressione 3.  para iniciar a cha-
mada.

Discagem rápida
Você pode defi nir um número de dis-
cagem rápida a um contato que você 
chama com freqüência.

Pressione 1.  para abrir o menu 
principal. Selecione Contatos, en-
tão selecione Discagem rápida.
Seu correio de voz está defi nido 2. 
na discagem rápida de nº 1 e você 
não pode mudar isto. Selecione 
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Verifi cando seus registros 
de chamadas
Pressione  e selecione Chamadas 
e logo após Registro de chamadas.
• Todas as chamadas - Veja a lista 

completa de todas as chamadas 
discadas, recebidas e perdidas.

• Perdidas - Veja uma lista de qual-
quer chamada que você tenha 
perdido.

• Realizadas - Veja uma lista de 
qualquer chamada que você tenha 
chamado.

Dica! A partir de qualquer registro 
de chamada selecione Opções e 
então Apagar para apagar o item 
selecionado. 

Usando desvio de chamada
Pressione 1.  e selecione Cha-
madas.
Selecione 2. Desvio de chamadas.
Escolha se quer desviar todas as 3. 
chamadas,quando a linha está 
ocupada, quando não responde e 
quando não está disponível.
Escolha 4. Ativar e selecione se de-
seja desviar para o correio de voz, 
ou para outro número.
Digite seu número de desvio ou 5. 
selecione Pesq. para escolher 
um número entre os contatos na 
memória.

Nota: Ocorrem cobranças para desvio 
de chamada. Por favor, contate sua 
operadora para mais detalhes.

qualquer outro número usando a 
tecla de navegação, selecionando 
Adic.
Seus contatos abrirão. Selecione 3. 
o contato que quer defi nir usando 
a tecla de navegação então pres-
sione Selec.

Para chamar um número de discagem 
rápida, pressione e segure o número 
definido até o contato aparecer na 
tela. A chamada ira começar automa-
ticamente e não há necessidade de 
pressionar .

• Recebidas - Veja uma lista de qual-
quer chamada que tenha  recebido.
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Usando restrição de chamadas
Pressione 1.  e selecione Cha-
madas.
Selecione 2. Restrição de chamada.
Escolha uma ou todas das op-3. 
ções:

• Todas realizadas
• Internacionais realizadas
• Chamadas internacionais exceto 

do país de origem
• Todas recebidas
• Recebidas no exterior

Digite a senha de restrição de cha-4. 
madas. Por favor, verifi que com sua 
operadora mais informações sobre 
esse serviço.

Dica! Para desativar todas as cha-
madas desviadas, escolha a opção  
Todas as chamadas de voz a 
partir do menu de Desvio de cha-
madas. 

Alterando as confi gurações da 
chamada

Pressione 1.  e selecione Cha-
madas.
A partir desse menu você pode 2. 
alterar as confi gurações para:

• Duração das chamadas - Visualize 
detalhes de quanto tempo foi gasto 
em suas chamadas tanto recebidas 
como discadas.

• Volume de dados - Visualize a 
quantidade de dados enviados e 
recebidos.

• Desvio de chamadas - Escolha se 
quer desviar suas chamadas.

• Restrição de chamada - Selecione 
qual tipo de chamada você gostaria 
de barrar.

• Números de discagem fi xa - Esco-
lha  uma lista de números que podem 
ser usados a partir do seu telefone.

• Chamada em espera - Quando essa 
opção está ativa e uma chamada 
estiver em curso, um alerta é feito 
quando outra chamada for recebi-
da.
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ticamente salvo quando receber e 
terminar uma chamada de um novo 
número.

• Comportamento ao fechar slide 
- Escolha o que acontece quando 
você fecha o slide durante uma 
chamada. Escolha entre Finalizar 
chamada ou Continuar chamada.

Confi gurações comuns
• Chamada rejeitada – Selecione 

entre os tipos de chamadas que 
deseja rejeitar.

• Enviar meu número – Escolha se 
seu número será mostrado quando 
você fi zer uma chamada para al-
guém. (Verifi que a disponibilidade 
desse serviço com sua operadora)

• Rediscar automaticamente – Per-
mite defi nir a função de discagem 
automática quando uma tentativa de 
chamada falhou.

• Modo de resposta – Permite defi nir 
o método de resposta. Você pode es-
colher entre Pressione tecla Enviar, 
Deslizar para cima ou Pressione 
qualquer tecla.

• Alerta de minuto -  Quando ligado, 
emite um aviso sonoro a cada minuto 
durante uma chamada.

• Salvar novo número – Ativando 
esta opção o número será automa-

A
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Buscando um contato
1. Pressione  e selecione Contatos 

então escolha Pesquisar.
2. Usando o teclado digite a primeira 

letra do nome do contato que quer 
chamar.

3. Deslize pelos contatos e seus di-
ferentes números use as teclas de 
navegação.

Opções de um contato
Existem várias coisas que você pode 
fazer quando seleciona um contato.

Pressione 1.  e selecione Conta-
tos então escolha Pesquisar.
Selecione 2. Opções para abrir a lista 
de opções. Escolha entre:

• Enviar mensagem - Envie uma 
mensagem para o contato. Se o 

Adicionando um novo contato
Pressione 1.  e selecione Contatos 
então escolha Adicionar novo.
Escolha o local de armazenamento 2. 
do novo contato no Telefone ou no 
cartão SIM.
Digite as informações como nome e 3. 
número e pressione Concl.

contato tiver um endereço de e-mail, 
selecione se você gostaria de enviar 
uma mensagem ou um e-mail. 

• Enviar via - Envie detalhes do 
contato para outra pessoa como um 
cartão de visitas. Escolha enviar uma 
Mensagem de texto, MMS, E-mail 

• Realizar chamada - Faça uma 
chamada de voz para o contato 
escolhido. 

• Novo contato - Adicione um novo 
contato. 

• Editar - Muda qualquer detalhe do 
contato.

• Adicionando ao grupo - Adicione 
um contato a um grupo, opção 
somente disponível para contatos 
salvos na memória do telefone ou 
se suportado pelo SIM.

• Marcar/ Desmarcar - Escolha se 
marca ou desmarca um contato.

• Procurar por - Busque um contato 
pelo Número ou Grupo.

• Salvar no SIM/telefone - Escolha 
salvar no cartão SIM ou para o te-
lefone (dependendo de onde você 
originalmente salvou o contato).
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• Apagar - Apague o contato. Selecio-

ne Sim somente se tem certeza.                
• Entrada de texto - Você pode inserir 

um símbolo ao contato, mudar o 
método de escrever ou idioma e adi-
cionar uma palavra ao dicionário.

• Discagem rápida - Você pode defi nir 
um contato usado frequentemente 
para um número de discagem rápida.

Criando um grupo
Pressione 1.  e selecione Con-
tatos.
Selecione 2. Grupo e escolha Op-
ções.
Selecione 3. Adicionar novo grupo.
Digite um nome para o novo grupo.4. 
Pressione 5. Concl.

