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

1.

1.

2.

3.

4.





 LG GW620f
MANUAL DO USUÁRIO

Este documento é o Manual do Usuário do telefone LG GW620f. Todos os 
direitos estão reservados para a LG Electronics. A distribuição, cópia e modi-
fi cação deste documento sem o consentimento da LG Electronics estão proi-
bidas.
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Introdução

INTRODUÇÃO  
INTRODUÇÃO
Parabéns pela compra do avançado e 
compacto aparelho GW620f da LG, de-
senvolvido para funcionar com a mais 
avançada tecnologia de comunicação 
digital móvel. 
Alguns dos conteúdos neste manual 
podem diferir do seu telefone depen-
dendo do software do seu aparelho ou 
do 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



9

CUIDADOS GERAIS
C

uidados gerais

BATERIA
Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria por 3 horas até que ela 
atinja a carga total.

Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo o 
aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.

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.

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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CUIDADOS GERAIS
C

uidados gerais

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 exibindo uma 
mensagem de 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. 

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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Em caso de comunicações de HSDPA (pacote de dados de alta 
velocidade), não desconecte o cabo de dados a qualquer momen-
to. Primeiramente desfaça a conexão no computador para que se 
produza uma terminação correta.

CUIDADOS

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.
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CUIDADOS GERAIS  

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 GW620f
C

aracterísticas do LG
 G

W
620f

Partes do aparelho

Tecla Liga/Desliga/Tecla de bloqueio 
Liga e desliga o telefone.

Contector de fone de ouvido estéreo

Alto falante

Tecla inicial
Pressione essa tecla 

para ir à tela inicial.

 AVISO: Colocar um objeto pesado sobre o telefone pode danifi car sua 
tela LCD e prejudicar seu funcionamento. Não cubra a película de prote-
ção próxima ao sensor de LCD. Isto pode causar o mau funcionamento 
do sensor.

Sensor

Tecla de retorno
Pressione uma vez para 

retornar à tela anterior.

Tecla menu
Pressione esta tecla para acessar ou 

alterar as opções disponíveis.
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CARACTERÍSTICAS DO LG GW620f

Partes do aparelho

Carregador/Cabo USB

Teclas de Volume
Em espera: Ajusta o 
volume de toque.
Durante uma chamada:              
Ajusta o volume da 
chamada.
Ao ouvir uma música:     
Ajusta o volume da 
música.

•

•

•

Tecla da Câmera
Vai diretamente para o menu da 
câmera pressionando e seguran-
do a tecla.

•

Compartimento do cartão MicroSD

Tecla Música
Vai diretamente para o menu 
Música.

•

Dica: Antes de conectar 
o cabo USB, certifi que-se 
de que o telefone esteja 
ligado e registrado na 
rede.
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CARACTERÍSTICAS DO LG GW620f
C

aracterísticas do LG
 G

W
620f

Partes do aparelho

Compartimento 
do cartão SIM

Flash

Lente da câmera

Compartimento do 
cartão de memória

Tampa da bateria

Bateria
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CARACTERÍSTICAS DO LG GW620f

Partes do aparelho

Tecla de controle
Pressione para digitar 
símbolos.

•

Altere o modo de 
entrada de texto

(maiúscula/minúscula).•

Tecla de símbolo
Permite ver a lista de símbolos.•

Tecla enter

Tecla apagar
Apaga um caractere a cada 
vez que é pressionado. 
Mantenha a tecla pressiona-
da para apagar todo o texto.

•

Tecla de espaço
Insere um espaço 
enquanto edita o 
texto.

•
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INSTALAÇÃO
Instalação

Instalando o cartão SIM e a bateria

 Cuidado: Não remova a bateria 
enquanto o telefone estiver ligado, 
já que isto pode danifi cá-lo.

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

1. Remova a tampa da bateria
Pressione e empurre a trava da tampa 
da bateria até soltar a tampa.
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INSTALAÇÃO  
Instalando o cartão SIM e a bateria

3. Instalando o cartão SIM  
Deslize o cartão SIM para dentro do 
suporte do cartão SIM. Assegure-se 
de que as áreas douradas do cartão 
estejam voltadas para baixo. Para 
remover o cartão SIM, pressione-o 
e puxe-o suavemente para a direção 
contrária.
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INSTALAÇÃO
Instalação

4. Instalando a bateria
Primeiro insira a parte inferior da ba-
teria dentro do compartimento. Asse-
gure-se de que os contatos da bateria 
estejam alinhados com os terminais do 
telefone. Pressione para baixo o fundo 
da bateria até encaixar no lugar.

Instalando o cartão SIM e a bateria
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INSTALAÇÃO  

Deslize para trás a tampa da entra-
da do carregador na lateral do seu 
GW620f. Insira o carregador e conecte-
o a uma tomada. 

Nota: Seu GW620f deve ser carregado 
até que a mensagem que indica bate-
ria carregada apareça na tela.

Carregando a bateria Nota: O GW620f possui uma antena 
interna. Tenha cuidado para não riscar 
ou danifi car a parte traseira uma vez 
que isso poderá causar perda de 
desempenho.
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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.

Nota: O cartão de memória é um 
acessório opcional. Deslize o cartão 
de memória para dentro do comparti-
mento até que se encaixe na posição 
correta. Certifi que-se que as áreas 
metálicas de contato do cartão estejam 
voltadas para baixo. 

 AVISO: Deslize o cartão de 
memória para dentro da abertura, 
caso contrário, o cartão pode ser 
danifi cado.

Nota: Você precisa inserir o cartão 
de memória SD para tirar foto e fazer 
vídeos. Fotos e vídeos somente serão 
salvos no cartão de memória SD. 
Além disso, você apenas pode baixar 
arquivos da Web e conteúdos dispo-
nibilizados pela operadora de serviços 

quando houver um cartão de memória 
SD inserido.

Nota: Quando remover o cartão de 
memória SD do GW620f, escolha 
Confi gurações > Cartão SD e Ar-
mazenamento do telefone. Toque 
Desativar o cartão SD para uma 
remoção segura.
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INSTALAÇÃO  
Formatando o cartão de memória
Seu cartão de memória já pode estar 
formatado. Caso não esteja, será ne-
cessário formatá-lo antes de começar 
a usá-lo.

Nota: Todos os arquivos serão apaga-
dos durante a formatação.

Selecione Confi gurações.
Deslize e toque Cartão SD e 
armazenamento do telefone, 
então deslize e selecione Formatar 
cartão SD.
Toque Formatar o cartão SD e 
então confi rme sua escolha. 
Digite a senha, se foi definida. 
O cartão será então formatado e 
pronto para o uso.

Nota: Caso o seu cartão de memória 
contenha dados, estes serão apaga-
dos e uma nova estrutura de pastas 
será criada.

1.
2.

3.

4.

Transferindo seus contatos
Para transferir seus contatos do seu 
SIM para seu telefone:

Toque  e pressione a tecla 
Menu.
Escolha Importar contatos.
Selecione os contatos que deseja 
importar.

1.

2.
3.
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ÁRVORE DO MENU
Á

rvore do m
enu

Comunicação

 Multimídia

 Utilitários

Downloads

Internet
Contatos
Discagem
E-mail
Cont. fav.
Mensagens
Meu e-mail
SNS
Calendário
Moxier Mail
Contatos do Moxier
Tarefas do Moxier
Sincronização

Câmera

Rádio FM

Galeria

Mídia player

Música

Editor de vídeo

Downloads

Internet Downloads

Alarme
Calculadora
Quickoffi ce
Gravador de voz
Confi gurações
Seleção de tema
XLex Dicionário

Menu SIM
Menu SIM

Google

YouTube
Agenda Google
Gmail
Google Maps
Market
Google Talk
Orkut
Pesquisas
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TELA INICIAL
A partir desta tela você pode acessar 
o menu de opções, fazer uma cha-
mada, ver o status do seu telefone e 
muito mais.

Dicas da tela sensível 
ao toque
A tela inicial também é um ótimo lugar 
para se acostumar a usar a tela sen-
sível ao toque.
Para selecionar um item, toque no 
centro do ícone.
• Não pressione muito forte, a tela é 

sensível e funciona com um leve 
toque.

• Use a ponta do seu dedo para tocar a 
opção desejada. Tome cuidado para 
não tocar qualquer outra tecla.

• Quando a luz da tela estiver des-
ligada, pressione e segure a tecla 
Liga/Desliga e segure a tecla de 
desbloqueio para desbloquear o 
telefone. 

• Quando o seu GW620f não estiver 
em uso, voltará à tela de bloqueio.

Interagindo com o seu GW620f
A interface do usuário é baseado em 
quatro tipos de telas principais. Para 
alternar entre as telas principais ap-
enas arraste com o dedo, rapidamente 
sobre o visor da esquerda para a dire-
ita ou da direita para a esquerda.

Desbloqueando a tela
Quando a tela estiver bloqueada, 
mantenha pressionada a tecla  na 
tela para voltar à tela inicial.
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Tela inicial

Sinal luminoso
Toque e segure a parte da barra de 
status no topo da tela, arraste para 
baixo. 
Aqui você pode verifi car o status do 
Bluetooth e Wi-Fi e outras notifi ca-
ções.

Tela sensível ao toque
Os controles da tela sensível ao toque 
do GW620f mudam dinamicamente, 
dependendo da tarefa que está sendo 
executada. Em algumas telas, você 
pode também deslocar a tela para 
cima ou para baixo.

Em andamento

Notificações

Cartão SD removido

Novo Cartão SD inserido

O cartão SD foi removido. Insira um novo cartão

Disponível para copiar todos os contatos do SIM para o telefone
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Filme musical | Selecionar estilo

Filme musical | Selecionar BGM

Mais que simples, variedade de transformação
em estilo simples.

Abrindo aplicativos
Para abrir qualquer aplicativo, basta 
tocar o ícone.

Sensor de proximidade
Ao receber e fazer chamadas, este 
sensor desliga automaticamente a 
iluminação externa e trava o teclado 
sensível ao toque quando o telefone 
está perto da orelha.  Isso faz com que 
a bateria dure mais tempo e evita que 
comandos indesejados sejam aciona-
dos durante chamadas. Os usuários, 
portanto, não têm o inconveniente 
de desbloquear o telefone enquanto 
procura a agenda de telefones durante 
as chamadas.

