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Agradecemos a compra deste telemóvel.
Leia as precauções de segurança e este manual atentamente, antes de
utilizar o seu dispositivo, para garantir uma utilização segura e adequada.
O conteúdo, imagens e capturas de ecrã utilizados neste manual poderão
ter um aspeto diferente do produto.
Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, distribuída,
traduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrónico
ou mecânico, incluindo fotocópias, gravação ou armazenamento, em
qualquer sistema de armazenamento e recuperação de informação, sem a
autorização prévia, por escrito.
Copyright © 2015. Todos os direitos reservados.
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Leia antes de continuar
Precauções de segurança
Leia as precauções de segurança atentamente, para garantir uma utilização
correta do telemóvel.
1. Não parta, atire nem perfure o telemóvel. Evite deixar cair, esmagar e
dobrar o telemóvel.
2. Não utilize o telemóvel num ambiente húmido, como a casa de banho.
Evite que o telemóvel fique molhado ou seja lavado em líquido.
3. Não ligue o telemóvel nos locais em que é proibido utilizar telemóveis
ou quando o telemóvel possa causar interferências ou perigo.
4. Não utilize o telemóvel enquanto conduz
5. Cumpra as regras e regulamentos em hospitais e instalações de
cuidados de saúde. Desligue o telemóvel nas proximidades de
aparelhos médicos.
6. Desligue o telemóvel dentro de aviões. O telefone poderá causar
interferência no equipamento de controlo do avião.
7. Desligue o telemóvel próximo de dispositivos eletrónicos de alta
precisão. O telefone poderá afetar o desempenho destes dispositivos.
8. Não tente desmontar o telemóvel, nem nenhum dos acessórios. O
serviço e reparação do telefone apenas podem ser efetuados por
pessoal qualificado.
9. Não coloque o telemóvel nem os respetivos acessórios em recipientes
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com um campo electromagnético forte.
10. Não coloque suportes magnéticos de armazenamento próximo do
telemóvel. A radiação do telemóvel poderá apagar as informações
guardadas nos mesmos.
11. Não coloque o telemóvel num local com temperatura elevada nem o
utilize num local com gás inflamável, como postos de abastecimento de
combustível.
12. Mantenha o telemóvel e os respetivos acessórios afastados de
crianças. Não autorize crianças a utilizar o telemóvel sem supervisão.
13. Utilize apenas baterias e carregadores aprovados, para evitar o risco
de explosão.
14. Cumpra as leis e regulamentos relativos a utilização de dispositivos
sem fios. Respeite os direitos de privacidade e legais das outras
pessoas, quando utilizar o dispositivo sem fios.
15. Cumpra as instruções deste manual rigorosamente, quando utilizar o
cabo USB. Caso contrário, o telemóvel ou o PC poderão ficar
danificados.
16. Este manual destina-se apenas a consulta. Consulte o objeto material
padrão.
17. Para evitar interferências, mantenha uma distância mínima de 15 cm
entre o dispositivo e um pacemaker.
18. Para reduzir o risco de interferências com um pacemaker, utilize o
dispositivo do lado oposto ao implante.
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19. No volume máximo, a utilização prolongada do leitor de áudio móvel
pode causar danos nos ouvidos do utilizador.
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Informações pessoais e segurança de dados
A utilização de algumas funções ou aplicações de terceiros no dispositivo
pode resultar na perda ou divulgação das suas informações e dados
pessoais a terceiros. Há várias medidas que recomendamos para o ajudar a
proteger as suas informações pessoais e confidenciais.
 Coloque o dispositivo num local seguro, de forma a impedir a utilização
não autorizada.
 Defina o ecrã para bloqueio e crie uma palavra-passe ou padrão de
desbloqueio para o desbloquear.
 Regularmente, deve fazer cópias de segurança das informações pessoais
guardadas no cartão SIM/USIM, cartão de memória ou na memória do
dispositivo. Se mudar para um dispositivo diferente, deve mover ou
eliminar as informações do dispositivo antigo.
 Em caso de preocupação com vírus, quando receber mensagens ou
e-mails de estranhos, pode eliminá-los sem os abrir.
 Se utiliza o dispositivo para navegar na Internet, evite websites que
possam representar um risco de segurança, para evitar o furto de
informações pessoais.
 Se utiliza serviços como pontos Wi-Fi ou Bluetooth, defina palavras-passe
para estes serviços, para evitar a utilização não autorizada. Quando estes
serviços não estiverem a ser utilizados, desligue-os.
 Instale ou atualize software de segurança do dispositivo e execute o
antivírus.
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 A obtenção de aplicações de terceiros deve ser efetuada a partir de fontes
legítimas. As aplicações transferidas de terceiros devem ser verificadas
quanto a vírus.
 Instale software ou patches de segurança lançados por fornecedores de
aplicações.
 Algumas aplicações requerem e transmitem informações de localização.
Por conseguinte, empresas terceiras poderão partilhar as informações de
localização dos utilizadores.
 O dispositivo poderá fornecer informações de deteção e diagnóstico a
fornecedores de aplicações. Estes fornecedores usam estas informações
para otimizar os seus produtos e serviços.

