
LG Collect: Sistema de Coleta de Aparelhos 
Para Reparo na Rede de Assistência Técnica da LG

Como usar o LG Collect?

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

Áreas metropolitanas: 4004-5400
Demais localidades: 0800 707 5454
*Somente chamadas originadas de telefone fixo.

2. Ao atender a ligação, nosso atendente solicitará os dados do usuário, do 
respectivo aparelho e do defeito apresentado.

postagem (e-ticket) e o prazo para a postagem do produto em uma agência dos Correios.
3. De posse das informações acima, nosso atendente fornecerá o número da autorização de

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.

4. Após a coleta ser efetuada, o aparelho será encaminhado para a Assistência 
Técnica LG mais próxima, para realizar o devido reparo.

5. Assim que o serviço for concluído, o aparelho será enviado à residência do
usuário por meio de Sedex, da ECT.

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





GT540
MANUAL DO USUÁRIO

Este documento é o Manual do Usuário do telefone 
GT540. Todos os direitos estão reservados para a 
LG Electronics. A distribuição, cópia e modificação 
deste documento sem o consentimento da LG 
Electronics estão proibidas.
Este telefone não é recomendado para pessoas
com deficiência visual devido a tela sensível ao
toque.

Como dispensar seu aparelho antigo
1. Quando o símbolo de reciclagem estiver impresso em 
um produto ou sua embalagem, significa que ele está 
coberto pela Diretriz Européia 2002/96/EC.
2.  Todos os aparelhos eletroeletrônicos devem ser dispen-
sados separadamente do lixo comum em locais destinados 
e designados pelo governo e/ou autoridades locais.
3. A maneira correta para dispensar seu aparelho antigo 
irá evitar graves conseqüências ao meio ambiente e para a 
saúde humana.
4. Para maiores detalhes, por favor entre em contato 
com as autoridades locais ou a loja onde você adquiriu o 
produto. 
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INTRODUÇÃO
Introdução

INTRODUÇÃO
Parabéns pela compra do avançado 
e compacto  GT540, um aparelho 
projetado para operar com a 
mais nova tecnologia digital de 
comunicação móvel.

Este manual do 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 
modificações 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
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CUIDADOS GERAIS
EXPOSIÇÃO À ENERGIA DE RADIOFREQÜÊNCIA

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na 
posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 
cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clipe de 
cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter me-
tal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do 
seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo 
requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão 
do arquivo de dados ou mensagens podem sofrer atraso até que uma co-
nexão esteja disponível.

Assegure-se de que as instruções de distância acima especificadas serão
seguida até a conclusão da transmissão.

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

CUIDADOS COM A BATERIA

Nunca utilize outra bateria que não a especificada pela LG para este 
produto, pois o uso de uma bateria não especificada poderá causar 
danos à mesma, ao telefone ou até mesmo ocasionar explosão. 

Não é necessário descarregar completamente a bateria antes de 
recarregá-la. Esta bateria é composta por íons de Lítio e ao contrário 
de outros tipos de baterias, não há o efeito memória, o que poderia 
prejudicar seu desempenho.

Recarregue a bateria se ela não foi usada por um longo período de 
tempo, para assegurar um bom desempenho e máximo uso.

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

Não desmonte, incinere, provoque curto-circuito ou coloque uma 
bateria na boca.

Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos (utilize um pano 
seco).

Substitua a bateria quando ela não apresentar um desempenho 
satisfatório. A bateria pode ser carregada centenas de vezes até 
que precise ser substituída. Sua vida útil irá variar conforme as 
condições de utilização e ambiente.

Iluminação sempre ligada, procura por serviço, WAP, transmissão 
de dados e sincronização, afetam os tempos de espera e conver-
sação da bateria.

Evite que os contatos metálicos da bateria encostem em objetos 
de metal.
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CUIDADOS GERAIS
C
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DESCARTANDO A BATERIA

Deve-se reciclar ou descartar a bateria de modo adequado.   

Não descarte sua bateria incinerando-a ou jogando-a em locais com 
materiais tóxicos ou líquidos inflamáveis.

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 fica baixo, o número de 
barras diminui e é exibida uma mensagem de bateria fraca. Se o 
nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará 
automaticamente e qualquer função em andamento não será salva 
(armazenada).

Totalmente 
carregada

Totalmente 
descarregada
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CUIDADOS GERAIS
PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)

Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com 
tensão de 110 V ou 220 V.

Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros 
tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.

Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições 
normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), 
destina-se somente à utilização em ambiente fechado.

Não exponha o carregador (adaptador) diretamente à luz solar, nem 
o use em um local com alto nível de umidade, como o banheiro. 

Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade 
para evitar choques elétricos ou fogo.

Não utilize o telefone celular em áreas potencialmente explosivas, 
pois o telefone poderá gerar faíscas.

Não deixe seu telefone em locais sujeitos à poeira excessiva e 
mantenha o fio do carregador (adaptador) o mais longe possível 
de fontes de calor.
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CUIDADOS GERAIS
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PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)

Desconecte o carregador (adaptador) para a limpeza do telefone e 
do fio. A limpeza deve ser feita com uma flanela limpa e seca, sem 
qualquer tipo ou resíduo de produtos de limpeza.

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

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

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

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

CUIDADOS

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha 
este produto à umidade ou chuva. 

Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto 
vai fazer com que a bateria exploda.

Quando não estiver utilizando o seu telefone celular mantenha-o 
em um lugar seguro.

Somente pessoal autorizado deve reparar o telefone e seus 
acessórios. Instalações ou reparos deficientes podem causar 
acidentes e conseqüentemente anular a garantia.

Não utilize o telefone celular em áreas onde for proibido o seu uso. 
(Ex.: aviões, hospitais e postos de gasolina).

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.
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CUIDADOS GERAIS
C
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DICAS DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO

O seu telefone celular lhe dá a poderosa capacidade de se comuni-
car por voz em quase qualquer momento e lugar. Porém, importantes 
responsabilidades devem acompanhar o uso dos telefones celulares e 
devem ser de conhecimento dos usuários.  

Verifique as leis e regulamentos em vigor sobre o uso de telefones    
móveis nas áreas onde você normalmente dirige. Cumpra sempre    
essas leis. Preste muita atenção ao dirigir veículos - dirigir com 
segurança é a sua principal responsabilidade.

INDICAÇÃO DE DECIBÉIS

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 ouví-lo confortavelmente e sem distorções.
Também recomendamos evitar a exposição prolongada a ruídos 
muito altos.
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Aviso im
portante

AVISO IMPORTANTE
Verifique se os problemas encon-
trados em seu telefone estão des-
critos nesta seção, antes de levá-lo 
ao serviço autorizado ou ligar para 
um representante.

1. Memória do telefone
Quando o espaço disponível na 
memória do seu telefone for in-
ferior a 10%, o telefone ficará 
impossibilitado de receber novas 
mensagens. Disponibilize espaço 
na memória do telefone apagando 
alguns arquivos, tais como aplica-
ções ou mensagens.
Para gerenciar  aplicativos
1 Na tela inicial, toque a guia Apli-

cações e selecione Configura-
ções > Aplicativos > Gerenciar 
aplicativos.

2  Quando todos os aplicativos 
aparecerem, deslize e selecione 
a aplicação que deseja remover 
os dados.

2. Otimizando a duração da ba-
teria
Você pode prolongar a duração da 
bateria entre as recargas desativan-
do recursos não necessários. Você 
também pode monitorar como as 
aplicações e os recursos do sistema 
consomem a energia da bateria.
Para prolongar a duração da 
bateria
-  Desligue as comunicações por 

rádio que você não esteja uti-
lizando. Caso não esteja utili-
zando Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, 
utilize as configurações para 
desligá-los.

-  Reduza o brilho da tela e defina 
um menor tempo de iluminação 
da tela.

-  Se não for necessário, desative 
a sincronização automática para 
o Gmail, Calendário, Contatos e 
outras aplicações.

-  Alguns aplicativos baixados po-
dem causar diminuição na du-
ração da bateria. Você precisará 
remover os aplicativos e todos 
os dados de configurações conti-
dos no aparelho.
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Para verificar o nível de carga da 
bateria
1 Na tela inicial, toque a guia 

Aplicações e selecione Confi-
gurações > Sobre o telefone > 
Estado.

2  O estado da bateria (carregando, 
descarregando) e nível (como 
percentual de carga) são exibi-
dos na parte superior da tela.

Para monitorar e controlar o que 
utiliza a bateria
1 Na tela inicial, toque a guia Apli-

cações e selecione Configura-
ções > Sobre o telefone > Uso 
da bateria.

2  Na parte superior da tela é exi-
bido o tempo de uso da bateria. 
O tempo desde a última vez co-
nectado a uma fonte de energia 
ou, se estiver carregando, quan-
to tempo utilizou a bateria antes 
da carga. Também é exibido na 
tela, uma lista de aplicativos ou 
serviços que utilizam a energia 
da bateria, do maior para o me-
nor uso.

3. Instalando um sistema opera-
cional livre
Se você instalar um sistema opera-
cional livre em seu aparelho, e não 
utilizar o sistema operacional for-
necido pelo fabricante, isso poderá 
causar um mau funcionamento no 
telefone.

  AVISO Se você instalar e 
utilizar um Sistema Operacional 
diferente do fornecido pelo 
fabricante, o aparelho perderá a 
cobertura da garantia. 

  AVISO Para proteger seu 
telefone e dados pessoais, baixe 
apenas aplicações de fontes 
seguras, como o Android Market. 
Se alguns aplicativos não forem 
corretamente instalados no 
aparelho, poderá não funcionar 
corretamente ou ocorrer um erro 
grave. Você precisará remover 
os aplicativos e todos os dados 
de configurações contidos no 
aparelho. 
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portante

AVISO IMPORTANTE
4. Utilizando o padrão de des-
bloqueio
Defina o padrão de desbloqueio  
de tela para garantir a segurança 
do seu telefone. Será exibida uma 
tela com pontos que guiarão você 
na criação de um desenho padrão 
de desbloqueio.

  AVISO É muito importante 
que você se lembre o padrão 
de desbloqueio definido. Você 
ficará impossibilitado de acessar 
o telefone, se utilizar um padrão 
incorreto mais de 5 vezes. Após 
exceder o limite de desbloqueio, 
é possível tocar a opção Padrão 
esquecido e utilizar sua conta 
Google para desbloquear seu 
telefone. Se você não possui uma 
conta Google ou a esqueceu, 
você pode utilizar a Restauração 
de fábrica.

5. Utilizando o modo de seguran-
ça e a restauração de fábrica

Utilizando o modo de segurança

* Para recuperar seu telefone de 
um problema.
1 Desligue o telefone e reinicie. 

Enquanto o telefone está rei-
niciando, pressione e segure a 
tecla Tela inicial  durante a  
exibição da tela Android. Seu te-
lefone irá iniciar e exibirá na tela 
principal “Modo de segurança” 
no canto inferior esquerdo.

2  Selecione Aplicações > Con-
figurações > Aplicativos > 
Gerenciar aplicativos. Escolha 
uma aplicação e, em seguida, 
selecione Apagar dados.