Arrastando esquerda e direita

Arrastando cima e baixo
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Defi nindo confi guração padrão da tela inicial
O GW620f tem o Android Dom e o LG Dom. Você pode defi nir uma tela como 
confi guração padrão. Depois de defi nir uma tela inicial padrão, sempre que 
você tocar  vai voltar para o padrão.

Defi nindo o tema da tela inicial
A partir da tela inicial, pressione a tecla 
Menu e selecione Seleção de tema. Es-
colha entre Padrão e Appet. Selecione 
Papel de parede + ícone ou Apenas 
ícone para deixar o papel de parede 
atual e mudar somente os ícones.
Se você selecionar Appet e Papel de 
parede + ícone, a tela mostrará estilos 
completamente diferentes de papel de 
parede e ícones.
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TELA INICIAL
Você pode adicionar alguns ícones na tela inicial.
Para adicionar atalhos na tela inicial, a partir do Android Dom: a partir do menu, 
toque e segure qualquer ícone para adicioná-lo à tela Inicial.

A partir do LG Dom: a partir do menu, toque e segure em qualquer ícone e 
arraste-o para Adicionar a tela inicial . Para remover atalhos recentemente adicionados 
na tela inicial, toque no ícone e arraste-o para .

Você pode mover um ícone para outro 
grupo, basta tocar e segurar o ícone 
e arrastá-lo para o outro grupo. Você 
também pode mudar o nome do grupo. 
Toque e segure o nome do grupo e digite 
o novo nome. Pressione a tecla Menu 
para adicionar grupos. 
Selecione Restaurar grupos se quiser 
voltar para os grupos padrão.
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Toque para acessar as opções do 
menu Mensagens. A partir daqui 
você pode criar novos SMS.

LG Dom

Teclas rápidas
As teclas rápidas da sua tela principal 
fornecem um rápido acesso as funções 
que você mais usa.

Nota: O caminho de acesso aos menus 
neste manual está baseado na confi gu-
ração de tela LG Dom.

Toque para trazer o teclado de 
discagem para fazer uma cha-
mada. Digite o número e toque 
Chamar.

Toque para abrir seus contatos. 
Para buscar o número que de-
seja fazer uma chamada: Toque 
no botão de pesquisa e digite 
o nome do contato usando o 
teclado. Você pode também 
criar novos contatos e editar os 
já existentes.

Toque para abrir o menu com-
pleto o qual está dividido em 
sub-menus.

Retornando ao seu aplicativo anterior.
Toque e segure , a tela irá mostrar uma janela com aplicativos usados 
recentemente.
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TELA INICIAL

Android Dom

Você pode usar a busca do Google na 
sua tela inicial.

Toque , então poderá ver o menu 
completo.

Alarme Configurações Calculadora Seleção
de tema

Internet Contatos Discagem Mensagens

Cont. fav. Meu e-mail SNS E-mail

Câmera Música Galeria Editor
de vídeo

Orkut

Market GmailGoogle Maps Google Talk

You Tube
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Barra de estado
A barra de estado usa alguns ícones 
para indicar o nível do sinal, novas 
mensagens e duração da bateria, as-
sim como avisar se a sua conexão do 
Bluetooth ou GPRS está ativa.
A  tabela a seguir explica o signifi cado 
de alguns ícones que você verá na 
barra de estado.

Ícone Descrição

Ícone Descrição
Sem cartão SIM.

Sem sinal.

Fones de ouvido 

com fi o.

Chamada encaminhada

Chamada em espera.

Viva-voz.

Chamada silenciosa.

Chamada perdida.

Bluetooth ligado.

Alarme.

Novo correio de voz.

Modo avião.

Silencioso.

Vibrar.

Sem cartão SD.

Bateria completamente 

carregada.

Bateria sendo 

carregada.

Entrada de dados.

Saída de dados.

Entrada e saída de 

dados.

USB ao PC.
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Fazendo uma chamada
Toque  para abrir o teclado.
Tecle o número a ser chamado.
Toque Chamar para fazer a cha-
mada. 
Para encerrar a chamada, toque 
Finalizar chamada.

1.
2.
3.

4.

Dica! Pressione a tecla Ligar/Des-
ligar para bloquear a tela sensível 
ao toque para evitar que chamadas 
sejam feitas por engano. 

Dica! Para digitar + ao fazer uma 
ligação internacional, pressione 
e segure a tecla . No teclado 
QWERTY, pressione e segure a 
tecla 0.

Chamando seus contatos
Toque  para abrir seus con-
tatos.
Deslize pela lista de contatos ou 
digite as primeiras letras do contato 
que quer chamar tocando o botão 
Procurar.
A partir da lista fi ltrada, toque o con-
tato que quer chamar e selecione o 
número desejado caso haja mais de 
um para aquele contato.

Atendendo e rejeitando uma 
chamada
Quando seu telefone tocar, pressione 
Aceitar para atender.
Pressione Rejeitar para rejeitar a 
chamada.

1.

2.

3.

Dica! Quando o telefone tocar, 
pressione a tecla de aumentar ou 
diminuir o volume se desejar alterar 
para o modo de toque silencioso.
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Opções de entrada de chamada

Chamada 01:18Chamada 01:18

Em espera Silencioso Viva-voz Bluetooth

Transferir 
chamada

Adicionar
chamada

Exibir
teclado

Unir
chamada

Alternar
chamada

Exibir
teclado

Toque para abrir um teclado numérico 
para digitar números, por exemplo,  
quando discar centrais de chamadas 
ou outros serviços de atendimento 
automático.

Alternar chamadas: Para alternar entre 
chamadas.

Unir chamadas: Para unir duas cha-
madas em uma.

Adicionar chamada: Escolha para 
realizar uma segunda chamada.

Transferir chamada: Permite transferir 
uma chamada. A disponibilidade deste 
serviço depende da sua operadora de 
serviços.

Alternar
chamada

Unir
chamada

Adicionar
chamada

Transferir 
chamada

Bluetooth - Transfere chamada de áudio para fone de 
ouvido Bluetooth.
Viva voz - Toque para ativar o viva voz.
Silencioso - Toque para desligar o microfone assim a 
pessoa com a qual está falando não poderá ouvi-lo.
Em espera - Toque para colocar uma chamada em 
espera.
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Ajustando o volume da chamada
Para ajustar o volume durante a cha-
mada, use o botão para cima ou para 
baixo do lado esquerdo do telefone.

Fazendo uma segunda chamada.
Durante uma chamada, pressione 
o botão Menu e toque Adicionar 
chamada.
Digite um número ou busque em 
seus contatos.
Toque Chamar.
Ambas as chamadas serão mos-
tradas na tela de chamadas. Sua 
chamada inicial será bloqueada e 
colocada em espera.
Para encerrar a chamada pressione 
Finalizar chamada. Se não houver 
chamada ativa, a chamada em 
espera será encerrada. 

Nota: Você será cobrado por cada 
chamada feita.

DTMF
DTMF permite que você use coman-
dos numéricos para navegar pelos 
menus ao acessar serviços de aten-

1.

2.

3.
4.

5.

dimento automático.
Para utilizá-lo, toque .

Visualizando o histórico 
de chamadas.
A partir da tela principal, toque  
ou , então toque Registro de 
chamada.

Todo o histórico - Veja uma lista 
completa de todas as chamadas 
discadas, recebidas e perdidas, 
para  chamadas de voz, chamadas 
de vídeo e mensagens.

•

Dica! Pressione o botão Menu e 
toque Apagar registro de cha-
madas para apagar todos os itens 
gravados.

Dica! Toque qualquer registro de 
chamada para ver a data, hora e a 
duração da chamada. 
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Usando a transferência de 
chamadas

Selecione Confi gurações. Escolha 
Confi g. de chamada.
Toque Transferência de cha-
madas.
Escolha se quer transferir todas as 
chamadas, quando a linha estiver 
ocupada, quando a chamada não 
for atendida ou quando seu telefone 
estiver inacessível.
Defi na o número para o qual será 
transferido. 

Nota: A transferência incorrerá em 
cobranças. Por favor, contate a sua 
operadora de rede para detalhes.

Usando a restrição 
de chamadas

Selecione Confi gurações. Escolha 
Confi g. de chamada.
Toque Restrição de chamada.
Escolha qualquer ou todas as cinco 
opções:

Todas realizadas
Realizadas internacionais

1.

2.

3.

4.

1.

2.
3.

•
•

Internacionais em roaming
Todas recebidas
Recebidas no estrangeiro

Digite a senha de restrição de 
chamadas. Verifi que com sua ope-
radora de rede a disponibilidade 
deste serviço.

Custo da chamada 
Verifi que a taxa da última ou todas as 
chamada ou defi na custo da chamada 
e limite.

Duração da chamada 
Verifi que a duração das chamadas.

Configurações adicionais de 
chamada

Selecione Confi gurações. Escolha 
Confi g. de chamada.
Toque Config. adicionais de 
chamadas. 

 Isto permite que você mude as 
seguintes confi gurações:

ID do emissor - Defi na se deseja 

•
•
•

4.

1.

2.

•
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que seu número de telefone seja 
exibido nas chamadas realizadas.
Chamada em espera - Durante uma 
chamada, o usuário é notifi cado de 
chamadas recebidas.
Nitidez de voz - Remove barulhos e 
torna a recepção mais clara.  

Operadoras de rede
Busca operadores de rede automa-
ticamente.

•

•
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Buscando contatos
Existem duas formas de buscar um 
contato:

A partir da sua tela inicial
A partir da tela inicial, toque  
para abrir seus contatos. Toque 
Procurar e digite o nome do contato 
usando o teclado. 
Toque  para fazer a chamada. 

1.

2.

A partir do menu principal
Toque , então  na aba Co-
municação.
Toque Procurar.

Adicionando um novo contato
A partir da tela inicial, toque  
então toque .
Se você quer adicionar uma foto 
ao novo contato, toque .  Você 

1.

2.

1.

2.