Nota: Se você apaga um grupo, os 
contatos associados a aquele grupo 
não serão perdidos. Eles serão man-
tidos na memória.

Dica! Você pode editar um grupo 
existente, selecione o grupo dese-
jado escolha Opções e em seguida 
Editar grupo.

Visualizando seu número
Selecione Número próprio no menu 
de Contatos para ver seu número 
de telefone.

Criando um cartão de vista
Você pode criar seu próprio cartão de 
visitas selecionando Meu cartão de 
visita, então Adic. Digite seus dados 
e para salvar pressione Concl.

Mudando as confi gurações de 
contato

Pressione 1.  e selecione Con-
tatos.
Selecione 2. Confi gurações. A partir 
desse menu você pode ajustar as 
seguintes confi gurações: 

• Confi g. da lista de contatos - Es-
colha para ver os contatos salvos no 
Telefone e SIM, somente no Telefo-
ne ou somente no SIM. Você pode 
também selecionar mostrar primeiro 
o primeiro nome ou sobrenome do 
contato, e mostrar a foto do contato.

• Copiar - Copiar seus contatos a 
partir do seu cartão SIM para seu 
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aparelho ou do seu aparelho para 
seu cartão SIM. Escolha fazer um a 
um ou todos juntos.

• Mover - Esta opção funciona da 
mesma forma que a função Copiar, 
mas o contato será salvo somente 
no local que você moveu. Se você 
move um contato do cartão SIM para 
a memória do telefone ele será apa-
gado da memória do cartão SIM.

• Cópia de segurança dos contatos  
- Você pode salvar todos os dados 
da agenda telefônica em um cartão 
de memória externa.

• Restaurar contatos - Permite recu-
perar os contatos salvos através da 
função Cópia de segurança dos 
contatos.

• Apagar contatos - Apaga todos 
seus contatos da memória.

• Info. de memória - Mostra a quan-
tidade de memória usada no cartão 
SIM e no Telefone.
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Seu LG pode enviar mensa-
gens SMS e MMS. Para usar estas 
funções, pressione  e selecione 
Mensagens.

Enviando uma mensagem
Pressione 1. , selecione Mensa-
gens e escolha Criar nova msg.
Escolha 2. Mensagem para enviar um 
SMS ou MMS.
O editor de uma nova mensagem 3. 
abrirá, ele combina SMS e MMS 
de um modo intuitivo sendo fácil 
alternar entre eles.
Digite sua mensagem usando o 4. 
teclado.
Selecione 5. Opções e escolha In-
serir para adicionar uma Imagem, 
Vídeo, Som, Símbolos, Modelos, 
Emoticons, Nome e Número, 
Novo slide, Assunto ou Mais 
(Contato, Compromisso, Notas, 
Tarefas, Meu cartão de visita).
Escolha 6. Enviar.
Escolha um contato da lista de 7. 
contatos ou pressione Número e 
digite o número de telefone.
Selecione 8. Enviar.

 Atenção: Imagem, Som, Ví-
deo, Novo slide, Assunto, Conta-
to, Compromisso, Notas, Tarefas 
ou Meu cartão de visita quando 
adicionados ao editor de mensa-
gens, transforma automaticamente 
as mensagens em modo MMS e 
você será cobrado pelo envio de 
um MMS.

Inserindo texto
Você pode digitar caracteres alfanu-
méricos usando o teclado do telefone. 
Por exemplo, armazenando nomes em 
contatos, escrevendo uma mensagem 
e criando eventos na agenda  do calen-
dário tudo requer a inserção de texto.
Os seguintes métodos de inserção de 
texto estão disponíveis no telefone: 
modo T9, modo ABC e o modo 123. 

Nota: Alguns campos permitem so-
mente o modo de inserção de número 
(por exemplo, número de telefone no 
campo contato).
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Modo de inserção de texto 
usando o teclado
Você pode alterar o modo de inserção 
de texto de acordo com sua preferên-
cia, pressione a tecla , para alterar 
entre os modos.

Confi gurando seu e-mail
Você pode acessar seu e-mail mes-
mo estando em movimento com seu 
LG, para isso você deve criar uma 
conta de e-mail POP3 ou IMAP4.

Pressione 1. , selecione Mensa-
gens e escolha Confi gurações.
Selecione 2. E-mail e escolha Contas 
de e-mail.
Selecione 3. Adic., e siga as janelas 
de instruções e digite as informa-
ções requeridas.

Pastas de mensagens
Pressione  e selecione Mensa-
gens. O LG utiliza uma estrutura 
de pasta intuitiva e de fácil compre-
ensão.
• Criar nova msg - Criar sua nova 

mensagem.

• Caixa de entrada - Todas as men-
sagens recebidas são direcionadas 
para sua Caixa de entrada.

• Caixa de e-mail - Seus novos 
e-mails fi carão disponíveis nessa 
pasta.

• Rascunhos - Se você não tiver 
tempo para fi nalizar a mensagem, 
você pode salvar o que já escreveu 
na pasta Rascunhos.

• Caixa de saída - Esta pasta é usada 
para armazenar temporariamente 
as mensagens que estão sendo 
enviadas.

• Enviadas - Guarda todas as mensa-
gens que foram enviadas.

• Minhas pastas - Você pode mover 
as mensagens da pasta Recebidas 
ou itens enviados para Minhas 
pastas.

• Modelos - Contém uma lista de 
mensagens pré-defi nidas para ser 
usadas como respostas rápidas.

• Emoticons - Permite que você 
adicione ou edite Emoticons, que 
podem ser usados em suas mensa-
gens.
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Gerenciando suas mensagens

Pressione 1. , selecione Men-
sagens e escolha Caixa de en-
trada.
Selecione 2. Opções e então es-
colha:

• Responder - Envia uma resposta 
para a mensagem selecionada.

• Encaminhar - Envia a mensagem 
selecionada para outra pessoa.

• Realizar chamada - Faz uma cha-
mada para pessoa que te mandou a 
mensagem.

• Salvar número - Salva o número da 
mensagem.

• Apagar - Apaga a mensagem sele-
cionada.

• Criar nova msg - Escreve uma 
nova mensagem ou e-mail indepen-
dentemente de quem te mandou a 
mensagem.

• Marcar/ Desmarcar - Seleciona uma 
mensagem ou todas.

• Copiar e mover - Escolha copiar 
ou mover a mensagem selecionada 
para o cartão SIM ou telefone, ou 
mover para Minhas pastas.

• Filtro - Mostra as mensagens pelo 
tipo de mensagem desejada.

• Info. de mensagem - Você pode 
verificar informações importantes 
sobre a mensagem.

Dica! Enquanto você lê a mensa-
gem, pressione Opções e sele-
cione Extrair. Você pode extrair 
número, endereço de e-mail ou 
endereço de web da mensagem 
selecionada. 

Mudando suas confi gurações 
da mensagem de texto
Pressione , selecione Mensagens 
então escolha Confi gurações e Men-
sagem de texto. 
Você pode fazer mudanças como:
• Centro SMS - Digite o número de 

sua central de mensagem.
• Relatório de entrega - Escolha 

receber a confi rmação quando sua 
mensagem for entregue.

