Obrigado por ter comprado este telemóvel.
Leia atentamente as precauções de segurança, assim como este manual antes de utilizar
o telemóvel, para garantir uma utilização correta e sem riscos.
O conteúdo, as imagens e as imagens de ecrã utilizadas neste manual podem
ser diferentes do produto real.
É proibido reproduzir, divulgar, traduzir ou transmitir, sob qualquer forma e por
qualquer meio, eletrónico ou mecânico, nomeadamente por fotocópia,
registo ou armazenamento num sistema de armazenamento e de investigação documental,
todo
ou parte deste documento, sem o consentimento prévio por escrito do proprietário dos
direitos de autor.
Copyright © 2015. Todos os direitos reservados.
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1. Segurança
Chamada de emergência
Independentemente do país em que estiver, pode marcar 112 (ou outro número de emergência) em
caso
de emergência.
Nota:
− Devido à natureza das redes móveis, não é possível garantir a realização
de uma chamada.
Ler antes da primeira utilização.
1.1.
Precauções de segurança
Leia atentamente as precauções de segurança para garantir a utilização correta do seu
telemóvel.
1. Não descarte, atire ou fure o telemóvel. Evite deixar cair,
comprimir ou dobrar o telemóvel.
2. Não utilize o telemóvel num ambiente húmido, como numa casa de banho.
Assegure-se de que não molha ou mergulha o telemóvel num líquido.
3. Não ligue o telemóvel em locais cuja utilização é proibida ou se for suscetível de
causar interferências ou constituir um risco.
4. Não utilize o telemóvel quando estiver a conduzir.
5. Cumpra todos os regulamentos ou regulamentações em vigor em hospitais e centros de
cuidados médicos. Desligue o telemóvel quando estiver próximo de aparelhos médicos.
6. Desligue o telemóvel em aviões. O telemóvel pode causar interferências nos
sistemas de controlo de voo.
7. Desligue o telemóvel quando estiver próximo de aparelhos eletrónicos de alta precisão. O
telemóvel pode afetar o desempenho desses aparelhos.
8. Não tente desmontar o telemóvel ou os respetivos acessórios. Apenas pessoal qualificado
pode efetuar a manutenção e a reparação do telemóvel.
9. Não coloque o telemóvel ou os respetivos acessórios em locais sujeitos a campos
magnéticos fortes.
10. Não coloque suportes de armazenamento magnético próximo do telemóvel. A
radiação do telemóvel pode apagar as informações que estão armazenadas nesses suportes.
11. Não exponha o telemóvel a temperaturas elevadas e não o utilize na
presença de gases inflamáveis como em estações de serviço.
12. Não deixe o telemóvel e os respetivos acessórios ao alcance de crianças. Não deixe
crianças utilizarem o telemóvel sem supervisão.
13. Utilize apenas baterias e carregadores aprovados para evitar riscos de explosão.
14. Cumpra as leis e regulamentos aplicáveis à utilização de dispositivos sem fios.
Respeite os direitos da vida privada e os direitos legalmente estabelecidos de terceiros quando
utilizar o seu dispositivo sem fios.
15. Siga rigorosamente as instruções deste manual relativas à utilização do cabo USB para
evitar danificar o seu telemóvel ou computador.
16. O conteúdo deste manual é fornecido a título indicativo. Para os perfis padrão, consulte a
apresentação real.
17. Para evitar qualquer interferência, mantenha uma distância mínima de 15 cm entre o telemóvel e
um
estimulador cardíaco.
18. • Para limitar os riscos de interferência com um estimulador cardíaco, utilize o telemóvel do
lado oposto ao estimulador cardíaco.
19. No volume máximo, a utilização prolongada do leitor de áudio do telemóvel pode
danificar a audição do utilizador.

Informações relativas à taxa de absorção específica
Durante os testes, a taxa de absorção específica (SAR) máxima registada para este modelo foi
0,859 W/kg.
Conformidade
Este aparelho está em conformidade com as recomendações essenciais e outras exigências
relevantes da diretiva 1999/5/CE. O texto integral da declaração de conformidade do
telemóvel está disponível no website www.crosscall.com.

Para iniciar
2.1. Baterias
A bateria é fornecida com o telemóvel. Uma bateria acabada de sair da fábrica não está totalmente
carregada mas poderá alimentar o telemóvel. Comece por descarregar totalmente
a bateria e em seguida, carregue-a durante, pelo menos, 12 horas depois de ter desligado o
telemóvel. A bateria
atingirá o seu estado ótimo após três ciclos de carga e descarga.
2.1.1. Colocar e retirar a bateria

Para colocar a bateria, retire a tampa traseira do telemóvel. Para tal, prima firmemente a
tampa e deslize-a para baixo. Alinhe os contactos dourados da bateria com os do telemóvel,
e, em seguida, prima suavemente a bateria para encaixar no lugar. Coloque novamente a tampa
traseira.
Para retirar a bateria, solte-a levantando-a na parte inferior.
2.1.2. Carregar a bateria

