
SHARK  Manual do utilizador 

Telemóvel GSM 

Manual do Utilizador 

Por favor leia e guarde estas instruções. 



SHARK Manual do utilizador

2

Caro cliente,

Obrigado por adquirir este telemóvel GSM da Crosscall. Aqui está uma breve

introdução às suas principais caraterísticas:

‐ Este telefone é à prova de pó e de água IP68, com proteção antichoque,

tornando‐o no seu companheiro ideal para atividades ao ar livre

‐ Ranhura para cartão SIM dupla: um único telefone para a vida profissional e

pessoal

‐ Com Bluetooth, isso permite‐lhe efetuar chamadas em modo sem fios

‐ Câmara para capturar os seus melhores momentos

‐ Lanterna LED

‐ Sintonizador de rádio FM

Por favor, leia as instruções fornecidas neste manual para melhor desfrutar do seu

telemóvel.
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Informações Importantes sobre Segurança

Instruções gerais

Não se distraia com o dispositivo enquanto estiver a conduzir e tenha sempre plena

consciência de todas as condições de condução.

• Guie sempre o veículo de forma segura.

• Reduza o tempo que passa a ver o ecrã do telemóvel durante a condução. Utilize

comandos de voz se essa função estiver disponível.

• Não envie mensagens de texto, efetue ou receba chamadas telefónicas, altere as

definições ou utilize quaisquer funções que exijam a sua atenção por um período de

tempo prolongado durante a condução.

• Pare o carro de forma segura e legal antes de tentar realizar tais operações.

• Verifique e siga as leis locais sobre a utilização do dispositivo.

• Desligue o telemóvel e retire a bateria ocasionalmente para um desempenho ideal.

• Mantenha o seu telemóvel afastado de ímanes ou de campos magnéticos.

• Não é possível substituir o cabo externo do carregador. Se este cabo estiver

danificado, deve destruir o adaptado.

• Não deve expor o telemóvel a derramamentos ou salpicos. Não deve colocar sobre o

mesmo nenhum objeto que contenha líquidos, como vasos.

• A pressão sonora excessiva dos auriculares e fones pode causar perda auditiva.

• A tomada de alimentação do dispositivo não deve ser obstruída e deverá ser

facilmente acessível durante a utilização.

• A tomada da parede deve estar instalada perto do dispositivo e deverá ser

facilmente acessível.

Nota: A utilização da gama de frequências 2454‐2483.5MHz é reservada à utilização em

espaços interiores em França.
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Aviso de Bateria

Não exponha o telemóvel a uma fonte de calor e não o deixe num local quente, como

num veículo ao sol sem vigilância.

Bateria Li‐Ion utilizada

Este produto está equipado com uma bateria de íon de lítio. Há um risco de incêndio e

queimaduras se o conjunto de baterias for usado de forma inadequada.

Aviso: Perigo de explosão se a bateria for substituída de forma incorreta. Para reduzir o

risco de incêndio ou queimaduras, não tente abrir ou reparar o conjunto de baterias. Não

desmonte, esmague, perfure, produza curto‐circuito, lance para as chamas ou água ou

exponha o conjunto de baterias a uma temperatura superior a 60ºC.

• Substitua somente por baterias específicas. Recicle e elimine as

baterias utilizadas de acordo com a regulamentação local ou o guia de

referência fornecido com o seu produto.

• Não utilize um objeto pontiagudo para retirar a bateria.

• Mantenha a bateria longe das crianças.

• Utilize apenas o carregador e os acessórios aprovados para o seu produto.

• Substitua a bateria unicamente por uma bateria de substituição correta. A utilização

de outra bateria apresenta um risco de incêndio ou explosão.

Pacemakers e Outros Dispositivos Médicos

Os estudos têm demonstrado que poderá haver uma potencial interação entre os

telemóveis e o funcionamento do pacemaker. A indústria do pacemaker recomenda que

as pessoas com pacemakers sigam as orientações abaixo para minimizar qualquer risco

de interferência:

• Mantenha sempre uma distância de 15 cm (6 polegadas) entre o pacemaker e

qualquer telemóvel que estiver ligado.

• Guarde o telemóvel do lado oposto ao do pacemaker. Não transporte o telemóvel no

bolso esquerdo da camisa.
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• Utilize o ouvido mais afastado do pacemaker para minimizar qualquer possibilidade

de interferência.

• Se acha que pode estar a ocorrer interferência, desligue o telemóvel imediatamente.

• Para outros dispositivos médicos, consulte o seu médico ou o fabricante para

determinar se o seu telemóvel poderá causar interferência e as precauções a tomar.

Chamadas de emergência

Importante: Este telemóvel funciona através de sinais de rádio, redes wireless, redes

fixas e funções programadas pelo utilizador. Se o seu dispositivo suportar chamadas de

voz através da Internet (chamadas de Internet), ative ambas as funções de chamadas de

Internet e telemóvel. Pode, em seguida, tentar efetuar chamadas de emergência em

ambas as redes. Não é possível garantir as ligações em todas as condições. Nunca deve

confiar apenas num dispositivo wireless para comunicações essenciais, como

emergências médicas.

Ao fazer uma chamada de emergência, forneça todas as informações necessárias o mais

precisamente possível. O seu dispositivo wireless poderá ser o único meio de

comunicação no local de um acidente. Não termine a chamada até ter permissão para

fazê‐lo.

Prevenção de Movimentos Repetitivos

• Pode sentir um desconforto ocasional nas mãos, braços, ombros, pescoço ou noutras

partes do corpo se realizar atividades repetitivas, como digitação ou jogar jogos, no

telemóvel.

• Faça pausas frequentes. Se tiver desconforto durante ou após a utilização do

dispositivo, suspenda a utilização e consulte um médico.
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Este dispositivo móvel obedece às normas relativas à exposição a ondas de 
rádio.