3  Após desinstalar a aplicação, 
desligue e reinicie o seu telefone.

* Utilizando a restauração de 
fábrica
Se o procedimento acima não  res-
taurou para o estado original, utili-
ze a Restauração de fábrica para 
inicializar seu telefone. Ao ligar o 
telefone e a tela de bloqueio apa-
recer, pressione e segure as teclas 
Volume para cima + Tela inicial + 
Pesquisar, ao mesmo tempo (por 
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cinco segundos). Quando for exibi-
da uma janela na tela, escolha OK 
para restaurar seu telefone.
Após executar uma Restauração 
de fábrica, todos os dados e apli-
cações serão apagados de seu 
telefone e não poderão ser recu-
perados.

  AVISO Se você executar a 
Restauração de fábrica, todos 
os dados e aplicações do usuário 
serão apagados. Lembre-se de 
fazer uma cópia de segurança de 
todos os dados importantes antes.

6. Conectando-se a redes Wi-Fi
Para utilizar o Wi-Fi no seu tele-
fone, acesse um ponto de aces-
so sem fio, ou “hotspot”. Alguns 
pontos de acesso estão abertos e 
você precisa apenas conectar-se a 
eles. Outros estão ocultos ou com 
outras características de seguran-
ça, então você deve configurar 
seu telefone para que ele possa 
conectar-se a eles.
Desligue o Wi-Fi quando não esti-

ver utilizando para aumentar a du-
ração da bateria.

Para ativar o Wi-Fi e conectar-se 
a uma rede Wi-Fi
1 Na tela inicial, toque a guia Apli-

cações e selecione Configura-
ções > Redes sem fio > Confi-
gurações de Wi-Fi.

2 Toque Wi-Fi para ativá-lo e ini-
ciar a busca por redes Wi-Fi dis-
poníveis.

-  Uma lista de redes Wi-Fi dispo-
níveis é exibida. Redes seguras 
são indicadas por um ícone de 
cadeado.

3 Toque em uma rede para conec-
tar-se.

-  Se a rede for aberta, você será 
solicitado a confirmar se deseja 
conectar-se a esta rede tocando 
Conectar.

-  Se a rede for segura, você será 
solicitado a digitar uma senha 
ou outras credenciais. (Verifique 
mais detalhes com sua operado-
ra de rede).

4 A barra de estado exibe o ícone 
com o estado Wi-Fi.
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7. Utilizando um cartão microSD
Imagens, músicas e vídeos, po-
dem ser salvos somente na memó-
ria externa.
Antes de utilizar a câmera, você 
precisará inserir um cartão de me-
mória microSD no telefone.
Sem um cartão de memória in-
serido, não será possível salvar 
as imagens e os vídeos que você 
fizer.

NOTA
Os aplicativos podem ser salvos so-
mente na memória interna do telefone.

  AVISO Não insira ou remova 
o cartão de memória quando 
o telefone estiver ligado, pois 
poderá causar danos no cartão de 
memória e no telefone; os dados 
armazenados no cartão de memória 
poderão ficar corrompidos. Para 
remover o cartão de memória com 
segurança, selecione Aplicações 
> Configurações > Cartão SD & 
Armaz > Desativar o cartão SD.

8. Abrindo e alternando aplica-
ções
A função Multitarefas com o An-
droid é fácil, porque as aplicações 
abertas continuam em execução 
mesmo ao abrir uma nova. Não 
há necessidade de encerrar uma 
aplicação antes de abrir outra. Use 
e alterne entre várias aplicações 
abertas. O Android gerencia cada 
aplicação, parando e iniciando-as 
conforme necessário, para garan-
tir que as aplicações ociosas não 
consumam os recursos desneces-
sariamente.
Para parar a aplicação em uso
1 Na tela inicial, toque a guia Apli-

cações e selecione Configura-
ções > Aplicativos > Gerenciar 
aplicativos.

2 Selecione a aplicação desejada 
e toque Forçar interrupção, 
para parar de usá-la.
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9. Conectando o telefone a um 
computador via USB
1 Conecte seu telefone ao com-

putador, utilizando o cabo USB 
fornecido com o aparelho. Você 
receberá uma notificação de 
que o USB está conectado.

2 Abra a Barra de notificações e 
toque Conectado via USB.

3 Toque Ativar para confirmar que 
deseja transferir arquivos entre 
o cartão microSD de seu telefo-
ne e o computador.

Durante a conexão USB, você não 
pode acessar o cartão microSD a 
partir do seu telefone, como tam-
bém não pode utilizar aplicações 
que dependem do cartão microSD, 
tais como Câmera, Galeria e Mú-
sicas.
Para desconectar seu telefone do 
computador, siga cuidadosamente 
as instruções do seu computador 
para desconectar os dispositivos 
USB corretamente, para evitar a 

perda de informações contidas no 
cartão.
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CARACTERÍSTICAS DO GT540
PARTES DO APARELHO

Visão frontal

Tecla END/Finalizar/
Bloquear
- Pressione para finalizar
ou rejeitar uma chamada.
- Pressione e segure para
ligar/desligar o telefone.
- Pressione para desligar
e bloquear a tela.

Tecla Send/Enviar
- Disca um número
de telefone e atende
as chamadas recebidas.

Tecla Tela inicial
- Pressione para voltar à
tela inicial a partir de
qualquer tela.

Tecla Menu
- Pressione para abrir
o menu de aplicações
e verificar quais opções
estão disponíveis.

Tecla voltar
- Retorna à tela anterior.

Microfone

Alto-falante
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Visão lateral e traseira

Bateria

Tampa da
bateria

Conector para
fone de ouvido

Compartimento
do cartão de
memória Compartimento

do cartão SIM

Tecla câmera
- Pressione e segure
para ir diretamente ao
menu câmera.

Teclas de volume
- Na tela inicial: ajuste de
volume do toque.
- Durante uma chamada: 
ajuste de volume do fone
de ouvido.
- Ao reproduzir uma faixa:
ajuste de volume do áudio.

Tecla procurar
- Procura na web e no
conteúdo do seu telefone.

Entrada para
Carregador/Cabo USB

Lente da câmera
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INSERINDO O CARTÃO SIM
E A BATERIA
1 Com a parte traseira do telefone 

voltada para você, pressione fir-
memente os seus polegares na 
parte inferior do telefone e abai-
xo da lente da câmera. Deslize a 
tampa da bateria para parte supe-
rior do telefone para removê-la.    

    

2  Insira o cartão SIM em seu com-
partimento com os contatos dou-
rados voltados para baixo. Para 
removê-lo, puxe-o suavemente 
no sentido inverso.

    

3 Insira primeiro a parte inferior da 
bateria na parte inferior do com-
partimento. Certifique-se de que 
os contatos dourados da bateria 
estejam alinhados com os ter-
minais do aparelho. Pressione 
a parte superior da bateria para 
baixo até encaixá-la no espaço.
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4  Insira a tampa da bateria no 
telefone e deslize-a para parte 
inferior do telefone até encaixá-la 
no lugar.

   

NOTA
Se o seu telefone não conectar-se a 
uma rede ao inserir um cartão SIM e 
ligá-lo, entre em contato com seu pro-
vedor de serviços para obter detalhes 
do nome do ponto de acesso.

CARREGANDO O TELEFONE
Abra a tampa de entrada do car-
regador na lateral direita do seu 
GT540. Insira o carregador e co-
necte-o a uma tomada. Seu apare-

lho deverá ser carregado até que 
 apareça na tela.

NOTA
A bateria deverá estar completamente 
carregada inicialmente para que sua 
vida útil seja maior.

   

NOTA
O GT540 possui uma antena interna. 
Cuidado para não danificar esta área 
traseira, pois poderá causar perda de 
desempenho.
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CARTÃO DE MEMÓRIA 
EXTERNA

Para armazenar arquivos multimí-
dia adicionais, como imagens cap-
turadas pela câmera do seu telefo-
ne, você deve inserir um cartão de 
memória.

Inserindo o cartão de memória
1 Desligue o telefone antes de 

inserir ou remover o cartão de 
memória. Remova a tampa da 
bateria.

 
2 Abra a trava de proteção e insira 

o cartão de memória no compar-
timento. Certifique-se de que os 
contatos dourados estejam volta-
dos para baixo.

 

3 Feche a trava de proteção.

 

  AVISO Não insira ou remova 
o cartão de memória quando 
o telefone estiver ligado, pois 
poderá causar danos no cartão 
de memória e no telefone; os 
dados armazenados no cartão de 
memória poderão ficar corrompidos. 
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Formatando o cartão de memória
Seu cartão de memória pode já 
estar formatado. Caso não esteja, 
você deverá fazê-lo antes de co-
meçar a usá-lo.

NOTA
Todos os arquivos serão apagados 
durante a formatação.

1  Na tela inicial, toque a guia Apli-
cações, para abrir o menu de 
aplicações.

2  Toque Configurações.
3  Toque Cartão SD & Armaz > 

Formatar o cartão SD. 
4  Toque Formatar o cartão SD e 

confirme sua escolha. 
5  Se você definir um padrão de 

bloqueio, insira-o e selecione 
Formatar. O cartão será forma-
tado e estará pronto para uso.

NOTA
Se existir conteúdo no seu cartão de 
memória, a estrutura da pasta poderá 
ser diferente após formatar, uma vez 
que todos os arquivos serão apaga-
dos.

  AVISO Para formatar o 
cartão é necessário desativar 
o cartão de memória antes de 
executar a formatação.
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TELA INICIAL
Utilizando o toque na tela

Dicas de toque na tela
Aqui estão algumas dicas sobre 
como navegar em seu telefone.
Toque - Para escolher um menu/ 
opção ou abrir um aplicativo.
Toque e segure - Para abrir um 
menu de opções ou selecionar um 
objeto que você deseja mover.
Mova - Para percorrer uma lista 
ou mover-se lentamente, mova o  
dedo sobre a tela.
Deslize - Para percorrer uma lista 
ou mover-se rapidamente, deslize 
o  dedo sobre a tela (deslize e solte 
rapidamente).
4	Para selecionar um item, toque 

no centro do ícone. 
4	Não pressione fortemente a tela; 

a tela é sensível o suficiente para 
funcionar com um leve e firme 
toque.

4Utilize a ponta do seu dedo para 
tocar a opção desejada. Cui-
dado para não tocar quaisquer 
outras opções.

Calibrando o toque
Calibrar a tela do dispositivo envol-
ve tocar no centro de uma cruz que 
se move em torno da tela. Esse 
processo garante que quando 
você tocar na tela, o item tocado 
seja ativado. 
Se o seu dispositivo não responder 
com precisão os toques na tela, 
siga estas etapas para recalibrá-la.
1  Toque Aplicações > Configura-

ções > Som e tela e deslize até 
Configurações de toque.

2  Toque Calibração do toque e 
siga as instruções na tela.

3 Após a calibração ser concluída, 
escolha entre Verificar calibra-
ção ou Gravar sem perguntar 
e toque OK.

Bloqueando e desbloqueando a 
tela
Sempre que o GT540 não estiver 
em uso, ele retornará para a tela 
de bloqueio.
Se você não usar o telefone por 
um tempo, a tela inicial ou outra 
tela que você estiver visualizando, 
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será substituída pela tela de blo-
queio e, em seguida, a tela escu-
recerá, para economizar a carga 
da bateria.
Para ligar a tela, pressione uma 
das seguintes teclas: ,  ou 

. A tela de bloqueio será exibi-
da. Toque no ícone do cadeado e 
deslize o dedo para a direita para 
desbloquear a tela inicial. A última 
tela que você estava visualizando 
será exibida.