Ligue o carregador na tomada situada na parte lateral do telemóvel. Ligue a outra extremidade do
carregador numa tomada de parede CA. A intermitência do ícone do nível de bateria indica que a
bateria está a ser carregada. O ícone para de piscar quando a bateria estiver totalmente carregada.
Quando a bateria estiver a ser carregada, o telemóvel e o carregador ficam quentes ao toque, o que é
normal.
Aviso:
− O carregador pode ser utilizado quando a temperatura ambiente estiver entre os 0 °C e os 50 °C.
Não utilize fora desta gama de temperaturas.
− Por questões de segurança, utilize apenas carregadores aprovados pelo fabricante do
telemóvel. O não cumprimento desta instrução é uma violação das condições da garantia.
2.1.3. Utilizar a bateria

As capacidades especificadas pelo fabricante do telemóvel em matéria de tempo de espera e duração
da chamada correspondem às obtidas em condições de funcionamento ideais. Os valores reais
variam consoante o estado da rede, assim como as condições e o modo de funcionamento.
Assegure-se de que cumpre a legislação local relativa à eliminação de baterias (por exemplo,
reciclagem). Não elimine as baterias juntamente com o lixo doméstico.
2.1.4. Indicador do nível da bateria

Quando o telemóvel estiver ligado, o indicador do nível de bateria é apresentado no canto superior
direito do ecrã.

2.2. Ligar-se à rede
2.2.1 Cartão SIM

Antes de utilizar o telemóvel, insira o cartão SIM (“Subscriber Identity
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Module” em inglês) à sua disposição. Este permite identificar o assinante. O cartão SIM é fornecido
pela
sua operadora de rede móvel.
Todas as informações relacionadas com a ligação à rede são registadas no cartão SIM, assim como
as informações relativas aos contactos, como os respetivos nomes, números de telefone e SMS,

se configurar assim a forma como guardar. Pode retirar o cartão SIM de um telemóvel e inseri-lo
noutro telemóvel GSM para utilizar este último. A maior parte dos novos telemóveis reconhecerá
automaticamente o cartão SIM.
Não toque nos contactos dourados do cartão SIM e guarde-o longe de qualquer elemento elétrico ou
magnético para evitar danificá-lo. Não poderá utilizar o telemóvel se o cartão estiver
danificado.
Nota:
− Antes de inserir ou retirar o cartão SIM, assegure-se sempre de que o telemóvel está desligado e
não está
ligado a qualquer fonte de alimentação externa, caso contrário pode danificar
o telemóvel e o cartão SIM.
2.2.2. Colocar e retirar o cartão SIM

O cartão é normalmente fornecido fixado a um cartão especial. Os contactos metálicos do cartão SIM
podem ser facilmente danificados devido a atrito. Assim, retire o cartão com cuidado e
insira-o no telemóvel da seguinte forma:
Desligue o telemóvel, retire a tampa traseira e a bateria e desligue qualquer outra fonte
de alimentação externa. Insira o cartão SIM na ranhura prevista para o efeito. Alinhe o canto biselado
do
cartão na ranhura. Empurre o cartão SIM para o inserir. Assegure-se de que está bem posicionado.
Coloque novamente bateria e a tampa traseira.
Da mesma forma, para retirar o cartão SIM, desligue o telemóvel e retire a bateria antes
de remover o cartão SIM.
2.2.3. Desbloquear o cartão SIM

Código PIN
O código PIN (número de identificação pessoal) protege o cartão SIM de qualquer utilização não
autorizada. O código PIN é normalmente fornecido com o cartão SIM. Se esta função de segurança
estiver
ativada, deve introduzir o código PIN sempre que ligar o telemóvel. Pode
escolher desativar esta função.
Para desbloquear o cartão SIM, prima durante algum tempo o botão Ligar/Desligar para ligar
o telemóvel. Introduza o código PIN. O telemóvel será bloqueado se introduzir três vezes consecutivas
o
código PIN errado. Nesse caso, o telemóvel poderá ser desbloqueado apenas com o código PUK.
Código PUK
Este código permite alterar um código PIN bloqueado. Se este código não for fornecido com o cartão
SIM, contacte
o seu prestador de serviços. O cartão SIM tornar-se-á inutilizável se introduzir dez vezes consecutivas
o código PUK errado. Para comprar um novo cartão SIM contacte o seu prestador de serviços. Não
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pode alterar o código PUK. Caso perca o código, contacte o seu prestador de serviços.
2.2.4. Ligar-se à rede

Quando o cartão SIM estiver desbloqueado, o telemóvel procurará automaticamente a rede registada
ou outra rede local disponível. Assim que a ligação for estabelecida, o nome da operadora da rede
será apresentado na parte superior do ecrã.
O telemóvel estará no modo de espera e poderá fazer e atender chamadas.