O seu telemóvel é um transmissor e recetor de rádio. Foi concebido para não ultrapassar 
os limites da exposição às ondas de rádio recomendados pelas normas internacionais. 
Estas normas foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e 
incluem margens de segurança concebidas para garantir a proteção de todas as pessoas, 
independentemente da idade e da saúde. As normas de exposição para os dispositivos 
móveis utilizam uma unidade de medida conhecida como a Specific Absorption Rate
(Taxa de Absorção Específica) ou SAR. O limite de SAR estabelecido nas normas ICNIRP é  
de 2.0 watts por quilograma (W/kg) calculado, em média, sobre 10 gramas de tecido 
corporal.

Os testes de SAR são realizados através de posições de funcionamento normais com o 
dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificado em todas as 
bandas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo em funcionamento 
pode ser inferior ao valor máximo porque o dispositivo foi concebido para utilizar apenas 
a potência necessária para alcançar a rede. Essa quantidade muda consoante uma série 
de fatores. De um modo geral, quanto mais próximo estiver de uma estação base de rede, 
menor será o nível de SAR do telemóvel.

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.
• Valores máximos para este modelo:
o 1,460 W/kg para a cabeça
o 1,1734 W/kg para o corpo
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Declaração de Conformidade

A Crosscall declara, pelo presente, que este Telemóvel GSM está em conformidade com 

os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5/CE.

A declaração de conformidade está disponível no website:

www.crosscall.com

0678
A diretiva europeia 2002/96/CE relativa aos Resíduos de Equipamentos

Elétricos e Eletrónicos (REEE) prevê a não eliminação dos eletrodomésticos

antigos no fluxo normal de resíduos urbanos indiferenciados. Os aparelhos

antigos devem ser recolhidos separadamente para otimizar a recuperação

e reciclagem dos materiais que contêm e reduzir o impacto sobre a saúde humana e o

ambiente.

O símbolo de uma cruz sobre um contentor do lixo com rodas no produto lembra‐lhe a

sua obrigação de que, quando eliminar o aparelho, este deve ser recolhido

separadamente.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou o revendedor para obterem

informações sobre a eliminação dos seus aparelhos antigos.
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Conhecer o seu Telefone

Apresentação do Telefone

1. Tecla de função esquerda

2. Tecla lanterna

3. Tecla de chamada

4. Teclas de navegação

5. Tecla OK

6. tecla *

7. Tecla de função direita

8. Tecla da câmara

9. Tecla de alimentação/

Tecla de terminar a chamada

10. Teclado

11. Tecla #

12. Porta USB

13. Lanterna LED

14. Auscultador
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Função das Teclas

Tecla Definição da Função

Tecla de função

esquerda

Para entrar no menu principal.

Tecla lanterna Para ligar ou desligar a lanterna LED.

Tecla de chamada Para efetuar uma chamada ou atender o telefone.

Teclas de Navegação Para deslocar o cursor para a esquerda/direita/cima/baixo.

Pode definir as teclas de Navegação como atalhos para

funções diferentes.

Tecla OK Pressione a tecla OK para confirmar.

Tecla * Para entrar “*” no ecrã inativo; ou para abrir o menu de

seleção de símbolos ao digitar texto.

Tecla de função

direita

Pressione este botão no ecrã inativo para entrar na lista de

contactos.

Tecla da câmara Pressione este botão no ecrã inativo para entrar no menu da

Câmara.

Tecla de Terminar a

chamada

Para ligar/desligar o telefone; para terminar ou rejeitar uma

chamada telefónica.

Teclado Para introduzir dígitos e carateres; pressione as teclas

numéricas para efetuar uma chamada.

Tecla # Pressione longamente este botão para alterar o modo de

perfil ou de entrada.
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Introdução

Instalar ou remover a tampa da bateria

Este telemóvel é à prova de água e, por isso, é necessária uma chave de fendas para abrir

o compartimento da bateria.

Há dois parafusos na tampa da bateria. Para abrir a tampa, utilize uma chave de fendas

para girar os parafusos para a esquerda. Para instalar a tampa da bateria, gire os

parafusos no sentido oposto.

Atenção:

Antes de ligar o telefone, certifique‐se de que os dois parafusos estão apertados; caso

contrário, pode não estar totalmente à prova de água.

Feche a tampa da porta USB firmemente.

Inserir um cartão SIM
É necessário um cartão SIM (Módulo de Identidade do Assinante) para utilizar este 

telemóvel. Por favor, contacte o seu operador telefónico, de modo a obter um. Este 

telefone está equipado com duas ranhuras para cartões SIM, o que lhe permite combinar 

num único telefone vários usos (como o uso pessoal e profissional).

Insira o cartão SIM orientando o canto chanfrado no canto superior direito e os contactos 

metálicos para baixo.
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Notas:
- O cartão SIM e os respetivos contactos podem ser facilmente danificados por

riscos ou flexões. Seja muito cuidadoso ao manusear, inserir e remover o

mesmo.

- Antes de instalar o cartão SIM, certifique‐se de que o telefone está desligado,

desconectado do carregador ou de qualquer outro dispositivo e, em seguida,

retire a bateria.

Inserir um cartão Micro SD
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Instalar a bateria

Alinhe os contactos da bateria e os do compartimento da bateria e, em seguida, insira a

mesma.

Carregar a bateria

• Carregar com um adaptador de viagem

1. Ligue o carregador a uma tomada de parede AC.

2. Conecte o carregador a uma porta USB na parte inferior do telefone. A barra

do indicador de bateria começa a mover‐se.

Se for exibido “Não está a carregar”, aguarde um pouco, desligue o

carregador e ligue‐o novamente para voltar a tentar.

3. Quando a bateria estiver totalmente carregada, a barra deixa de se mover.

Desconecte o carregador do telefone e da tomada AC.

• Carregar com um cabo USB

1. Ligue a extremidade USB micro do cabo à porta USB do telefone.

2. Ligue a outra extremidade do cabo a uma porta USB no seu PC.

Nota: Consoante o tipo de cabo USB que estiver a utilizar, pode demorar

algum tempo até começar o carregamento.

3. Quando a bateria estiver totalmente carregada (a barra do indicador da

bateria deixa de se mover) desligue o cabo do telefone e, em seguida, do PC.
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Notas:

- Certifique‐se de que carrega totalmente a bateria antes da primeira utilização.

Retire o cabo de dados após o carregamento.