• Período de validade - Escolha 
quanto tempo suas mensagens 
serão armazenadas na central de 
mensagens.
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• Tipos de mensagem - Converte o 
tipo de sua mensagem em Texto, 
Voz, Fax, X400 ou e-mail.

• Codifi cação de caracteres - Es-
colha como seus caracteres serão 
codifi cados. Isto afeta o tamanho de 
sua mensagem e, portanto, o custo 
dos dados.

• Enviar texto grande como - Escolha 
se deseja enviar suas mensagens 
como Vários SMS ou MMS quando 
digita um texto maior que 1 página 
no campo de mensagem. 

Mudando suas confi gurações 
da mensagem multimídia
Pressione , selecione Mensagens 
então escolha Confi gurações e Men-
sagem multimídia. Você pode fazer 
mudanças como:
• Modo de recuperação - Escolha 

como quer baixar suas mensa-
gens.

• Relatório de entrega - Escolha 
solicitar e/ou permitir o relatório de 
entrega.

• Relatório de leitura - Escolha 
solicitar e/ou permitir o relatório 

Mudando suas outras 
confi gurações
Pressione , selecione Mensagens 
então escolha Confi gurações então:
• Mensagem de texto - Você pode 

confi gurar a mensagem de texto com 
as opções relacionadas.

de leitura.
• Prioridade - Escolha o nível de 

prioridade de sua mensagem mul-
timídia. 

• Período de validade - Escolha quan-
to tempo sua mensagem será arma-
zenada na central de mensagens.

• Duração do slide - Escolha quanto 
tempo seu slide aparecerá na tela.

•  Modo de criação - Permite selecio-
nar entre Restrito, Aviso, e Livre.

• Tempo de entrega - Confi gura o 
tempo de entrega das mensagens ao 
destinatário. A central de mensagem 
multimídia irá entregar a mensagem 
depois do tempo de entrega.

• Centro de MMS - Permite sele-
cionar o centro de MMS de sua 
preferência.
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• Mensagem multimídia - Você pode 
confi gurar a mensagem multimídia 
com as opções relacionadas.

• E-mail - Você pode adaptar as 
configurações do e-mail de sua 
preferência.

• Caixa postal - Altere as confi gura-
ções de acesso à caixa postal.

• Mensagem de serviço - Escolha 
as opções de acordo com sua ne-
cessidade.

• Serviço de informação - Escolha 
os canais e idioma dos servicos de 
informação.

• Guardar mensagem de texto - 
Permite salvar suas mensagens 
na memória do seu aparelho ou na 
memória externa.
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Tirando uma foto rápida
Pressione e segure 1.  para abrir 
o visor.
Segurando o telefone horizontal-2. 
mente aponte para o objeto a ser 
fotografado. 

Pressione 3.  para tirar a foto.
Depois de tirar sua foto
A sua foto capturada aparecerá na 
tela. As seguintes opções estarão 
disponíveis:
• Voltar - Volta para o menu anterior.

 Álbum - Visualiza as fotos que 
você tirou em seu álbum.

Enviar - Envia a foto via Mensa-
gem, E-mail 

 Novo - Tira outra foto logo a se-
guir. A sua foto atual será salva.

 Usar como - Defi na a imagem que 
você acabou de tirar como Papel de 
parede, Imagem de contatos, Ima-
gem Inicial ou Imagem ao desligar 
(A imagem do contato só pode ser 
adicionada a contatos salvos em seu 
telefone, não no seu cartão SIM). 

Usando a confi guração rápida
A partir do visor use a tecla de na-
vegação e selecione as opções que 
gostaria de usar.
• Álbum - Permite visualizar as fotos 

do seu álbum.
• Vídeo - Utilize para mudar para o 

modo Câmera de video.
• Capturar - Permite tirar uma foto.
• Brilho - Defi ne o brilho da imagem 

no visor da câmera.
• Zoom - Ajusta o zoom usando a 

tecla de volume  no lado esquerdo 
do seu telefone. A função de zoom 
está disponível somente  quando o 
tamanho da imagem estiver defi nido 
como 640 X 480 ou inferior.

 Apagar - Apaga a foto que acabou 
de tirar.
•  Opções - Você pode renomear ou 

Editar a foto tirada.
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Usando as confi gurações 
avançadas
A partir do visor selecione Confi g. para 
abrir todas as opções de confi gurações 
avançadas. Use a tecla de navegação 
para navegar pelas opções. 

Confi g. 
• Tam. da imagem - Muda o tamanho 

da foto.
• Efeitos de cor - Escolha o tom da 

cor para aplicar na próxima foto a 
ser capturada.

• Balanço de brancos - O equilíbrio 
do branco garante que a foto fi-
que mais real. Para que a câmera 
ajuste corretamente o equilíbrio 
branco você precisará determinar 
as condições de luz. Escolha entre 
Auto, Incandescente, Luz do dia, 
Fluorescente ou Nublado.

• Modo noturno - Melhora a qualida-
de das fotos tiradas em ambientes 
escuros.       

• Temporizador - O auto temporizador 
permite defi nir o atraso depois que 
o botão de captura é pressionado. 

Escolha entre 3 segundos, 5 se-
gundos ou 10 segundos. Perfeito 
para uma foto em grupo na qual você 
quer fazer parte.

• Modo de disparo - Escolha entre 
Normal ou Disparo contínuo. No 
modo contínuo você pode tirar três, 
seis ou nove fotos automaticamente 
numa sucessão rápida, perfeito para 
tirar fotos de objetos em movimento 
ou eventos esportivos.

• Qualidade - Controla a qualidade 
da imagem. Melhora a nitidez da 
fotografi a, mas o tamanho do arquivo 
será maior. Isto signifi ca que você 
poderá armazenar menos fotos na 
memória.

Outros
• Memória utilizada  - Escolha entre 

salvar suas fotos na memória do 
aparelho ou na memória externa. 

• Ocultar  ícones - Esconde os ícones 
ao lado do visor. 

• Som do obturador - Selecione 
um entre três diferentes sons do 
obturador.

A

A
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Ajustando o brilho
Permite ajustar o brilho da imagem.  

Selecione 1. Brilho.
Deslize o indicador de contraste ao 2. 
longo da barra, no sentido negativo 
para obter uma imagem mais escu-
ra ou no sentido positivo para obter 
uma imagem mais clara.

Alterando o tamanho 
da imagem
Quanto mais pixels, maior o tamanho 
do arquivo, ou seja, ocupará mais 
espaço na memória.  Se você qui-
ser guardar mais imagens em seu 
aparelho ou no cartão de memória 
você pode alterar a resolução e gerar 
arquivos menores. 

Selecione 1. Tam. da imagem em 
Confi g.
Selecione entre: 2. 1600x1200 , 
1280x960, 640x480, 320x240.