Informações SAR (Taxa de Absorção Específica)
Durante os testes, a Taxa de Absorção Específica (SAR) registada para este
modelo foi a seguinte:
SAR cabeça

0, 676 W/kg

SAR corpo

0,458 W/kg
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Conformidade
Este dispositivo cumpre as principais recomendações e outros requisitos
aplicáveis constantes da 1999/5/CE. O texto completo da declaração de
conformidade do telefone está disponível no website: www.crosscall.com
0700
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Começar
As imagens do presente guia servem apenas de referência. As
funcionalidades e serviços do telefone poderão diferir das descritas neste
manual, dependendo da versão do software.

Funções das teclas na ponta dos dedos

Nome
Tecla de
1

2

Ligar/Desligar

Função

Prima para ligar ou desligar o telefone

Teclas de

Prima para regular o volume e iniciar o modo de

volume

silêncio, quando receber uma chamada.
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Frontal
Capturar imagens a partir da câmara frontal.

3
Câmara
4

Auricular

Ouvir a conversa

5

Tecla Principal

Prima para regressar ao ecrã principal.

6

Tecla de menu

Prima para apresentar um menu principal.

Tomada para
7

auricular
Carregar/Porta

8

USB
Tecla de

9

retrocesso

Inserir o auricular

Ligar a linha USB

Regressa ao menu anterior.
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Câmara traseira Capturar imagens a partir da câmara traseira
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Altifalante

Voz amplificada.

Inserir o cartão SIM/USIM
O telefone deverá funcionar com um cartão fornecido pelo seu prestador de
serviços. O cartão contém todas as informações de subscrição.
Insira o cartão SIM/USIM com os contactos de metal voltados para baixo e o
canto cortado alinhado com a mesma parte da ranhura.
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Notas:
1. Se não for instalado nenhum cartão, a informação "Sem cartão" é
apresentada no ecrã. Em caso de erro na inserção ou se o cartão estiver
danificado, é apresentada no ecrã a mensagem "Sem serviço", depois de
ligar o telemóvel.
2. Se o cartão for bloqueado através de PIN, terá de introduzir o PIN para o
telefone funcionar. Se necessário, contacte o seu prestador de serviços.
3. Ao inserir o cartão deve evitar que fique danificado devido a cargas
estáticas, arranhões e dobras e mantenha-o afastado de crianças.

Inserir o cartão SD
Insira o cartão SD com os contactos de metal voltados para baixo e o canto
cortado alinhado com a mesma parte da ranhura.

Instalar a bateria
Para usar o telefone, deve instalar e carregar a bateria. Insira o rebordo na
parte superior da bateria na base do telefone. Confirme que toca o contacto
metálico do telefone e depois empurre a bateria e encaixe-a no lugar.
Nota:
O telefone foi concebido para funcionar apenas com baterias e carregadores
originais. A utilização de outras baterias e carregadores poderá danificar o
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telefone, anulando a bateria.

Retirar a bateria
O telefone deve estar desligado, para evitar a perda de informações
importantes.
Segure a parte inferior da bateria e retire-a do telefone.