Utilizando sua tela inicial
Toque a guia Aplicações na parte 
inferior da tela.
Você pode visualizar todas as apli-
cações instaladas.

Aplicações

NOTA
Algumas imagens da tela podem va-
riar dependendo da operadora esco-
lhida.

Selecionando sua tela inicial pa-
drão
A interface de usuário é baseada 
em dois tipos de tela inicial: LG e 
Android.
Você pode definir sua tela inicial 
favorita como padrão.
Se você quiser alterar as configu-
rações iniciais padrão, escolha Se-
letor inicial / Seleção de tema a 
partir do menu de aplicações.
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Tela inicial LG
Deslize seu dedo para esquerda ou direita para visualizar os painéis.
Você também pode personalizar cada painel com widgets, que são ata-
lhos para suas aplicações favoritas e pastas.

Painel direitoPainel esquerdo

Painel central

DICA! Pequenos pontos na guia Aplicações, na parte inferior da tela, 
indicam qual painel você está visualizando.

NOTA
As imagens da tela são somente ilustrativas, o número de painéis e os ícones que 
aparecem podem ser diferentes dependendo da operadora escolhida.
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Na sua tela inicial LG, você pode visualizar as teclas rápidas na parte 
inferior da tela. As teclas rápidas, oferecem um fácil acesso às funções 
que você utiliza com mais frequência.

 

Toque o ícone Mensagens
para acessar o menu de
mensagens. A partir daqui,
você pode criar uma nova
mensagem. 

Toque o ícone Telefone
para abrir o teclado de
discagem para realizar
uma chamada.

Toque no ícone Aplicações
para abrir o menu de aplicações.
Toque para deslizar o menu
para cima ou para baixo.



34

Tela inicial

TELA INICIAL
Tela inicial Android
Deslize seu dedo para esquerda ou direita para visualizar os painéis.
Você também pode personalizar cada painel com widgets, que são ata-
lhos para suas aplicações favoritas e pastas.

Painel
direito

Painel
esquerdo

Painel central

Aplicações

Toque no ícone Aplicações para abrir o menu de             

Painel
direito

Painel
esquerdo

Painel central

Aplicações

aplicações. Toque e deslize para cima ou para baixo
da tela, para mostrar ou ocultar suas aplicações.

NOTA
As imagens da tela são somente ilustrativas, o número 
de painéis e os ícones que aparecem podem ser diferen-
tes dependendo da operadora escolhida.
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Adicionando widgets na sua tela 
inicial
Você pode personalizar sua tela 
inicial adicionando atalhos, wid-
gets ou pastas. A tela inicial LG e 
Android fornecem essa função.

Para adicionar um ícone na sua 
tela inicial:
1  Na tela inicial, toque a tecla 

Menu  e selecione Adicio-
nar.

2  No menu Adicionar à tela ini-
cial, toque no tipo de item que 
você deseja adicionar.

3  Por exemplo, toque Pastas a 
partir da lista.

4  Toque Contatos com números 
de telefone a partir da lista.

Para remover um ícone de apli-
cações da sua tela inicial:
1  Toque e segure o ícone que 

deseja apagar. O menu Apli-
cações será substituído por um  
ícone de Lixeira.

2  Toque e arraste o ícone da apli-
cação para o ícone da lixeira.

Acessando uma aplicação utili-
zada recentemente
1  Toque e segure a tecla Tela ini-

cial . A tela irá exibir uma 
janela com os ícones de aplica-
ções utilizadas recentemente.

2 Toque o ícone desejado para 
abrir a aplicação. Ou, toque a 
tecla Voltar  para retornar à 
aplicação atual.

Barra de notificações
A barra de notificações encontra-
se no topo da tela. Toque e desli-
ze para baixo com seu dedo, para 
abri-la. Ou, na tela inicial, toque a 
tecla Menu  e selecione Notifi-
cações. A partir daqui, é possível 
verificar o estado do Wi-Fi e Blue-
tooth, bem como outras notifica-
ções.
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Barra de estado
Indica aspectos como a intensida-
de do sinal, novas mensagens e a 
duração da bateria, bem como se  
o Bluetooth está ativo e se possui 
conexão de dados. 
Na tabela a seguir, está a descri-
ção de alguns dos ícones que são 
exibidos na tela do aparelho.

(Barra de estado)

Ícone Descrição

Sem cartão SIM

Sem sinal

Fone de ouvido

Desvio de chamada 

Chamada em espera

Alarme

Alerta do sistema

Bluetooth conectado

Bluetooth ativo

Chamada perdida

Chamada silenciada

Alto-falante do telefone

Wi-Fi ativado e 
conectado a um PA
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Ícone Descrição
Nova mensagem de voz

Modo avião

Modo silencioso

Vibração

Sem cartão SD

Bateria cheia

Bateria carregando

USB para PC

Carregando GPS

GPS ativado

Mensagem de serviço

Mensagem de
configuração
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Contatos
Você pode adicionar contatos no 
seu telefone e sincronizá-los com 
os contatos da sua conta Google.

Procurar
Você pode procurar um contato 
selecionando o menu Contatos na 
guia Comunicação.

DICA! Para procurar por grupo, 
toque a guia Grupos na parte 
superior da tela. Será exibida 
uma lista com todos os seus 
grupos.

Novo contato
1  Na tela inicial ou através da guia 

Comunicação, toque Contatos  
e selecione Novo contato.

2  Se você deseja adicionar uma 
imagem para o seu novo conta-
to, toque  . Você pode utilizar 
uma imagem salva ou capturar 
uma imagem nova.

3 Toque o campo de texto para 
abrir o teclado e insira um nome 
para o seu novo contato.

4 Selecione o tipo de armazena-
mento entre Telefone, SIM ou 
Google.

5 Digite as informações desejadas 
nos campos disponíveis.

6 Toque Concluído / Salvar para 
salvar o contato.

Contatos Favoritos
Você pode classificar como Favori-
tos, os contatos chamados frequen-
temente.
Para adicionar um contato a Fa-
voritos
1  Na tela inicial ou através da guia 

Comunicação, toque Contatos, 
para abrir os seus contatos.

2  Toque um contato para visualizar 
seus detalhes. 

3  Toque a estrela localizada do 
lado direito do nome do contato.  
A estrela ficará laranja. 

Para remover um contato dos 
Favoritos
1  Na tela inicial, toque Contatos, 

para abrir os seus contatos.
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2  Toque a guia Favoritos e esco-
lha um contato para visualizar 
seus detalhes. 

3  Toque a estrela laranja localiza-
da do lado direito do nome do 
contato. A estrela ficará cinza e o 
contato será removido dos seus 
favoritos. 

Grupos
1  Na tela inicial, toque Contatos, 

para abrir os seus contatos e se-
lecione a guia Grupos.

2  Toque Novo grupo e, então, insi-
ra um nome para o novo grupo. 

3  Você pode definir um toque para 
o grupo.

4  Toque Concluído / Salvar para 
salvar o grupo.

NOTA
Se você apagar um grupo, os contatos
atribuídos a esse grupo não serão 
perdidos. Eles permanecerão em seus 
contatos.

Chamadas
Realizar uma chamada
1  Toque   para abrir o teclado.
2  Insira o número utilizando o te-

clado. Para apagar um dígito, 
toque o ícone Apagar   .

3 Toque o ícone  para realizar 
uma chamada. 

4 Para finalizar a chamada, toque 
Finalizar.

DICA! Para inserir o caractere 
+ para realizar chamadas 
internacionais, toque e segure 

 .

Realizar uma chamada a partir 
de contatos
1  Toque   para abrir seus conta-

tos.
2  Deslize através da lista de conta-

tos ou toque Procurar e insira as 
primeiras letras do nome do con-
tato que você deseja chamar. 

3 A partir da lista, toque o nome 
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do contato desejado e selecione 
o número a ser usado, se hou-
ver mais de um número para o 
contato. 

4 Toque Chamar para realizar a 
chamada.

Atender e rejeitar uma chamada
Quando seu telefone tocar, pressio-
ne a tecla  para atender a cha-
mada. Você também pode deslizar 
o ícone  para a direita.
Pressione a tecla  para rejeitar 
uma chamada recebida.

DICA! Quando seu telefone 
tocar, toque e deslize o ícone 

 para a esquerda, se você 
desejar silenciar o toque.

Ajustando o volume da chamada
Para ajustar o volume durante 
uma chamada, utilize as teclas 
de volume na lateral esquerda do 
telefone.

Realizar uma segunda chamada
1  Durante sua chamada inicial, to-

que o ícone Adicionar . Sele-
cione o número que você deseja 
chamar. 

2 Disque o número ou procure em 
seus contatos.

3  Toque o ícone  para conectar-
se à chamada. 

4  Ambas as chamadas serão exi-
bidas na tela. Sua chamada ini-
cial será bloqueada e colocada 
em espera. 

5  Toque  para alternar entre as 
chamadas ou toque  para fazer 
uma chamada em conferência. 

6  Para finalizar a chamada ativa, 
toque Finalizar. Se nenhuma 
chamada estiver ativa, você fi-
nalizará a chamada Em espera. 
Para finalizar todas as chamadas 
ao mesmo tempo, toque  e se-
lecione Finalizar todas cham..

NOTA
Você será cobrado por cada chamada 
realizada.
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Visualizando seu registro de 
chamadas
Na tela inicial, pressione a tecla 
Send/Enviar  para visualizar o 
Registro de chamadas.
A partir daqui, é possível visualizar 
a lista completa das chamadas de 
voz realizadas, recebidas e perdi-
das.

DICA! Toque em um único 
registro de chamada, para 
visualizar data, hora e duração da 
chamada.

DICA! Toque a tecla Menu  e, 
então, selecione Apagar registro 
de chamadas, para apagar todos 
os itens gravados.

E-mail

Configurando seu e-mail
Você pode acessar sua conta de e-
mail através do seu GT540.
É rápido e simples configurar uma 
conta de e-mail POP3 ou IMAP4.
1  Na tela inicial, toque o ícone 

Aplicações e selecione E-mail 
para acessá-lo diretamente.

2  Se nenhuma conta de e-mail es-
tiver configurada, inicie o assis-
tente de configuração de e-mail.

Caso tenha dúvidas ao configurar 
sua conta, contate seu provedor de 
e-mails para obter informações de-
talhadas.
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Mensagens
Seu GT540 combina SMS e MMS 
em um menu intuitivo e fácil de 
utilizar.

Enviar uma mensagem
1  Na tela inicial, toque o ícone 

Mensagens e selecione Nova 
mensagem, para abrir uma 
mensagem em branco.

2  Insira o número do destinatário 
no campo Para. Assim que você 
começar a digitar o número do 
telefone, alguns contatos apare-
cerão. Você pode tocar em uma 
das sugestões ou continuar digi-
tando o número. 

NOTA
Você será cobrado por cada mensa-
gem de texto com 160 caracteres para 
cada pessoa que enviar a mensagem.

3 Toque na caixa de mensagem 
abaixo para inserir sua mensa-
gem.

4 Toque a tecla Menu  para 
abrir o menu de opções. Escolha  

entre Pré-visualizar, Adicionar 
assunto, Anexar, Enviar ou 
Mais (Inserir emoticon/ Des-
cartar/ Todas as conversas/ 
Adicionar a Contatos).

5  Toque Enviar para enviar sua 
mensagem.

  AVISO O limite de 160 
caracteres poderá variar de país 
para país, dependendo de como 
o SMS estiver codificado.