Visualizando suas fotos 
salvas

Você pode acessar suas fotos 1. 
salvas a partir do modo câmera 
selecionando Álbum. Seu álbum 
aparecerá na tela.
Selecione a foto que deseja visua-2. 
lizar e pressione Ver.
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Gravando um vídeo rápido

Pressione e segure 1.  para abrir 
o visor.
Selecione a câmera de vídeo nas 2. 
configurações rápidas e focalize 
a câmera na imagem que deseja 
fi lmar.

Pressione 3.  uma vez para iniciar 
a gravação.
Rec4.  aparecerá na parte inferior do 

visor. Pressione  novamente para 
parar a gravação.

Depois de gravar seu vídeo
Uma imagem representando o vídeo 
capturado será exibida na tela. As se-
guintes opções estarão disponíveis:
• Voltar - Volta para o menu anterior.

 Álbum - Visualiza os vídeos que 
você gravou em seu álbum.

 Reproduzir - Pressione para 
reproduzir o vídeo que acabou de 
gravar.

 Novo - Pressione para gravar 

Usando a confi guração rápida
A partir do visor use a tecla de na-
vegação e selecione as opções que 
gostaria de usar.
• Álbum - Escolha para visualizar os 

vídeos gravados em seu álbum.
• Câmera - Escolha trocar do modo 

Vídeo para o modo Câmera.
• Gravar - Permite iniciar a gravação.
• Brilho - Defi ne o brilho no visor da 

câmera de vídeo.
• Efeitos de cor - Escolha o tipo de 

efeito de cor que deseja aplicar 
ao vídeo.

outro vídeo logo a seguir. Seu vídeo 
atual será salvo.

Enviar - Envia o vídeo via Men-
sagem, E-mail

 Apagar - Apaga o vídeo que aca-
bou de gravar. 
• Opções - Você pode mudar o nome 
do vídeo.

A
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Usando as confi gurações 
avançadas
A partir do visor selecione Confi g. para 
abrir todas as opções de confi gurações 
avançadas. Use a tecla de navegação 
para navegar pelas opções.

Confi g.
• Tamanho – Muda o tamanho do 

vídeo.
• Efeitos de cor - Escolha um efeito 

do tom para aplicar ao vídeo a ser 
gravado.

• Balanço de brancos - O equilíbrio 
do branco garante que o vídeo fi que 
mais realista. Para que a câmera 
ajuste corretamente o equilíbrio 
branco você precisará determinar 
as condições de luz. Escolha entre 
Auto, Incandescente, Luz do dia, 
Fluorescente ou Nublado.

• Modo noturno - Melhora a qualidade 
dos vídeos gravados em ambientes 
escuros.

• Qualidade - Controla a qualidade 
do vídeo.

• Duração - Escolha Normal ou 
Mensagem para defi nir a duração 

do vídeo.

Outros
• Memória utilizada - Escolha entre 

salvar seus vídeos na memória do 
aparelho ou na memória externa.

• Ocultar ícones - Esconde os ícones 
ao lado do visor.

• Voz - Escolha Sem som para gravar 
um vídeo sem som.

Assistindo a seus vídeos 
salvos

Você pode acessar seus vídeos 1. 
salvos a partir do modo câmera  de 
vídeo selecionando Álbum. Seu 
álbum aparecerá na tela.
Selecione um vídeo e pressione 2. 
Reprod.
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MP3 PLAYER
Seu LG tem um reprodutor de áu-
dio interno para que você possa ouvir 
todas as suas músicas favoritas.

Nota:
• Antes de usar o reprodutor de áudio, 

você precisará transferir arquivos 
de música para dentro de seu 
telefone.

Obs.: Para transferir arquivos MP3 
para seu aparelho, é necessário 
que um cartão de memória esteja 
inserido.

A tecnologia de reconhecimento de 
música e dados relacionados é for-
necida pela Gracenote. Gracenote 
é uma indústria de tecnologia de 
reconhecimento de música e conte-
údos relacionados. Para mais infor-
mação, visite www.gracenote.com.
CD e dados de música relaciona-
dos por Gracenote Inc.. copyright © 
2000-2007 Gracenote. Gracenote 
Software, copyright © 2000- 2007 
Gracenote. Este produto e serviço 

podem ser praticados por um ou 
mais dos seguintes patentes Ame-
ricanos #5,987,525; #6,061,680;
#6,154,773, #6,161,132, 
#6,230,192, #6,230,207,
#6,240,459, #6,304,523,
#6,330,593, #7,167,857 e outras 
patentes publicadas ou pendentes.
Gracenote e CDDB são marcas 
registradas da Gracenote. O logo 
e logotipo da Gracenote, e o logo 
“Powered  by Gracenote” são mar-
cas de Gracenote.

Para acessar o reprodudor de música, 
pressione  , selecione Música e 
em seguida Reprodutor MP3. Ou, 
você pode acessar o player de música 
pressionando a tecla  do player de 
música no lado esquerdo do aparelho. 
A partir daqui você pode acessar:

• Todas as faixas – Contém todas as 
músicas gravadas em seu telefone 
e na memória externa. 

• MusicTea™ – O MusicTea™ consiste 
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em arquivos de música com diferen-
tes características. Cada opção é 
cruzada com um gênero musical.

•  Mix&Match™ - Mix&Match™ 
contém 6 categorias que deixam 
você aproveitar a variedade de 
músicas de acordo com a atividade 
e situação. 

• Minhas listas de reprodução - Con-
tém todas as listas de reprodução 
que você tenha criado assim como 
as Mais tocadas, Melhor classifi -
cação e Em reprodução.

•  Artistas - Permite ver todas as mú-
sicas ordenadas por artista.

•  Álbuns - Permite ver todas as mú-
sicas ordenadas por álbum.

•  Gêneros - Permite ver todas as 
músicas ordenadas por gênero.

•  Aleatório - Permite tocar todas as 
músicas em ordem aleatória.

•  Music ID™ - É um aplicativo de rede 
que utiliza o microfone interno para 
identifi car o nome, artista e álbum 
de uma determinada música de 
sua preferencia. Verifi que com sua 
operadora a disponibilidade deste 

serviço.
• Busca simplifi cada de arquivo - 

Mostra todas as pastas de arquivo 
de música. A partir daqui você pode 
ver todos os arquivos de música 
disponíveis em seu telefone e no 
cartão de memória compatível (se 
inserido).
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MP3 PLAYER
Reproduzindo uma música

Pressione 1. , selecione Música e 
Reprodutor MP3.
Escolha 2. Todas as faixas então 
selecione a canção que deseja 
reproduzir. Selecione .
Selecione 3.  para pausar a can-
ção.
Selecione 4.  para mudar para a 
próxima canção.
Selecione 5.  para mudar para a 
canção anterior.
Selecione 6. Voltar para voltar para o 
menu Todas as faixas.

Dica! Para mudar o volume en-
quanto escuta a música, use a tecla 
de volume ao lado esquerdo do seu 
telefone.

Dica!  Se você minimizar o reprodu-
tor de áudio enquanto escuta uma 
música, você pode usar o modo 
BGM (Background Music) assim, a 
música poderá ser tocada enquanto 
outras funções estão sendo usadas.