Dica! Você pode buscar por grupos 
tocando a aba de Grupos no alto 
da tela e selecionando Procurar 
grupos. A lista de todos os seus 
grupos será exibida.

poderá usar fotos salvas ou tirar 
uma nova foto.
Digite o primeiro e último nome do 
seu novo contato.
Digite o número e atribua um tipo 
para cada um deles. 
Adicione endereços de e-mail. Você 
pode atribuir para cada endereço 
de e-mail como Casa, Trabalho 
e Outro.
Também pode digitar o endereço de 
Bate-papo, Website, Endereços 
postais e Organizações.
Defi na um grupo para o contato.
Também poderá adicionar o Ani-
versário, Notas e Toque. E se 
você escolher Rejeitar cham., a 
chamada será enviada diretamente 
para o correio de voz.
Toque Concluído para salvar o 
contato.

Nota: Para cancelar a adição de um 
contato toque o botão Reverter. Se o 
botão Voltar for pressionado, a ope-
ração não será cancelada e o contato 
será salvos em Contatos.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
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Criando um grupo
A partir da tela inicial, toque  e 
então, toque Grupos.
Toque . Digite o nome do novo 
grupo. Você pode defi nir um toque 
para o novo grupo criado recen-
temente.
Toque Concluído para salvar o 
grupo.

Nota: Se você apagar o grupo, os 
contatos atribuídos àquele grupo não 
serão perdidos. Eles permanecerão 
em seus contatos.

1.

2.

3.

Dica! Você pode editar um grupo 
existente tocando e segurando o 
grupo selecionado. Escolha Ver 
grupo, Atribuir membro, Editar o 
grupo ou Apagar grupo.

Outras opções de contato
Pressione a tecla Menu então você 
poderá ver as opções Procurar, Novo 
grupo, Apagar grupos e Editar gru-
pos de sincronização.
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Seu GW620f combina SMS, MMS de 
forma intuitiva e fácil de usar o menu.
Existem duas maneiras de entrar no 
centro de mensagens: 

A partir da tela principal, toque  
ou , selecionando Mensagens 
na aba Comunicação.

Enviando uma mensagem
Toque , então Nova mensagem 
para abrir uma mensagem em 
branco.
Toque Para para digitar o número 
do destinatário ou pesquise tocando 
o botão Menu e, a seguir, Conta-
tos. Você pode adicionar vários 
contatos. 
Quando terminar, toque Enviar.
Pressione a tecla Menu para aces-
sar opções relacionadas a men-
sagens.

1.

1.

2.

3.
4. Nota: Quando você receber um SMS 

durante uma chamada, não será emi-
tido um alerta, mas uma notifi cação 
aparecerá na barra indicadora.

Para salvar uma imagem recebida via 
MMS, pressione qualquer ponto em 
cima da imagem e mantenha pressio-
nado até que as opções disponíveis 

 ATENÇÃO: Se um arquivo de 
imagem, vídeo ou áudio é adicio-
nado ao SMS ele será automati-
camente convertido em MMS e a 
cobrança pelo serviço poderá ser 
diferenciada.

Dica! Você será cobrado por uma 
mensagem de texto para cada pes-
soa que você enviar a mensagem.

 ATENÇÃO: O limite de 160 ca-
racteres pode variar de país para 
país, dependendo de como o SMS 
estiver codifi cado.

 ATENÇÃO: Antes de criar uma 
MMS, é necessário inserir o cartão 
de memória, pois é onde estarão 
salvos seus arquivos de multimí-
dia. Caso não seja inserido, não 
será possível criar a MMS.
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apareçam. Selecione Copiar anexo 
para cartão SD. A mensagem “Ane-
xo copiado para o cartão SD” será 
exibida na tela.

Digitando texto
Teclado virtual

22111001

Olá, Enviar

1 2 3

4 5 6

7 8

0

9

.,?! abc def

ghi jkl mno

pqrs

Shift
T9

tuv wxyz

C

123
@

 Toque para ativar o modo de texto 
preditivo T9. 

 Toque para mudar entre os tecla-
dos de número, símbolo e texto.
Mantenha a tecla  pressionada 
para acessar algumas confi gurações 
do editor.
Use  para alternar entre letra 
maiúscula e minúscula. Para inserir 
um espaço toque . 

Mostrar modo teclado 
Para inserir uma letra especial, toque 
e segure , escolha Idioma de 
escrita. Selecione a linguagem que 
quer inserir. Por exemplo, escolha 
Francês e volte para digitar o modo de 
texto. Toque e segure , você verá 
as letras especiais na tela.  

22111001

Enviar

1 2 3

4 5 6

7 8

0

9

.,?! abc def

ghi jkl mno

pqrs

Shift
T9

tuv wxyz

C

123
@

a

æ

b c 2 à â ç

Modo T9
No modo T9, você verá .
O modo T9 usa um dicionário interno 
que reconhece palavras já escritas 
baseadas na seqüência das teclas 
digitadas. Basta tocar a tecla numérica 
associada à letra que deseja digitar, e 
o dicionário irá sugerir uma pavavra 
para ser usada.
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Por exemplo, pressione 8, 3, 5, 3, 3, 6, 
6, e 3 para escrever “telefone”

Manual ABC
No modo Abc você tem que tocar 
uma tecla repetidamente para digitar 
uma letra. Por exemplo, para escrever 
“casa”, toque 2 três vezes, 2 uma vez, 
7 quatro vezes e então 2 uma vez.

Teclado Qwerty 
Modo de entrada de texto utilizando 
o teclado QWERTY 
Quando escrever uma mensagem, 
o teclado padrão será o modo ABC. 
Se você estiver digitando um número, 
por exemplo, ao fazer uma chamada, 
o teclado estará automaticamente 
no modo numérico. Pressione Menu 
para verificar quais são as opções 
disponíveis. Você poderá buscar 
contatos, adicionar assunto ou anexar 
arquivos.

Exibindo a defi nição de LG IME
Pressione  uma vez e então,  

. 
Ou pressione  duas vezes conti-

1.

2.

nuamente e pressione . 

Exibindo símbolo de pop up
Pressione  uma vez e pressione 

.  
Ou pressione  duas vezes conti-
nuamente e pressione . 
Ou pressione  e pressione 

 junto.  

Inserindo símbolo no teclado
Por exemplo, para inserir @. 
1 Pressione  e pressione . 
2 Ou pressione  duas vezes conti-
nuamente e pressione . 
3 Ou pressione e segure  e pres-
sione . 

Nota: Alguns campos podem permitir 
apenas um modo de entrada de texto 
(por exemplo, número de telefone nos 
campos da agenda de endereço). 

Inserindo uma letra maiúscula
Para inserir uma letra maiúscula, 
pressione . 
Para inserir letras maiúsculas 
continuamente, pressione  

1.

2.

3.

1.

2.
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duas vezes. 
Para voltar ao modo normal de in-
serção, pressione  novamente.

Inserindo uma letra com acento
No teclado Qwerty, pressione e segure 
a tecla do caractere correspondente. 
Após o primeiro caractere especial 
aparecer, pressione a mesma tecla 
repetidamente até que você possa 
ver o caractere especial que deseja 
introduzir. 

Exemplo:
Para inserir “à”, pressione e segure a 
tecla “a”. Após o caractere “ä” apare-
cer, pressione a tecla “a” repetidamen-
te até o “à” aparecer na tela. 

Confi gurações de e-mail
Você pode acessar seus e-mails 
através de seu GW620f. Mas primeiro 
é necessário que você efetue todas 
as configurações de sua conta de 
e-mail.

Toque E-mail na aba Comuni-
cação. 
Se a conta de e-mail não estiver 

3.

1.

2.

confi gurada, inicie o assistente de 
confi guração do e-mail. 

 

Enviando um e-mail usando 
sua nova conta 

Toque E-mail na aba Comunica-
ção, então toque Nova mensagem 
para abrir uma mensagem em 
branco. 
Digite o endereço do destinatário 
e escreva sua mensagem. Você 
pode também anexar imagens, 
vídeos, arquivos de áudio e outros 
documentos. 
Toque Enviar para enviar seu 
e-mail.

1.

2.

3.

Dica! Se a conta de e-mail já es-
tiver confi gurada, o assistente não 
será ativado automaticamente. 

Dica! Durante uma conexão ativa 
de Wi-Fi, os e-mails serão envia-
dos e recebidos via Wi-Fi.  
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Recuperando o seu e-mail 
Você pode verificar automática ou 
manualmente suas contas para novos 
e-mails. 
Para verifi car manualmente: 

Toque E-mail. 
Toque a conta que deseja usar. 
Pressione a tecla Menu e escolha  
Atualizar. Seu  GW620f irá conec-
tar a sua conta de e-mail e recupe-
rar suas novas mensagens.

Mudando as confi gurações do 
e-mail
Você pode mudar as confi gurações do 
seu e-mail baseado nas suas próprias 
preferências. 

Selecione uma conta de e-mail, 
pressione a tecla Menu e escolha 
a opção Confi g. de conta. 
Você pode alterar as seguintes 
confi gurações:  

Nome da conta - Nomeie a sua 
conta de e-mail. 
Seu nome - Digite um nome para 
que apareça no e-mail enviado.  
Endereço de e-mail - Defi na seu 

1.
2.
3.

1.

2.

•

•

•

endereço de email. 
Verifi cação de e-mail - Defi na o in-
tervalo de tempo para verifi car novos 
e-mails automaticamente. 
E-mail para recuperar - Defi na se 
deseja recuperar mensagens com-
pletas ou apenas cabeçalho.  
Num. e-mails a apresentar - Defi na 
o número de mensagens que serão 
exibidas na lista de e-mails.  
Tam. de recepção máxima - Deter-
mine o tamanho máximo de mensa-
gens que podem ser baixadas. 
Tam. de envio máximo - Determine 
o tamanho máximo de mensagens 
que podem ser enviadas.  
Prioridade - Defi na a prioridade do 
e-mail: Alta, Normal, Baixa. 
Assinatura - Crie uma assinatura 
para ser adicionada no corpo da 
mensagem.
Conta padrão - Define a conta 
como uma conta padrão para envio 
de e-mails.  
Notifi cações de e-mail - Exibe a 
notifi cação de novo e-mail na barra 
de estado.