- Recomenda‐se que utilize o carregador e o cabo originais de fabrico do telefone.

A utilização de acessórios de terceiros pode diminuir o desempenho do produto

ou colocar em perigo a sua saúde e segurança.

- O tempo de conversação e o tempo de espera dependem de condições de

funcionamento diferentes, como a intensidade do sinal, o perfil escolhido, o

ambiente e a temperatura.

- Não jogue a bateria no fogo ou exponha a mesma a qualquer ambiente severo

com temperatura elevada.

Ligar/desligar o telefone

Pressione a tecla de Alimentação/Terminar a chamada durante 2 a 3 segundos para

ligar ou desligar o telefone.

Se a palavra‐passe for necessária para desbloquear o telefone, insira o código 1234.
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WAP and MMS users : Operator selection for first use

Ao utilizar este telefone pela primeira vez, ou se tiver mudado o seu operador, precisará

de configurar o nome do seu operador para enviar MMS (Mensagens Multimédia) ou

ligar‐se à Internet (serviço WAP).

Selecione a sua operadora de forma a poder enviar mensagens MMS:

o Vá ao Menu > Mensagens > Configurações de Mensagens > Mensagem Multimédia >

Conta de Dados. Selecione a sua operadora a partir da lista e, em seguida, pressione

OK.

Selecione a sua operadora de forma a poder ligar‐se aos serviços WAP:

o Vá ao Menu > Serviços > Serviço de Internet > Configurações > Conta de Dados.

Selecione a sua operadora a partir da lista e, em seguida, pressione OK.

Se o seu operador não aparecer na lista, precisará de inseri‐lo manualmente para ativar

os MMS e os serviços WAP.

Códigos de segurança

O código de acesso, fornecido com o telefone, ajuda a protegê‐lo contra a utilização

não autorizada. O código predefinido é 1234.

O PIN (Número de Identificação Pessoal), fornecido com o cartão SIM, ajuda a

proteger o cartão contra a utilização não autorizada.

O código PIN2, fornecido com alguns cartões SIM, é necessário para ter acesso a

determinados serviços.

Os códigos PUK e PUK2 podem ser fornecidos com o cartão SIM. Se digitar os códigos

PIN ou PIN2 de forma incorreta três vezes consecutivas, ser‐lhe‐á solicitado o código

PUK ou PUK2. Se não os tiver, entre em contacto com o seu fornecedor de serviços.
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Funções Básicas

Utilização de atalhos

Pode atribuir atalhos às funções utilizadas com mais frequência para as teclas de

navegação para um acesso mais rápido. Para o fazer, vá ao: Menu > Configurações >

Configurações do telefone > Tecla de atalho.

Pressione a tecla de função esquerda para entrar no menu principal.

Pressione a tecla de função direita para consultar os contactos guardados na lista de

contactos.

Pressione a tecla de Chamada uma vez para entrar no registo de chamadas. Mova para

selecionar um nome ou número, depois pressione a tecla de Chamada para marcar o

número.

Efetuar e atender uma chamada

- No modo de espera, digite o número de telefone, incluindo os códigos de país e de

área, se necessário. Depois pressione a tecla de Chamada para marcar o número.

- Pode também efetuar uma chamada escolhendo um número de telefone a partir da

lista de contactos ou do registo de chamadas.

- Para atender uma chamada recebida, pressione a tecla de Chamada. Para rejeitar

uma chamada sem atender, pressione a tecla de Terminar a chamada.

- Pressione a tecla verde de Chamada para verificar os detalhes das chamadas não

atendidas.

Alterar o toque

Vá ao Menu > Perfis > escolha um perfil – Geral, Silencioso, Reunião ou Exterior >

pressione a tecla de função esquerda para selecionar Personalizar para alterar o toque.

Ligar a um PC através de USB

Este telemóvel suporta a ligação ao PC via USB. Ligue‐o à porta USB do seu PC com o cabo

USB fornecido. O telefone pode ser ligado ao seu PC independentemente de estar ligado

ou desligado.
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Modo desligado

Pode utilizar o cabo USB para ligar o telefone e o computador diretamente, mesmo

quando o telefone estiver desligado. O ecrã mostrará:

De seguida, poderá ver o ícone com um disco móvel no seu computador.

Modo ligado

Enquanto estiver ligado a um PC com o telefone ligado, o ecrã deste último mostrará

automaticamente “Armazenamento em massa” após o estabelecimento da ligação.

Confirme esta seleção e, em seguida, o telefone irá aparecer como um disco removível no

seu PC. Pode então ver os ficheiros guardados no seu telefone, e mover ou copiá‐los entre

o telefone e o PC.

Bloquear o teclado

Pode bloquear o teclado para evitar pressionar quaisquer teclas acidentalmente. No

modo de espera, selecione o Menu e, em seguida, pressione rapidamente a tecla *; para

desbloquear o teclado, selecione Desbloquear e pressione * rapidamente.

Método de introdução

Este telefone suporta diversos métodos de introdução.

• Quando introduzir texto, pressione # para alterar o método de introdução.

• Pode também pressionar Opção para selecionar o método de introdução.

• Quando o método de introdução é “123”, pode introduzir números diretamente com

as teclas numéricas.

• Quando estiver a introduzir texto, pressione a tecla * para selecionar os símbolos

requeridos.

• Utilize as teclas de navegação (Cima/Baixo/Esquerda/Direita) para deslocar o cursor

entre o texto já introduzido.

Código IMEI
No ecrã inicial, pressione *#06# para mostrar o código IMEI.
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Menu Principal

No modo de espera, selecione Menu e, em seguida, escolha o menu e o submenu

desejados. Selecione “Voltar” para voltar ao menu anterior. Pressione a tecla de Terminar

a chamada para entrar diretamente no modo de espera.

Aqui estão descritas algumas das funções e opções do menu.