2.3. Ecrã de início e ícones
Este telemóvel tem um ecrã de início. As instruções e os vários ícones do ecrã permitem
obter as informações de utilização necessárias.
O ecrã de início disponibiliza vários atalhos para as funcionalidades. Este ecrã
também oferece GIF animados. Estes apresentarão diferentes reações quando atender chamadas e
receber mensagens. Irá divertir-se muito!
2.4. Principais funcionalidades
Botão Ligar/Desligar: para ligar ou desligar o telemóvel.

Nota:
− Neste manual, “premir o(a)” significa que é necessário premir uma tecla verdadeira do
telemóvel.

2.5. Modo de introdução de texto
Este telemóvel proporciona vários modos de introdução de texto que permitem introduzir e procurar
texto digitando menos:
nn Idioma de introdução (inglês).

3. Função de chamada
Quando as etapas mencionadas acima tiverem sido realizadas, poderá fazer e atender chamadas
graças
às informações básicas fornecidas nesta secção.
Nota:
− Se utilizar um auricular para telemóvel, ligue e desligue-o com cuidado para não
danificar a tomada do micro-auscultador.

3.1. Ligar e desligar o telemóvel
Ligar

Prima durante algum tempo a tecla Ligar/Desligar para ligar o telemóvel. Se for necessário o código
PIN, consulte a secção anterior deste manual.
Desligar

No modo de espera, prima durante algum tempo a tecla Ligar/Desligar para desligar o telemóvel.

3.2. Marcar um número
Quando o nome da operadora de rede for apresentado no ecrã, o telemóvel está no modo de espera
e
pode fazer e atender chamadas. Se tiver colocado dois cartões SIM, as duas operadoras
de rede serão apresentadas no ecrã.
3.2.1. Marcar diretamente um número

Prima qualquer tecla numérica para obter o ecrã de numeração.
Chamadas locais
Marque o número premindo as teclas numéricas (adicione o indicativo regional para uma
chamada de longa distância) e em seguida, prima a tecla de numeração Enviar para fazer uma
chamada.
Nota:

− Se tiver apenas um cartão SIM, este será utilizado para fazer chamadas quando
premir Enviar.
− No modo SIM duplo, o cartão 1 será utilizado para fazer chamadas quando premir
Enviar.
O ecrã apresentará o nome e o número de telefone da pessoa para a qual fez a chamada. Quando a
ligação
for estabelecida com a pessoa pretendida, o ecrã apresentará um contador de horas, além do número
de
telefone e/ou o nome da pessoa para a qual fez a chamada.
Chamadas internacionais

Introduza o símbolo + premindo rapidamente duas vezes a tecla * e em seguida, marque o indicativo
do país pretendido seguido do número de telefone. Por exemplo, para fazer uma chamada para uma
pessoa em
França, prima rapidamente duas vezes a tecla * até aparecer o símbolo +
e em seguida, marque “33” (indicativo de França) e o número de telefone.
3.2.2. Marcar um número a partir do diretório

Abra o diretório no menu principal. Pode utilizar o índice dos apelidos para
realizar uma pesquisa rápida.

3.2.3. Chamadas não atendidas

Se tiver ativado a opção de chamada automática, o telemóvel recordará automaticamente o último
número para o qual fez uma chamada que não foi atendida.

3.3. Atender uma chamada
Pode ser informado sobre uma chamada de entrada de várias formas (vibração, toque, combinação
de ambos, etc.). O nome e o número de telefone da pessoa para a qual fez a chamada são
apresentados no ecrã se esse serviço for
suportado pela rede. Pode atender ou recusar a chamada.
Se a opção de chamada em espera estiver ativada (deve solicitar a mesma à sua operadora de
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rede), um breve sinal sonoro informá-lo-á se houver uma segunda chamada de entrada se já estiver
ao
telemóvel. Pode atender esta segunda chamada ou recusá-la. Se optar por atender a
segunda chamada, a chamada em curso será colocada em espera.

3.4. Durante uma chamada
Quando estiver ao telemóvel, estarão disponíveis as seguintes funcionalidades:
Nota:
− As funcionalidades variam de acordo com o cartão SIM.
Altifalante: telemóvel com altifalante.
Microfone desligado: o microfone está desligado e a pessoa com a qual está a falar ao telemóvel
não consegue ouvi-lo.
Colocar em espera: a chamada em curso foi colocada em espera e não consegue ouvir a pessoa
com a qual
está a falar ao telemóvel e vice-versa. Quando uma chamada estiver em espera, pode retomar
a chamada ou terminá-la com as opções do menu.
Terminar uma chamada: para terminar uma chamada em curso.
Volume: para ajustar o volume do altifalante ou do auricular do telemóvel.
Diretório: para abrir o diretório e realizar ações relacionadas. Esta funcionalidade permite
nomeadamente procurar um número de telefone durante uma chamada.
Mensagens: para abrir o ecrã de mensagens e realizar ações relacionadas.
Pode ir ao ecrã de numeração ou abrir o diretório para telefonar para outra
pessoa enquanto a primeira chamada estiver em curso.
Nota:
− No modo SIM duplo, se utilizar um cartão, o outro cartão será desativado.