Carregar a bateria
As baterias novas são expedidas com carga parcial. Antes de utilizar o
telefone, deve carregar a bateria. Algumas baterias apresentam o melhor
desempenho após vários ciclos completos de carga/descarga.
1. Ligue o cabo de dados e o carregador e ligue uma extremidade à porta de
dados do telefone.
2. Ligue a outra extremidade do carregador a uma tomada elétrica
adequada (100~240 V CA).
3. Quando o telefone indicar que a bateria está totalmente carregada, retire
o carregador.
Notas:
1. Antes de carregar o telefone, confirme se a bateria foi instalada.
2. A bateria pode descarregar lentamente, mesmo quando o telefone está
desligado. Se a bateria estiver descarregada durante um longo período de
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tempo, existe a possibilidade de perda da informação guardada no
telefone. Por conseguinte, mesmo se não precisar de usar o telefone
durante um longo período de tempo, deve carregar a bateria regularmente,
para evitar que esteja descarregada.
3. Com uma tensão inferior, o período de carregamento é mais longo.
4. O tempo de carregamento será mais longo, se estiver a usar o telemóvel
durante o carregamento.
5. A temperatura normal de carregamento situa-se entre 0℃-40℃.

Desempenho da bateria
4050 mAh (bateria padrão)
Duração em espera*

600 horas

Duração em conversação*

37 horas

 Muitas condições podem afetar o tempo em espera da bateria, como as
condições da rede local, as definições do telefone, operações frequentes,
a utilização de serviços de dados e outras.
 O desempenho da bateria também é afetado pelo estado de carga e pela
temperatura.
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Operações básicas
Ligar e desligar o telefone
Ligar o telefone: Para ligar o telefone, prima e mantenha premida a tecla de
ligar/desligar durante mais de 3 segundos.
Desligar o telefone: Prima e mantenha premida a tecla de ligar/desligar, para
aparecer o menu de opções e selecione "Desligar". Com o telefone
desligado não é possível fazer nem receber chamadas, nem realizar outras
operações.

Gestor do ambiente de trabalho
Bloquear o ecrã
O bloqueio do ecrã evita operações indesejadas no ecrã tátil, quando não
está a usar o telefone. Quando o telefone estiver inativo durante um
determinado período de tempo, o ecrã bloqueia automaticamente, se tiver
ativado o bloqueio de ecrã nas definições de segurança.

Desbloquear o ecrã
Pode desbloquear o ecrã de acordo com as definições.
A maneira predefinida é empurrar o bloqueio para a esquerda, depois de
ativar o ecrã, premindo a tecla de ligar/desligar.
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Adicionar ícone
Prima e mantenha premido um ícone selecionado no menu principal e
arraste-o para o ambiente de trabalho. Coloque-o no lugar pretendido e
depois solte-o.

Eliminar ícone
Prima e mantenha premido um ícone selecionado no ambiente de trabalho.
Aparecerá um ícone "Remover×". Arraste o ícone para "Remover×" e depois
solte-o.

Barra de estado
A barra de estado na parte superior do ecrã apresenta informações do
estado do telefone e notificações.

Alterar o padrão de fundo
Prima continuamente o espaço do ambiente de trabalho e aparecerá o
seguinte menu: Galeria/Panos de fundo ao vivo / Panos de fundo

Painel de notificações
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Pode abrir notificações como mensagens não lidas ou chamadas perdidas
diretamente, no painel de notificações.

Para abrir o painel:
Toque sem soltar a barra de estado com o dedo e arraste-a para baixo.

Aceder aplicações e widgets
Para aceder à lista de aplicações, no ecrã Principal, toque em

.

Na lista de aplicações poderá:
 Tocar num ícone para abrir uma aplicação.
 Tocar no separador WIDGETS para mudar para a lista de widgets.

Gerir pastas no ecrã Principal
 Para criar uma pasta: Arraste o ícone de uma aplicação para cima de
outra aplicação, para criar uma pasta que contém ambos os ícones.
 Para mudar o nome de uma pasta: No ecrã Principal, toque numa pasta e
depois no campo do nome da pasta por baixo da mesma.
 Para eliminar uma pasta: O ecrã Principal, toque sem largar uma pasta e
arraste-a para o cesto do lixo.
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Efetuar uma chamada
Clique para entrar na interface do marcador no ecrãs inativo ou no ecrã do
menu principal, introduza o número de telefone e clique em

para efetuar

uma chamada, clique no botão Terminar ou prima a tecla de ligar/desligar
para terminar uma chamada. Em caso de erro, pode clicar em

para

eliminar o número ou manter premido para eliminar todos os números antes
do cursor.