1. Lista de contactos

1. Adicionar novo contacto

2. Configurações da Lista de

Contactos

2. Mensagens

1. Escrever mensagem

2. Caixa de Entrada

3. Rascunhos

4. Caixa de Saída

5. Mensagens enviadas

6. Mensagens de divulgação

3. Chamadas

1. Histórico de chamadas

2. Configurações de chamadas

4. Configurações

1. Configurações do SIM duplo

2. Configurações do telefone

3. Configurações de rede

4. Configurações de segurança

5. Ligação

6. Restaurar as configurações

de fábrica

5. Multimédia

1. Câmara

2. Visualizador de imagens

3. Rádio FM

6. Gestor de ficheiros

1. Telefone

2. Cartão Micro SD

7. Agenda

1. Calendário

2. Despertador

3. Bloco de Notas

4. Lanterna

8. Perfis

1. Geral

2. Silencioso

3. Reunião

4. Exterior

9. Ferramentas

1. Calculadora

2. Leitor de livros eletrónicos

10. Bluetooth

1. Energia

2. Visibilidade

3. O Meu dispositivo

4. Procurar dispositivo de

áudio

5. O Meu nome

6. Avançado

11. Serviços

1. Acesso à Internet WAP
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Lista de contactos

Pode armazenar os números de telefone tanto no seu cartão SIM como na memória do

seu telefone na Lista de Contactos. Para entrar neste menu, pressioneMenu no ecrã

inativo e selecione Lista de Contactos ou pressione a tecla de função direita para entrar

diretamente na Lista de Contactos.

Procurar nomes e números guardados na Lista de Contactos
- Digite a primeira letra do nome na lista de contactos e, em seguida, mova para o contacto

que procura.

Adicionar novos contactos
- Siga os passos abaixo para adicionar um novo contacto à Lista de Contactos:

Lista de Contactos > Adicionar novo contacto > insira as informações do contacto.

- Para ver um registo de um contacto existente na lista de contactos, pressione a tecla de

função esquerda para entrar no submenu “Opções” para escolher:

Ver, Enviar mensagem de texto, Enviar mensagem multimédia, Ligar, Editar, Apagar, Copiar,

Enviar cartão‐de‐visita, Marcar vários ou Grupos de chamadas.

Configurações da Lista de Contactos

O seu telefone oferece‐lhe diversas opções de configurações para personalizar a lista de

contactos, incluindo o Armazenamento preferido, Marcação rápida e Números extra.

Mensagens

Escrever mensagem
O seu telefone suporta o envio de mensagens de texto e de mensagens Multimédia com

um conteúdo superior ao limite de carateres por mensagem única. As mensagens mais

longas serão enviadas como uma série de duas ou mais mensagens. O seu fornecedor de

serviços cobrará o número total de mensagens enviadas.

O número de carateres restantes para uma mensagem, e o número total de mensagens a

enviar é mostrado no canto direito do visor, por exemplo, 158/1.

1. No modo de espera, selecioneMenu > Mensagens > Escrever mensagem > selecione

Mensagem de texto ouMensagem multimédia
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2. Escreva a mensagem.

3. Para enviar a mensagem, pressione a tecla OK ou selecione Opções > Enviar para,

digite o número de telefone do destinatário ou adicione a partir da lista de contactos, e

selecione OK.

Ao editar a interface, pode pressionar a softey à Esquerda para entrar no submenu

“Opções” para:

• Enviar para: pode digitar diretamente o número do destinatário ou adicionar um

número a partir da lista de contactos;

• Método de entrada: escolha o modo de entrada que deseja utilizar;

• Avançado: digite o número, nomeie um marcador;

• Guardar em rascunhos

Nota: Ao digitar uma mensagem, pressione a tecla # para alterar o método de

entrada e pressione a tecla * para exibir os símbolos disponíveis.

Ler uma mensagem de texto
Ao receber mensagens, o número das mensagens novas juntamente com um ícone de

nova mensagem são mostrados no visor.

Selecione Ver para ler imediatamente as mensagens, ou Voltar para vê‐las mais tarde

através deMenu >Mensagens > Caixa de Entrada.

Na Caixa de Entrada, pode executar as seguintes operações: Ver, Responder por SMS,

Responde por MMS, Ligar ao remetente, Encaminhar, Apagar, Apagar tudo e Guardar

número na lista de contactos.

Ao ler uma mensagem, pode pressionar Opção para: Responder por SMS, Responder por

MMS, Ligar ao remetente, Encaminhar, Apagar e opções Avançadas.

Rascunhos e mensagens enviadas
No menu Rascunhos, pode ver as mensagens guardadas anteriormente através da opção

Guardar em Rascunhos. No menumensagens Enviadas, pode ver as cópias das

mensagens enviadas.

Mensagens de difusão
Esta opção refere‐se às mensagens enviadas pelo seu operador (como a informação

meteorológica). Por favor, note que o seu operador pode não fornecer esta

funcionalidade.
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Configurações de Mensagens
Para alterar as configurações das suas mensagens, selecioneMenu > Mensagens >

Configurações de Mensagens.

• Mensagens de texto

Pode ajustar as configurações para os SIM1 e SIM2 separadamente. Irá precisar de obter

algumas informações específicas da sua operadora.

Pode também verificar o estado da memória dos cartões SIM e do telefone, escolher

Guardar em mensagens enviadas, e selecionar o armazenamento Preferido para guardar

as suas SMS.

• Mensagens multimédia

1. Conta de dados

As configurações de MMS e WAP variam de um operador para outro operador em cada

país. Se receber uma mensagem de erro após tentar enviar um MMS ou ligar‐se à

Internet, isso significa que precisa de inserir manualmente as configurações do seu

operador neste telefone. Além disso, se desejar enviar MMS ou utilizar a Internet quando

viajar para o exterior, pode precisar de inserir as configurações de MMS e WAP do novo

operador. Por favor, tenha em atenção que as funções de chamada e os protocolos das

funções de SMS são internacionalmente reconhecidos e não necessitam de ser inseridos.

Ao utilizar este telefone pela primeira vez, ou se tiver mudado o seu operador, precisará

de configurar o nome do seu operador para enviar MMS (Mensagens Multimédia) ou

ligar‐se à Internet (serviço WAP).

Selecione a sua operadora de forma a poder enviar mensagens MMS:

o Vá ao Menu > Mensagens > Configurações de Mensagens > Mensagem Multimédia >

Conta de Dados. Selecione a sua operadora a partir da lista e, em seguida, pressione

OK.