  AVISO  Se uma Imagem, 
Vídeo ou Som for adicionado 
a uma mensagem, esta será 
automaticamente convertida 
para MMS e você será 
consequentemente cobrado por 
este serviço.

NOTA
Quando você receber uma mensagem 
SMS durante uma chamada, nenhum 
alerta será emitido, mas uma notifica-
ção aparecerá na barra indicadora.
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Inserindo texto

Teclado

Toque  para ligar o modo T9. 
Toque  para alternar o teclado 
entre números, símbolos e letras.
Toque  para visualizar as Con-
figurações de editor, Esquemas 
de teclado, Idioma de escrita,  
Dicionário do usuário e Método 
de entrada.
Utilize  para alternar o modo de 

entrada de texto entre maiúsculas 
ou minúsculas. 
Para inserir um espaço, toque .

Modo T9
O modo T9 utiliza um dicionário 
interno para reconhecer suas pa-
lavras com base em sequências 
de toque. Ele prevê a palavra que 
você inseriu e sugere alternativas.

Modo Abc
O modo Abc permite inserir letras 
pressionando a tecla marcada com 
a letra desejada uma, duas, três ou 
quatro vezes, até que a letra seja 
exibida.

Modo 123
O modo 123 permite inserir nú-
meros em uma mensagem de 
texto (um número de telefone, por 
exemplo) mais rapidamente. To-
que as teclas correspondentes aos 
dígitos desejados, antes de voltar 
manualmente ao modo de texto 
apropriado.
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Utilizando emoticons
Dê vida a suas mensagens utili-
zando emoticons.
Ao escrever uma nova mensagem, 
toque a tecla Menu e escolha In-
serir emoticon.

Configurações
Seu GT540 vem com configura-
ções pré-definidas de modo que 
você possa enviar mensagens 
imediatamente. Estas configura-
ções podem ser alteradas com 
base em suas preferências.
Toque no ícone Mensagens na tela 
inicial e, então, toque a tecla Menu. 
Pressione Configurações. Você 
pode alterar as seguintes opções:

Configurações de SMS
4 Relatórios de entrega: Ative 

para receber a confirmação de 
que as suas mensagens foram 
entregues. 

4	Gerenciar mensagens do 
SIM: Gerencie as mensagens 
armazenadas no seu cartão 
SIM.

4 Período de validade: Escolha 
por quanto tempo suas mensa-
gens serão armazenadas no 
centro de mensagens.

4  Centro SMS: Insira os deta-
lhes do centro de mensagem.

Configurações de  MMS
4	Relatório de entrega: Escolha 

para solicitar um relatório de 
entrega da mensagem.

4  Relatório de leitura: Escolha 
se solicita um relatório de leitura 
para cada mensagem enviada.

4 Recuperação automática:  Ati-
ve para recuperar automatica-
mente suas mensagens.

4 Recuperação automática em 
roaming / Recup. em roaming: 
Ative para recuperar automa-
ticamente  suas mensagens 
quando estiver em roaming.

4	Definir prioridade / Priorida-
de: Define o nível de prioridade 
das mensagens MMS (Baixa, 
Normal ou Alta).

4 Período de validade: Escolha 
por quanto tempo suas men-
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sagens serão armazenadas no 
centro de mensagens.

4  Modo de criação: Escolha o  
modo entre:

 Restrito - Neste modo, o dis-
positivo Client MMS somente 
cria e envia mensagens com 
conteúdos que pertencem ao 
Core MM Content Domain.

 Aviso - Neste modo, o disposi-
tivo Client MMS, orienta o usu-
ário a criar e enviar mensagens 
com conteúdos que pertencem 
ao Core MM Content Domain. 
Essa orientação é fornecida 
através de janelas de aviso.

 Livre - Neste modo, o Client 
MMS permite ao usuário adi-
cionar qualquer conteúdo à 
mensagem.

4	Receber anúncio: Permite o 
recebimento de mensagens de 
publicidade.

Mensagem de serviço
Escolha se deseja receber ou blo-
quear mensagens de serviço. 

Configuração de notificação
Ative para exibir mensagens de no-
tificação na barra de estado. Sele-
cione um toque e ative o modo de 
vibração para ser alertado quando 
receber uma nova mensagem.

Configuração do serviço de in-
formação
Escolha se deseja receber ou blo-
quear as mensagens do serviço de 
informação (mensagens de difusão 
celular), visualizar ou editar os ca-
nais para receber as mensagens 
do serviço de informação. Escolha 
também o idioma da mensagem do 
serviço de informação.

Redes Sociais
Com o GT540, você pode desfrutar 
das redes sociais e gerenciar o seu 
micro-blog em comunidades on-
line. Você pode atualizar seu status 
atual e visualizar as atualizações de 
status dos seus amigos em tempo 
real.
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NOTA
Um custo adicional poderá ser aplica-
do ao conectar e utilizar serviços onli-
ne. Verifique seus dados de encargos 
com a sua operadora de rede.

Adicionando sua conta no tele-
fone
1 Na tela inicial, toque a guia Apli-

cações, para abrir o menu de 
aplicações.

2  Toque SNS.
3  Toque Adicionar conta para adi-

cionar uma conta na rede social.
4  Selecione o tipo de conta que 

deseja adicionar.
5  Insira o endereço de e-mail e 

senha que você criou na comu-
nidade e, em seguida, toque 
Conectar-se.

6  Aguarde a verificação da conta.
7  Verifique se a sua comunidade 

está ligada. Se você tocar na 
sua comunidade, poderá visua-
lizar o estado atual da sua co-
munidade social.

Removendo contas do seu tele-
fone
1 Na lista do Gerenciador de 

SNS (Redes sociais), toque a 
tecla Menu e selecione Remo-
ver conta.

2  Toque a comunidade que você 
deseja apagar e, em seguida, 
toque Remover conta.

3  Pressione OK para confirmar.
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Câmera
Conhecendo o visor

Tira uma foto

Modo de vídeo - Deslize este ícone para
baixo para alterar para o modo de vídeo.

Galeria - Permite que você acesse
suas fotos salvas dentro do modo
câmera. Basta tocar e sua galeria
aparecerá na tela.

Configurações - Toque neste
ícone para abrir o menu
Configurações.

Tamanho - Toque para definir o tamanho (em pixels) da imagem
que você capturou. Selecione uma das opções: 3M (2048x1536),
2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

Foco - Toque neste ícone para selecionar uma opção do menu.

Brilho - Permite definir e controlar a quantidade de luz que entrará na imagem.
Deslize o indicador de brilho ao longo da barra, no sentido "-" para uma menor
exposição e uma imagem mais escura ou no sentido  "+" para uma maior exposição
e uma imagem mais brilhante.

Zoom - Amplia ou diminui o zoom. Alternativamente, você pode
utilizar as teclas de volume na lateral esquerda do aparelho.

 

 

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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DICA! Se a opção Ocultar ícones 
estiver selecionada como Manual, 
você poderá fechar todas as 
opções de atalho para deixar a 
tela limpa. Bastará tocar no centro 
do visor uma vez. Para retornar às 
opções, toque na tela novamente.

Utilizando o modo foco
Você pode selecionar o modo como 
a câmera irá focar. Escolha entre as 
seguintes opções:
4	AF (Auto Foco) - Ajuste a câ-

mera para focar automatica-
mente.

4	Macro - Permite que você tire 
uma foto com close. Se você 
está tentando tirar uma foto 
com close, mas a caixa de foco 
permanece em vermelho, tente 
ligar o modo macro.

4	Detecção de rosto - Se você 
definir Detecção de rosto e 
tirar uma foto, a câmera irá de-
tectar e focar automaticamente 
os rostos humanos. Após salvar 
uma foto em sua galeria, você 

poderá dar um novo apelido 
para alguém na foto, tocando 
e segurando o rosto. Esta será 
colocada na barra Pessoas na 
sua galeria. Você também pode 
acessar Contatos, para combi-
nar com a foto do contato.

NOTA
O zoom não é suportado no modo de 
detecção de rostos.

4	MF (Foco manual) - Ajuste a 
câmera para foco manual.

Tirando uma foto rápida
1  Pressione e segure a tecla Câ-

mera na lateral direita do apare-
lho. O visor da câmera aparecerá 
na tela.

2  Segure o telefone na horizontal, 
com a lente apontada para o ob-
jeto a ser fotografado.

3  Pressione levemente o botão de 
captura e uma caixa de foco apa-
recerá no centro do visor da tela.

4 Posicione o telefone para que 
você visualize o objeto escolhido 
na caixa de foco. 
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5  Quando a caixa de foco ficar ver-
de, a câmera focalizou o objeto.

6  Toque  na direita da tela ou 
pressione e segure a tecla Câ-
mera na lateral direita do apare-
lho, para tirar a foto.

Após tirar fotos
A foto capturada aparecerá na 
tela. 
Enviar - Toque para enviar a foto 
via Bluetooth, E-mail, Gmail, Men-
sagens, Picasa ou SNS. Custos 
adicionais poderão ocorrer quando 
são baixados MMS em roaming.

Usar como - Toque para definir a 
imagem como Ícone de contato, 
Tela de bloqueio ou Papel de pa-
rede.

Renom. - Toque para editar o 
nome da imagem selecionada.

Editar - Toque para editar a ima-
gem utilizando várias ferramentas.

  Toque para visualizar a galeria 
com suas fotos salvas.

 Toque para apagar a foto que 
você acabou de tirar e confir-
me tocando OK. 

  Toque para tirar outra foto 
imediatamente. Sua foto atual 
será salva.

Utilizando configurações avan-
çadas
A partir do visor, toque  para abrir 
todas as opções de configurações 
avançadas. 
Você pode alterar as configurações 
da câmera, deslocando-se sobre a 
roda. Após selecionar a opção, to-
que a tecla Voltar .
4	Qualidade - Escolha entre Su-

per fina, Fina e Normal. A me-
lhor qualidade será uma foto ní-
tida. O tamanho do arquivo irá 
aumentar, o que significa que 
você será capaz de armazenar 
menos fotos na sua memória.

4	Balanço de brancos - Escolha 
entre Automático, Incandes-
cente, Luz do dia, Fluorescen-
te ou Nublado.
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4	Modo de disparo - Escolha 

entre Normal, Disparo contí-
nuo, Foco de beleza, Foto c/ 
moldura, Panorâmica, Foto 
artística ou Foco no sorriso.

4	Temporizador - Permite ajustar 
um tempo para a captura da 
imagem após o botão de captu-
ra de foto ser pressionado. Es-
colha entre Desligado, 3 seg., 
5 seg. ou 10 seg.. Ideal para 
uma foto que você deseja fazer 
parte!

4	ISO - A classificação ISO deter-
mina a sensibilidade do sensor 
de luz da câmera. Quanto maior 
o ISO, mais sensível será a câ-
mera. Isso é útil em ambientes 
escuros quando você não pode 
usar o flash. Selecione o valor 
de ISO entre Automático, 100, 
200 ou 400.

4	Modo de cena - Permite ajustar 
a câmera ao ambiente. Escolha 
entre Automático, Retrato, 
Paisagem, Esportes, Noite ou 
Pôr-do-sol.