4. Menu principal
No ecrã de início, prima a tecla de função à esquerda para abrir o menu
principal. Isto permite-lhe aceder às várias funcionalidades e ações. Pode utilizar as
teclas de direção para navegar para as aplicações e abri-las.

5. Mensagens

Esta secção apresenta os serviços de mensagens fornecidos pela rede GSM. É possível que
determinados serviços não sejam suportados pela rede local.
5.1. Escrever uma mensagem
5.1.1. SMS
Abra o editor de SMS e utilize as teclas para inserir texto, números e sinais de
pontuação. Depois de escrever a mensagem, tem as seguintes opções:
Enviar: para enviar a mensagem.

Inserir um modelo: Telefona-me, por favor! Onde estás neste momento? Obrigado! Espera um
pouco!
Hoje estou ocupado!
Adicionar coordenadas: para adicionar coordenadas à mensagem.
Adicionar um emoji: para adicionar emojis à mensagem.
Guardar como rascunho: para guardar a mensagem nos rascunhos.
5.1.2. MMS
A função MMS permite enviar para outro telemóvel mensagens de texto e objetos multimédia como
imagens, ficheiros áudio e vídeos. Depois de criar a mensagem, tem as seguintes
seguintes opções:
Enviar: para enviar a mensagem.
Resumo: para ver o conteúdo da MMS antes de a enviar.
Adicionar um destinatário: para adicionar um novo contacto.
Adicionar: TEXTO, Adicionar um smiley, Inserir um modelo, Dispositivo seguinte, Diapositivo
anterior, MP3, Registar, Anexo.
Eliminar: para eliminar o conteúdo ou a imagem anexada.
Guardar como rascunho: para guardar a mensagem nos rascunhos.
Definir a duração do diapositivo: para definir a duração de apresentação de um diapositivo.
Layout: para definir se o texto deve ser colocado em cima ou em baixo.

5.2. Caixa de entrada
A caixa de entrada apresenta uma lista das SMS e MMS recebidas. Estão disponíveis as
seguintes opções: Responder, Eliminar, Eliminar tudo, Telefonar, Bloquear, Mover para o telemóvel ou
cartão SIM, Copiar para o telemóvel ou cartão SIM, Marcar, Organizar, Adicionar remetente a,
Eliminar
duplicações e Adicionar à lista negra.
Depois de selecionar uma mensagem para ser lida, tem as seguintes opções:
Eliminar, Responder, Transferir, Telefonar, Mover para o telemóvel ou cartão SIM, Copiar para o
telemóvel ou cartão SIM, Adicionar remetente a e Detalhes. A função Marcar permite
selecionar mensagens para aplicar-lhes outras ações como eliminar facilmente todas as mensagens
marcadas.
5.3. Caixa de saída
É aqui que são guardadas as mensagens de saída. Estão disponíveis as seguintes opções: Reenviar,
Nova mensagem, Eliminar, Eliminar tudo, Colocar nos rascunhos e Apresentar as informações.
5.4. Rascunhos
É aqui que são armazenados os rascunhos guardados e as mensagens que não foram enviadas. Tem
as seguintes opções: Abrir, Nova mensagem, Eliminar, Copiar para o telemóvel ou
cartão SIM, Marcar e Apresentar as informações.
A seleção de uma mensagem para ser lida origina a abertura do editor de mensagens.
5.5. Caixa de mensagens enviadas
É aqui que são guardadas as mensagens enviadas. Estão disponíveis as seguintes opções: Abrir,
Nova mensagem, Eliminar, Copiar para o telemóvel ou cartão SIM, Marcar e Apresentar as
informações.
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Depois de selecionar uma mensagem para ser lida, tem as seguintes opções:
Transferir, Eliminar, Telefonar para o destinatário, Registar o destinatário, Copiar para o telemóvel ou
cartão SIM e Apresentar as informações.

5.6. Modelos
Pode registar as frases que utiliza com mais frequência para não ter de as escrever
sempre que desejar usá-las numa mensagem.
5.7. Divulgar uma mensagem

Pode escolher ativar ou desativar o envio agrupado de mensagens e selecionar as
configurações de idioma e do canal de divulgação.

5.8. Servidor do correio de voz
Pode alterar o número de chamada, o número de fax e o número de dados.
5.9. Configurações
Pode configurar as definições de mensagens incluindo as SMS, as MMS e os alertas
Push.
5.10. Eliminar tudo
Pode apagar todas as mensagens das caixas de mensagens a partir do menu Opção.
5.11. Capacidade de armazenamento
Este ecrã fornece informações sobre o armazenamento das SMS e indica o espaço disponível no
cartão SIM e no telemóvel.