Selecione a sua operadora de forma a poder ligar‐se aos serviços WAP:

o Vá ao Menu > Serviços > Serviço de Internet > Configurações > Conta de Dados.

Selecione a sua operadora a partir da lista e, em seguida, pressione OK.
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Se o seu operador não aparecer na lista, precisará de inseri‐lo manualmente para ativar

os MMS e os serviços WAP. Para o fazer, por favor, siga as instruções abaixo.

Para inserir as configurações de MMS ou/e configurações WAP, crie uma conta GPRS

seguindo os passos abaixo:

o Vá ao Menu > Configurações > Ligação > Conta de Dados > Opções; adicione uma

nova conta com as seguintes informações:

o Nome da conta: O nome da sua operadora. As informações abaixo precisam de ser

fornecidas pela sua operadora.

o APN (Nome do Ponto de Acesso),

o Nome de utilizador,

o Palavra‐passe,

o Tipo de autenticação

o Seleção de SIM

o Configurações avançadas

• Página inicial

• Tipo de ligação

• Utilização de proxy

• Endereço de proxy

• Porta de proxy

• Nome de Utilizador proxy

• Palavra‐passe de proxy

• DNS Primário

• DNS Secundário

• Endereço IP

• Máscara da subrede

Notas:

‐ Dependendo do seu operador, pode necessitar de criar duas contas, uma para

MMS e uma para as funções de WAP.

‐ Se estiverem criadas muitas contas, não lhe será possível adicionar uma nova.

Nesse caso, elimine em primeiro lugar uma conta existente.



SHARK Manual do utilizador

23

2.Configurações comuns

• Compor: para definir o modo de Criação, redimensionamento de Imagem, Melhor

hora de página, Auto assinatura e Assinatura.

• Enviar: para definir o período de Validade, Relatório de Entrega, Relatório de leitura,

Prioridade, Tempo de slide e Tempo de entrega.

• Recuperação: para definir Rede doméstica, Roaming, Relatório de leitura e Relatório

de entrega.

• Armazenamento preferido: para escolher o armazenamento padrão (telefone ou

cartão de memória) para guardar as suas MMS.

• Estado da memória: para ver a memória usada.

Chamadas

Histórico de chamadas
Este menu permite‐lhe verificar as chamadas não atendidas, as chamadas efetuadas, as

chamadas recebidas e apagar os registos de chamadas.

Configurações de Chamada
Configurações de chamada do SIM1 (se disponível)

Configurações de chamada do SIM 2 (se disponível)

Pode entrar nas configurações para a chamada em espera, desvio de chamada,

barramento de chamada e mudança de linha.

• Chamada em espera

Será avisado se houver uma nova chamada recebida quando já estiver numa

chamada telefónica; esta função permite‐lhe também marcar uma segunda

chamada telefónica quando estiver numa chamada telefónica (este recurso

necessita do apoio da sua operadora).

• Desvio de chamada

Desviar todas as chamadas de voz: pressione OK para ativar esta opção para

transferir todas as chamadas recebidas para um número selecionado.

Desviar se estiver inacessível: desvia as chamadas quando o telefone estiver

desligado ou quando não houver sinal.
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Desviar se não atender: pressione OK para ativar esta função, insira o número e,

em seguida, as chamadas telefónicas serão desviadas para este número quando

não atender o telefone.

Desviar se estiver ocupado(a): utilizada para desviar a chamada quando estiver

ocupado(a).

Desviar todas as chamadas de dados: utilizada para desviar todas as chamadas

de dados para um número de telefone específico; esta função precisa do apoio

da operadora.

Cancelar todos os desvios: confirme para cancelar todos os desvios de

chamadas.

• Barramento de chamada

Para bloquear o cartão SIM em relação a marcar ou atender uma chamada. Para

utilizar esta função, precisa de inscrever‐se na sua operadora e obter uma

palavra‐passe. Pode bloquear a marcação, bloquear o atendimento, bloquear

todas as chamadas, cancelar o barramento e alterar a palavra‐passe.

• Mudança de linha

Para alternar entre as linhas 1 e 2. Este recurso precisa do apoio da sua

operadora. Recomenda‐se a utilização da Linha 1.

Configurações avançadas

• Remarcação automática: se esta função estiver ativada, o telefone voltará a

marcar automaticamente o número se ninguém atender.

• Lembrete do tempo de chamada: ative esta função para receber o lembrete de

tempo de chamada uma vez ou periodicamente quando estiver numa chamada

telefónica.

• Modo de atendimento: ative esta função para poder pressionar qualquer tecla

para atender as chamadas telefónicas recebidas, ou para que o telefone atenda

automaticamente as chamadas quando estiver no modo de auscultador.
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Configurações

Configurações do cartão SIM duplo
Pode configurar para ativar o SIM1 e 2, apenas o SIM1 ou apenas o SIM2. Se for

ativado apenas o SIM1, todas as informações SIM2 serão ocultadas; de modo

semelhante, se for ativado apenas o SIM2, todas as informações do SIM1 serão

ocultadas.

Configurações do telefone
• Hora e data: configura a Cidade de residência, a Hora, a Data e o Formato.

• Programado para ligar/desligar: ative este recurso e o telefone irá ligar ou

desligar automaticamente no horário que definir.

• Idioma: pode alterar o idioma do menu para francês, inglês, espanhol, português,

italiano, alemão, holandês ou turco.

• Método de entrada preferido: escolha o método de entrada que utiliza com mais

frequência.

• Exibição: para escolher o Papel de Parede, exibição de Ligado, Desligado e

Mostrar a data e hora.

• Tecla de atalho: pode definir a função a aceder diretamente através das teclas

para cima/ baixo/esquerda/direita.

• Modo de voo

• Configurações UART: selecione o SIM1 ou o SIM2 para ligação à Internet.

• Configurações várias: utilizadas para ajustar o tempo de ativação da luz de fundo

do LCD.