4	Efeitos de cor - Selecione um 

tom de cor para ser aplicado à 
nova foto. Escolha entre: Des-
ligado, Preto/branco, Sépia, 
Negativo, Sépia negativo, 
Azul, Solarizar ou Pastel. Após 
selecionar sua opção, toque a 
tecla Voltar para fechar o menu 
de tom de cor. Você, então, es-
tará pronto para tirar uma foto.

NOTA
Você pode alterar uma foto tirada em 
cores para preto e branco ou sépia, 
mas você não pode fazer com que 
uma foto tirada em preto e branco ou
sépia, fique colorida.

4	Imagem capturada - Escolha  
entre Manter, Ligado ou Desli-
gado. Se você selecionar Liga-
do, a imagem é exibida na tela 
por um segundo, após tirar uma 
foto. 

4	Tela quadriculada - Escolha 
entre Desligado, 2x2 ou 3x3.

4	Som do obturador - Selecione 
um entre quatro diferentes sons 
do obturador.
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4	Identificação geográfica - Li-
gue para utilizar os serviços 
baseados na localização de seu 
telefone. Tire fotos onde estiver 
e marque-as com a localização. 
Ao fazer o upload de fotos mar-
cadas para um blog que suporta 
identificação geográfica, é pos-
sível visualizá-las em um mapa.

NOTA
Esta função estará disponível somente 
quando o GPS estiver ativo.

4	Ocultar ícones - Escolha se os 
ícones de configuração da câ-
mera serão exibidos manual ou 
automaticamente.

4	Det piscar de olhos - Escolha 
Ligado para verificar os olhos 
fechados após a captura da 
imagem.

4	Restaurar - Restaura todas as 
configurações da câmera.

DICA! O menu configurações 
é sobreposto ao visor, assim 
quando você alterar elementos da 
imagem como cor ou qualidade, 
você será capaz de visualizar as 
alterações da imagem por trás 
deste menu.

Visualizando suas fotos salvas
Você pode acessar suas fotos sal-
vas a partir do modo câmera. Bas-
ta tocar  e sua galeria aparecerá 
na tela.



52

M
ultim

ídia

MULTIMÍDIA
Câmera de vídeo
Conhecendo o visor

Iniciar gravação

Modo de cena - Permite ajustar a câmera ao ambiente. Escolha
entre Automático, Retrato, Paisagem, Esportes, Pôr-do-sol ou Noite.

Modo câmera - Deslize este ícone para
cima para alterar para o modo câmera.

Galeria - Permite que você acesse
seus vídeos salvos dentro do modo
câmera de vídeo. Basta tocar e
sua galeria aparecerá na tela.

Configurações - Toque neste
ícone para abrir o menu
Configurações.

Tamanho do vídeo - Toque para definir o tamanho (em pixels) do
vídeo que você gravou. Selecione uma das opções: VGA (640x480),
QVGA (320x240) ou QCIF (176x144).

Brilho - Permite definir e controlar a quantidade de luz que entrará na imagem.
Deslize o indicador de brilho ao longo da barra, no sentido "-" para uma menor
exposição e uma imagem mais escura ou no sentido  "+" para uma maior exposição
e uma imagem mais brilhante.

Zoom - Amplia ou diminui o zoom. Alternativamente, você pode
utilizar as teclas de volume na lateral esquerda do aparelho.
Antes de iniciar a gravação de um vídeo, você pode utilizar a função zoom.
Durante a gravação, não é possível controlar esta função.
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Gravando um vídeo rápido
1  Pressione e segure a tecla Câme-

ra na lateral direita do aparelho. 
2  Pressione o ícone Câmera do 

lado direito da tela e deslize 
para baixo, para alterar para 
modo vídeo. 

3  O visor câmera de vídeo apare-
cerá na tela.

4  Segure o telefone na horizontal, 
com o ponto da lente para onde 
deseja gravar o vídeo.

5 Pressione o botão capturar   
para iniciar a gravação.

6  REC piscará em vermelho na 
parte inferior do visor com um 
temporizador que mostrará o 
comprimento do seu vídeo.

7  Toque  na tela para parar a 
gravação.

Após gravar um vídeo
Uma imagem representando seu 
vídeo gravado aparecerá na tela.
Enviar - Toque para enviar o ví-
deo através de Bluetooth, E-mail, 
Gmail, Mensagens ou YouTube. 

Custos adicionais poderão ocorrer 
quando são baixados MMS em ro-
aming.

Reprod. - Toque para reproduzir o 
vídeo.

Renom. - Toque para editar o nome 
do vídeo selecionado.

Editar - Toque para editar  o ví-
deo.

 Toque para acessar o Media 
Player e visualizar os vídeos 
salvos.

 Toque para apagar o vídeo 
que você acabou de gravar e 
confirme tocando OK. O visor 
reaparecerá. 

 Toque para gravar outro vídeo 
imediatamente. Seu vídeo atu-
al será salvo.

Utilizando configurações avan-
çadas
A partir do visor, toque  para abrir 
todas as opções de configurações 
avançadas. 
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Você pode alterar as configurações 
da câmera, deslocando-se sobre a 
roda. Após selecionar a opção, to-
que a tecla Voltar .
4	Efeitos de cor - Escolha um 

tom de cor para ser aplicado ao 
seu novo vídeo. 

4	Balanço de brancos - O ba-
lanço de brancos certifica que 
o branco do seu vídeo será na-
tural. Para isto você deve con-
figurar também as condições 
de iluminação. Escolha entre 
Automático, Incandescente, 
Luz do dia, Fluorescente ou 
Nublado.

4	Duração - Defina um limite 
de duração para o seu vídeo. 
Escolha entre Normal ou MMS 
para limitar o tamanho máximo 
para enviar como mensagem 
MMS.

4	Gravador de voz - Escolha 
Sem som para gravar um ví-
deo sem som.

4	Ocultar ícones - Escolha se 
os ícones de configuração da 
câmera de vídeo serão exibidos 
manual ou automaticamente.

4	Vídeo gravado - Escolha  entre 
Manter, Ligado ou Desligado. 
Se você selecionar Ligado, o ví-
deo é exibido na tela por um se-
gundo, após gravar um vídeo.

4	Restaurar - Restaura todas as 
configurações da câmera de 
vídeo.

Assistindo aos vídeos salvos
1 No visor, toque .
2  Sua galeria aparecerá na tela.
3  Toque uma vez o vídeo que de-

seja visualizar para abrí-lo total-
mente. Ele iniciará a reprodução 
automaticamente.

Suas fotos e vídeos
Visualizando suas fotos e vídeos
1 Toque  na tela de visualização 

da câmera. 
2  Sua galeria aparecerá na tela.
3  Toque o vídeo ou foto para abrí-lo 

totalmente.
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DICA! Mova para esquerda ou 
direita para visualizar outras fotos 
ou vídeos.

Ajustando o volume ao visualizar 
um vídeo
Para ajustar o volume de um vídeo 
enquanto estiver sendo reproduzi-
do, utilize as teclas de volume na 
lateral esquerda do telefone.

Definir foto como papel de pa-
rede 
1  Toque a foto que deseja defi-

nir como papel de parede para 
abrí-la. 

2  Toque a tecla Menu para abrir o 
menu opções. 

3 Toque Mais e selecione Definir 
como e, então, toque Papel de 
parede.

Editando suas fotos
Você pode fazer muitas coisas em 
suas fotos como alterá-las, adicio-
nar algo ou animá-las. 
1  Abra a foto que deseja editar e 

toque a tecla Menu. 

2  Toque Editar para alterar a sua 
foto: 
 Rodar e inverter - Gire ou in-

verta sua foto por divertimento 
ou para melhorar a visualiza-
ção.

  Recortar - Corte sua foto. 
Escolha o tamanho da área 
retangular e mova o dedo pela 
tela para selecionar a área.

 Sintonização - Ajuste uma 
foto tirada utilizando cores au-
tomáticas, brilho, etc.

 Efeito - Toque para aplicar 
as opções de efeitos em uma 
foto.

 Quadro - Adicione molduras à 
foto.

 Texto - Adicione texto à ima-
gem.

 Clipart - Adicione alguns cli-
parts à foto.

 Painel de desenho - Dese-
nhe alguma coisa sobre a sua 
foto. Selecione uma das seis 
opções de espessura da linha 
e, então, a cor que deseja uti-
lizar. 
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   Selo - Decore sua foto com ca-

rimbos. Escolha entre os dife-
rentes carimbos e toque na sua 
foto onde desejar colocá-los.

   Redimensionar - Redimen-
sione a sua foto.

 Salve as alterações que você 
fez na foto.

 Apague o que você editou na 
foto.

Girando sua foto
1  Escolha  para girar 90° senti-

do anti-horário.
2 Escolha  para girar 90° senti-

do horário.
3 Escolha  para inverter verti-

calmente.
4 Escolha  para inverter hori-

zontalmente.
  
Adicionando texto a foto
1  Na tela de edição, toque  .
2  Selecione a cor do texto e esco-

lha uma das formas de balão. 
3  Digite seu texto utilizando o te-

clado e toque OK. 

4  Mova o texto tocando e deslizan-
do-o para onde você deseja que 
o texto seja adicionado.

Adicionando um efeito a foto
1  Na tela de edição, toque  .
2  Você pode aplicar qualquer uma 

das várias opções na foto.
3 Para desfazer um efeito, basta 

tocar  .

Recortando uma foto
1  Na tela de edição, toque  .
2 Escolha a forma que deseja uti-

lizar para recortar a foto.
3 Arraste a caixa sobre a área que 

pretende recortar. Mova a área 
selecionada, arrastando-a.

4 Quando terminar sua seleção, 
toque a tecla Menu e, em segui-
da, Concluído.

Ajustando sua foto
1  Na tela de edição, toque  . 

Utilize a barra de ferramentas 
para ajustar suas fotos, sintoni-
zando-as como desejar.
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2 Escolha  para configurar os 
ajustes automaticamente.

3 Escolha  para comparar An-
tes e Depois do ajuste.

4 Escolha  para ajustar o brilho 
e o contraste da foto.

5 Escolha  para ajustar as lu-
zes e as sombras.

6 Escolha  para alterar o equilí-
brio das cores da sua foto.

7 Escolha  para ajustar a satu-
ração da sua foto.

8 Escolha  para ajustar a niti-
dez da sua foto.

9 Escolha  para retirar os ruí-
dos da imagem.

Adicionando moldura
1  Na tela de edição, toque  .
2 Toque  ou  para escolher a 

moldura.
3 Toque  para ver todas as op-

ções de moldura disponíveis de 
uma só vez.

Adicionando clipart
1  Na tela de edição, toque  .

2 Toque  e selecione um cli-
part.

3 Ajuste o tamanho do clipart.
4 Você pode girar o clipart utilizan-

do  e  .

Utilizando o Painel de desenho
1  Na tela de edição, toque  .
2 Toque  e selecione uma for-

ma.
3 Também defina a cor e espessu-

ra.
4 Você pode apagar o desenho 

que adicionou utilizando  .

Adicionando selos
1  Na tela de edição, toque    .
2 Toque  para visualizar os se-

los disponíveis.
3 Toque a foto onde você deseja 

adicionar o carimbo.
4 Ajuste a cor utilizando  .

Redimensionando
1  Na tela de edição, toque    .
2 Deslize a barra para redimensio-

nar a foto.
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Editando seus vídeos
Os recursos de edição de vídeo 
estão disponíveis para o formato 
MPEG-4.