6. Internet
Pode navegar na Internet. Assegure-se de que ativou a rede GPRS ou EDGE.
Pode escolher entre Dorado e Opera Mini.
Opções:
Histórico: para percorrer o histórico Web.
Páginas offline: para visualizar as páginas Web guardadas.
Página inicial: editor; para ver a página inicial do navegador.
Definições: para definir as opções de navegação.

7. Aplicações
7.1. Despertador
Pode definir até três despertadores. As configurações da função Despertador incluem o título, a hora,
o estado, a frequência e o toque. As definições de frequência são: Uma vez, Todos os dias, Segundafeira,
13

Terça-feira, Quarta-feira, Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado e Domingo. A função Despertador
permanece ativada mesmo quando
o telemóvel estiver desligado.
A caixa de diálogo do despertador será apresentada quando este tocar. Poderá parar o despertador
ou escolher que toque passados cinco minutos.

7.2. E-mail
Pode optar por gerir os seus e-mails através de uma conta personalizada ou através de Foxmail,
Gmail,
Hotmail, Yahoo, etc.
7.3. Agenda
Além de ter o calendário gregoriano, pode adicionar, alterar e pesquisar
eventos em datas diferentes. Estão disponíveis as seguintes opções:
Adicionar tarefas: esta opção permite abrir o editor. Pode adicionar um encontro ou
um evento de um dia. Estão disponíveis os seguintes campos de entrada: nome do evento,
local, frequência, data de início, hora de início, data de fim, hora de fim, lembretes e descrição.
A apresentação e os lembretes serão realizados de acordo com as suas definições.
Apresentar as tarefas: para ver os eventos de um dia.
Todas as tarefas: para ver todos os eventos.
Eliminar as tarefas do dia: para apagar os eventos de um dia.
Apagar tudo: para apagar todos os eventos.

Pesquisar por data: para ir à data selecionada.
Semanal: apresentação por semana.
Todos os dias: apresentação por dia.

7.4. Calculadora
É fornecida uma calculadora básica.
7.5. Relógio mundial
Pode adicionar ou eliminar o fuso horário de uma cidade e gerir o sistema da hora de verão e da hora
de inverno.
7.6. Temporizador
Pode definir o temporizador.
7.7. Conversão de unidade
Conversão de pesos e comprimentos. Conversão de kg <> libra e kg <> onça.
7.8. Memorando
Aplicação Memorando.
7.9. e-book
A função e-book apresenta a lista de e-books no formato TXT que estão armazenados no cartão de
memória. O tamanho
e o número de linhas do e-book selecionado são exibidos na parte inferior do ecrã. Prima as teclas
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de deslocação para cima ou para baixo para percorrer a lista na vertical e prima
a tecla central para abrir o e-book selecionado.
7.10. Bluetooth
Pode ajustar a sua utilização do Bluetooth com os seguintes elementos: Ativar/Desativar,
Dispositivos ligados, Pesquisar dispositivos e Configurações
Código 1234/0000.

8. Os meus ficheiros
O gestor de ficheiros apresenta a lista de todos os ficheiros armazenados no telemóvel ou no
cartão de memória.

9. Definições
9.1. Configurações de chamada
SIM duplo: Modo de espera, Atender com o principal cartão SIM e Definir o nome do cartão SIM.
Encaminhamento de chamadas: para ativar a opção de encaminhamento de chamadas associada
ao cartão SIM.
Chamada em espera: para ativar a opção de chamada em espera associada ao cartão SIM.
Chamadas proibidas: para ativar a opção de bloqueio de chamadas associada ao cartão SIM.
Ocultar o número: para ativar a opção de ocultação do número associada ao cartão SIM.
Outros : lembrete do tempo da chamada, lembrete automático, vibração na ligação, registo
automático e lista negra.
9.2. Configurações do telemóvel
Data e hora: para definir a hora, o fuso horário, uma segunda hora, o formato da hora, a data,
o formato da data, a hora de verão e a hora de inverno.
Configurações de idioma: para selecionar o idioma de apresentação (inglês e outros) e o idioma
de introdução (inglês e outros).
Configuração dos atalhos: para alterar os atalhos relacionados com as teclas de navegação.
Abertura/encerramento automático: para gerir o ecrã de arranque e o ecrã de desligamento e

programar o arranque e o desligamento automático.
Gestão da alimentação: o nível de carga da bateria é indicado em percentagem.
Seleção do navegador: para definir a operadora, Dorado ou Opera Mini.
Configurações de reposição: para repor as definições originais (ou definições de fábrica) do
telemóvel. Esta acção requer a introdução do código do telemóvel (o código predefinido é 1234).
Todos
os dados serão eliminados se as definições originais do telemóvel forem repostas.