Painel de toque com o dedo molhado
O nosso painel de toque suporta a função de toque com o dedo molhado, o
que significa que se o seu dedo está húmido, pode continuar a trabalhar com
o painel de toque. Todavia, isto não significa que pode trabalhar debaixo de
água.
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Contactar outras pessoas
Telefone
Introduza o número de telefone, clique em
clique em

para efetuar uma chamada,

para eliminar um número de que não precisa ou toque sem

soltar para eliminar todos os números antes do cursor.

Contactos
Todos os contactos são apresentados numa lista alfabética que pode
percorrer.
Clique na tecla menu e aparecerá o seguinte submenu: Contactos a
apresentar/

Importar/exportar

/Contas/Copiar/

Estado

da

memória/

Operações em lote/Definições.

Adicionar um contacto
Clique em ; pode adicionar um novo contacto ao telefone ou ao cartão.

Procurar um contacto
1. Clique em

;

2. Introduza as primeiras letras do nome do contacto. Todos os contactos
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que começam com essas letras aparecerão.

Adicionar um contacto aos Favoritos
Toque num contacto e depois na estrela ao lado do nome do contacto. A
estrela fica branca.

Editar um contacto
Pode fazer alterações nas informações de um contacto, em qualquer altura.
1. Na lista de contactos, toque no contacto que pretende editar e depois
toque em
2. Toque na categoria de informações do contacto que pretende alterar:
nome, número de telefone, endereço de e-mail ou outras informações
que possa ter registado.
3. Faça as alterações pretendidas nas informações de contacto e depois
toque em "CONCLUÍDO". Para cancelar as alterações, toque em
"CANCELAR".

Usar um cartão microSD para fazer uma cópia de segurança dos
contactos
1. Na lista de contactos, toque na tecla Menu.
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2. Toque em "Importar/Exportar" no menu, para selecionar a opção
pretendida.
3. Selecione Exportar para armazenamento.
4. Toque em OK para exportar as informações de contacto para o cartão
microSD instalado.
Também é possível copiar os ficheiros .vcf copiados existentes no cartão
microSD para o computador. Os ficheiros estão guardados na pasta do
cartão microSD.

Gerir grupos
Criar um grupo
1. Na lista de contactos, toque em .
2. Toque em

, no menu apresentado.

3. Introduza o nome e a nota que pretende atribuir ao grupo.
4. Clique em "CONCLUÍDO".

Mensagens
A aplicação de Mensagens permite trocar mensagens de texto (SMS) e
mensagens multimédia (MMS) com pessoas que utilizem um telefone com
funcionalidades para SMS e MMS.
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Criar uma mensagem
Clique em CRIAR MENSAGEM, para criar uma mensagem. Introduza o
número de telefone do destinatário e edite o conteúdo.
1. Para o número de telefone:
 Pode clicar no teclado para introduzir o número diretamente.
 Pode selecionar o número nos contactos.
 Pode selecionar vários números para enviar.
Notas:
Se a edição de mensagens for interrompida por uma chamada recebida,
despertador,

desligamento,

o

texto

introduzido

será

guardado

temporariamente.
2. Clique em "Escrever mensagem", para editar a mensagem. Clique em
, e depois pode enviar fotos, vídeos ou ficheiros de áudio, conforme
pretender.
3. Quando estiver pronto para enviar a mensagem, clique em "

".

Abrir e visualizar uma mensagem multimédia
1. Na lista de mensagens, toque no tópico da mensagem que pretende
visualizar.
2. Toque na mensagem multimédia para a visualizar.
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E-mail
O telemóvel também permite uma utilização fácil dos serviços de e-mail.
Com a aplicação de e-mail do telefone, pode utilizar a sua conta de e-mail
com os serviços de e-mail habituais, no telefone.

Adicionar uma conta de e-mail
Quando utilizar a aplicação de e-mail pela primeira vez, terá de configurar
uma conta de e-mail. O assistente de configuração do e-mail ajudá-lo-á a
configurar a sua conta: São suportados vários sistemas de e-mail
conhecidos. Pode utilizar o mesmo serviço de e-mail que utiliza no
computador ou selecionar outro serviço de e-mail.
1. No menu principal, toque em E-mail.
2. introduza o nome da conta e a palavra-passe e depois toque em
seguinte.
3. Quando terminar as definições, clique em Seguinte.

