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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 © 2016. 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.
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9. Não coloque o telemóvel nem os respetivos acessórios em recipientes
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
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entre o dispositivo e um pacemaker.
18. Para reduzir o risco de interferências com um pacemaker, utilize o
dispositivo do lado oposto ao implante.
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.
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• Instale ou atualize software de segurança do dispositivo e execute o
antivírus.
• 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)
Este dispositivo cumpre as diretrizes relativas à exposição a campos
eletromagnéticos de radiofrequência, quando encostado à cabeça ou a uma
distância mínima de 15 mm do corpo. O limite SAR estabelecido pelas
diretrizes da ICNIRP é de 2,0 W/kg, calculados sobre uma média de 10 g de
tecido que absorve a maior parte do sinal.
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Durante os testes, a Taxa de Absorção Específica (SAR) registada para
este modelo foi a seguinte:
SAR cabeça

0,983 W/Kg

SAR corpo

0,904 W/Kg

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
Importado por:

CROSSCALL – 655 RUE PIERRE SIMON LAPLACE
13290 AIX EN PROVENCE – FRANÇA
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Referência técnica
Telefone

Modelo

SPIDER-X4

Dimensões

127x58x15 mm

Peso

120,3 g
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Descrição
1

Altifalante

2

Ecrã

3

Teclado

4

Microfone

5

Tomada de carregamento

6

Tomada para auricular

7

Lanterna

8

Flash

9

Câmara

10

Tampa da bateria
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Menus de funções
Gestor de ficheiros
Use o Gestor de ficheiros para organizar os seus ficheiros em pastas.
Se um cartão de memória estiver inserido, os ficheiros aí existentes são
organizados separadamente.
Selecione Telefone ou Cartão de memória e selecione Opções para pesquisar,
copiar, eliminar ou mover os ficheiros existentes nas pastas.
• Abrir: Selecione esta opção para abrir os Ficheiros recebidos, Imagens,
Áudio, E-books, A minha música e Fotografias.
• Formato: Para formatar o telefone ou o cartão de memória.

Lista telefónica
Pode guardar o nome e número de telefone, na memória do telefone ou no
cartão SIM.
É possível guardar até 500 pares de números e nomes na memória do
telefone.

Nota:
A capacidade de armazenamento do cartão de memória é determinada pelo
tipo de cartão.
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Chamadas
Histórico de chamadas
Através desta função pode visualizar Chamadas não atendidas, chamadas
efetuadas e recebidas, bem como eliminar todos os registos, etc.

Definições das chamadas
• Lista negra: é possível definir muitos números. Quando a Lista negra
estiver ativada, não receberá chamadas dos números constantes da
mesma.
• Remarcação automática: Defina para Ligada ou Desligada, para ativar ou
desativar a remarcação automática. Se definir a Remarcação automática
para Ligada, o telemóvel remarca automaticamente o número, pouco tempo
depois, se o destinatário da chamada não atender. O número de vezes de
remarcação pode ser definido para um máximo de 10. No período de
remarcação automática, não é possível ligar para outros números. Para
terminar o processo de remarcação automática, prima a tecla Terminar.
Nota:
Esta função requer suporte do operador de rede, no qual o cartão SIM está
registado.

• Marcação IP: Em primeiro lugar deve definir o número IP.
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• Som de fundo: Para as definições de reprodução e lista de efeitos.
• Lembrete de hora de chamada: Para definir, realce ou circule o tom
numa chamada, para que tenha conhecimento da hora.
• Terminar rápido automático: Pode selecionar ligar/desligar esta
função.
• Rejeitar por SMS：Pode selecionar ligar/desligar esta função.
• Modo de atendimento: Selecione um modo de atendimento, conforme
as suas necessidades.

Mensagens
O telefone suporta o Serviço de Mensagens Curtas (SMS) e o Serviço de
Mensagem Multimédia (MMS). É possível enviar mensagens de texto e gerir
as mensagens recebidas e enviadas.
No modo de espera, aceda ao menu principal premindo a tecla de função
esquerda e depois selecione centro de mensagens, para entrar na interface
de mensagens.
Na mensagem, selecione as opções, para aceder ao outro menu.
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Multimédia
Câmara
Esta função permite tirar fotografias ou gravar imagens dinâmicas. Prima a
tecla de sentido para a esquerda ou para a direita para ampliar ou reduzir; a
tecla OK para tirar fotografias ou gravar vídeos; tecla de função esquerda
para aceder às definições da câmara de vídeo; tecla de função direita para
sair da interface da câmara.