Confugurações de rede
• Seleção de rede: escolha entre a seleção Automática e a seleção Manual

(Recomenda‐se a seleção automática). Se optar pela seleção manual, é

necessário selecionar por si mesmo o fornecedor do serviço de rede do seu

cartão SIM.

• Preferência pela transferência GPRS: selecione a sua operadora de rede preferida

para os serviços de dados da lista de fornecedores de serviços de rede.
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Configurações de segurança
• Segurança do cartão SIM: insira o código PIN (fornecido com o cartão SIM) para

bloquear ou desbloquear o seu cartão SIM. Este telefone está bloqueado por

padrão. Após a ativação do bloqueio do cartão SIM, o telefone solicita‐lhe que

digite a palavra‐passe do cartão SIM. O código PIN é fornecido pela operadora.

Se digitar o código incorreto três vezes, o telefone solicitar‐lhe‐á que insira o

código PUK para desbloquear. O código PUK é utilizado para alterar o código PIN.

Se não tiver o código PIN, por favor, entre em contacto com a sua operadora.

• Segurança do telefone: se este recurso estiver ativado, o telefone solicita‐lhe que

digite a palavra‐passe de bloqueio do telefone. A palavra‐passe padrão é 1234.

• Bloqueio automático do teclado: o teclado bloqueará após o telefone ser

desativado durante 5 segundos, 30 segundos, 1 minuto ou 5 minutos. Pressione

a tecla de software esquerda e, então, a tecla * para desbloquear o telefone.

Ligação

Bluetooth

‐ Para detetar um dispositivo Bluetooth de Áudio, vá ao MENU, em seguida,

Configurações > Ligação > Bluetooth > Procurar dispositivo de áudio

‐ Para detetar qualquer dispositivo Bluetooth que não de áudio (como um telemóvel), vá

aoMENU, em seguida Configurações > Ligação > Bluetooth > OMeu dispositivo.

• Energia: para ligar/desligar o Bluetooth.

• Visibilidade: O seu telefone pode ser localizado por outros dispositivos Bluetooth

quando estiver ligado.

• O Meu dispositivo: este menu permite‐lhe procurar outros dispositivos

Bluetooth como o telemóvel com Bluetooth e PC com Bluetooth. Os dispositivos

Bluetooth que estiveram ligados ao seu telefone serão guardados.

• Procurar dispositivo de áudio: pode procurar outros dispositivos mãos‐livres (por

exemplo, um auricular Bluetooth) dentro do alcance permitido, e ligar‐se a

qualquer um dos indicados na lista.

• Omeu nome: para editar o nome do dispositivo deste telefone.

• Avançado: para definir o caminho de Áudio, Armazenamento e o Meu endereço

deste dispositivo.
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Emparelhar o seu telefone com outro dispositivo Bluetooth

• Certifique‐se de que a função Bluetooth dos dois dispositivos está ativada.

• Entre no menu o Meu dispositivo, escolha Procurar novo dispositivo. Se desejar

emparelhar com o auscultador ou altifalante Bluetooth, escolha Procurar

dispositivo de áudio. Depois de detetados os dispositivos Bluetooth seriam

listados. Pressione Cancelar para voltar à lista de Dispositivos encontrados. A

seguir, escolha o dispositivo que deseja emparelhar e pressione a tecla de função

esquerda para confirmar o emparelhamento.

• O telefone pode solicitar o código de acesso. Neste caso, utilize o teclado para

digitar o código (normalmente 0000 ou 1234).

• O ecrã do telefone mostraria “Emparelhar” e poderia ser necessário digitar a

palavra‐passe no outro dispositivo Bluetooth. Depois, confirme para continuar o

emparelhamento.

Nota: Tente mais vezes se o emparelhamento falhar.

Transferência de um ficheiro JPG para outro dispositivo Bluetooth através de Bluetooth

‐ Siga os passos descritos no parágrafo acima para emparelhar os dois dispositivos.

‐ De seguida, vá a Multimédia > Visualizador de imagens > escolha a foto que deseja

enviar > Opções > Enviar > Enviar via Bluetooth > escolha o dispositivo Bluetooth

destinatário> OK.

Nota: Pode também enviar as fotos a partir do menu Gestor de ficheiros: Gestor de

ficheiros > Telefone ou Cartão de memória> Fotos > escolha o ficheiro que deseja enviar >

Opções > Enviar > Via Bluetooth > escolha o dispositivo Bluetooth destinatário > OK.

Conversar telefonicamente com o auscultador Bluetooth

‐ Vá aoMENU, de seguida Configurações > Ligação > Bluetooth > Procurar dispositivo

de áudio. Emparelhe o auscultador Bluetooth com o seu telefone como descrito

acima;

‐ Em seguida, pode efetuar um atender uma chamada utilizando o auscultador

Bluetooth.
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Restaurar as configurações de fábrica
Pode restaurar as configurações originais caso encontre quaisquer problemas de

configuração. Por favor, faça em primeiro uma cópia de segurança dos seus dados.

Neste menu, introduza a palavra‐passe e pressione OK par repor as configurações de

fábrica do telefone. A palavra‐passe é 1234.

Nota: O telefone iria desligar e, em seguida, reiniciar automaticamente após restaurar as

configurações de fábrica.

Multimédia

Câmara
Prima a tecla esquerda ou a tecla OK para aceder à função Câmara. Em modo de

visualização prévia, selecione Opção para aceder ao seguinte: Fotos, Definições de câmara,

Definições de Imagem, Balanço do branco, Modo de cena, Definições de efeitos,

Armazenamento e Repor valores de origem.

Visualizador de imagens
Entre neste menu e pressione a tecla OK para ver as imagens e fotos tiradas pela câmara

do seu telefone.

Pressione Opções para escolher: Ver, Informações de imagem, Procurar estilo, Enviar,

Utilizar como, Dar novo nome, Apagar, Classificar por, e Armazenar.

Selecione a opção “Enviar” para enviar fotos através de uma mensagem multimédia ou

do Bluetooth.

Selecione a opção “Utilizar como” para configurar as fotos para serem o Papel de Parede,

Mostrar ligado ou desligado.

Notas:

‐ Os ficheiros de imagem ou fotos têm de estar no formato JPG, com resolução de

640 x 480 ou menor.