Visualizar uma mensagem de e-mail
No ecrã de contas, toque na conta de e-mail que pretende utilizar.
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Gmail
Pode aceder e usar o Gmail para ler e escrever e-mails na sua conta, em
qualquer dispositivo ou browser. O Gmail não é apenas um programa de
e-mail. O nome de utilizador e palavra-passe do Gmail permitem-lhe o
acesso a todas as aplicações e serviços da Google.
Para lançar o Gmail, toque no ícone do Gmail

no ecrã Principal ou Todas

as apps.
O telefone carregará a caixa de correio predefinida.

Ler e-mails
Toque numa mensagem para a ler. As mensagens não lidas estão a negrito.

Organizar o e-mail.
Marque a caixa ao lado de uma mensagem, para a selecionar. Depois use os
ícones e o menu na parte inferior do ecrã para gerir as mensagens
selecionadas.

Alterar as definições
Toque na tecla Menu para alterar as preferências, aceder às definições ou
26

obter Ajuda.
Seja qual for o lugar onde se encontre no Gmail, pode sempre voltar à Caixa
de entrada, tocando em

no canto superior esquerdo do ecrã.
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Navegar na Internet
Mapas
A aplicação Mapas permite-lhe encontrar a sua localização, visualizar as
condições do trânsito em tempo real (dependendo da disponibilidade na sua
área) e obter direções. Pode ver imagens de satélite, mapas de trânsito e
outros tipos de mapa da sua localização ou de outras localizações.

Permitir o serviço de localização
Ative o serviço de localização antes de utilizar o Mapas, para encontrar a sua
localização ou procurar lugares de interesse.
1. No menu principal, toque em "Definições".
2. Toque em acesso a Localização.
3. Selecione o modo de localização, Alta precisão (use o GPS, Wi-Fi as
redes móveis para determinar a localização), Poupança de
bateria(use o Wi-Fi e as redes móveis para determinar a
localização),Apenas dispositivo(use o GPS para determinar a
localização).

Procurar Locais de interesse
1. No mapa, toque em

.

2. Introduza as palavras-chave pretendidas na caixa de pesquisa e
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depois toque no ícone de pesquisa.
3. Serão apresentados os resultados da pesquisa. Toque num lugar em
que está interessado. A aplicação Mapas mostrará a localização no
mapa.

Obter direções
1. Quando estiver a visualizar um mapa, toque em

.

2. Introduza o ponto de partida na primeira caixa de texto e o destino na
segunda.
3. Toque no ícone de direções para automóvel, transporte público ou a
pé.
4. Toque em OBTER DIREÇÕES. As direções são apresentadas numa
lista.
5. Toque numa direção na lista, para a ver no mapa.

Conectividade
Redes móveis
O telefone está configurado automaticamente para utilizar o seu serviço de
operador de rede 2G/3G/4G (se disponível), quando ligar o telefone pela
primeira vez. Deve ter em conta que o cartão SIM/USIM tem de ser inserido.

Verificar a ligação de rede
29

1. Toque em "Definições" no menu principal.
2. Toque em Mais > Redes móveis> Nomes de pontos de acesso.
3. Toque nos Nomes de pontos de acesso para verificar a rede.

Wi-Fi
Ative o Wi-Fi
1. Toque em "Definições" no menu principal.
2. Toque em Wi-Fi para selecionar LIGAR.

Ligar a uma rede sem fios
1. Toque em "Definições" no menu principal.
2. Toque em Wi-Fi. Verá uma lista de redes Wi-Fi detetadas, na secção
de redes Wi-Fi.

Bluetooth
Este telemóvel está equipado com Bluetooth, que permite estabelecer uma
ligação sem fios com outros dispositivos Bluetooth, para partilhar ficheiros
com os amigos, falar em sistema de mãos-livres com um auricular Bluetooth
ou transferir fotografias do telefone para o computador.
Se utilizar o Bluetooth, deve manter-se a uma distância de 10 metros (33
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pés), no máximo, dos outros dispositivos Bluetooth com os quais pretende
estabelecer ligação. Deve ter em conta o facto de obstáculos como paredes
ou outro equipamento eletrónico poderem interferir na ligação Bluetooth.