Usando as opções enquanto 
toca música
Selecione Opções e escolha entre:
• Minimizar - Esconde a tela do player 

de música assim você pode continu-
ar usando o telefone normalmente 
enquanto a música está sendo 
reproduzida.

• Adicionar à lista de reprodução - 
Adicionar a música atual a uma lista 
de reprodução.

• Defi nir como toque - Defi ne a mú-
sica atual como toque.

• Classifi cação - Classifi que a faixa 
atual pelo número de estrelas.

• Informação - Você pode ver infor-
mações do arquivo de música que 
está ouvindo.

• Soneca - Você confi gura seu telefo-
ne para parar de tocar música depois 
de um período de tempo.

• Confi guração - Você pode defi nir 
várias funções como Aleatório, Re-
petir, Efeito de áudio, Reproduzir 

V
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Criando uma lista 
de reprodução

Pressione 1. , selecione Música e 
Reprodutor MP3.
Escolha 2. Minhas listas de repro-
dução.
Pressione 3. Opções e selecione 
Nova lista de reprodução, digite 
o nome da lista de reprodução e 
pressione Salvar.
Uma nova pasta da lista de repro-4. 
dução será mostrada. Selecione 
todas as músicas que gostaria de 
incluir em sua lista de reprodução 
e pressione Conc. 

Visualizando suas listas 
de reprodução

Pressione 1. , selecione Música e 
Reprodutor MP3.
Selecione 2. Minhas listas de re-
produção e escolha entre: Mais 
tocadas, Melhor classifi cação e 
Em reprodução.

em lista e Tamanho de imagem de 
álbum.
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MULTIMÍDIA
Usando o Rádio FM
Seu LG possui rádio FM assim 
você pode sintonizar as suas estações 
favoritas.

Nota: Você precisará conectar seu 
fone de ouvido para ouvir o rádio.

Buscando por estações 
Você pode sintonizar estações de rádio 
no telefone procurando por elas ma-
nualmente ou automaticamente. Elas 
serão então salvas em números de 
canal específi cos para que você não 
tenha que sintonizá-las novamente.

Para sintonizar automaticamente:
Pressione 1. , selecione Multimí-
dia, então escolha Rádio FM.
Selecione 2. Opções e escolha Busca 
automática então selecione Sim.
Estações de rádio encontradas 3. 
serão automaticamente atribuídas 
a um canal em seu telefone.

Restaurando todos os canais
Pressione 1. , selecione Multimí-
dia, então escolha Rádio FM.
Selecione 2. Opções e depois Res-
taurar todas as estações. Escolha 
Sim para confi rmar.

Para sintonizar manualmente:
Pressione 1. , selecione Multimí-
dia, então escolha Rádio FM.

Dica! Para melhorar a recepção esti-
que o fi o do fone de ouvido, pois este 
funciona como uma antena de rádio. 

Nota: Você também pode editar as es-
tações que salvou em um número de 
canal.

Para digitar sua estação, você pode 2. 
usar a tecla de navegação para 
buscar  ou pode inserir a freqüência 
usando o teclado. 
Pressione 3. Defi nir, escolha o canal 
que deseja salvar a estação e es-
colha Selec.

Ouvindo o rádio
Pressione 1. , selecione Multimí-
dia, então escolha Rádio FM.
Selecione o número de canal da 2. 
estação que gostaria de ouvir.
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Gravando o som do rádio
Enquanto escuta o rádio FM, você 
pode selecionar Gravar para gravar 
o som do rádio e salvar a gravação. 
Você pode ouvir todas as gravações de 
rádio, selecionando  Minha pasta, 
Sons e Gravações do  rádio.

Nota: 
• Verifique o espaço disponível na 

memória antes de gravar um novo 
som.

Usando o gravador de voz
Use seu gravador de voz para gravar 
notas de voz e outros sons.

Gravando sua nota de voz
Pressione 1. , selecione Multi-
mídia, então escolha Gravador 
de voz.
Pressione 2. Gravar.
Escolha 3. Parar para finalizar a 
gravação. 

Enviando uma gravação de 
voz

Uma vez que tenha terminado de 1. 
gravar, selecione Opções.
Selecione 2. Enviar e escolha entre 
Mensagem, E-mail. 
Se você escolher Mensagem ou E-
mail, a gravação será adicionada à 
mensagem e você poderá escrever 
e enviar normalmente.

Pressione 4. Opções e selecione Re-
prod. para ouvir a gravação.

 
Nota: Você pode ouvir todas as grava-
ções de voz salvas, selecionando Op-
ções e Ir para gravações de voz.

Nota: Você pode ouvir o rádio via o al-
to-falante interno. Pressione Opções, 
selecione Ouvir via viva-voz.
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MINHA PASTA
Você pode salvar qualquer arquivo 
multimídia em Minha pasta, escolha 
a pasta de mais indicada de acordo 
com o arquivo.

Imagens
Imagens contêm uma lista de ima-
gens incluindo as imagens padrão 
e imagens tiradas com a câmera de 
seu aparelho.

Enviando uma foto
Pressione 1. , selecione Minha 
pasta então escolha Imagens.
Selecione a foto que quer enviar e 2. 
pressione Opções.
Selecione 3. Enviar e escolha entre 
Mensagem, E-mail .
Se você escolher 4. Mensagem ou 
E-mail, sua foto será anexada à 
mensagem e você poderá escrever 
e enviar a mensagem normalmente. 

Usando uma imagem
Você pode escolher imagens para usar 
como papel de parede, na tela de liga/
desliga ou para identifi car quem está 
chamando.

Pressione 1. , selecione Minha 
pasta então escolha Imagens.
Selecione a imagem e escolha 2. 
Opções.
Selecione 3. Usar como e escolha 
entre: 

• Papel de parede - Defi ne o papel de 
parede da tela principal.

• Imagem dos contatos - Associa 
uma imagem a uma pessoa em 
particular em sua lista de contatos 
assim a imagem aparecerá quando 
o mesmo ligar para você.

• Imagem ao ligar- Defi ne uma ima-
gem para aparecer quando você liga 
o aparelho. 

• Imagem ao desligar - Defi ne uma 
imagem para aparecer quando você 
desliga o aparelho.

A
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Organizando suas imagens 
Pressione 1. , selecione Minha 
pasta então escolha Imagens.
Selecione 2. Opções e escolha Clas-
sifi car por.
Escolha entre 3. Data, Tipo ou 
Nome.

Apagando uma imagem
Pressione 1. , selecione Minha 
pasta então escolha Imagens.
Selecione a foto que quer apagar e 2. 
pressione Opções.
Selecione 3. Apagar e escolha Sim 
para confi rmar.

Dica! Para apagar rapidamente 
qualquer arquivo em Minha pasta, 
marque-o com o cursor e pressione 
a  tecla .

Movendo ou copiando uma 
imagem
Você pode mover ou copiar uma ima-
gem entre a  memória do telefone e o 
cartão de memória.