•

•

•

•

•

•

•

•

•



48
M

ensagens

MENSAGENS
Selecionar toque - Selecione um 
som de aviso para notifi cação de 
novos e-mails.
Vibrar - Selecione esta opção para 
ativar o alerta vibratório ao receber 
um e-mail. 
Confi g. de entrada - Defi na infor-
mações para o servidor de entrada 
de e-mails. 
Confi gurações de saída - Defi na as 
informações para o servidor SMTP.  

Usando emoticons  
Quando escrever uma nova mensa-
gem, pressione a tecla Menu e escolha 
Inserir emoticon. 

Mudando as confi gurações de  
mensagem de texto
As confi gurações de mensagem do 
seu GW620f são pré-defi nidas, assim 
você pode enviar mensagens imedia-
tamente. Estas confi gurações podem 
ser alteradas de acordo com suas 
preferências.
Toque  e pressione a tecla Menu e 
então, Confi gurações.

•

•

•

•

Relatórios de entrega - Ative para 
receber a confi rmação de que suas 
mensagens foram entregues. 
Gerenciar msg do SIM - Gerencie 
as mensagens armazenadas no seu 
cartão SIM. 
Período de validade - Escolha por 
quanto tempo suas mensagens 
serão guardadas no centro de 
mensagens. 
Centro SMS - Digite o número do 
centro de mensagens.

Mudando as confi gurações de 
mensagem multimídia
As confi gurações de mensagem do 
seu GW620f são pré-defi nidas, assim 
você pode enviar mensagens imedia-
tamente. Estas confi gurações podem 
ser alteradas de acordo com suas 
preferências.
Você pode fazer as seguintes mu-
danças:
Toque  e pressione a tecla Menu. 
Toque .

Relatório de entrega - Ative para re-
ceber a confi rmação de que as suas 

•

•

•

•

•
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mensagens foram entregues.
Ler relatórios - Escolha se solicita 
um relatório de leitura para cada 
mensagem enviada.
Recuperar auto. - Recupere auto-
maticamente suas mensagens.
Rec.  auto. em roaming - Recupere 
automaticamente suas mensagens 
quando estiver em roaming.
Defi nir prioridade - Escolha o nível 
de prioridade do seu MMS.
Período de validade - Escolha por 
quanto tempo suas mensagens 
são guardadas no centro de men-
sagens.
Modo de criação - Escolha entre 
Restrito, Livre e Aviso.

Mudando outras confi gurações
Confi g. do serviço de informação 
- Escolha se deseja receber ou 
bloquear o serviço de mensagem de 
informação (a mensagem de difusão 
celular), ver ou editar os canais para 
receber o serviço de mensagem 
de informação. Escolha também a 
linguagem do serviço de mensagem 

•

•

•

•

•

•

•

de informação. 
Mensagem de serviço - Escolha se 
deseja receber ou bloquear serviços 
de mensagens. 
Confi g. de notifi cação - Escolha 
se deseja visualizar mensagens 
de notifi cação na barra de status. 
Selecione um toque e ative o modo 
vibração quando receber uma nova 
mensagem. 

SNS 
Você pode gerenciar suas confi gura-
ções de rede social do GW620f. Você 
pode visualizar as atualizações dos 
seus amigos e também atualizar o seu 
status do seu Facebook. Selecione 
SNS e toque Adicionar conta. Adi-
cione comunidades como Facebook, 
Bebo e Twitter. 

Página inicial
Registre-se e você verá as atuali-
zações dos seus amigos. Insira seu 
comentários e deixe suas próprias 
mensagens. 

•

•
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Moxier Mail 
Moxier Mail é um correio de cliente 
do Android™ usando o protocolo 
Microsoft® Exchange ActiveSync® 
com o Exchange Server 2003 e 2007. 
Também fornece interface de usuário 
conveniente, ambiente seguro com 
suporte a SSL, e-mail HTML com o 
Microsoft® Exchange Server 2007. 

Moxier Mail 
Moxier Mail fornece um acesso con-
venientemente para todas as carac-
terísticas de protocolo do Exchange. 
Você verá que os e-mails são bem 
organizados e têm fácil acesso.

Contatos do Moxier 
Os Contatos Moxier podem ser geren-
ciados a partir deste menu. Você pode 
criar, editar e apagar contatos.  

Tarefas do Moxier 
A lista de tarefas mostra em detalhes 
as datas limite, a prioridade da tarefa 
e o título. A lista também distingue as 
tarefas em andamento, atrasadas e 

•

•

•

completas.  

Calendário doMoxier  
O Calendário Moxier disponibiliza 
formas de sincronização com o 
Calendário do Exchange. Você pode 
mudar o modo de visualização ou 
adicionar um novo evento.

Sincronização
O sincronizador Moxier é um geren-
ciador de sincronização que fornece 
opções de sincronização e confi gu-
ração para Moxier mail, Contatos 
do Moxier, Tarefas do Moxier e 
Calendário do Moxier.

•

•
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Conhecendo as opções do modo câmera 

Voltar - Toque para sair da câ-
mera.

Modo câmera - Mostra se a câmera 
está no modo de vídeo ou de foto 
e também pode ser usado para 
tirar fotos.

Galeria - Toque este ícone para ver 
a galeria.

Confi gurações - Toque este ícone para abrir o menu de confi gurações.

Macro - Permite tirar fotos de perto.

Flash - Defi ne o modo da luz do fl ash para Automático, Ligado e 
Desligado.

Exposição - Permite ajustar o brilho da imagem.

Zoom - Aumente ou diminua o zoom.

Nota: Você precisará inserir o cartão de memória SD para tirar uma foto. 
Caso contrário, você não poderá salvar as fotos.
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Usar
como  Toque para usar a imagem como 

papel de parede.
Renom.  Toque para editar o nome da 

imagem selecionada.
Editar  Toque para editar a imagem 

usando várias ferramentas. 
 Toque para voltar ao menu an-

terior. 
 Toque para apagar a imagem.
 Toque para voltar à câmera imedia-

tamente. A sua foto atual será salva.
 Toque para ver a galeria de suas 

fotos salvas.

Usando o fl ash
A confi guração padrão do fl ash é auto-
mática, mas existem outras opções.

Selecione  a partir do lado 
esquerdo do visor para entrar no 
submenu do fl ash.
Existem três opções de fl ash.

Automático - Sua câmera vai avaliar 
a luz disponível para uma boa ima-
gem e usar o fl ash se necessário.
Desligado - A câmera nunca usará 
o fl ash. Isto é prático se você quer 

1.

2.
•

•

Tirando uma foto rápida 
Pressione e segure a tecla da 
câmera no lado direito do telefone. 
Segurando o telefone na horizontal 
aponte as lentes em direção ao 
objeto que deseja fotografar. 
Pressione levemente o botão de 
captura e foque na caixa que apa-
recerá no centro do visor. 
Você deverá  ver o objeto da foto 
focado na caixa.  
Quando a marca do foco fi car verde, 
a câmera está focada no objeto. 
Pressione e o botão de captura.

  

Depois de tirar sua foto
A sua foto capturada aparecerá na 
tela. A imagem é mostrada com quatro 
ícones do lado direito e quatro do lado 
esquerdo.

Enviar  Toque para enviar a foto como 
uma Mensagem ou E-mail.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dica! Detecção de Rostos 
Detecta e foca automaticamente 
os rostos para ajudá-lo a tirar fotos 
nítidas. 
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Fazendo disparos contínuos
A partir do visor, toque  para abrir 
todas as opções de confi gurações 
avançadas e selecione Modo 
de disparo e, a seguir, Disparo 
contínuo. 
Focalize o objeto no visor e pressio-
ne o botão de captura. 
A câmera fará disparos numa rápida 
sucessão

Usando as confi gurações 
avançadas
A partir do visor, toque  para abrir 
todas as opções avançadas de con-
fi guração.
Você pode navegar pelas opções 
da câmera girando o botão do lado 
esquerdo da tela.

Tamanho - Mude o tamanho da foto 
para economizar espaço de memória 
ou para mudar o tamanho apropriado 
da imagem para um contato.
Qualidade - Escolha entre Muito 
boa, Fina e Normal. Quanto mais 
fi na qualidade, mais nítida a foto. No 

1.

2.

3.

•

•

economizar a bateria.
Ligado - A câmera sempre usará 
o fl ash.
Quando você tocar a opção dese-
jada, o menu do fl ash se fechará 
automaticamente, permitindo que 
você tire uma foto imediatamente.
O ícone de estado do fl ash no visor 
mudará, baseado no novo modo 
de fl ash.

Ajustando a exposição
A exposição define as diferenças 
entre as áreas claras e escuras numa 
imagem.

Toque .
Deslize o indicador de brilho em 

direção a  para uma menor 
exposição e imagem desfocada ou 

a  para uma maior exposição e 
uma imagem mais nítida.

Ajustando o zoom
Você também pode aumentar ou dimi-

nuir o zoom tocando no ícone .

•

3.

4.

1.
2.
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entanto, como resultado, o tamanho 
do arquivo aumenta, o que signifi ca 
que você poderá armazenar menos 
fotos na memória.
Balanço de brancos - Escolha entre 
Automático, Incandescente, Luz 
do dia,  Fluorescente e Nublado.
Modo de disparo - Escolha o modo 
de disparo Normal, Disparo contí-
nuo, Foco de beleza, Foto c/ mol-
dura ou Panorâmico automático.
Temporizador - A duração auto-
mática permite que você defi na o 
atraso após o botão ser disparado. 
Selecione Desligado, 3 seg., 5 seg. 
ou 10 seg.
ISO - A classifi cação ISO determina 
a sensibilidade do sensor de luz da 
câmera. Quanto maior o ISO, mais 
sensível será a câmera.  Isso é útil 
em ambientes escuros quando você 
não pode usar o fl ash. Selecione o 
valor do ISO de Automático, 100, 
200 ou 400.
Modo de cena - Escolha entre 
Automático, Retrato, Paisagem, 
Esportes ou Noite.