9.3. Apresentação
Efeito de animação: para gerir o ecrã de arranque e o ecrã de desligamento.
Alterar o fundo de ecrã: para selecionar um fundo de ecrã estático (cinema ou outro).
Configurações de apresentação no modo de repouso : para colocar no ecrã de espera as
seguintes aplicações:
hora e data, seleção do cartão SIM, planeamento do dia, temporizador, leitor de áudio, rádio FM,
senha
personalizada e STK.
Configurações do ecrã de espera: para escolher desativar o ecrã de espera ou inserir uma
imagem fornecida (mundo marinho, estrela, serpente, etc.) ou personalizada.
Contraste: para definir a luz da retroiluminação do ecrã. Estão disponíveis sete níveis.
Duração da retroiluminação das teclas: para definir a duração da retroiluminação das teclas.
Bloqueio automático das teclas: para bloquear o telemóvel manualmente ou
selecionar a função de bloqueio automático para que o ecrã e as teclas sejam bloqueados
após um determinado período de inatividade no modo de espera.

9.4. Segurança
Pode gerir o bloqueio do telemóvel e do cartão SIM, assim como o bloqueio automático
das teclas.
PIN: para alterar o código PIN após o arranque.
Alterar o PIN2: para alterar as senhas PIN1 e PIN2. Deve ter os números PIN predefinidos
fornecidos
pela operadora de rede.
Telemóvel bloqueado: para ativar ou desativar o bloqueio do telemóvel e alterar a senha do
telemóvel. A senha predefinida é 1234.
Alterar a senha do telemóvel: para definir uma nova senha composta por
quatro a oito números para o telemóvel. A senha predefinida é 1234.
Informações pessoais: para gerir o acesso ao telemóvel. A senha predefinida é
1234.
Bloquear o ecrã com a tecla de fim de chamada : para bloquear ou desbloquear o ecrã com a
tecla de fim de chamada.
Numeração fixa: para ativar a opção de numeração fixa associada ao cartão SIM.
Lista negra: para apresentar e definir a lista negra do telemóvel.
9.5. Perfis
Estão disponíveis sete perfis. Existem inicialmente seis perfis básicos: modo Normal, modo Silêncio,
modo
Reunião, modo Exterior, modo Auscultador e modo Bluetooth. Pode selecionar qualquer um
desses perfis ou personalizar o seu próprio perfil ajustando as configurações associadas. A
função Repor permite repor as configurações predefinidas.
9.6. Ligar
Conta em linha: para selecionar uma conta do cartão SIM na Internet.
Serviço GPRS: para ativar ou desativar o serviço GPRS.
Itinerância de dados: para ativar ou desativar a itinerância de dados (roaming).
Configurações de ligação: para escolher ligar se necessário, estar sempre
ligado ou estar no modo de economia de energia.
Seleção da rede: para escolher a seleção manual ou automática.

10. Registo de chamadas

O histórico de chamadas armazena todas as chamadas recentes, incluindo as chamadas não
atendidas, as chamadas
feitas e as chamadas atendidas. Estão disponíveis as seguintes opções:
Chamadas não atendidas: para consultar as chamadas não atendidas e realizar as ações associadas.
Chamadas marcadas: para consultar as chamadas feitas e realizar as ações associadas.
Chamadas atendidas: para consultar as chamadas atendidas e realizar as ações associadas.
Chamadas recusadas: para consultar as chamadas recusadas e realizar as ações associadas.
Registo de chamadas: para fornecer informações sobre o registo de chamadas.
Eliminar tudo: para eliminar todas as entradas do cartão SIM.
Duração da chamada: última chamada, chamadas atendidas, chamadas feitas e reinicialização (a
senha
é necessária para esta ação).
Contador GPRS: para fornecer dados estatísticos sobre o tráfego de dados GPRS (último envio,
última receção e todos
os envios e todas as receções).

11. Contactos

Esta secção descreve as funcionalidades do diretório. Pode utilizar o índice dos nomes para
realizar uma pesquisa rápida nos contactos.
Cada entrada do diretório do cartão SIM inclui um número de telefone e um nome.
Quando mudar de telemóvel, pode transferir as informações dos contactos para o seu
novo telemóvel através do cartão SIM. O número total de entradas que pode ser armazenado num
cartão
SIM depende do cartão.
As informações de um contacto registado no telemóvel podem incluir um nome, vários números de
telefone (telemóvel, residência, trabalho, etc.), um grupo, uma imagem, um toque, o nome de uma
empresa, o nome de um departamento, uma morada, um endereço de e-mail, um website e notas.
Essas
informações não serão transferidas para o seu novo telemóvel através do cartão SIM.

11.1. Lista de contactos
A lista de contactos está organizada por ordem alfabética (índice). Estão disponíveis as seguintes
opções:
Novo, Escrever uma mensagem, Telefonar, Eliminar vários contactos, Importar/Exportar,
Enviar um ficheiro vCard, Outrose Pesquisar.
Novo: para criar um novo contacto.
Escrever uma mensagem: para enviar uma SMS ou uma MMS para o número selecionado.
Telefonar: para marcar o número selecionado.
Eliminar: para eliminar a entrada selecionada.
Eliminar vários contactos： para eliminar vários contactos.
Importar/Exportar: para copiar a entrada selecionada para o cartão SIM ou para o telemóvel.
Importe
e exporte os seus contactos a partir de e para o telemóvel ou para o cartão de memória.
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Enviar um ficheiro vCard: para enviar um ficheiro vCard por SMS, MMS, e-mail ou Bluetooth.
Outros: numeração rápida e estado da memória.
Pesquisar: para encontrar um contacto cujos dados foram guardados.