Marcando e desmarcando 
imagens
Se você quer mover, copiar, enviar ou 
apagar várias imagens de uma vez, 
você primeiro precisa identificá-las 
marcando as imagens desejadas.

Pressione 1. , selecione Minha 
pasta então escolha Imagens.
Selecione 2. Opções e escolha Mar-
car/Desmarcar e então Marcar.
Uma caixa aparecerá em cada 3. 
imagem. Se você seleciona uma 
imagem, uma marcação aparecerá 
na caixa. 
Para desmarcar uma imagem, 4. 
selecione a imagem novamente e 
então a marcação desaparecerá 
da caixa.
Uma vez tendo marcado todas as 5. 
imagens, escolha uma das opções 
para ser usada.

Pressione 1. , selecione Minha 
pasta então escolha Imagens.
Selecione a imagem e escolha 2. 
Opções.
Selecione 3. Mover ou Copiar.
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MINHA PASTA
Verificando o estado da sua 
memória 
Você pode verifi car quanta memória 
ainda está disponível.

Pressione 1. , selecione Minha 
pasta então escolha Imagens.
Selecione 2. Opções e escolha Info. 
de memória.
Escolha 3. Memória do telefone ou 
Memória externa.

Usando um som 
Pressione 1. , selecione Minha 
pasta então escolha Sons.
Selecione 2. Sons pré-definidos, 
Gravações do rádio ou Gravações 
de voz.
Selecione um som e pressione 3. 
Reprod. para ouvi-lo.

Nota: Se você não tem o cartão de 
memória inserido, você não poderá 
escolher a Memória externa.

A

Sons
Na pasta Sons você visualizara todos 
os arquivos de som disponíveis.

Vídeos
A pasta Videos mostra a lista de víde-
os na sua memória.

Assistindo a um vídeo 
Pressione 1. , selecione Minha 
pasta então escolha Vídeos.
Selecione um vídeo e pressione 2. 
Reprod.

Enviando um video 
Pressione 1. , selecione Minha 
pasta então escolha Vídeos.
Selecione o vídeo e escolha 2. Op-
ções.
Selecione 3. Enviar e escolha entre 
Mensagem, E-mail .
Se você escolher 4. Mensagem ou 
E-mail, seu vídeo será anexado à 
mensagem e você poderá escrever 
e enviar a mensagem normalmente.  

A

Selecione 4. Opções e escolha Usar 
como.
Escolha entre 5. Toque cham. voz, 
Toque de mensagem, Ao ligar ou 
Ao desligar.
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MINHA PASTA
Para instalar um jogo e aplicativo 
em Java. 

Pressione 1. , selecione Minha 
pasta então escolha Outros ou 
Cartão de memória. (Se a memória 
externa estiver inserida).
Selecione o arquivo (*.jad ou *.jar) 2. 
que quer instalar e pressione Ins-
talar.

Uma vez instalado, o programa 3. 
Java poderá ser visto no menu de 
Jogos e Aplicativos.

Nota: o arquivo .jad poderá conter seu 
próprio arquivo .jar.
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Jogos e A

plicativos

Seu LG vem com jogos pré-
instalados.
Se você baixar qualquer jogo ou 
aplicativo adicional, eles serão salvos 
nesta pasta.

Nota: Um custo adicional poder ser 
cobrado quando conectar a este 
serviço.
Verifi que as tarifas de dados com sua 
operadora.

Jogando um jogo 
Pressione 1.  e selecione Jogos 
e Aplic.
Selecione 2. Jogos e Aplicativos e 
escolha Jogos.
Escolha o jogo que quer jogar e 3. 
selecione Iniciar.
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ORGANIZADOR
Adicionando um evento em seu 
calendário

Pressione 1. , selecione Organiza-
dor então escolha Calendário. 
Selecione a data a ser adicionado 2. 
o evento. Você pode escolher a 
data tanto deslizando com as teclas 
de navegação ou selecionando 
Opções e Ir para data para digitar 
a data.
Selecione 3. Adicionar novo e insira 
a hora que você deseja que o even-
to comece e a hora que termine. 
Digite um 4. Assunto e um Local para 
o evento. Use o teclado para digitar 
letras e números.
Deslize para baixo novamente e 5. 
escolha se gostaria de defi nir um 
Alarme para o evento. Deslize 
para a esquerda ou direita para 
ver as opções disponíveis. Pode 
defi nir o alarme para tocar no início 
do evento ou em um determinado 
período de tempo antes do evento 
começar para lembrar que o evento 
está próximo.
Deslize para baixo para selecionar 6. 
se o evento que está ocorrendo 
Não há repetição ou se repete 

em intervalos Diariamente, Se-
manalmente, Mensalmente ou 
Anualmente. Você também pode 
escolher Confi g. de usuário. Se 
o evento se repete você também 
pode deslizar para baixo para De-
fi nir vencimento.
Selecione 7. Conc. e seu evento será 
salvo no calendário. Um cursor qua-
drado marcará os dias de qualquer 
evento salvo.

Adicionando um item na sua 
lista de tarefas

Pressione 1.  e selecione Orga-
nizador.
Selecione 2. Tarefas e selecione 
Adic.
Defi na a data para a tarefa, adicione 3. 
notas e selecione o nível de priori-
dade: Média, Baixa ou Alta.
Salve seu item na lista de tarefas 4. 
selecionando Conc.

Dica! Você pode editar uma tare-
fa, pressionando Opções e Editar. 
Confi rme sua alteração selecionan-
do Conc.

A
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intervalo da soneca em 5, 10, 20, 
30 minutos, 1 hora ou Soneca 
desativada.
Selecione 9. Conc.

Usando a calculadora
Pressione 1. , selecione Ferramen-
tas então escolha Calculadora.
Pressione o teclado numérico para 2. 
inserir números.
Para cálculos simples selecione a 3. 
função solicitada (+, -, x, ÷) usando 
a tecla de navegação seguida 
por =.
Para cálculos mais complexos 4. 
selecione Opções para escolher 
uma função.
Selecione 5.  para limpar a tela e 
iniciar um novo cálculo.

Usando o cronômetro
Pressione 1. , selecione Ferramen-
tas então escolha Cronômetro.
Selecione 2. Início para começar a 
contar.
Escolha 3. Volta para gravar o tempo 
de uma volta. Até 20 voltas podem 
ser salvas.

Confi gurando seu alarme
Pressione 1. , selecione Ferra-
mentas então escolha Alarmes.
Pressione 2. Opções e selecione 
Adicionar novo.
Deslize para baixo e digite a hora 3. 
que gostaria que o alarme to-
casse.
Escolha o tipo de repetição: 4. Não há 
repetição, Diariamente, Seg - Sex, 
Seg - Sáb, Exceto feriados, ou 
Escolher dia da semana.
Deslize para baixo e escolha se o 5. 
alarme deve Tocar, Vibrar, Tocar 
e Vibrar ou Seguir perfi l.
Deslize para baixo para escolher 6. 
o  tom do alarme. Pressione  e 
escolha o som na pasta Sons ou 
Memória externa.
Deslize para baixo e digite um nome 7. 
para o alarme ou mantenha o nome 
sugerido.
Finalmente você pode definir o 8. 