•

•

•

•

•

Efeito de cor - Escolha um tom de 
cor para usar na sua nova foto.
Foco - Selecione a forma que a 
câmera irá focar. Escolha entre 
Automático e Manual.
Rosto - Selecione a forma que a 
câmera irá focar. Escolha entre: 

Nenhum - Ajusta automaticamente 
o foco para uma imagem clara 
e nítida. 
Acompanhamento - Sua câmera 
pode identifi car automaticamente 
um rosto para uma melhor foca-
lização.  
Foco no sorriso - Liga e desliga 
a iluminação inteligente. Dispara 
automaticamente quando a pessoa 
ou pessoas sorriem.

Imagem capturada - Escolha Li-
gado para ver imediatamente a 
imagem tirada.
Tela quadriculada -  Escolha entre 
Desligado, 2x2 ou 3x3.
Som do obturador - Selecione um 
dos quatro sons do obturador.
Identificação geográfica - Ative 
para usar a localização do seu 

•

•

•

-

-

-

•

•

•

•
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telefone no momento da foto. Tire 
fotos onde estiver e marque com a 
localização. Se você carregar fotos 
marcadas para um blog que suporta 
o Monitoramento geográfi co, você 
poderá ver as fotos exibidas em 
um mapa.  

Nota: Esta função só está disponível 
quando o GPS está ativo

Ocultar ícones -  Escolha entre 
ocultar os ícones da câmera manual 
ou automaticamente.
Restaurar - Restaura todas as con-
fi gurações da câmera.

•

•

Dica! Quando você sair do modo 
câmera todos os ajustes retornarão 
para seus padrões, exceto o ta-
manho da imagem e qualidade de 
imagem. Quaisquer confi gurações 
não-padrão deverão ser reconfi -
guradas, como tom de cor e ISO. 
Verifi que antes de tirar a sua pró-
xima foto.

Dica! O menu de confi gurações é 
sobreposto no visor, assim quando 
você muda a cor dos elementos 
da imagem ou qualidade, você 
verá uma previsão da mudança da 
imagem atrás do menu de confi gu-
rações.

Mudando o tamanho da imagem
Quanto mais pixels, maior o arquivo, o 
que signifi ca que os arquivos ocupam 
mais espaço de memória. Se você 
quiser armazenar mais fotos no seu 
telefone, você pode alterar a resolução 
para tornar os arquivos menores.  

Usando o visor, toque .  
Selecione Tamanho. 
Selecione o valor de pixel entre 
as seis opções: 5MB, 3MB, 2MB, 
1MB, ou VGA. 

1.
2.
3.
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Escolhendo o efeito de cor
Usando o visor, toque  no canto 
inferior esquerdo.  
Selecione Efeitos de cor. 
Existem dez opções de tom de cor: 
Normal, Preto e branco, Sépia, 
Negativo, Delineado, Relevo, Ver-
melho, Verde, Aqua e Solarizar. 
Uma vez feita à seleção, o menu de 
tom de cor pode ser fechado sele-
cionando a tecla . Sua câmera 
está pronta para tirar uma foto.  

1.

2.
3.

4.

Dica! Você poderá converter uma 
foto tirada colorida para preto e 
branco ou sépia, mas não poderá 
converter uma foto tirada em preto 
e branco ou sépia para colorida.

Visualizando suas fotos salvas
Você pode acessar suas fotos salvas a 
partir do modo câmera. Basta tocar  
e sua galeria aparecerá na tela.     
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Conhecendo as opções do modo câmera de vídeo

Voltar - Toque para sair da câmera 
de vídeo.

Começar a gravar

Galeria - Toque este ícone para 
ver a galeria.

Confi gurações - Toque este ícone para abrir o menu de confi gura-
ções.

Flash - Ativa ou desativa o fl ash.

Exposição - Permite ajustar a luminosidade do vídeo.

Zoom - Aumente ou diminua o zoom.

Dica! Quando a opção Ocultar ícones estiver confi gurada em Manual, 
você pode fechar todas as opções tocando uma vez na tela, e para voltar a 
ver as opções, toque novamente na tela
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Gravando um vídeo rápido
Pressione e segure a tecla da 
câmera no lado direito do telefone. 
Então troque para . 
O visor da câmera de vídeo apare-
cerá na tela. 
Segurando o telefone na horizontal 
aponte as lentes em direção ao 
objeto do vídeo. 
Pressione o botão de captura uma 
vez e comece a gravar. 
Rec aparecerá na tela com um 
temporizador mostrando a duração 
do vídeo.  
Toque  na tela para parar de 
gravar.

Depois de gravar o vídeo
Uma imagem representando seu vídeo 
aparecerá na tela. Será mostrado na 
tela quatro ícones do lado direito.

Enviar  Toque para enviar o vídeo como 
MMS ou e-mail, ou para publicar seu 
vídeo no YouTube.
Nota: Um custo adicional pode ocorrer 
quando um MMS é baixado estando 
em roaming.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Reprod.  Toque para reproduzir o vídeo.
Renom.  Toque para editar o nome do 

vídeo. 
Editar  Toque para editar o vídeo.

 Toque para voltar ao menu an-
terior.

 Toque para apagar o vídeo que 
acabou de fazer, e confi rme tocando 
em OK.

 Toque para gravar outro vídeo 
imediatamente. Seu vídeo atual será 
salvo. 

 Toque para ir para galeria de vídeos 
salvos.

Ajustando a exposição
A exposição define as diferenças 
entre as áreas claras e escuras numa 
imagem.

Toque .
Deslize o indicador de contraste 

em direção a  para uma menor 
exposição e imagem menos nítida 

ou a  para uma maior exposição 
e uma imagem mais nítida.

1.
2.
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Usando as confi gurações 
avançadas
No modo câmera de vídeo, toque na 
tela e em seguida no ícone de confi -
gurações para abrir todas as opções 
avançadas de confi guração.
Você pode ajustar as confi gurações 
da câmera de vídeo deslizando o cír-
culo. Após selecionar a opção, toque 
o botão .

Tamanho - Mude o tamanho do 
vídeo para economizar espaço de 
memória.
Cena - Escolha entre o modo Nor-
mal ou Noite.
Efeitos de cor - Escolha um tom de 
cor para usar de acordo com sua 
preferência.
Balanço de brancos - O equilíbrio 
branco permite ajustar a imagem de 
acordo com o ambiente: Automá-
tico, Incandescente, Luz do dia, 
Fluorescente ou Nublado.
Duração - Defi na a duração limite do 
seu vídeo. Escolha entre Normal e 
MMS para limitar o tamanho máximo 
a ser enviado como MMS.

•

•

•

•

•

Voz - Escolha Mudo para gravar um 
vídeo sem som.
Ocultar ícones - Selecione se 
deseja esconder os ícones no 
menu da câmera automática ou 
manualmente.
Restaurar - Restaura todas as confi -
gurações da câmera de vídeo.

Mudando o tamanho do vídeo
Quanto mais pixels, maior o arquivo, 
o que signifi ca que os arquivos ocu-
pam mais espaço da memória. Se 
você desejar armazenar mais vídeos 
no seu telefone, você pode alterar 
a resolução do vídeo para tornar os 
arquivos menores.  

Usando o visor, toque .  
Selecione Tamanho a partir do 
menu Confi gurações. 
Selecione entre 320x240 ou 
176x144 . 

•

•

•

1.
2.

3.

Dica! Se você escolher a duração 
MMS, escolhendo uma resolução 
de baixa qualidade permitirá que 
você grave um vídeo mais longo.
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Toque no botão  para voltar 
ao visor.

Escolhendo um efeito de cor
Usando o visor, toque  no canto 
esquerdo. 
Selecione Efeitos de cor a partir do 
menu Confi gurações. 
Existem opções de tom de cor: 
Normal, Preto e branco, Sépia, 
Negativo, Delineado, Relevo, Ver-
melho, Verde, Aqua, Solarizar. 
Toque o tom de cor que quer usar.

4.

1.

2.

3.

4.

Assistindo aos seus vídeos 
salvos

Usando o visor, toque . 
Sua galeria aparecerá na tela. 
Toque uma vez no vídeo para apa-
recer na frente da galeria. A repro-
dução iniciará automaticamente.

1.
2.
3.

Dica! Você poderá mudar o vídeo 
colorido para preto e branco ou 
sépia, mas não poderá mudar um 
vídeo em preto e branco ou sépia 
para colorido.
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Vendo suas fotos e vídeos
Toque  na tela de visualização 
da câmera. 
Sua galeria aparecerá na tela. 
Toque o vídeo ou foto para abrir 
por completo.

Usando o zoom enquanto 
visualiza uma foto
Quando estiver vizualizando fotos ou 
vídeos, você pode diminuir ou aumen-

tar o zoom tocando .

Ajustando o volume enquanto 
assiste a um vídeo
Para ajustar o volume de um vídeo 
enquanto está assistindo, use as teclas 
de volume na lateral do telefone.

1.

2.
3.

Confi gurando uma foto como 
papel de parede

Pressione e segure a foto que dese-
ja defi nir como papel de parede, em 
seguida selecione no menu pop-up 
a opção Defi nir como.

Editando suas fotos
Você pode fazer várias coisas legais 
com suas fotos como mudá-las, 
adicionar efeitos a elas entre outras 
opções.

Pressione e segure a foto que dese-
ja editar, em seguida selecione no 
menu pop-up a opção Editar.
Toque Editar para alterar sua foto:
 Girar e Inverter - Gire ou mude o 

lado da sua foto para alterar a visuali-
zação ou uma melhor visão.

 Recortar - Escolha uma área 
quadrada ou um círculo de recorte e 
mova seu dedo através da tela para a 
área selecionada.

 Sintonização - Ajuste uma foto 
tirada usando cores automáticas, 
brilho etc.

1.

1.

2.

Dica! Arraste para a esquerda ou 
direita para ver outras fotos ou ví-
deos.
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 Efeito - Aplique as opções de 
efeito em uma foto. 

 Moldura - Adicione molduras 
numa foto. 

 Texto - Adicione texto a uma 
imagem. 

 Clipart - Adicione alguns cliparts 
na foto.

 Painel de desenho - Desenhe 
algo na sua foto à mão livre. Selecio-
ne a espessura da linha a partir das 
quatro opções, então escolha a cor 
que deseja usar. 