Editando o comprimento do ví-
deo
1  Toque e segure o vídeo que de-

seja editar. Selecione Editar e, 
então, escolha  .

2  Toque  . Defina os novos pon-
tos iniciais e finais. Toque OK e, 
então, toque .

3 Toque  para voltar à galeria e 
descartar as alterações.

Adicionando legendas
1  Toque e segure o vídeo que  

você deseja editar.
2  Selecione Editar e escolha  

para inserir legenda no vídeo.
3  Toque  e pause a gravação 

para definir o ponto onde o texto 
aparecerá.

4  Toque  e escolha o estilo do 
texto. Digite seu texto utilizando 
o teclado e, então, toque OK.

5  Toque a área da tela onde deseja 
que o texto apareça e toque OK.

6 Repita estes passos para adicio-
nar mais textos.

Adicionando efeitos na edição
1  Toque e segure o vídeo que  

você deseja editar.
2  Selecione Editar e escolha  .
3 Selecione um efeito para adicio-

nar na foto.

Capturando quadro
Você pode capturar uma imagem a
partir do vídeo.
1  Toque e segure o vídeo que  

você deseja editar.
2  Selecione Editar e escolha  .
3 Reproduza o vídeo e toque 

para capturar a tela que você de-
seja, enquanto o vídeo é repro-
duzido.

4 O quadro é salvo no telefone 
como um arquivo de imagem.
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Adicionando dublagem ao seu 
vídeo
1  Pressione e segure o vídeo que  

você deseja editar.
2  Selecione Editar e escolha  .
3  Toque  e a pasta Meus sons 

abrirá. Escolha a faixa que dese-
ja adicionar a seu video. 

4  A faixa de áudio original do seu 
vídeo será apagada.

5 Se o áudio for mais curto do que 
o vídeo, escolha se deseja repro-
duzir Uma vez ou Repetir.

6  Selecione se deseja substituir o 
arquivo original ou salvar como 
um novo arquivo.

7 Ou, você pode gravar um novo 
arquivo e inserir uma dublagem 
ao vivo, tocando  .

8 Toque OK para salvar a dubla-
gem atual.

Editor de vídeo
Toque a guia Aplicações e sele-
cione Editor de vídeo.

Storyboard
  Definir BGM - Adicione músi-

ca de fundo ao storyboard, ou 
altere o som.

 Importar arquivos - Adicione 
arquivos multimídia ao story-
board. Você pode adicionar 
até 23 arquivos  multimídia.

 Adicionar texto - Adicione um 
texto ao storyboard.

 Gerenciador de corte - Ge-
rencie os arquivos multimídia 
adicionados. Quando não 
houver arquivos multimídia, o 
botão estará desabilitado.

 Pré-visualizar - Visualize o 
arquivo de vídeo criado.

 Salvar - Salve o arquivo de ví-
deo criado.

Você deve primeiro tocar , para 
editar o vídeo.
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  Toque para selecionar todos 

os arquivos (o máximo são 32 
arquivos).

  Toque para desmarcar todos 
os arquivos.

  25/32 – Exibe o número de ar-
quivos selecionados.

 Toque para avançar para o 
próximo passo.

Filme musical
1 Deslize para a esquerda e direita 

para verificar os vários estilos. 
Para Filme musical, você pode 
selecionar somente fotos.

 Exibe o nome do estilo e 
descrição.

 Pré-visualize o estilo.
  Toque para selecionar fo-

tos.
2 Após selecionar as fotos, toque 

 e siga para o próximo passo.
3 Toque  para selecionar todas 

as fotos e toque .
4 Selecione a música e defina se 

será a música de fundo.

5 Adicione um título ao filme utili-
zando o teclado e salve-o.

6  Toque  para reproduzir o ar-
quivo de vídeo completo.

7 Toque  para salvar o arquivo 
de vídeo criado.

Auto corte
Existem três tipos de modelos de 
estilo: Paisagem, Retrato e Objeto 
em movimento.
1 Toque  e selecione um vídeo. 

Vá para o próximo passo.
2 Toque  para pré-visualizar o 

arquivo de vídeo.
3 Toque  para salvar o arquivo.

Galeria
Você pode armazenar arquivos 
multimídia na memória do seu te-
lefone para que você tenha aces-
so fácil a todas suas imagens e 
vídeos. 
Toque a guia Aplicações e se-
lecione Galeria. Você pode abrir 
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a lista de barras de catálogo que 
armazena todos os seus arquivos 
multimídia.

NOTA
Certifique-se de que o cartão de me-
mória esteja instalado no telefone para 
salvar a foto e ter acesso a todas as 
suas imagens. Sem o cartão de memó-
ria, o telefone não mostrará nenhuma 
foto ou vídeo.

Existem cinco barras de catálogo 
como abaixo.
Todos  : Exibe todas as suas 
fotos e vídeos.
Favoritos  : Toque e segure 
uma foto ou vídeo, e a tela de op-
ções aparecerá, permitindo que 
você marque a foto como favorita. 
Esta barra Favoritos irá exibir suas 
fotos e vídeos favoritos.
Câmera  : Permite visualizar as 
fotos capturadas pela camera do 
celular.
Imagem  : Mostra todas as ima-
gens salvas.
Vídeo  : Exibe todos os seus 
vídeos.

Etiqueta  : Assim como a barra 
de favoritos, você pode marcar al-
gumas fotos. Esta barra exibe suas 
fotos e vídeos marcados.
Pessoas  : A partir da câmera, 
se você definir Foco > Detecção 
de rosto e tirar uma foto, esta irá 
para a barra Pessoas. Você pode 
dar um novo apelido para alguém 
na foto ou acessar Contatos, para 
combinar com a foto do contato.

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

Gravando som ou voz 
1  A partir da tela inicial, toque a 

guia Aplicações e selecione 
Gravador de voz.

2 Toque  para começar a grava-
ção. 

3  Toque  para terminar a grava-
ção. 
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4  Toque a tecla Menu e selecione 

Definir como para definir o som 
como toque do telefone.

NOTA
Toque Ir para a lista para acessar seu 
álbum. Você pode ouvir a gravação 
salva.

Enviando uma gravação de voz
1  Após terminar a gravação, você 

pode enviar o som, tocando a 
tecla Menu e, então, Comparti-
lhar.

2 Escolha entre Bluetooth, E-
mail, Gmail ou Mensagens. Se 
você optar por E-mail, Gmail ou 
Mensagens, sua gravação de 
voz será anexada à mensagem 
e você poderá escrever e enviar 
a mensagem normalmente. 

Reprodutor de mídia
A pasta Reprodutor de mídia exi-
be uma lista de vídeos baixados e 
vídeos gravados no aparelho. 

Assistindo a um vídeo
1  Toque a guia Aplicações e se-

lecione Reprodutor de mídia.
2  Toque Vídeo e selecione um ví-

deo para reproduzir.
Toque Música e selecione uma 
música para reproduzir. Você pode 
reproduzir músicas e classificá-las 
por música, álbum, artista, gênero 
ou criar uma lista de reprodução.

Enviando um vídeo
1  Toque e segure o vídeo que 

você deseja enviar.
2 Selecione Enviar e escolha 

Bluetooth, E-mail, Gmail, Men-
sagens ou YouTube.

3 Se você optar por Mensagens 
ou E-mail, seu vídeo será ane-
xada à mensagem e você pode-
rá escrever e enviar a mensa-
gem normalmente. 
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Jogos
1  Você pode baixar mais jogos a 

partir de Market.
2  Toque no botão Iniciar para ini-

ciar um jogo ou um aplicativo.

NOTA
- Um custo adicional poderá ser aplica-
do ao utilizar este serviço para baixar jo-
gos ou aplicativos que não forem livres.
- Jogos Java e instalação de aplica-
ções somente serão possíveis através 
da Internet.

Música
O GT540 tem um reprodutor de 
música integrado para que você 
possa ouvir suas músicas favori-
tas. Para acessar o Reprodutor de 
música, toque Música. A partir da-
qui, você pode acessar:
Artistas - Permite visualizar as fai-
xas ordenadas por artista.
Álbuns - Permite visualizar as fai-
xas ordenadas por álbum.
Músicas - Contém todas as músi-
cas que você possui no aparelho.
Listas de reprodução - Contém 
as listas de reprodução que você 
criou.

Reproduzindo uma música
1  Na tela inicial, toque a guia Apli-

cações e selecione Música.
2  Toque Músicas.
3 Selecione a música que você de-

seja reproduzir.
4  Toque  para pausar a música.
5  Toque  para avançar para a 

próxima música.
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6 Toque  para voltar para o iní-

cio da música. 
Para alterar o volume enquanto es-
cuta a música, pressione a tecla de 
volume para cima ou para baixo na 
lateral esquerda do telefone.
Toque e segure qualquer música  
na lista. As seguintes opções serão 
exibidas: Reproduzir, Adicionar à 
lista de reprodução, Usar como 
toque do telefone, Apagar ou 
Procurar.

NOTA
Música é direito autoral protegido 
nos tratados internacionais e leis na-
cionais. Poderá ser necessário obter 
permissão ou a licença para reprodu-
zir ou copiar uma música. Em alguns 
países a legislação nacional proíbe a 
cópia privada de material protegido por 
direitos autorais. Verifique a legislação 
nacional do país aplicável à utilização 
desse material.

Rádio FM
Seu GT540 possui um Rádio FM in-
terno e você poderá sintonizar suas 
estações de rádio favoritas.

NOTA
Você precisa inserir o fone de ouvido, 
para utilizar o rádio. Insira o conector 
do fone na parte superior do aparelho.

Procurando estações
Você pode sintonizar estações ma-
nual ou automaticamente. As es-
tações serão salvas em diferentes 
números de canais, desta forma 
você não precisa sintonizá-las no-
vamente. Você pode salvar até 48 
estações no seu telefone. 
Para sintonia automática:
1  Na tela inicial, toque a guia Apli-

cações e selecione Rádio FM.
2  Toque a tecla Menu.
3  Toque Busca automática e, 

então, toque OK. Atribua as es-
tações encontradas para os nú-
meros dos canais, selecionando 
Definir, Pular ou Parar.
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NOTA
Você também pode sintonizar ma-
nualmente uma estação utilizando a 
roda exibida abaixo da frequência de 
rádio. 

Restaurando os canais
1  Na tela inicial, toque a guia Apli-

cações e selecione Rádio FM.
2  Toque a tecla Menu e escolha 

Restaurar estação para apagar 
o canal atual ou escolha Restau-
rar todas as estações / Restau-
rar todas para apagar todos os 
canais. Cada canal retornará para 
a frequência inicial de 87.5MHz. 

Escutando uma estação
1  Na tela inicial, toque a guia Apli-

cações e selecione Rádio FM.
2  Toque o número do canal da es-

tação que deseja ouvir.

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

  AVISO Se você conectar 
um fone de ouvido não feito 
especificamente para o telefone, 
poderá haver interferência na 
recepção do rádio.
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Internet / Navegador
Você pode acessar vários serviços 
WAP (Protocolo de Aplicação Wire-
less) tais como notícias, previsões 
meteorológicas, informações sobre 
esportes ou tráfego. Além disso, o  
navegador permite fazer download 
das últimas músicas, toques e jo-
gos. Estes serviços são especial-
mente projetados para aparelhos 
celulares e eles são mantidos pelos 
provedores de serviço WAP.
Verifique a disponibilidade, preços 
e tarifas dos serviços WAP com a 
sua operadora.