Menu rápido
Você pode salvar no Menu rápido as 
funções utilizadas frequentemente.
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Convertendo uma unidade
Pressione 1. , selecione Ferramen-
tas então escolha Conversor.
Escolha entre converter 2. Moeda, 
Superfície, Comprimento, Peso, 
Temperatura, Volume ou Velo-
cidade. 
Deslize para esquerda e direita para 3. 
selecionar a unidade, então deslize 
para baixo e digite a quantidade 
unitária.
Deslize para baixo até a caixa da 4. 
unidade de conversão e escolha a 
unidade que pretende converter. A 
conversão aparecerá automatica-
mente na linha de baixo. 

Nota: Para converter a moeda corren-
te, é necessário defi nir primeiro a taxa 
de câmbio atual.

Adicionando uma cidade no 
Horário Mundial

Pressione 1. , selecione Ferra-
mentas então escolha Horário 
mundial.
Para achar o horário de uma cidade 2. 
específica, pressione Opções e 
selecione Adicionar cidade.
Deslize para baixo, pela lista, ou di-3. 
gite a primeira letra da cidade. Você 
pode também selecionar Mapa e 
escolher a cidade. 
Pressione 4. Selec.

Selecione 4. Parar para parar o 
contador.
Escolha 5. Retom. para continuar a 
contagem ou selecione Rest. para 
zerar o contador.
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NAVEGADOR
Com um navegador em suas mãos, 
você pode se atualizar com os notici-
ários e as previsões meteorológicas, 
bem como informações sobre esportes 
ou tráfego. Além disso, o navegador 
permite fazer o download de músicas, 
toques, papéis de parede e jogos.

Acessando a web
Pressione 1.  e selecione Nave-
gador.
Para acessar a página principal 2. 
do navegador, selecione Página 
inicial. Alternativamente, selecione 
Inserir endereço e digite a URL 
desejada, seguido por Abrir.

Nota: Um custo adicional poder ser 
cobrado caso acesse este serviço e 
baixe conteúdos. Verifi que as tarifas 
de dados com sua operadora.

Favoritos
Para um fácil e rápido acesso aos seus 
sites favoritos, você pode adicionar 
favoritos e salvar páginas da web.

Pressione 1.  e selecione Nave-
gador.

Selecione 2. Favoritos. Uma lista de 
seus favoritos aparecerá na tela.
Para criar uma nova pasta, selecio-3. 
ne Opções e escolha Criar nova 
pasta. Digite o nome da pasta e 
pressione Salvar.
Para adicionar um novo favorito, 4. 
selecione Opções e pressione Adi-
cionar novo.  Digite o nome para 
seu favorito seguido pela URL.
Selecione 5. Conc. Seu favorito apa-
recerá na lista de Favoritos.
Para acessar o favorito, deslize até 6. 
ele e selecione Abrir.

Salvando uma página
Acesse uma página.1. 
Selecione 2. Opções e Salvar itens, 
então escolha Salvar esta pá-
gina.
Digite um nome para a webpage 3. 
para que você possa reconhecê-la 
facilmente.
Selecione 4. Salvar.

A

V
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Acessando a página salva
Pressione 1.  e selecione Nave-
gador.
Selecione 2. Páginas salvas.
Selecione 3. Abrir para conectar a 
página salva.

Mudando as confi gurações do 
navegador de web

Pressione 1. , selecione Nave-
gador, então selecione Confi gu-
rações.
Você pode escolher editar 2. Perfi s, 
Configurações de aparência, 
Cache, Cookies, Segurança ou 

Visualizando o histórico do seu 
navegador

Pressione 1. , selecione Navega-
dor, então escolha Histórico.
Uma lista de títulos de webpages 2. 
que você acessou recentemente 
serão mostradas.  
Para acessar uma dessas páginas, 3. 
basta selecionar a página requerida 
e pressionar Abrir.

Restaurar confi gurações.
Uma vez mudadas as confi gura-3. 
ções, pressione .
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CONFIGURAÇÕES
Mudando seus perfi s 

Pressione 1.  e selecione Confi -
gurações.
Selecione 2. Perfi s e então escolha o 
perfi l que quer editar.
Selecione 3. Opções e escolha Edi-
tar. 
Você pode alterar todos os tons de 4. 
acordo com sua preferência.

Mudando as confi gurações do 
telefone

Pressione 1.  e selecione Confi -
gurações.
Selecione 2. Telefone e escolha a 
partir da lista abaixo:

• Bloqueio automático do teclado 
- Use essa função para bloquear o 
teclado automaticamente.

• Idioma - Muda o idioma que aparece 
no seu LG.

• Economia de energia - Utilize essa 
opção para controlar o consumo de 
energia do seu aparelho e aumentar 
o tempo de duração da bateria.

• Informação - Mostra as informações 
do seu LG.

Mudando a exibição da tela
Pressione  e selecione Confi gu-
rações.

Selecione 1. Tela e escolha entre:
• Tema de tela - Escolha o tema da 

sua Tela inicial, Ao ligar ou Ao 
desligar.

•  Estilos de menu - Muda a visuali-
zação do menu de Estilo lista para 
Estilo grade.

•  Discagem - Ajusta o tamanho e a 
cor da fonte  para quando você está 
discando um número de telefone. 

•  Fonte - Ajusta o tamanho da fonte.
•  Luz de fundo - Escolha a duração 

da luz de fundo. Também, use a tecla 
de navegação para ajustar o brilho 
da tela principal.

• Tema do telefone - Altera rapidamen-
te toda a aparência de sua tela.  

•  Msg. de saudação - Depois de se-

Dica! Quanto maior o tempo de du-
ração da luz de fundo, a duração 
da carga da bateria será menor e 
você precisará carregar o seu tele-
fone com mais freqüência.
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CONFIGURAÇÕES
Mudando outras 
confi gurações
• Rede - Você pode defi nir as confi gu-

rações de rede de acordo com sua 
necessidade.

• Perfi l de Internet - Este menu mos-
tra os perfi s de internet. Você pode 
criar novos perfi s, apagar ou editar 
usando o menu Opções, disponível 
somente para perfis criados pelo 
usuário.

• Pontos de acesso - Este menu 
mostra a lista de pontos de acesso. 
Você pode criar novos perfi s, apagar 
ou editar usando o menu Opções, 
disponível somente para perfi s cria-
dos pelo usuário. Contudo, você não 
pode apagar ou editar confi gurações 
padrão.

• Conexão de pacote de dados - Se 
você selecionar a opção Quando 
disponível, o telefone é automati-
camente registrado em uma rede 
GPRS quando você ligar o telefone. 
Se você selecionar Quando ne-
cessário, a conexão GPRS é es-
tabelecida quando algum aplicativo 
necessitar da conexão GPRS.