 Selo - Decore sua foto com ca-
rimbos. Escolha entre os diferentes 
carimbos e toque na sua foto onde 
desejar colocá-los. 

 Redimensionar - Redimensione 
a sua foto. 

 Salvar - Salve as mudanças que 
fez nas fotos.

 Apague o que editou na sua foto. 

Girando sua foto

 Escolha rotacionar para a 
esquerda. 

 Escolha rotacionar para a 
direita. 

 Escolha inverter verticalmente. 

 Escolha inverter horizontal-
mente.  

Adicionando texto a foto

Na tela de edição, toque .  
Selecione a cor do texto e escolha 
uma das formas de balão.  
Digite seu texto usando o teclado 
e toque OK.  
Mova o texto tocando e deslizando-
o para onde quiser.

Adicionando um efeito a foto
Na tela de edição, toque . 
Você pode aplicar qualquer uma 
das várias opções na foto. 
Para desfazer um efeito basta 

tocar .  

1.

2.

3.

4.

1.
2.

3.

4.

1.
2.

3.
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Recortando uma foto
Na tela de edição, toque . 
Escolha a forma que quer usar para 
recortar a foto. 
Arraste a caixa sobre a área que 
pretende recortar. A parte seleciona-
da será movida arrastando-a. 
Quando terminar sua seleção, 
pressione a tecla Confi rme.  

Ajustando sua foto
Na tela de edição, toque .  

Use a barra de ferramentas para 
ajustar suas fotos, ajeitando-as como 
quiser.  

 Escolha confi gurar os ajustes 
automaticamente. 

 Escolha para comparar Antes 
e Depois do ajuste. 

 Ajuste o brilho e o contraste 
da foto. 

 Escolha para ajustar o Realce 
e as Sombras. 

 Altere o equilíbrio das cores 
da sua foto. 

1.
2.

3.

4.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

 Escolha para ajustar a satura-
ção da sua foto. 

 Ajuste a nitidez da sua foto. 
 Retira os ruidos da imagem.

Adicionando moldura 
Na tela de edição, toque .  
Toque  ou  para escolher a 
moldura. 
Toque  para ver as molduras 
disponíveis.  

Adicionando clipart 
Toque  na tela de edição. 
Toque  e selecione um clipart.  
Ajuste o tamanho do clipart. 
Você pode girar o clipart usando 

, .  

Usando o Painel de desenho
Toque  na tela de edição. 
Toque  e selecione uma forma. 
Também defi na a cor e espessura. 
Você pode apagar o desenho que 

adicionou usando .  

6.

7.
8.

1.
2.

3.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
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Redimensionando 
Toque  na tela de edição. 
Deslize a barra para redimensionar 
a foto.  

Editando seus vídeos
As características de edição do ví-
deo estão disponíveis para os tipos 
MPEG4.

Cortando a duração do vídeo

Toque Editar e escolha . 

Toque  e defi na os novos pontos 

de início e término tocando  
novamente. 
Toque OK.  

Adicionando um subtítulo 
Pressione e segure o vídeo que 
deseja editar.

Toque Editar e selecione  para 
inserir subtítulos no vídeo. 

Toque  e pause a gravação 
para defi nir o ponto onde o texto 
aparecerá. 

1.
2.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Toque Iniciar legendas e escolha 
os estilos do texto. Digite seu texto 
usando o teclado e selecione OK. 
Toque na área da tela que quer que 
o texto apareça e toque OK.  
Repita estes passos para adicionar 
mais textos.

Adicionando edição de efeito
Pressione e segure o vídeo que 
deseja editar.
Toque Editar e selecione . 
Selecione um efeito que quer adi-
cionar na foto.  

Capturar quadro 
Você pode capturar uma imagem a 
partir do vídeo. 

Pressione e segure o vídeo que 
deseja editar.

Toque Editar e selecione .  

Reproduza o vídeo e toque  para 
capturar a cena que quer enquanto 
o vídeo está rodando. 
O quadro é salvo no telefone como 
uma imagem estática de arquivo.   

4.

5.

6.

1.

2.
3.

1.

2.

3.

4.
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Adicionando uma dublagem ao 
seu vídeo

Pressione e segure o vídeo que 
deseja editar.

Toque Editar e escolha .  
Toque  e a pasta Meus sons 
abrirá. Escolha a trilha que quer 
adicionar ao seu vídeo. 
 A trilha original de áudio em seu 
vídeo será apagada. 
Substitua o arquivo existente ou 
salve como um novo arquivo.  
Ou você pode gravar um novo 
arquivo e inserir uma dublagem ao 

vivo tocando . 
Toque OK para salvar a dublagem 
atual.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
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Você pode armazenar arquivos mul-
timídia na memória de seu telefone, 
assim você tem um fácil acesso a 
todas as suas fotos, sons, vídeos e 
jogos. 

Para acessar o menu, toque  
selecione Galeria a partir da aba 
Multimídia. Você pode abrir a lista de 
pastas que armazena todos os seus 
arquivos multimídia.

Existem cinco barras de catálogo 
como abaixo. 

 Tudo: Mostra todas as suas fotos 
e vídeos. 

 Favoritos: Para selecionar um 
arquivo como favorito após selecio-
na-lo toque no ícone  para marcar 
o arquivo como favorito, as imagens 
selecionadas como favoritos serão 

apresentadas no catálogo Favoritos.  

 Vídeo: Mostra todos os seus 
vídeos. 

 Identif.: Como a barra de favori-
tos, você pode marcar algumas fotos 
para mostrar as suas fotos e os vídeos 
marcados. 

 Pessoas: A partir da câmera, se 
você defi nir Confi gurações > Rosto 
> Acompanhamento e tirar uma foto, 
irá para o catálogo de pessoas. 

Opções para imagens
Mantenha pressionada uma foto para 
verifi car as opções disponíveis.

Enviando uma foto
Para enviar uma foto mantenha 
pressionado o ícone da imagem 
que quer enviar.
Selecione Anexar. Escolha entre 
Mensagem ou E-mail.
Se você escolher Mensagem ou E-
mail, sua foto será anexada à men-
sagem e você poderá escrever e 
enviar a mensagem normalmente.

1.

2.

3.

Nota: Assegure-se de que o cartão 
de memória esteja instalado no te-
lefone para salvar a foto e ter aces-
so a todas as suas imagens. Sem o 
cartão de memória, o telefone não 
mostrará nenhuma foto ou vídeo. 
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Enviando um vídeo
Para enviar uma foto mantenha 
pressionado o ícone do vídeo que 
quer enviar.
Selecione Anexar. Escolha entre 
Mensagem ou E-mail.
Se você escolher Mensagem ou 
E-mail, seu vídeo será anexado à 
mensagem e você poderá escrever 
e enviá-la normalmente.

Usando uma imagem
Você pode escolher imagens para 
usar como papel de parede ou para 
identifi car quem está ligando.

Mantenha pressionada a foto e 
selecione Defi nir como.  
Escolha entre defi nir como Papel de 
parede ou ID da Foto.

Criando uma apresentação de 
slides 
Se você quer ver todas as imagens 
em seu telefone, você pode criar uma 
apresentação de slides para não ter 
que abrir e fechar cada imagem indi-
vidualmente.

1.

2.

3.

1.

2.

Mantenha pressionada uma foto 
e selecione Apresentação de 
slides.

Visualizando sua foto
Você pode conferir os detalhes de in-
formações da foto como Nome, Data, 
Hora, Resolução, Tamanho, Tipo, 
Tag e Localização. 

Mantenha pressionada a foto e 
selecione Detalhes.  

Mídia Player 
A pasta de Mídia Player mostra uma 
lista de vídeos que você baixou ou 
gravou no seu telefone. 

Assistindo a um vídeo 
Selecione Mídia Player na aba 
Multimídia. 
Selecione o vídeo que deseja 
reproduzir.

Pressione a tecla Menu e selecione 
Música. Você pode tocar músicas, 
classifi car canções por álbuns e artis-
tas ou criar uma lista de reprodução.

1.

1.

1.

2.
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Defi nindo um toque
Existem três opções.  

Toque e segure um arquivo de músi-
ca e selecione Usar como toque.
Grave uma nota de voz usando 
o gravador de voz e defi na como 
toque. 
Selecione Confi gurações > Som e 
tela > Toque do telefone.

Editor de vídeo 
Toque  então selecione Editor 
de vídeo.  

Storyboard 
 Defi nir BGM - Adicione músicas 

ao Storyboard. 

 Importar arquivos - Adicione  
arquivos de mídia ao storyboard. 
Você pode adicionar até 32 arquivos 
de mídia. 

 Gerenciador de corte - Es-
colha para gerenciar os arquivos 
de mídia adicionados, quando não 
houver arquivos de mídia, o botão 
estará desabilitado.  

1.

2.

3.

1.

1.

2.

3.

 Pré-visualizar - Visualize o 
arquivo de vídeo que você fez. 

 Salvar - Salva o arquivo de 
vídeo que você fez. 

 Adicionar texto - Escolha para 
adicionar um texto ao storyboard. 

Storyboard | Selecionar mídia

 - Toque para marcar todos os 
arquivos, mas o máximo são 32 
arquivos.  

 - Toque para desmarcar todos os 
arquivos.  
25/32 – Mostra o número de arquivos 
selecionados. 

 - Toque para avançar para o pró-
ximo passo.  

4.

5.

6.
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Filme musical
Deslize para a esquerda e direita 
para verifi car os vários estilos. Para 
Filme musical, você pode selecionar 
somente fotos. 

Filme musical | Selecionar estilo

Experimente assistir aos seus filmes no estilo 
clássico antigo, que reproduz cada cena clássic...

Filme antigoFilme antigo

 - Volte para a tela do editor do 
vídeo. 

 - Pré-visualize o estilo. 
 - Toque para selecionar fotos. 

Após selecionar as fotos, toque  
e proceda para o próximo passo. 
 - Toque para alternar para o modo 

aleatório. 
 - Toque para alternar para o modo 

original. 

1.

2.

 - Toque para alternar para o modo 
de exibição. 

Toque  para selecionar todas as 
fotos e toque . 
Selecione a música e defi na se será 
a música de fundo. 
Adicione o título ao fi lme usando o 
teclado qwerty e salve-o. 
Toque  para rodar o arquivo 
completo de vídeo. 
Toque  para salvar o arquivo de 
vídeo feito.