Visualizador de imagens
Através desta função é possível ver as fotografias ou imagens.

Leitor de multimédia
Use esta função para reproduzir ficheiros de áudio ou vídeo. Se premir a tecla
de sentido, controla o processo de reprodução do leitor de vídeo:
reproduzir/interromper (tecla de sentido para cima), avanço rápido (premir e
manter premida a tecla de sentido para a direita) e rebobinar (premir e manter
premida a tecla de sentido para a esquerda). Na interface do leitor de vídeo,
prima a tecla do número 1 para mudar para reprodução para ecrã inteiro;
pode premir a tecla * ou # para regular o volume.
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Editor de fotografias
Editor de fotografias: no cartão de memória, nas fotos selecionadas é possível
alterar automaticamente o tamanho, e o tamanho do ecrã principal da
operação de edição.

Gravador de áudio
Aceda a esta opção para fazer uma gravação.
➢ Iniciar a gravação: Prima a tecla de sentido para cima para iniciar e a tecla
de função direita para parar. O ficheiro será guardado automaticamente.
Prima a tecla terminar, para sair sem guardar o ficheiro de gravação.
Nota:
O tempo de gravação depende da capacidade da memória do telefone.

Rádio FM
O telefone está equipado com Rádio FM. Pode usar a aplicação como um
rádio tradicional FM, com sintonização automática e canais guardados. É
possível ouvir o rádio durante a execução de outras aplicações.
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Organizador
Calendário
Depois de entrar neste menu, encontra um calendário mensal, onde pode
registar e acompanhar os seus compromissos. Os dias com eventos serão
assinalados.

Tarefas
Esta função permite registar tarefas para o lembrar.

Alarme
Há cinco despertadores definidos mas, por predefinição, estão desativados.
Pode ativar um, vários ou todos, conforme necessário. Para cada despertador
é possível definir a data e hora em que tocam.

Relógio mundial
Aceda a este menu para ver a hora em várias cidades em diferentes fusos
horários.
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Notas
Esta função permite criar novos memorandos.

Sincronização
É possível sincronizar os seus dados da conta para o telefone. Todavia, em
primeiro lugar, deve adicionar contas de sincronização.

Sincronização do telefone
Através desta função é possível sincronizar a aplicação.

24

Definições
Definições do telefone
• Hora e data: defina a cidade, o formato de hora e data e atualize o fuso
horário.
• Agendar ligar/desligar o telefone: O telemóvel permite agendar a
ligação e o desligamento quatro vezes. É possível definir o estado e a
hora para cada agendamento.
• Idioma: Pode selecionar o idioma para o menu.
• Idioma de escrita preferido：selecione um método de introdução com
base nas suas necessidades.
• Ecrã: Através desta função é possível definir o padrão de fundo, a
proteção de ecrã, o ecrã ligado/desligado, estilo do menu principal,
mostrar data e hora e tipo de relógio.
• Temas: Ative o tema, conforme as suas necessidades.
• Texto de saudação：pode optar por ativar/desativar a saudação.
• Tecla dedicada: Pode atribuir às teclas de sentido atalhos para funções
importantes. Prima a respetiva tecla de sentido no modo de espera,
para iniciar a função.
• Atualização automática da hora: Pode atualizar a hora com a rede.
• Modo de avião: Definir a ativação/desativação do Modo de avião.
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Definições de segurança
Segurança do telefone
Pode ativar ou desativar a palavra-passe do telefone. Quando a
palavra-passe do telefone é ativada, é necessário introduzir a palavra-passe
sempre que ligar o telefone. A palavra-passe predefinida é 1122.

Bloqueio automático do teclado
O bloqueio do teclado evita a utilização inadvertida do telefone. Todavia, é
possível ligar para si e pode efetuar chamadas de emergência.

Gestor de certificados
Através desta função é possível gerir os certificados.