11.2. Contactos
Pode selecionar um contacto na lista de contactos e realizar as seguintes operações:
Alterar, Telefonar, Escrever uma mensagem, Alterar antes detelefonar, Eliminar, Copiar e Enviar
um
ficheiro vCard.

Alterar: para alterar as informações de um contacto.
Telefonar : para marcar o número selecionado.
Escrever uma mensagem: para enviar uma SMS ou uma MMS para o número selecionado.
Apagar: para eliminar a entrada selecionada.
Copiar: para copiar para o cartão SIM1 ou SIM2 para o telemóvel.
Enviar um ficheiro vCard: para enviar um ficheiro vCard por SMS, MMS, e-mail ou Bluetooth.

11.3. Grupos
Pode definir vários grupos para organizar os seus contactos por categoria.

12. Rádio FM
Esta aplicação permite-lhe receber e ouvir rádio FM.
Estão disponíveis funcionalidades através do menu Opções:
Pesquisa e salvaguarda automáticas: para pesquisar e guardar automaticamente
estações de rádio.
Lista de estações: a lista inclui um máximo de 40 estações de rádio.
Guardar: para guardar na lista de estações de rádio.
Pesquisa manual: para pesquisar manualmente estações de rádio.
Ligar os altifalantes: para escolher ouvir rádio FM no modo auscultador ou altifalantes.
Música de fundo: para continuar a ouvir música e voltar ao menu principal.
Ajuda: para obter informações em caso de problemas.

13. Multimédia

Câmara, Máquina de filmar, Imagem, Áudio, Vídeo, Sokoban, Snake e Tetris.

13.1. Câmara
Antes de utilizar a câmara, assegure-se de que inseriu um cartão de memória. As fotografias serão
guardadas no cartão de memória no formato JPG.
Nota:
− Se tirar fortografias num local com pouca luz poderá obter fotografias de má qualidade.
Quando abrir a aplicação Câmara, será apresentado o ecrã de previsualização da câmara
juntamente com os ícones de estado. Para tirar uma fotografia, prima a tecla central.
13.1.1 As configurações da câmara incluem:
Visualizador de fotografias: para visualizar as fotografias guardadas.
Configurações:
Qualidade:baixa, normal e alta.
Efeito de bandas: 50 Hz e 60 Hz.
Som do obturador: ativado e desativado.
Salvaguarda automática: ativada e desativada.
Localização de armazenamento privilegiada: telemóvel e cartão de memória.
Configurações de apresentação: ativada e desativada.
Ajuda: informações sobre a aplicação que podem ajudar o utilizador.
Teclas de navegação para cima e para baixo para definir a distância focal.
13.1.2 Utilize as teclas de navegação para selecionar as seguintes opções
no menu:
Modo de disparo: modo Câmara ou Máquina de filmar.
Tamanho: 1600*1200, 1280*960, 640*480, 320*240 e 176*220.
Modo de noite: ativado e desativado.
Luminosidade: definição da luminosidade da câmara.
Contraste: definição do contraste da câmara.
Compensação da exposição: definição da compensação da exposição da câmara.
Enquadramento: sem enquadramento, enquadramento 1, enquadramento 2, enquadramento 3 e
enquadramento 4.

Modo de rajada: desativar, 3 clichés e 6 clichés.
Balanço de brancos: automático, incandescente, fluorescente, dia ensoleirado e nublado.
Retardador: desativar, 3 s e 10 s.
Efeito: normal, preto e branco, azul, verde, amarelo, vermelho, sépia e negativo.

13.2. Câmara de filmar
Antes de utilizar a câmara de filmar, assegure-se de que inseriu um cartão de memória. Os vídeos
serão
guardados no cartão de memória no formato AVI.
Nota:
− Se filmar num local com pouca luz poderá obter vídeos de má qualidade.
Quando abrir a aplicação Câmara de filmar, será apresentado o ecrã de previsualização juntamente
com os ícones
de estado. Para filmar, prima a tecla central.
13.2.1 As configurações da câmara de filmar incluem:
Abrir a pasta vídeo: para ver os vídeos guardados:
Configurações:
Efeito de bandas: 50 Hz e 60 Hz.
Áudio: ativado e desativado.
Formato do vídeo: AVI e 3GP.
Localização de armazenamento privilegiada: telemóvel e cartão de memória.
Configurações de apresentação: ativada e desativada.
Ajuda: informações sobre a aplicação que podem ajudar o utilizador.
Teclas de navegação para cima e para baixo para definir a distância focal.
13.2.2 Utilize as teclas de navegação para selecionar no menu de
opções:
Modo de disparo: câmara ou câmara de filmar.
Tamanho: 352*288, 320*240, 176*144, 160*128 e 128*96.
Luminosidade: definição da luminosidade.
Contraste: definição do contraste.
Efeito: normal, preto e branco, azul, verde, amarelo, vermelho, sépia e negativo.