Corte aut. 
Existem três tipos de estilos de mode-
los, Retrato, Paisagem e Objeto em 
movimento. 

Toque  e selecione um vídeo. Vá 
para o próximo passo. 
Toque  para prever o arquivo 
de vídeo. 
Toque  para salvar o arquivo

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.
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Transferindo arquivos usando 
armazenamento massivo via 
USB
Para transferir arquivo usando 
UMS: 

Conecte o GW620f ao PC usando 
o cabo USB. 
Escolha Confi gurações > Cartão 
SD e armazenamento do telefone 
> Arm. em massa. 
Arraste a barra de estado e toque 
o ícone USB. 
Escolha Montar. 
Você pode verifi car o conteúdo de 
armazenamento massivo a partir do 
PC e transferir arquivos.  

Nota: Você precisa instalar primeiro 
cartão SD. Sem o cartão SD, você 
não poderá usar o armazenamento 
massivo via USB. 
 
Música
Seu LG GW620f tem um reprodutor de 
música interno que permite que você 
ouça todas as suas músicas favoritas. 

1.

2.

3.

4.
5.

Para acessar o reprodutor de música, 
toque  no menu Multimídia. A partir 
daqui, você pode acessar inúmeras 
pastas:

Artistas - Visualize a sua coleção de 
músicas por artistas.
Álbuns - Visualize a sua coleção de 
músicas por álbuns.
Músicas  - Contém todas as músicas 
que você tem no seu telefone.
Listas - Contém todas listas de 
reprodução que você salvou.

Tocando uma música
Selecione Música no menu Mul-
timídia.
Toque Músicas.
Selecione a música que quer to-
car.
Toque  para pausar a música.
Toque  para pular para a próxima 
música.
Toque  para voltar para o início 
da música. Toque  novamente 
para voltar para a música anterior.

•

•

•

•

1.

2.
3.

4.
5.

6.
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Para mudar o volume enquanto escuta 
a música, pressione a tecla de volume 
para cima ou para baixo no lado es-
querdo do telefone.

Nota: O GW620 suporta a reprodução 
simultânea de diferentes conteúdos de 
sons (Ex: Rádio FM e músicas arma-
zenadas em memória). É importante 
notar que se for selecionado mais de 
um conteúdo ao mesmo tempo, o som 
emitido pelo terminal será a mistura 
dos conteúdos. Para que isso não 
ocorra basta interromper o conteúdo 
indesejado mantendo apenas uma 
fonte de reprodução de áudio.

Criando uma lista de 
reprodução
Você pode criar sua própria lista de 
reprodução escolhendo uma sele-
ção de músicas a partir da pasta de 
Músicas.  

Selecione Música a partir da aba 
Multimídia. 
Toque Músicas. 
Toque e segure a música que dese-

1.

2.
3.

ja incluir na lista de reprodução.
Selecione Adic. à lista de Reprod. 
e escolha em qual lista adicionar a 
música selecionada ou crie uma 
nova lista.

Usando o rádio
Seu LG GW620f tem um rádio FM 
interno assim você pode sintonizar 
suas estações favoritas.
  

Nota: Você precisa conectar seu fone 
de ouvido para ouvir o rádio. Insira-o 
na entrada de fone de ouvido.

Volume

85 90 95 100 105 110

87.5 MHz

VolumeDefinir como
canal

9.99

Rádio FM

4.
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Buscando por estações
Você pode sintonizar seu telefone nas 
estações de rádio buscando-as ma-
nual ou automaticamente. Elas serão 
salvas no número de canal específi co, 
assim você não precisará manter a 
sintonização. Você pode armazenar 
até 48 canais em seu telefone.

Para sintonizar automaticamente 
Selecione Rádio FM. 
Pressione a tecla Menu. 
Toque Busca automática então 
OK. 
As estações encontradas serão 
automaticamente alocadas a um  
número de canal no seu telefone. 
Selecione Defi nir, Pular e Parar.  

Nota: Você também pode sintonizar 
uma estação girando o botão mostrado 
na tela do rádio.

Restaurando os canais
Selecione Rádio FM no menu Mul-
timídia e pressione Menu.
Escolha Restaurar estação para 

1.
2.
3.

1.

2.

Dica! Para melhorar a recepção do 
rádio, estique o cabo do fone de 
ouvido, que funciona como antena 
de rádio. 

Aviso! Se você conectar o fone de 
ouvido não feito especifi camente 
para o telefone, pode haver interfe-
rência na recepção do rádio

restaurar o canal atual ou escolha 
Restaurar todas estações para 
restaurar todos os canais. Se você 
restaurar todos os canais, cada 
canal voltará à freqüência inicial 
de 87.5 Mhz. 
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Confi gurando seu alarme
Selecione Alarme no menu Uti-
litários.
Se você desejar adicionar um novo 
alarme, toque Adicionar alarme. 
Existem alguns alarmes pré-de-
fi nidos, você pode ativar um deles. 
Toque para ligar o alarme e defi na 
a hora que deseja que o alarme 
toque. Depois de definir a hora, 
o GW620f permitirá saber quanto 
tempo falta para o alarme começar 
a tocar. 
Escolha um toque e escolha Repe-
tir se você quer defi nir a repetição. 
Os ícones indicam o dia da semana 
que você selecionou. 
Você pode nomear o alarme esco-
lhendo Título. 
Quando o alarme tocar você pode 
ativar o modo soneca por 10 minu-
tos ou desligá-lo. 
Toque  e volte para a primeira 
tela do alarme. 
Toque o relógio na tela, e você verá 
diferentes tipos de relógio. Você 
pode escolher um deles. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Você pode apagar todos os alar-
mes.

Gravador de voz
Use seu gravador de voz para gravar 
mensagens de voz ou outros arquivos 
de áudio.

Gravando um som ou voz
Toque Gravador de voz no menu 
Utilitários.
Toque Gravar. 
Toque  para começar a gravar. 
Toque  para terminar de gravar. 

Gravador de voz

[Normal] 23:49:59 disponível

Pressione Gravar

Toque Usar como para defi nir como 
toque do telefone. 

9.

1.

2.
3.
4.

5.
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Enviando a gravação de voz
Uma vez terminada a gravação, 
toque Compartilhar.
A gravação será anexada à men-
sagem e você poderá escrever e 
enviá-la normalmente.

Usando a calculadora
Selecione Calculadora.
Toque o teclado numérico para 
digitar os números.
Para cálculos simples, toque a 
função solicitada (+, -, x, /) seguido 
por =.
Para cálculos mais complexos, 
pressione a tecla Menu, toque 
Painel avançado e escolha entre 
sin, cos, tan, ln, log, etc.

XLex Dicionário
O XLex é um dicionário que faz a 
tradução de palavras de inglês para 
português ou vice-versa. Para alternar 
entre os idiomas, toque na bandeira ao 
lado da caixa de pesquisa. É possível 
ouvir a pronúncia das palavras somen-
te para o idioma inglês.

1.

2.

1.
2.

3.

4.

QuickOffi ce
Este aplicativo permite gerenciar 
arquivos do Microsoft® Offi ce. Para 
maiores informações consulte o de-
senvolvedor.

Seleção de tema
Permite selecionar o tema padrão da 
tela inicial. Escolha entre Android Dom 
e LG Dom.
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Permite acessar páginas da internet 
de forma fácil e cômoda.

Acessando a internet
Selecione Internet no menu Co-
municação.
Você irá diretamente até a página 
inicial do navegador.

Nota: Um custo adicional poder ser 
cobrado quando conectar este serviço 
e baixar conteúdo. Verifi que as tarifas 
de dados com seu provedor de rede.

Usando a barra de ferramentas 
da web
Toque  para abrir a barra de ferra-
mentas. 

Toque  para atualizar a página 
da web. 
Toque  para avançar uma pá-
gina. 
Toque  para voltar uma página. 
Toque  para Favorito, Mais 
visitado e Histórico.
Toque  para abrir outro web site 
em uma nova janela. 

1.

2.

1.

2.

3.
4.

5.

Toque  para mudar as confi gura-
ções do navegador.  

Usando as opções
Pressione a tecla Menu para ver as 
opções. 

 Ir - Digite o endereço da web e vá 
para a página. 

 Sair - Feche o navegador.  
 Procurar na página - Marque 

todas as letras que você inseriu. 
 Selecionar texto - Toque e subli-

nhe as frases que quer copiar. Você 
pode colar cada caixa de entrada.  

 Downloads - Mostra o histórico de 
arquivos baixados. 

 Mais
Favoritos - Favorito, Mais visita-
do e Histórico.  
Descrição da janela - Mostra todas 
as janelas abertas.   
Informação da página - Mostra 
informações da página.  
Compartilhar página - Envia a pá-
gina por e-mail ou mensagem.
Confi gurações - Defi ne as confi -
gurações do navegador.

6.

•

•

•

•

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

Selecione Internet na aba Comu-
nicação. 
Selecione Menu, toque Mais e 
Favoritos. Ou pressione . Uma 
lista de seus favoritos aparecerá 
na tela. 
Selecione Adicionar favorito e di-
gite o nome para o favorito seguido 
pela URL. 
Pressione o botão Ok. Seus favo-
ritos agora aparecerão na lista de 
favoritos.
Para acessar o favorito, um sim-
ples toque no favorito então toque 
conectar. Você será conectado ao 
seu favorito.

1.

2.

3.

4.

5.

Mudando as confi gurações do 
navegador de web

Selecione Menu, toque Mais e Con-
fi gurações. Ou pressione . 
Você pode alterar as confi gurações 
de conteúdo da página.

Usando seu telefone como 
modem
Seu GW620f pode funcionar como um 
modem para seu PC, dando-lhe aces-
so a e-mail e Internet, mesmo quando 
você não estiver com o seu cabo USB 
por perto. Você pode fazer isso através 
do cabo USB ou Bluetooth.

1.

2.

renato.cunha
Retângulo
apagar
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Pressione  e selecione .  