Ativar o Bluetooth
1. Toque em Definições, no menu principal.
2. Toque em Bluetooth e selecione LIGAR. Quando o Bluetooth está
ativado, o ícone de Bluetooth aparece na barra de notificações.
3. Toque em Definições de Bluetooth e depois no nome do dispositivo,
para tornar o telemóvel visível para outros dispositivos Bluetooth.

Emparelhar e ligar a um dispositivo Bluetooth
Antes de usar o Bluetooth, deve emparelhar o telemóvel com outro
dispositivo Bluetooth, da seguinte forma:
1. Confirme que a função Bluetooth está ativada no telemóvel.
2. No menu principal, toque em Definições > Bluetooth. Depois, o
telemóvel procura os dispositivos Bluetooth ao alcance.
3. Se necessário, introduza a palavra-passe de emparelhamento, para
concluir a ligação.
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Browser
O telemóvel tem instalado um browser de Internet.

Abrir o browser
1. Toque em browser, no menu principal.
2. Quando redes Wi-Fi e redes de dados móveis conhecidas ou abertas
estiverem disponíveis ao mesmo tempo, o telefone seleciona uma rede
Wi-Fi para acesso à Internet.
3. Toque na tecla de Menu para abrir o menu de opções do browser.

Abrir uma página Web
1. Numa janela do browser, toque no campo de URL, na parte superior do
ecrã.
2. À medida que introduz o endereço, aparecerão no ecrã endereços de
páginas Web correspondentes. Se vir o endereço que pretende, toque
nele e vá diretamente para essa página Web ou acabe de escrever o
endereço da página Web pretendida.
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Entretenimento
Além de ser um dispositivo de comunicação e assistente pessoal, o
telemóvel proporciona também uma grande variedade de possibilidades de
entretenimento. Pode tirar fotografias, criar vídeos e clips de áudio, bem
como transferir e ouvir música.

Tirar fotografias e gravar vídeos
A câmara é uma combinação de câmara e câmara de vídeo que pode utilizar
para fazer e partilhar fotos e vídeos.

Ligar a câmara
1. Toque na câmara para a abrir. A câmara abre no modo de paisagem,
pronta para tirar uma fotografia ou gravar um vídeo.
2. Toque na tecla Voltar, para fechar a câmara.

Tirar uma fotografia
1. Clique em câmara para entrar na interface da câmara.
2. Clique em

para tirar fotografias.

3. Na interface de pré-visualização:
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 Veja as fotografias que tirou.
 Defina os parâmetros da fotografia.

Gravar um vídeo
1. Abra a aplicação da câmara e mude para o modo câmara de vídeo.
2. Se necessário, altere as definições da câmara de vídeo.
3. Enquadre a cena com a qual pretende começar o vídeo.
4. Toque em

para começar a gravar um vídeo.

Utilizar a Galeria
A aplicação de Galeria procura automaticamente por imagens e vídeos no
telemóvel e no cartão microSD. Use a Galeria para ordenar as fotografias e
vídeos em pastas, visualizar e editar imagens, ver vídeos e definir uma
imagem como padrão de fundo ou como foto para um contacto.

Abrir a Galeria
A aplicação Galeria organiza as fotografias e vídeos por cartão de memória e
apresenta esses ficheiros em pastas. Toque numa pasta para visualizar as
fotografias e vídeos aí arquivados.
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Visualizar uma fotografia
1. Na Galeria, toque na pasta que contém as fotografias que pretende
visualizar.
2. Toque na fotografia, para a visualizar no modo de ecrã inteiro.
Nota:
O visualizador de fotografias suporta a função de rotação automática.
Quando rodar o telemóvel, a fotografia adapta-se à rotação.

Reproduzir música
Antes de utilizar o leitor de música, deverá copiar os ficheiros de música do
computador para o cartão microSD.
Depois, o leitor fará a pesquisa de música no cartão microSD. Quando a
pesquisa estiver concluída, poderá visualizar todos os ficheiros de música
disponíveis na biblioteca de música.
Clique para entrar no leitor de música.
 Músicas: visualizar uma lista de todas as músicas.
 Artistas: visualizar as músicas de diferentes artistas.
 Álbuns: visualizar uma lista de diferentes álbuns.
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 Géneros: visualizar a lista de diferentes géneros.
 Listas de reprodução: visualizar a lista de reprodução atual e a lista de
reprodução guardada.