13.3. Imagem
Pode visualizar as imagens guardadas e ativar a câmara.
13.4. Áudio
Depois de abrir o leitor de áudio, prima a tecla de função de deslocação para a esquerda para
apresentar a lista de leitura. A opção Toda a música permite pesquisar todos os ficheiros áudio.
As outras opções são: Lista de música, Adicionar, Definir como toque, Leitura aleatória,
Repetir, Definições, Abrir a revisão e Sair.
Após a seleção da música a partir da lista de leitura, o ecrã do leitor de áudio
abre-se e pode pesquisar o álbum, o nome da cancão, o artista, a duração, o número da
faixa, etc.
Prima a tecla central para pausar ou iniciar a leitura, a tecla de
deslocação para a esquerda para ir para o elemento anterior, a tecla de deslocação
para a direita para ir para o elemento seguinte, a tecla de deslocação para cima para
aumentar o volume e a tecla de deslocação para baixo para baixar o volume.
Também pode selecionar as seguintes ações no menu: Leitura/Pausa, Paragem, Repetição, Leitura
aleatória, Equalizador, Melhoria dos graves, Música de fundo, Letras, Informação sobre a canção e
Apresentação de informações.
13.5. Vídeo
A lista de ficheiros de vídeos é apresentada quando abrir o leitor de vídeo. Pode selecionar o

vídeo e realizar as seguintes ações:
Prima a tecla central para pausar ou iniciar a leitura, a tecla de
deslocação para a esquerda para ir para o elemento anterior, a tecla de deslocação
para a direita para ir para o elemento seguinte, a tecla de deslocação para cima para
aumentar o volume e a tecla de deslocação para baixo para baixar o volume.
Existem várias funcionalidades que podem ser acedidas no menu Opções: Abrir, Todo o ecrã (2),
Definir a luminosidade (5), Ler, Repetir, Leitura aleatória, Definir como, Configurações e Informações.

13.6. Sokoban
Jogo de telemóvel.
13.7. Snake
Jogo de telemóvel.
13.8. Tetris
Jogo de telemóvel.

14. Modo USB

Quando o telemóvel estiver ligado por USB, pode utilizá-lo como um periférico de armazenamento.
Nota:

− Quando as funcionalidades mencionadas acima estiverem a ser utilizadas, a aplicação Telemóvel é
desativada.
− Se o telemóvel estiver ligado por USB sem outra definição, passará para o modo de carga.

15. Anexos
15.1. Perguntas mais frequentes
Não consigo ligar o telemóvel.
Pode ser difícil ligar o telemóvel se o nível de bateria estiver muito fraco. Carregue a bateria.
Não consigo fazer algumas chamadas.
Verifique se a opção de bloqueio de chamadas está ativada. A ativação desta função pode explicar por
que razão não consegue fazer chamadas ou fazer apenas algumas chamadas.
A minha chamada é recebida por outro telemóvel.
Verifique se a função de transferência de chamadas está ativada. A ativação desta função pode
explicar por que razão as suas chamadas de entrada são reencaminhadas para outros números ou
telemóveis.

15.2. Mensagem de erro
Insira o cartão SIM
Assegure-se de que inseriu o cartão SIM. Se o tiver inserido, mas este não tiver sido detetado,
limpe os contactos dourados do cartão SIM com um pano seco. Se mesmo após
a limpeza dos contactos, o cartão SIM não for detetado, contacte a sua operadora de rede.
Sem rede
Se estiver numa área que não seja coberta pela sua rede ou se um obstáculo físico estiver presente
(por exemplo, se estiver numa divisão fechada), a mensagem Sem rede será apresentada no ecrã
de início e não poderá fazer ou atender chamadas. Pode tentar aproximar-se de
uma janela para obter melhor rede.

Apenas chamadas de emergência
Quando estiver fora da sua rede, mas noutra rede, poderá apenas fazer
chamadas de emergência.
Cartão SIM não válido
O cartão SIM está bloqueado ou ocorreu um erro que está relacionado com o mesmo. Insira
corretamente o cartão ou
contacte o seu prestador de serviços.
Introduza o código PUK
O código será bloqueado se introduzir três vezes consecutivas o código PIN errado. Nesse caso, o
código PIN
poderá ser desbloqueado apenas com o código PUK. Contacte o seu prestador de serviços. O cartão
SIM
tornar-se-á inutilizável se introduzir sete vezes consecutivas o código PUK. Para comprar um novo
cartão SIM, contacte
o seu prestador de serviços.