Controles de rede sem fi o 
Aqui, você pode gerenciar o Wi-Fi e 
o Bluetooth. Também pode defi nir o 
modo avião e redes móveis.   

Wi-Fi - Defi na o Wi-Fi como ligado 
ou desligado. 
Confi gurações de Wi-Fi - Defi na a 
notifi cação de rede ou adicione uma 
rede Wi-Fi. 
Bluetooth - Defi na o Bluetooth como 
ligado ou desligado. 
Confi g. de Bluetooth - Você pode 
defi nir um nome para seu disposi-
tivo, torná-lo visível ou Procurar 
dispositivos.  
Redes móveis - Defi na as opções 
de Roaming de dados, Usar ape-
nas redes 2G, Operadoras de rede 
e Nomes de ponto de acesso. 
Modo avião - Desativa todas cone-
xões sem fi o. 

Nota: “A política Sleep Wi-Fi” não está 
incluída. Quando o telefone vai para a 

•

•

•

•

•

•

tela de bloqueio, o Wi-Fi é desligado. 
Quando a tela estiver ligada, isto 
também o liga automaticamente para 
reduzir o consumo de energia. Mas, se 
algum aplicativo receber algum dado 
através do Wi-Fi, o mesmo não será 
desligado mesmo depois que a tela 
estiver bloqueada.  

Confi g. de chamada 
Confi gura correio de voz e defi ne ou-
tras confi gurações de chamadas. 

Som e tela 
Modo silencioso - Todos os sons 
exceto multimídia e alarmes serão 
silenciados.  
Volume de toque - Defi na o volume 
para chamadas recebidas e outras 
notifi cações. 
Volume multimídia - Defi na o volu-
me para músicas e vídeos.  
Toque do telefone - Defi na o toque 
da chamada de entrada pré-de-
fi nido. 
Vibração do telefone - Defi na vibra-
ção para as chamadas recebidas.  

•

•

•

•

•
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CONFIGURAÇÕES
Toque de notifi cação - Defi na o 
toque de notifi cação padrão. 
Tons de toque audíveis - Conjunto 
de tons ao ulitizar o teclado. 
Seleção audível - Defina o som 
quando você faz a seleção de tela. 
Vibração de retorno - Vibrar ao 
tocar a tela. 
Notif. do cartão SD - Desabilite os 
sons de notifi cação do cartão SD.  

Confi g. da tela
Orientação - Muda de orientação 
automaticamente quando rodar o 
aparelho.

Animação - Mostra animação ao 
abrir e fechar janelas.
Sensor de luminosidade - Liga ou 
desliga o sensor de luminosidade.
Brilho - Ajusta o brilho da tela.
Limite de tempo de tela - Ajusta o 
atraso antes do desligamento auto-
matico da tela.

Sincronização de dados 
Selecione quais aplicativos serão 
sincronizados. 

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Segurança e localização 
Minhas fontes de localização. 

Utilizar redes sem fi os - Consulte 
as localizações utilizando rede 
sem fi o. 
Ativar satélites GPS - Confi gura-
ção padrão para localizar ao nível 
da rua. 

Padrão de desbloqueio de tela
Proteja o seu telefone de uso não 
autorizado criando um padrão pessoal 
de desbloqueio de tela.

Bloqueio do cartão SIM
Confi gure o bloqueio do cartão SIM ou 
alterar o PIN do SIM. 

Senhas visíveis
Mostra a senha ao escrever.

Aplicativos 
Você pode gerenciar os aplicativos e 
criar atalhos de inicialização rápida. 

Fontes desconhecidas - Permite a 
instalação de aplicações não relacio-

•

•

•



79

CONFIGURAÇÕES
C

onfi gurações

nadas com o Market. 
Início rápido - Defi na os atalhos 
de teclado para iniciar aplicativos. 
Escolha a seleção padrão de aber-
tura rápida e defi na outros avanços 
rápidos. 
Gerenciar aplicativos - Gerencie e 
remova aplicativos instalados. 
Desenvolvimento - Defi na opções 
para desenvolvimento de aplicativos 
como Depuração de USB, Perma-
necer ativo e Permitir localizações 
fi ctícias. 

Cartão SD e Armazenamento 
do telefone

Modo de conexão USB - Somente 
para armazenamento em massa.  
Cartão SD - Verifica o Espaço 
total, Espaço disponível, permite 
Desativar o cartão SD e Formatar 
o cartão SD.
Armazenamento interno do tele-
fone - Verifi que o espaço disponí-
vel. Utiliza também para restaurar 
as configurações de fábrica do 
telefone.

•

•

•

•

•

•

Data e hora 
Defi na formato de data, hora e fuso 
horário. 

Localidade e texto
Defi na o idioma, região e confi g. de 
texto.

Sobre o telefone 
Veja as informações legais e verifi que 
o estado do telefone e a sua versão 
do software.  

Registro DivX VOD 
Você precisa registrar seu dispositivo 
para reproduzir vídeos DivX protegi-
dos. Por favor, visite http://vod.divx.
com para registrar.  
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WI-FI
O Gerenciador de conexão sem fi o 
permite gerenciar a Internet Wi-fi  no 
seu dispositivo. Permite que o telefone 
se conecte a uma rede local sem fi o, ou 
acesse a internet sem fi o. Wi-Fi é mais 
rápido e tem um maior alcance que a 
tecnologia sem fi o Bluetooth.

Conectando a uma rede Wi-Fi
Selecione Controles de rede sem 
fi o no menu Confi gurações.
Ligue o Wi-Fi.
Se o seu prestador de serviços ou 
administrador de rede Wi-Fi defi nir 
criptografi a para segurança da rede, 
preencha a chave de acesso na 
janela pop-up. Se a criptografi a não 
estiver defi nida, esta janela pop-up 
não será mostrada. Você pode 
obter a chave com o seu prestador 
de serviços ou administrador de 
rede Wi-Fi.

1.

2.
3.
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cessórios

Há diversos acessórios para o seu telefone celular. Você pode selecionar es-
tas opções de acordo com suas necessidades de comunicação pessoal.

Adaptador de viagem

Nota:
• Sempre utilize acessórios originais LG.
• A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua 

garantia.

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

Fone de ouvido estéreo

Bateria

Cabo de dados

Adaptadores compatíveis: 
STA-U12MR, STA-U12WR, STA-
U12BR, STA-U12MS e STA-U12BS. Bateria compatível: LGIP-400N
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TERMO DE GARANTIA LIMITADA
A LG fornece garantia limitada para 
o Produto adquirido, juntamente com 
seus acessórios.

A garantia ora fornecida aplica-se 
somente aos produtos adquiridos no 
Brasil, dentro dos seguintes prazos, 
contados a partir da aquisição do 
produto:

1) 90 (noventa) dias, conforme a 
legislação brasileira voltada ao 
consumidor.

2) Adicionalmente à garantia legal, a 
LG concede mais:
a. 270 (duzentos e setenta) dias 

para o aparelho celular;
b. 270 (duzentos e setenta) dias 

para carregadores de bateria; 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-
tural do produto, incluindo carcaça, 
teclado, lentes, displays e demais 
componentes;
Danos decorrentes do uso indevi-
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-
tendido como, mas não se limitando 
a, manipulação equivocada, riscos, 
quedas, acidentes, derramamento 
de líquidos e/ou alimentos, expo-

1.

2.

3.
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sição à umidade ou a condições 
climáticas extremas, corrosão e 
oxidação no produto ou seus com-
ponentes;
Produtos que apresentem o nú-
mero de série ilegível, raspado, 
danifi cado, apagado, alterado e/ou 
retirado;
Alterações, modifi cações e/ou re-
paros realizados por terceiros que 
não são ofi cialmente credenciados 
pela LG como Assistência Técnica 
Autorizada;
Produtos que não apresentem 
peças e/ou componentes originais 
da LG;
Produtos e componentes que te-
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-
duto pelo embarque de conteúdo 
não autorizado, confi gurações não 
autorizadas, vírus ocasionados 
pelo acesso a sites da internet, 
entre outros.

4.

5.

6.

7.

8.

 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.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS LG GW620f

HOMOLOGAÇÃO ANATEL
Este produto está homologado pela 
Anatel, de acordo com os procedimentos 
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 
elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de 
radiofreqüência de acordo com a Resolução 
n˚. 303/2002.

Potência Máxima de Transmissão: 2,104W
(GSM 850MHz), 1,656W (GPRS 850MHz), 
0,474W (EDGE 850MHz), 0,203W (WCDMA/
HSDPA 850MHz), 2,506W (GSM 900MHz), 
1,73W (GPRS 900MHz), 0,493W (EDGE 
900MHz), 0,948W (GSM 1800MHz), 0,94W 
(GPRS1800MHz), 0,422W (EDGE 1800MHz), 
0,991W (GSM 1900MHz), 0,836W (GPRS 
1900MHz), 0,378W (EDGE 1900MHz), 0,2W 
(WCDMA/HSDPA 2100MHz), 0,002992W 
(Bluetooth), 0,004477W (Bluetooth+EDR), 
0,0763W (DSSS 802.11b), 0,0306W (OFDM 
802.11g).
Taxa de Absorção Específi  ca (SAR):
GSM 850MHz: 0,37 W/Kg
GSM 900MHz: 0,64 W/Kg
GSM 1800MHz: 0,25 W/Kg
GSM 1900MHz: 0,27 W/Kg
WCDMA 850MHz: 0,31 W/Kg
WCDMA 2100MHz: 0,46 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.”

Nome Técnico: LG GW620f.
Terminal GSM quad-band:

850/900/1800/1900 MHz

WCDMA dual-band:

850/2100 MHz

Medidas: 109x54x16mm

Peso: 139,86 g.

Nota: Os tempos de espera e de con-
versação são os resultados da medição 
no laboratório da nossa companhia de 
acordo com o ambiente, mas podem 
ser diferentes dos do manual do usuário 
dependendo da forma de uso.

(01) 0789329973564-6

2129-09-1003
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ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics de 
São Paulo Ltda
C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55 
I.E.: 688 134 332 111
Av. D. Pedro I, W7777-Área Industrial 
de Piracangágua ll -CEP 12091-000 
-Taubaté - SP - Brasil

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

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
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REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS
Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais 
próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.