Ouvir rádio FM
O rádio FM permite ouvir programas de rádio FM no telemóvel. Como o rádio
FM utiliza o auricular estéreo com fios fornecido como antena, antes de abrir
a aplicação, ligue o auricular à tomada de áudio do telefone.
Procurar as definições de rádio e reproduzir:
1. Clique, selecione "Pesquisar" todos os canais.
2. Selecione um canal e reproduza-o.
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Usar outras aplicações
Calculadora
1. Realiza cálculos básicos como adição, subtração, multiplicação e
divisão.
2. Toque no

ícone da aplicação Calculadora.

3. Toque nos números e símbolos de operações para efetuar os cálculos.
4. Toque em

para apagar o resultado um a um ou toque sem largar

para apagar tudo.

Calendário
1. A aplicação de Calendário permite visualizar e editar a sua agenda.
2. Para alterar a vista de Calendário, toque na data no canto superior
esquerdo e escolha Dia, Semana, Meses ou Agenda.
Criar agenda
1. Prima a tecla Menu e clique no botão "Novo evento".
2. Antes de adicionar um evento, deve adicionar no mínimo uma conta
de calendário ao dispositivo e tornar um calendário visível.
3. Introduza o nome / Localização / Hora, etc.
4. Clique no botão "Concluído".
A nova agenda aparecerá no menu do calendário, quando entrar novamente
na aplicação.
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Relógio
Toque no ícone da aplicação Relógio

. Pode ver a hora e a data.

Adicionar um alarme
1. Toque no ícone da aplicação
2. Toque em

Relógio.

para definir um alarme e clique em

para adicionar um

alarme.
3. Configure o alarme, conforme pretendido.
4. Toque em Concluído.

Desligar o alerta de alarme
Quando um alarme programado é ativado, aparece uma janela pop-up com o
título de alarme.

Ativar o alarme
1. Na lista de Alarme, procure o alarme pretendido.
2. Clique em , do lado esquerdo.
3. Depois de

mude para

e depois o alarme fica ativo.

Editar um alarme
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Toque no alarme que pretende editar na lista de alarmes e depois entra no
ecrã de edição. Após a edição, toque em Concluído.

Eliminar um alarme
1. Toque no alarme que pretende eliminar.
2. Toque em

, no canto superior direito.

Notas：
1. Toque no ícone no canto direito do ecrã para entrar nas Definições
do despertador.
2. O despertador funciona, mesmo com o telefone desligado.
3. Não coloque o telefone no modo de silêncio, para garantir o efeito de
alarme (a menos que o modo de vibração esteja definido para sempre
ativo).
4. Deve mudar a bateria num minuto ou perderá a informação guardada
no telefone, com pouca energia elétrica.

NFC
A funcionalidade NFC permite a troca de informação com smartphones ou
dispositivos semelhantes nas proximidades, com apenas um deslizamento
ou toque. São várias as possibilidades: utilizar o telefone como cartão de
crédito, pagar transportes públicos, bem como receber horários atualizados,
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interagir com posters inteligentes para obter mais informações sobre
determinados tópicos, partilhar jogos, ligações e muito mais com amigos,
bastando para tal tocar nos telefones.
Ative a função NFC no manual de definições e poderá utilizar esta
funcionalidade através de APK NFC de terceiros.

OTG
Este dispositivo disponibiliza a funcionalidade OTG, que contribui para
transferir dados de forma fácil, sem ligar o dispositivo a um computador.
Por exemplo, depois de ligar o dispositivo a um teclado ou rato. pode usar o
teclado para escrever rapidamente e o rato para controlar o dispositivo.

Gravador de áudio
Pode efectuar gravações longas. Deve apenas ter em conta que o cartão
microSD deve ter memória suficiente.
Gravar:
1. Coloque o telefone próximo da fonte de som.
2. Clique em " " para gravar e em " " para parar.
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Gerir o telemóvel
Para configurar o telemóvel, toque em Definições.