‐ Os ficheiros de imagem têm de estar guardados na pasta Fotos. As fotos e os

ficheiros de imagem que não estiverem guardados neste diretório não serão

reconhecidos pelo leitor. Se este diretório não existir, por favor, crie‐o usando o seu

computador.
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Rádio FM
Antes de utilizar a função de rádio FM insira primeiro, por favor, o auscultador. Pressione

a tecla de função esquerda para as seguintes opções:

• Lista de canais: permite‐lhe gravar 30 canais na lista.

• Busca manual: permite‐lhe sintonizar a frequência desejada manualmente.

• Busca automática: Selecione a Lista de Configurações de Busca Automática, a

seguir esta irá procurar as estações de rádio Automáticas de acordo com a sua

localização e guardar as frequências encontradas na lista de canais.

• Configurações: permite‐lhe ativar/desativar a função de reprodução de Música

de fundo e o Altifalante.

Notas:

‐ A receção FM pode estar fraca ou não disponível em áreas com cobertura limitada,

quando está dentro de um edifício, ou quando se move a grande velocidade.

‐ Ao ouvir a rádio, pressione a tecla * para diminuir o volume e pressione a tecla #

para aumentar o mesmo.

Gestor de ficheiros

Este submenu permite‐lhe aceder à entrada do sistema operativo do telefone, Telefone e

Cartão de memória (se inserido). O cimo do ecrã mostra o espaço total de memória e o

espaço livre da fonte selecionada.

Selecione Telefone ou Cartão micro SD (se disponível) e encontrará todas as pastas

guardadas no meio selecionado. De seguida pode reproduzi‐las uma a uma. Pressione

Opção para aceder às seguintes operações:

• Abrir: Para ver todos os ficheiros guardados na pasta selecionada.

• Nova pasta: Para criar uma pasta.

• Renomear: Para modificar o nome da pasta atual.

• Apagar: Pressione para apagar a pasta atual.

• Ordenar por: Para ordenar as pastas e os ficheiros por nome, por tipo, por hora, por

tamanho, ou nenhum (mostrados aleatoriamente).
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Agenda

A agenda oferece ferramentas úteis como o Calendário, Despertador, Bloco de Notas e

Lanterna.

Calendário
Ao entrar no calendário, o ecrã exibe o mês atual com a data atual assinalado a vermelho.

Pressione a tecla de navegação Para Cima/Para Baixo/Esquerda/Direita para navegar.

Escolha Opções para: Ver evento, Ver todos os eventos, Adicionar evento, Apagar evento,

Ir diretamente para a data, Ir para hoje e Ir para visualização semanal.

Despertador
Pode configurar até 5 relógios de alarme. Pressione a tecla de navegação Para Cima/Para

Baixo para escolher um alarme, em seguida edite o estado, a hora, modo, som do alarme,

silencioso e tipo de alerta.

Nota: O despertador fica ativado mesmo quando o telefone está desligado.

Bloco de notas
Pressione OK para verificar e adicionar notas.

Lanterna
Utilizada para ligar/desligar a lanterna LED.

Perfis

Utilize este menu para personalizar os toques para as chamadas recebidas, mensagens e

outras funções. Selecione Perfis e pressione a tecla de função esquerda para entrar nos 4

modos de cena: Geral, Silencioso, Reunião e Exterior. O telefone está por padrão no modo

Geral.

Pressione a tecla para cima/para baixo para selecionar um modo e pressione OK para

ativar. A seguir, pressione Opções para personalizar as configurações de tipo de Alerta,

tipo de Toque, Chamada recebida, Volume do toque, Som da mensagem, Volume do som

da mensagem, Som do teclado, Volume do teclado, Som de ligar/desligar e Alerta do

sistema.
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Jogos

O telefone oferece‐lhe um jogo para o seu entretenimento. Pode definir a Música de

fundo, Efeito de som e opções de volume nas configurações de jogos.

Ferramentas

Calculadora

O telefone fornece‐lhe uma calculadora com as funções básicas. Utilize a tecla de

navegação para executar a adição, subtração, multiplicação e divisão e, de seguida,

pressione Ok para obter o resultado do cálculo. Pressione a tecla de função direita para

limpar a entrada.

Leitor de livros eletrónicos

Guarde os seus ficheiros de livros eletrónicos no formato .txt na pasta Livros eletrónicos

através do seu PC. De seguida, pode ler os seus livros eletrónicos neste telemóvel.

Pressione a tecla de software esquerda para confirmar o acesso à interface de livro

eletrónico, onde pode escolher Abrir livro eletrónico, Limpar a prateleira para livros,

Parâmetros globais, Informação do livro, Apagar, Apagar todos os ficheiros, Ordenar por,

Aplicar parâmetros globais e Ajuda.

Enquanto lê um livro eletrónico, pressione a tecla Cima/Baixo para mover. Pressione a

tecla de software esquerda para aceder ao seguinte: Localizar, Saltar para, Ir para

marcador, Adicionar marcador, Apagar marcador, Informação sobre o livro,

Configurações, Aplicar configurações globais, Ajuda e Fechar.

Bluetooth

Por favor, consulte as Configurações > Ligação > Bluetooth na página 26 para saber mais

detalhes.

Serviços (Acesso à Internet WAP)

Este dispositivo é compatível com os serviços WAP‐Internet. Lance simplesmente o

navegador da Internet e introduza o endereço na Internet (“URL”) do sítio que quer

visitar.
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Por favor, note que:

• WAP é um protocolo de Internet simplificado. Nem todos os sítios na Internet são

compatíveis. As animações vídeo e Flash não serão mostradas.

• Necessita de um Pacote de assinatura de dados junto do seu operador de telefone

de modo a utilizar este serviço.

• Pode incorrer em encargos de dados significativos quando navega na Internet. Por

favor informe‐se junto do seu operador primeiramente.