Conectividade
• Bluetooth: Com o Bluetooth é possível estabelecer uma ligação sem
fios

para

outros

dispositivos

compatíveis,

como

telemóveis,

computadores, auriculares e kits de automóveis. Pode usar o Bluetooth
para enviar imagens, clipes de vídeo, música, clipes de som e notas,
bem como transferir ficheiros para o computador.
• Gestão de ligação: Pode utilizar o Gestor de ficheiros para organizar os
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ficheiros em pastas.
• Tethering na Internet: Para mais informações, consulte a "Ajuda" neste
menu.

Restaurar as definições de fábrica
Esta funcionalidade permite restaurar todos os dados do sistema. As
definições do menu do telefone são restauradas para os valores originais.
Todos os dados do utilizador armazenados no telefone serão eliminados. A
palavra-passe predefinida do telefone é 1122.
Nota:
Deve ter o maior cuidado na utilização desta função. Deve fazer uma cópia de
segurança dos dados armazenados no telefone, antes de usar esta
funcionalidade.

Efeitos de som
• Efeitos

de

áudio:

Pode

selecionar

Equalizador/Reverberação/Efeito de som surrond 3D.
• Reforço de graves: Pode optar por LIGAR/DESLIGAR.
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o

efeito

Perfis de utilizador
O utilizador pode alternar entre modos, de acordo com diferentes ocasiões.
O telefone permite: Modo geral, Modo silencioso, Modo de reunião, Modo
exterior e Modo O meu estilo. O utilizador também pode definir modos
personalizados, premindo a tecla de função esquerda para entrar na interface
de opções.
É possível personalizar as seguintes opções para novos perfis.
• Geral：pode optar por Ativar, Personalizar, Repor。
• Silêncio：Pode definir o modo silencioso
• Reunião：Pode selecionar o modo de reunião
• Exterior：Pode selecionar o modo Exterior
• O meu estilo: Pode personalizar o modo

Extra
Calculadora
A calculadora pode adicionar, subtrair, multiplicar e dividir. Para usar a
calculadora:
• Prima a tecla para cima, para baixo, esquerda e direita, para selecionar
＋, －, ×, ÷, respetivamente.
• Prima a tecla de função esquerda para eliminar um número.
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• Prima a tecla OK para obter a resposta.

Conversor de unidades
Através desta função é possível converter medidas como o peso e
comprimento.

Conversor de moeda
Pode converter uma moeda, inserindo a respetiva taxa de câmbio.

Cronómetro
Trata-se de uma aplicação simples para medir o tempo, com a possibilidade
de registar vários resultados e interromper/retomar a medição.

Leitor de e-book
O leitor de e-book permite ler ficheiros TXT. Através de ligação USB, pode
transferir ficheiros na pasta E-book do telefone e no cartão T-Flash. Procure a
pasta e abra o e-book, que poderá ler diretamente.
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Atendedor de chamadas
Através desta função pode definir mensagens a transmitir e outras definições.

Lanterna elétrica
Pode usar a lanterna elétrica.

Serviços
Serviços de Internet
A funcionalidade GPRS/WCDMA deve ser ativada em primeiro lugar, para
acesso à Internet sem fios.
• Página Principal: Define a página principal.
• Marcadores: Defina os marcadores, para facilitar a navegação em
páginas da Web visualizadas vistas no último acesso.
• Pesquisar ou introduzir o URL: Introduzir o URL manualmente.
• Último endereço da Web: Guarde os URLs das páginas Web visitadas
anteriormente.
• Páginas recentes: Visualize as páginas recentes.
• Guardar páginas: O telefone apresenta as páginas offline que tiver
guardado.
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• Definições: editar o arquivo, limpar a cache ou limpar informações
pessoais do cartão SIM.

Instruções de segurança importantes
Para prevenir danos no sistema auditivo, não deve ter o som em volumes
elevados durante um longo período de tempo.
Use a bateria recomendada, para evitar o risco de explosão e elimine a
bateria de acordo com as diretrizes. Recicle o telefone.

O logótipo WEEE aparece no produto para indicar que este produto
não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. O
utilizador

é

responsável

pela

eliminação

de

resíduos

de

equipamentos eléctricos e electrónicos, entregando-os nos pontos de recolha
de reciclagem deste tipo de resíduos.
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