Mudando sua data e hora 
Pressione 1.  e selecione Confi -
gurações.
Selecione 2. Data e Hora e escolha a 
partir da lista abaixo:

• Hora - Você pode digitar a hora atual. 
Você pode defi nir o formato da hora 
entre 24 ou 12 horas. Você pode 
selecionar uma cidade para adequar  
ao fuso horário.

• Data - Você pode digitar a data atual. 
Você pode defi nir o formato da data 
(AAAA.MM.DD, DD.MM.AAAA, MM. 
DD.AAAA).

• Atualização automática de data/
hora – Selecione Ligado, e o tele-
fone automaticamente atualizará a 
data e hora.

• Horario de Verão - Selecione se 
pretende ativar ou não o horário de 
verão.

Mudando as confi gurações de 
segurança
Altere suas confi gurações de segu-
rança para manter o seu LG e as 
informações importantes que possui 
protegidas.



65

CONFIGURAÇÕES
C

onfi gurações

Reiniciando seu telefone
Use a opção Restaurar confi gura-
ções no menu Confi gurações para 
restaurar todas as confi gurações de 
fábrica.
Você precisa do código de segurança 
para ativar esta função.

Pressione 1.  e selecione Confi -
gurações.
Selecione 2. Segurança e escolha a 
partir da lista abaixo:

• Solicitação de código PIN - Es-
colha para solicitar o código PIN 
quando ligar seu telefone.

• Bloqueio de telefone - Escolha se 
quer bloquear seu telefone Ao ligar, 
Se o SIM for alterado, Imediato 
ou Nenhum para não bloquear o 
telefone.

• Alterar códigos - Permite que você 
altere seus códigos de segurança.

Nota: O código de segurança pro-
tege que pessoas não autorizadas 
usem seu telefone.
O código de segurança padrão é 
“0000”. O código de segurança de 
confi guração padrão pode ser mo-
difi cado em Segurança > Alterar 
códigos.

Verifi cando o estado 
da memória
Pressione  e selecione Adminis-
trador da memória e selecione o tipo 
de memória que deseja ver os detalhes 
ou selecione a opção Confi guração 
de armazenamento principal para 
defi nir a memória principal.
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ACESSÓRIOS

Nota:
• Sempre utilize acessórios origi-

nais LG.
• A utilização de acessórios não 

autorizados pela LG pode invali-
dar sua garantia.

As imagens dos acessórios são meramente ilustrativas, podendo ser diferen-
tes dependendo do modelo.

Carregadores compatíveis:    
STA-U35BR/BS

Baterias compatíveis: LGIP-531A.

A

A

Existem muitos acessórios para o seu telefone celular. Você pode selecionar 
estas opções de acordo com suas necessidades na comunicação pessoal.

Adaptador de viagem

Bateria

Fone de ouvido: SGEY0003219
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TERMO DE GARANTIA LIMITADA
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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; e
c. 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o Produto ou seus acessórios 
apresentem problemas, você pode en-
trar em contato com o SAC – Serviço 
de Atendimento ao Consumidor atra-
vés dos telefones 4004-5400 (Capitais 
e Regiões Metropolitanas) e 0800 707 

5454 (para as demais localidades), 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  origi-
nal contendo todos os dados, pois ela 
é a comprovação da origem do apare-
lho e será necessária para a realização 
dos serviços necessários.
A Garantia limitada fornecida pela LG 
não cobre:

Danos decorrentes do desgaste na-1. 
tural do produto, incluindo carcaça, 
teclado, lentes, displays e demais 
componentes;
Danos decorrentes do uso indevi-2. 
do e/ou impróprio, em desacordo 
com o Manual de Instruções ou 
que não tenham sido originados 
ou causados por ação ou omissão 
pela LG;
Danos causados por mau uso en-3. 
tendido como, mas não se limitando 
a, manipulação equivocada, riscos, 
quedas, acidentes, derramamento 
de líquidos e/ou alimentos, expo-
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TERMO DE GARANTIA LIMITADA
sição à umidade ou a condições 
climáticas extremas, corrosão e 
oxidação no produto ou seus com-
ponentes;
Produtos que apresentem o nú-4. 
mero de série ilegível, raspado, 
danificado, apagado, alterado e/
ou retirado;
Alterações, modifi cações e/ou re-5. 
paros realizados por terceiros que 
não são ofi cialmente credenciados 
pela LG como Assistência Técnica 
Autorizada;
Produtos que não apresentem 6. 
peças e/ou componentes originais 
da LG;
Produtos e componentes que te-7. 
nham sido danifi  cados por violação 
ou rompimento de lacres e peças, 
ou que tenham sido danificados 
pela utilização de peças e compo-
nentes não originais LG;
Desconfi guração ou danos do pro-8. 
duto pelo embarque de conteúdo 
não autorizado, confi gurações não 
autorizadas, vírus ocasionados 
pelo acesso a sites da internet, 
entre outros.

 Atenção: A LG recomenda for-
temente que, antes da realização 
de atualização do software ou da 
manutenção do produto, seja feito 
uma cópia de segurança dos da-
dos, links e demais conteúdos que 
tenham sido embarcados através 
de download e que estejam grava-
dos 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 substi-
tuição.

A
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
E

specifi cações técnicas

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS LG-C365 & LG-C375

HOMOLOGAÇÃO ANATEL
Este produto está homologado pela 
Anatel, de acordo com os procedimen-
tos regulamentados pela Resolução 
n˚. 242/2000 e atende aos requisitos 
técnicos aplicados, incluindo os limites 
de exposição da Taxa de Absorção 
Específi ca referente a campos elétri-
cos, magnéticos e eletromagnéticos 
de radiofreqüência de acordo com as 
Resoluções n˚. 303/2002 e 533/2009.

Potência Máxima de Transmissão: 
nnnnnnW (GSM 850MHz),  
nnnnnnW (GPRS 850MHz),  
nnnnnnW (GSM 900MHz), 
nnnnnnW (GPRS 900MHz),  
nnnnnW (GSM 1800MHz),
n

 
 
n
   
    

Taxa de Absorção Específi ca (SAR):
GSM 850MHz: nnnn W/Kg
GSM 900MHz: nnnn W/Kg
GSM 1800MHz: nnnn W/Kg
GSM 1900MHz: nnnnn W/Kg

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

2094-11-1003

(01) 07893299740930

Nome Técnico: LG-C365 &LG-C375.
Terminal GSM/GPRS/EDGE RX
 Quad-band
Medidas: 113 x 61 x 12.9 mm 
Peso:  80.55g

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS LG GT540f

Potência Máxima de Transmissão: 
nnnnnnW (GSM 850MHz),  
nnnnnnW (GPRS 850MHz),  
nnnnnnW (GSM 900MHz), 
nnnnnnW (GPRS 900MHz),  
nnnnnW (GSM 1800MHz),
n

 
 
n
   
    

Taxa de Absorção Específi ca (SAR):
GSM 850MHz: nnnn W/Kg
GSM 900MHz: nnnn W/Kg
GSM 1800MHz: nnnn W/Kg
GSM 1900MHz: nnnnn W/Kg

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

Homepage
www.lge.com.br

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