As configurações de MMS e WAP variam de um operador para outro operador em cada

país. Se receber uma mensagem de erro após tentar enviar um MMS ou ligar‐se à

Internet, isso significa que precisa de inserir manualmente as configurações do seu

operador neste telefone. Além disso, se desejar enviar MMS ou utilizar a Internet quando

viajar para o exterior, pode precisar de inserir as configurações de MMS e WAP do novo

operador. Por favor, tenha em atenção que as funções de chamada e os protocolos das

funções de SMS são internacionalmente reconhecidos e não necessitam de ser inseridos.

Para inserir as configurações WAP, por favor, consulte a secção “Mensagens multimédia”

na página 21.

Pode editar as configurações abaixo:

‐ Página Inicial: para configurar o website para entrar diretamente ao abrir o

navegador de Internet.

‐ Marcadores: para guardar os websites favoritos.

‐ Endereço de entrada: insira o endereço do website que deseja visitar.

‐ Páginas recentes: grave as páginas em que navegou.

‐ Configurações: pode verificar e definir a página inicial, escolher a conta de dados,

alterar as opções do navegador, definir as preferências, etc.
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Resolução de Problemas

Antes de contactar os fornecedores de serviços pós‐vendas, por favor, faça os seguintes

testes simples:

Problemas Causas e Soluções

Não consegue ligar

- Pressione durante muito tempo a tecla de
terminar a chamada.

- A bateria pode não estar corretamente inserida.
Remova a bateria e reinstale‐a vários segundos
depois.

- Verifique se a bateria está vazia.

Não consegue ligar à rede

- O sinal é demasiado fraco, tente novamente
noutro local com sinal mais forte.

- O telemóvel pode estar fora da cobertura da
rede.

- O cartão SIM é inválido. Contacte o seu
fornecedor de rede.

O ecrã do telefone mostra
uma mensagem no início

- Verifique se o cartão SIM está instalado
corretamente.

- Se a função de bloqueio automático estiver
ativada, tem que introduzir a palavra‐passe do
telefone antes de o utilizar.

- Introduza o código PIN se requerido.

- Introduza o código PUK: O telefone será
bloqueado se introduzir códigos PIN incorretos,
três vezes consecutivas. Terá então que
introduzir o código PUK fornecido pelo seu
operador de rede para desbloquear o
dispositivo.

Baixa qualidade das
chamadas

- Tente aumentar o volume.

- A receção de sinal é, em geral, menos eficaz
quando está próximo de edifícios altos ou numa
cave.

- A falha de chamadas pode ser causada por
congestionamento da rede durante horas de
ponta.
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Tempo reduzido no modo de
espera

- O telefone consome geralmente mais bateria
quando utilizado em áreas com fraca receção de
sinais visto que precisa constantemente de
lançar sinais de modo a procurar estações de
base.

- Utilize o telefone em áreas com sinal mais forte
ou desligue‐o se não for utilizado por um longo
período de tempo.

- Substitua a bateria.

Erro no cartão SIM

- O ponto de contacto do cartão SIM pode não
estar limpo. Limpe com um pano húmido.

- O cartão SIM não está inserido corretamente.

- O cartão SIM está danificado. Contacte o seu
fornecedor de serviço de rede.

Não consegue fazer chamadas

- Pressione a tecla Falar após marcar o número de
telefone.

- Verifique se as chamadas estão barradas devido
a dívidas em atraso.

- Verifique se o cartão SIM é válido.

- Verifique se a função de barramento de
chamadas está ativada.

- Verifique se a função de marcação fixa está
ativada.

O seu telefone não pode ser
contactado

- Certifique‐se que o telefone celular está ligado e
ligado à rede.

- Verifique se as chamadas estão barradas devido
a dívidas em atraso.

- Verifique se o cartão SIM é válido.

- Verifique se a função de barramento de
chamadas está ativada.

- Verifique se a função de marcação fixa está
ativada.

Não é possível reproduzir
música

- O telefone não é compatível com ficheiros de
áudio.

Não consegue navegar pelas
fotos

- O ficheiro de fotografias deve estar no formato
JPEG (.jpg) com uma resolução máxima de

640 x 480.
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Não consegue reproduzir
vídeos

- Este telefone não é compatível com ficheiros de
vídeo. Por favor, utilize outro dispositivo para a
reprodução de vídeos.

Não é possível detetar outros
dispositivos Bluetooth

- Para procurar outros dispositivos de Áudio
Bluetooth, vá aoMENU, de seguida
Configurações > Ligação> Bluetooth > Procurar
dispositivo de áudio;

- Para detetar dispositivos Bluetooth que não de
áudio (como um telemóvel), vá aoMENU, de
seguida Configurações > Ligação> Bluetooth > O
meu dispositivo;

Não é possível enviar MMS ou
aceder à Internet

- Ao utilizar este telefone pela primeira vez, ou se
tiver mudado o seu operador, precisará de
configurar o nome do seu operador para enviar
MMS (Mensagens Multimédia) ou ligar‐se à
Internet (serviço WAP). Por favor, consulte a
secção de mensagens Multimédia na página 21
para instruções detalhadas.



SHARKv2 

LEITOR MP3 

Insira um cartão micro SD para activar as funcionalidades MP3. 

Utilize as teclas de navegação para explorar o conjunto das opções de leitura. 

Pode ouvir os ficheiros áudio com os auscultadores ou o altifalante. 

A função <lista> permite aceder ao conjunto das zonas áudio. 

Seleccione <opções> para aceder às funcionalidades de leitura. 

 <Leitura> permite lançar o ficheiro

 <Detalhes> permite visualizar as informações dos ficheiros

 <Refrescar a lista> actualiza a lista de leitura (em caso de supressão ou modificação

de um ficheiro)

Seleccione <parâmetros> para aceder às regulações do leitor 

 <Lista de leitura> permite programar as suas pistas áudio

 <Modo repetição> permite activar ou desactivar a repetição de uma ou várias pistas

 <Modo aleatório> permite activar ou desactivar a leitura aleatória das pistas

 <Ler em fundo> permite activar ou desactivar a leitura das pistas áudio em modo

presença

 <Visualização das letras> permite activar ou desactivar a visualização das letras da

pista áudio em curso

A visualização das letras só é possível com a ajuda de ficheiros em .irc 

Premir as teclas «  * » e « # » para regular o volume sonoro. 