Acessando um site
1  Na tela inicial, toque a guia Apli-

cações e selecione Internet / 
Navegador. 

2  Você irá diretamente até a pági-
na inicial do navegador.

NOTA
Um custo adicional poderá ser aplicado 
ao conectar-se a este serviço e baixar 
conteúdo. Verifique seus dados de en-
cargos com a sua operadora de rede.

Utilizando a barra de ferramen-
tas da web
Toque  para abrir a barra de fer-
ramentas.
1  Toque  para atualizar a pági-

na da internet.
2 Toque  para avançar uma pá-

gina.
3 Toque  para voltar uma pági-

na.
4 Toque  para adicionar Favori-

tos.
5  Toque  para abrir outra página 

da internet em uma nova janela.
6  Toque  para alterar as confi-

gurações do navegador.

Utilizando opções
Toque a tecla Menu para visualizar 
as opções.

  Ir - Insira um endereço da 
web e vá para a página.

  Sair - Feche o navegador.

  Favoritos - Exibe seus Favori-
to, Mais visitado e Histórico. É 
possível adicionar Favoritos.
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  Nova janela / Janelas - Exi-

be todas as suas janelas 
abertas. É possível adicionar 
uma nova janela.

  Procurar na página - Per-
mite procurar uma palavra 
especifica na página que está 
sendo visualizada.

  Mais
	 l	 Selecionar texto - Toque 

e selecione a linha que você 
deseja copiar. Você pode 
colá-la em qualquer caixa de 
entrada.

	 l	 Informação de página - 
Exibe informações da pági-
na.

	 l	 Enviar página via - Envia 
a página por e-mail ou men-
sagem.

	 l		Downloads - Exibe o his-
tórico de arquivos baixados.

	 l	 Configurações - Exibe as 
configurações do navegador.

Adicionando e acessando seus 
favoritos
Este menu permite adicionar favo-
ritos e salvar páginas da internet 
para um acesso fácil e rápido.
1  Na tela inicial, toque a guia Apli-

cações e selecione Internet / 
Navegador. 

2  Toque a tecla Menu e, então, se-
lecione Favoritos. Ou pressione 

 . Uma lista de seus favoritos 
aparecerá na tela.

3  Selecione Adicionar favorito e 
insira um nome para o favorito, 
seguido do URL.

4  Toque OK. Seu favorito será exi-
bido na lista de favoritos.

5  Para acessar um favorito, basta 
tocar o favorito desejado. Você 
será conectado à sua página fa-
vorita.

Alterando configurações do na-
vegador
Toque a tecla Menu e, então, sele-
cione Mais > Configurações. 
Você pode alterar o layout da pági-
na (por exemplo, tamanho do texto, 
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codificação de texto), definir página 
inicial, gerenciar cache, cookies e 
configurações de segurança, e as-
sim por diante.

Leitor de RSS
RSS (Really Simple Syndication) é 
uma família de formatos de feeds 
da Web usada para publicar um 
conteúdo atualizado com freqüên-
cia, tais como entradas de blog, no-
tícias ou podcasts. Um documento 
RSS, chamado de feed, web feed, 
ou canal, contém um resumo ou 
todo contéudo de um web site. RSS 
permite que as pessoas acompa-
nhem seus sites favoritos de forma 
automática e mais fácil do que ma-
nualmente.
O usuário cadastra-se em um feed, 
inserindo o URL no leitor ou clican-
do em um ícone RSS em um nave-
gador. O leitor de RSS do usuário 
subscrito atualiza regularmente os 
novos conteúdos e transfere as 
atualizações que encontrar.

Alarme
1  Na tela inicial, toque a guia Apli-

cações e selecione Alarme.
2 Se você desejar adicionar um 

novo alarme, toque Novo alar-
me. Existem alguns alarmes pré-
definidos que você pode ativar.

3  Toque para ativar o alarme e 
defina a hora que deseja que 
o alarme toque. Após definir a 
hora, seu aparelho permitirá sa-
ber quanto tempo falta para o 
alarme começar a tocar.

4  Escolha um toque e ative a op-
ção Vibrar, se desejar. Defina 
Repetir se desejar ajustar a 
repetição. Os ícones indicam o 
dia da semana que você selecio-
nou.

5  Escolha Título para nomear o 
alarme.

6  Quando o alarme tocar, você 
pode ativar o modo soneca por 
10 minutos ou desligá-lo.

7  Toque  para voltar a primeira 
tela do alarme.

8 Toque e segure o relógio na tela, 
e diferentes tipos de relógio se-
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rão exibidos. Escolha uma das 
opções.

9 Você pode apagar todos os alar-
mes tocando a tecla Menu e es-
colhendo Apagar alarme.

Calculadora
1  Na tela inicial, toque a guia Apli-

cações e selecione Calculadora.
2  Insira os números tocando as te-

clas numéricas.
3  Para cálculos simples, selecione 

a operação desejada (+ , - , x , ÷), 
seguido de = .

4 Para cálculos mais complexos, 
toque a tecla Menu, selecione 
Painel avançado  e escolha en-
tre sin, cos, tan, ln, log, etc.

Calendário
1  Na tela inicial, toque a guia Apli-

cações e selecione Calendário.
2  Primeiro, você deve criar uma 

conta do Google para utilizar o 
Calendário.

3  Selecione a data que você dese-
ja adicionar um evento.

4 Toque a tecla Menu e, então, to-
que Novo evento.

5  Toque Assunto e insira o nome 
do evento. Verifique a data e insi-
ra a hora que seu evento come-
çará. Insira a hora e a data que 
o evento irá terminar nas caixas 
abaixo de data e hora.

6  Toque Onde e digite o local do 
evento.

7  Se você desejar acrescentar uma 
nota para o seu evento, toque 
Descrição e insira os detalhes.

8  Caso queira repetir o alarme, de-
fina Repetição e configure Lem-
bretes, se necessário.

9  Toque Concluído para salvar o 
evento no calendário. Um qua-
drado colorido no calendário 
marcará todos os dias que você 
salvou eventos. Um alarme soará 
na hora de início do evento para 
ajudá-lo a manter-se organizado.
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Alterando a exibição do calen-
dário
1  Na tela inicial, toque a guia Apli-

cações e selecione Calendário. 
Toque a tecla Menu.

2  Selecione a exibição do calen-
dário para um determinado dia, 
semana ou mês.

Aplicativos Google
1  Primeiro, configure uma conta 

do  Google. Insira seu nome de 
usuário e senha.

2  Após a conexão, seus contatos, 
e-mail e calendário na sua conta 
do Google irão sincronizar auto-
maticamente com o seu GT540.

DICA!  Se você alterar sua conta 
do Google após a conexão, ou 
quiser sair, utilize os passos abaixo: 
Aplicações > Configurações 
> Aplicativos > Gerenciar 
aplicativos > Google Apps > 
Apagar dados.

Google Maps
Verifique a sua localização atual e 
o tráfego e receba instruções para 
o seu destino. O GT540 deve estar 
conectado ao Wi-Fi ou 3G/GPRS.

NOTA
- Google Maps não cobre todas as 
cidades e países.

Google Market
Google Market permite baixar apli-
cativos úteis e jogos. Se você ins-
talar aplicativos e jogos a partir do 
Google Market, eles aparecerão 
no menu do aparelho.
Você pode postar comentários so-
bre uma aplicação ou sinalizá-lo se 
achar que é incompatível com o 
seu aparelho.
1  Selecione uma categoria para 

navegar no conteúdo.
2  Escolha um aplicativo para ins-

talar.

Google Mail
Google Mail é configurado quando 
você acessa sua conta de e-mail  
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pela primeira vez no telefone. De-
pendendo das suas configurações 
de sincronização, o Google Mail 
no seu telefone é automaticamen-
te sincronizado com sua conta do 
Gmail na web. A caixa de entrada 
com lista de conversas é a sua vi-
sualização padrão do Google Mail.
Toque a tecla Menu e, então, to-
que Atualizar para enviar ou rece-
ber novos e-mails e para sincroni-
zar seus e-mails com sua conta do 
Gmail na web.

Google Talk
Google Talk é um programa de 
mensagens instantâneas do Goo-
gle. Permite que você comunique-
se com outras pessoas que tam-
bém utilizam o Google Talk.

QuickOffice
Você pode gerenciar e visualizar 
arquivos de documentos. 
1  Escolha Cartão de memória. 

Você pode visualizar a lista de 
arquivos e pastas.

2 Se você escolher Documentos 
recentes, arquivos visualizados 
recentemente serão exibidos.

3  Toque e segure qualquer arqui-
vo e as opções Renomear, Ex-
cluir, Propriedades, Recortar e 
Copiar, aparecerão.

4  Escolha um arquivo e, em se-
guida, toque a tecla Menu para 
visualizar as opções Classificar 
por, Sobre, Atualizações e Aju-
da. Existem opções adicionais, 
dependendo do tipo de arquivo.
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Na tela inicial, toque a guia Aplica-
ções e selecione Configurações. 
A partir daqui, é possível visualizar 
as seguintes opções:

Redes sem fio
A partir daqui, você pode gerenciar 
Wi-Fi e Bluetooth. Você também 
pode definir o modo avião e redes 
móveis.
Wi-Fi - Toque para tornar o Wi-Fi 
ativo para conectar-se a redes Wi-
Fi disponíveis.
Configurações de Wi-Fi - Defina 
a notificação de rede ou adicione 
uma rede Wi-Fi.
Bluetooth - Toque para tornar o 
Bluetooth ativo para conectar-se a  
outros dispositivos Bluetooth.
Configurações Bluetooth - Você 
pode definir um nome para o seu 
dispositivo, torná-lo visível ou pro-
curar dispositivos.
Rede móvel - Defina a rede móvel 
como ligado ou desligado.

Config. de rede móvel - Defina 
opções para roaming, redes e 
APNs.
Modo avião - Após definir esta 
opção, todas as conexões sem fio 
serão desativadas.

Wi-Fi
O gerenciador de Wireless permi-
te gerenciar conexões à Internet 
por Wi-Fi (Wireless LAN) no seu 
dispositivo. Ele permite o telefone 
conectar-se a redes locais sem fio 
ou acessar internet sem fio. Wi-Fi 
é mais rápido e tem um alcance 
maior do que a tecnologia sem fios 
Bluetooth e pode ser utilizado para 
enviar e-mail rapidamente e nave-
gar na Internet.

Como configurar o Wi-Fi
1  Toque Redes sem fio a partir do 

menu Configurações e ative o 
Wi-Fi.

Como obter o endereço MAC
Para configurar uma conexão em 
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algumas redes sem fio com filtros 
MAC, poderá ser necessário inse-
rir o endereço MAC do seu GT540 
no roteador. Você pode encontrar 
o endereço MAC na interface de 
usuário a seguir:
Configurações > Redes sem fio 
> Configurações de Wi-Fi > Menu 
> Avançado > Endereço MAC.

Config. de chamadas
Você pode ajustar as configura-
ções de chamadas do telefone, 
tais como transferência de chama-
da,  chamada em espera e outras 
características especiais ofereci-
das para sua comodidade.
1  Na tela inicial, toque a guia Apli-

cações, para abrir o menu de 
aplicações.

2 Toque Configurações.
3 Toque Config. de chamadas e 

escolha a opção que você dese-
ja ajustar.