SEM FIOS E REDES
 Selecione as definições de chamada, como toque, vibração, correio de
voz, etc.
 Clique para ativar o Wi-Fi ou Bluetooth e selecionar as definições.
 Visualizar a utilização de dados.
 Clique em "mais" e poderá realizar as seguintes operações:
 Clique para ativar o modo de voo.
 Selecionar o APP SMS predefinido.
 Configurar VPN.
 Definir o tethering e o hotspot portátil.
 Definir a rede móvel, etc.

DISPOSITIVOS
Som
 Definir o volume para música, vídeo, jogos e outros media, toque,
notificações e alarmes.
 Selecionar o toque do telefone.
 Ativar ou desativar a vibração durante o toque.
 Definir o som de notificação predefinido.
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 Ativar ou desativar os tons de toque no teclado de marcação, os sons
de toque, o som de bloqueio do ecrã, som do obturador da câmara,
vibração durante o toque.

Ecrã
 Ajustar o brilho do ecrã.
 Escolher o padrão de fundo na galeria/padrões de fundo ao
vivo/fotos/padrões de fundo.
 Ajustar o retardamento, antes de o ecrã desativar automaticamente.
 Definir a poupança de energia.
 Ativar ou desativar a retroiluminação.
 Selecionar o tamanho de letra.

Definições do sensor
 Ativar e desativar a rotação automática do ecrã e desativar o som do
sensor.
 Calibração do sensor G.

Armazenamento
Definir o armazenamento principal, abrir a notificação da barra de estado;
visualizar a capacidade de armazenamento e utilização da memória externa
(cartão microSD) e interna.
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Bateria
Visualizar os dados de utilização da bateria, com base nos processos e
aplicações que consomem bateria.

Apps
Gerir e remover aplicações instaladas; visualizar e controlar os serviços em
funcionamento; visualizar o armazenamento utilizado por aplicações; alterar
a localização de instalação preferida para novas aplicações.

PESSOAL
Acesso a localização
 Selecione o modo de localização: Alta precisão, Poupança da bateria,
Apenas dispositivo.
 Visualizar os pedidos recentes de localização.

Segurança
 Bloqueio de ecrã através de Nenhum/Deslizar/Desbloqueio do
visor/Padrão/PIN ou palavra-passe.
 Ativa ou desativa widgets.
 Editar as informações do proprietário apresentadas no ecrã de
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bloqueio.
 Configurar o bloqueio do cartão SIM / USIM e editar as palavras-passe.
 Tornar a palavra-passe visível ou não.
 Selecionar administradores do dispositivo.
 Visualizar ou alterar as permissões da app
 Permitir ou não a instalação de aplicações fora do mercado.
 Não autorizar ou avisar antes da instalação de aplicações que possam
causar danos.
 Mostrar certificados AC de confiança.
 Instalar certificados a partir do cartão SD.
 Remover todos os certificados.

Idioma e entradas
 Selecionar o idioma.
 Ativar ou desativar o corretor ortográfico.
 Selecionar o método de entrada predefinido.
 Selecionar a pesquisa por voz e saída de voz.
 Definir a velocidade do ponteiro.

Cópia de segurança e reposição
Ativar e desativar a cópia de segurança de dados.
Clique em reposição dos dados de fábrica para apagar todos os dados do
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telefone.

CONTAS
Adicionar contas de diferentes tipos.

SISTEMA
Data e hora
Definir a data, hora, fuso horário e formatos.
 A hora e data atuais são apresentadas no ecrã inativo, se optar por
automático.
 Se não escolher a definição automática, terá de definir a data e fuso
horário.
 Definir o formato de data e hora.

Acessibilidade
 Ativar ou desativar a resposta/legendas.
 Ativar ou desativar gestos de ampliação/texto grande/botão de
ligar/desligar desliga chamadas/ditar as palavras-passe/atalho para
acessibilidade/saída de voz, etc.
 Selecionar o tempo de retardamento de tocar sem largar.
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Ligar e desligar automático
Selecionar ligar/desligar automático e a hora.

Acerca do telefone
Toque em DefiniçõesAcerca do telefone e poderá ver o seguinte submenu:
 Estado, para consultar o estado da rede, bateria, informações IMEI,
endereço Wi-Fi e Bluetooth, endereço IP, número de série e tempo de
utilização, etc.
 Informações legais, para consultar as informações legais de software
livre e da Google.
 Número do modelo Etc.
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