4	Números de disc. fixa - Sele-
cione Números de disc. fixa, 
para ativar e configurar uma lis-
ta de números que podem ser 
chamados a partir do telefone. É 
necessário digitar o código PIN2, 
disponível com a sua operadora. 
Quando ativado, somente núme-
ros incluídos na lista poderão ser 
chamados.

4	Correio de voz - Ajuste seu nú-
mero de correio de voz.

4	Transf. de chamada - Quando 
este serviço estiver ativo, você 
poderá direcionar suas chamadas 
para outro número de telefone. 
Escolha entre: Sempre transfe-
rir, Transferir quando ocupado, 
Transferir quando não houver 
resposta ou Transferir quando 
estiver fora do alcance. Então, 
insira o número para o qual irá 
transferir a chamada.

NOTA
Transf. de chamada poderá gerar 
encargos. Contate sua operadora de 
rede para obter detalhes.
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4	Restrição de chamada - Se-

lecione quando você desejar 
impedir que certos tipos de cha-
madas sejam realizadas ou re-
cebidas em seu aparelho. Insira 
a senha de restrição de chama-
das. Verifique com sua operado-
ra de rede sobre este serviço.

4	Duração de chamada - Exibe 
a duração da Última chamada, 
Todas, Chamadas realizadas e 
Chamadas recebidas.

4	Configurações de chamada 
adicional - A partir daqui é pos-
sível alterar as seguintes confi-
gurações:

 ID do emissor - Escolha se de-
seja exibir seu número de telefo-
ne para outra pessoa ao realizar 
uma chamada.

 Chamada em espera - Se esta 
opção estiver ativa, o telefone irá 
notificá-lo de uma nova chama-
da recebida quando houver uma 
chamada em andamento. 
Selecionar linha - Permite sele-
cionar linha. 

Som e tela
Configurações de som
4	Modo silencioso - Todos os 

sons exceto multimídia e alar-
mes serão silenciados.

4	Volume de toque - Defina o vo-
lume para chamadas recebidas 
e outras notificações.

4	Volume multimídia - Defina o 
volume para músicas e vídeos.

4	Toque do telefone - Defina o 
toque da chamada de entrada 
pré-definido.

4	Vibração do telefone - Defina 
vibração para as chamadas re-
cebidas.

4	Toque de notificação - Defina o 
toque de notificação padrão.

4	Toque de teclado táctil - Defina 
para reproduzir sons ao utilizar o 
teclado.

4	Seleção audível - Defina para 
reproduzir som ao selecionar 
item.

4	Vibração de retorno - Defina 
para vibrar ao tocar a tela.
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4	Notif. do cartão SD - Desabilite 

os sons de notificação do cartão 
SD.

Configurações da tela
4	Orientação - Ajuste para mudar 

de orientação automaticamente 
quando virar o aparelho.

4	Animação - Ajuste para mostrar 
animação ao abrir e fechar jane-
las.

4	Brilho - Ajuste o brilho da tela.
4	Limite de tempo de tela - Ajus-

te o atraso antes do desliga-
mento automático da tela.

Configurações de toque
4	Calibração do toque - Ajuste 

a calibração para definições de 
toque adequadas.

Sincronização de dados
Selecione quais aplicativos serão 
sincronizados.

Segurança e localização
Minha localização
Selecione para incluir a sua posi-
ção quando utilizar a pesquisa do 
Google e outros serviços do Goo-
gle. Ao habilitar esta opção, você 
será perguntado se concorda em 
permitir que o Google utilize a sua 
localização para o fornecimento 
desses serviços.
4	Utilizar redes sem fios - Se 

você habilitar esta opção, o tele-
fone irá determinar sua localiza-
ção aproximada utilizando Wi-Fi 
e redes móveis.

4	Habilitar satélites GPS - Se 
você habilitar esta opção, seu 
telefone irá determinar a sua lo-
calização ao nível da rua.

4	Compartilhar no Google - Se 
você habilitar esta opção, seu 
telefone irá verificar sua locali-
zação atual, quando você utili-
zar a pesquisa do Google.

Padrão de desbloqueio de tela 
Defina o padrão de desbloqueio  
de tela para garantir a segurança 
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do seu telefone. Será exibida uma 
tela com pontos que guiarão você 
na criação de um desenho padrão 
de desbloqueio.
Para bloquear sua tela usando o 
Padrão de bloqueio
1  Na tela inicial, toque a guia Apli-

cações e selecione Configura-
ções.

2  Toque Segurança e localiza-
ção, e selecione Definir padrão 
de desbloqueio.

3  A primeira vez que você fizer 
isso, um breve tutorial sobre 
como criar um padrão de des-
bloquear aparecerá.

4  Você será solicitado a desenhar 
e redesenhar o seu próprio pa-
drão. A próxima vez que você 
ligar o telefone ou despertar a 
tela, você será solicitado a de-
senhar o seu padrão de desblo-
queio para desbloquear a tela.

Bloqueio do cartão SIM
Defina o bloqueio do cartão SIM ou 
altere o PIN do SIM.

Senhas 
Permite visualizar a senha ao di-
gitar.

Aplicativos
Você pode gerenciar os aplicativos 
e criar atalhos de inicialização rá-
pida.
4	Fontes desconhecidas - Per-

mite a instalação de aplicações 
não relacionadas com o Market.

4	Gerenciar aplicativos - Geren-
cie e remova aplicativos instala-
dos.

4	Desenvolvimento - Defina op-
ções para desenvolvimento de 
aplicativos como Depuração de 
USB, Permanecer ativo e Per-
mitir localizações fictícias.

Cartão SD & Armaz.
Modo de conexão USB 
Somente para armazenamento 
massivo.
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Cartão SD
Permite verificar o espaço total e 
o espaço disponível. Toque De-
sativar o cartão SD para uma re-
moção segura. Toque Formatar o 
cartão SD, se necessário.

Armazenamento interno do te-
lefone
Permite verificar o espaço disponí-
vel.Escolha Restaurar configura-
ções se você deseja apagar todos 
os dados do telefone.

Data e hora
Defina data, hora, fuso horário e 
formatos.

Localidade e texto
Defina o idioma local e a região, e 
as opções de introdução de texto e 
correção ortográfica.

Procurar
Você pode utilizar as Definições de 
procura, para configurar Pesquisa 
do Google, Caixa de pesquisa rá-
pida e os dados sobre o telefone 
que você deseja incluir nas pes-
quisas.

Acessibilidade
Você pode gerenciar e configurar 
as opções de acessibilidade que 
você tenha instalado no seu tele-
fone.

Síntese de voz
Você pode utilizar as opções de 
texto em voz para configurar o 
sintetizador de voz Android, para 
aplicações que podem tirar provei-
to disso.
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Sobre o telefone
Exibe informações legais e permite 
verificar o estado do telefone e a 
versão do software.

Registro do DivX VOD
Este menu é utilizado para gerar 
um código de registro do DivX 
VOD. Visite http://vod.divx.com, 
para registrar e para suporte téc-
nico.
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Há vários acessórios para o seu telefone celular. Você pode escolher os 
acessórios que desejar de acordo com suas necessidades na comuni-
cação pessoal.

NOTA
4	Sempre utilize acessórios originais LG. 
4	A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.

Adaptador de viagem
Carregadores
compatíveis:
STA-U12BR;
STA-U12BS;
STA-U12BD.

Fone de ouvido
compatível:
SGEY0003744

Cabo de dados

Bateria Padrão
Bateria
compatível:
LGIP-400N
 

Obs: As fotos dos acessórios são meramente ilustrativas e podem ser diferentes de-
pendendo do modelo.

Os acessórios descritos nesta página não representam necessariamente os itens con-
tidos na caixa deste produto.
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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 pra-
zos, contados a partir da aquisição 
do produto:

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

2) Adicionalmente à garantia legal, 
a LG concede mais:

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

 b. 270 (duzentos e setenta) dias 
para carregadores de bateria;

 c. 90 (noventa) dias para bate-
rias.

Caso o Produto ou seus acessó-
rios apresentem problemas, você 
pode entrar em contato com o 
SAC – Serviço de Atendimento ao 
Consumidor através dos telefones 
4004-5400 (Capitais e Regiões Me-
tropolitanas) e 0800 707 5454 (para 

as demais localidades (Somente 
chamadas originadas de telefone 
fixo.)), ou consultar o website da 
LG (www.lge.com.br) para obter 
informações sobre as Assistências 
Técnicas Autorizadas LG e o servi-
ço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal ori-
ginal contendo todos os dados, pois 
ela é a comprovação da origem do 
aparelho e será necessária para a 
realização dos serviços necessários.

A Garantia limitada fornecida pela
LG não cobre:

1) Danos decorrentes do desgaste 
natural do produto, incluindo car-
caça, teclado, lentes, displays e 
demais componentes;

2) 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 omis-
são pela LG;

3) Danos causados por mau uso 
entendido como, mas não se li-
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mitando a, manipulação equivo-
cada, riscos, quedas, acidentes, 
derramamento de líquidos e/ou 
alimentos, exposição à umidade 
ou a condições climáticas ex-
tremas, corrosão e oxidação no 
produto ou seus componentes;

4) Produtos que apresentem o nú-
mero de série ilegível, raspado, 
danificado, apagado, alterado e/
ou retirado;

5) Alterações, modificações e/ou 
reparos realizados por terceiros 
que não são oficialmente cre-
denciados pela LG como Assis-
tência Técnica Autorizada;

6) Produtos que não apresentem 
peças e/ou componentes origi-
nais da LG;

7) Produtos e componentes que 
tenham sido danificados por vio-
lação ou rompimento de lacres 
e peças, ou que tenham sido 
danificados pela utilização de 
peças e componentes não ori-
ginais LG;

8) Desconfiguração ou danos do 
produto pelo embarque de con-
teúdo não autorizado, configu-
rações não autorizadas, vírus 
ocasionados pelo acesso a sites 
da internet, entre outros.

  Atenção:  A LG recomenda 
fortemente que, antes da 
realização de atualização do 
software ou da manutenção do 
produto, seja feito uma cópia de 
segurança dos dados, links e 
demais conteúdos que tenham 
sido embarcados através de 
download e que estejam gravados 
na memória, pois os mesmos 
poderão ser perdidos durante o 
procedimento de atualização ou 
reparo. Em caso de substituição 
do produto recomendamos o 
mesmo procedimento. A LG não 
poderá ser responsabilizada em 
qualquer hipótese pela perda, 
dano e/ou corrupção dos dados 
existentes no produto entregue 
para reparo, atualização de 
software ou substituição. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
LG GT540
4	Nome Técnico: GT540f.
4	Terminal GSM quad-band: 

850/900/1800/1900MHz
4	Terminal WCDMA dual-band: 

850/2100MHz 
4	Medidas: 109 x 55 x 13,3 mm
4	Peso: 116g

HOMOLOGAÇÃO ANATEL
Este produto está homologado 
pela Anatel, de acordo com os pro-
cedimentos regulamentados pela 
Resolução nº 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 as Resoluções nº 303/2002 e 
533/2009.

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

0557-10-1003

(01) 07893299738234
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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 fixo.

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 TELECOMUNICAÇÃO
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.

SAC
4004 5400

W W W . L G E . C O M . B R

* 0800 707 5454

serviço de atendimento
ao consumidor

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

Capitais e Regiões
Metropolitanas

Demais
Localidades

* Somente chamadas originadas de telefone fixo


