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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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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. Algumas peças do dispositivo móvel são de vidro. O vidro pode partir, se 

deixar cair o dispositivo móvel numa superfície dura ou se o dispositivo 

sofrer um impacto significativo. Se o vidro partir, não toque nem tente 

removê-lo. Não volte a usar o dispositivo móvel, até o vidro ser substituído 

por um representante autorizado. 

3. Não deve modificar nem refabricar o telefone, mergulhá-lo ou expô-lo a 

água ou outros líquidos ou a fogo, explosão ou outros riscos. 

4. A temperatura de funcionamento deve situar-se entre -20 °C~+60 °C. 

5. As flutuações de temperatura poderão causar um aumento ou descida de 

pressão e diminuir a qualidade do áudio. Deve abrir as tampas e libertar o 

ar. 

6. Não utilize o telemóvel num ambiente húmido, como a casa de banho. 

Evite que o telemóvel fique molhado ou seja lavado em líquido. 

7. Acabou de comprar um telemóvel que cumpre a norma IP67. Para garantir 

a melhor utilização possível e a estanquidade, assegurar que todas as 
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tampas das aberturas, assim como a tampa são corretamente fechadas. 

8. Não deve abrir a capa do telefone, se este estiver na água ou num 

ambiente muito húmido. 

9. A vedação de borracha fixada na tampa é um componente importante do 

telemóvel. Cuidado ao abrir e ao fechar a tampa para evitar danificar a 

vedação de borracha. Garantir que a vedação não tem quaisquer detritos, 

como areia ou poeira, para evitar danificar o telemóvel. 

10. A tampa e as tampas das aberturas podem ficar soltas em resultado de 

quedas ou pancadas. Assegurar que todas as tampas estão corretamente 

alinhadas e perfeitamente fechadas. 

11. Se o telemóvel tiver sido submergido na água ou o microfone ou colunas 

estiverem molhadas, o som pode não ser nítido durante uma chamada. 

Assegurar que o microfone ou colunas estão limpas e secas, limpando-as 

com um pano seco. 

12. Se o telemóvel se molhar, secá-lo muito bem com um pano macio limpo. 

13. A estanquidade do telemóvel pode causar vibrações ligeiras em 

determinadas condições. Tais vibrações, por exemplo, quando aumentar o 

volume, não afetam o desempenho do dispositivo. 

14. Não desmontar nem utilizar equipamento que possa danificar a película 

estanque do microfone ou das colunas. 

15. Use um pano seco e macio para limpar o telemóvel. Não use água, álcool, 
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detergente nem produtos químicos. 

16. Não ligue o telemóvel nos locais em que é proibido utilizar telemóveis ou 

quando o telemóvel possa causar interferências ou perigo.  

17. Não utilize o telemóvel enquanto conduz  

18. Cumpra as regras e regulamentos em hospitais e instalações de cuidados 

de saúde. Desligue o telemóvel nas proximidades de aparelhos médicos.  

19. Desligue o telemóvel dentro de aviões. O telefone poderá causar 

interferência no equipamento de controlo do avião.  

20. Desligue o telemóvel próximo de dispositivos eletrónicos de alta precisão. 

O telefone poderá afetar o desempenho destes dispositivos.  

21. Não tente desmontar o telemóvel, nem nenhum dos acessórios. O serviço 

e reparação do telefone apenas podem ser efetuados por pessoal 

qualificado.  

22. Não coloque o telemóvel nem os respetivos acessórios em recipientes com 

um campo electromagnético forte.  

23. Não coloque suportes magnéticos de armazenamento próximo do 

telemóvel. A radiação do telemóvel poderá apagar as informações 

guardadas nos mesmos. 

24. Deve fazer uma cópia de segurança dos dados importantes. As reparações 

e outras causas podem resultar em perda de dados. 

25. Não desligue o telefone durante as operações de formatação da memória 
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ou transferência de ficheiros. Caso contrário poderá causar falhas do 

programa ou danos nos ficheiros. 

26. O telefone deve estar ligado apenas a uma interface USB da versão 

USB2.0. 

27. Mantenha o telefone afastado da luz solar direta. Não coloque o telemóvel 

num local com temperatura elevada nem o utilize num local com gás 

inflamável, como postos de abastecimento de combustível.  

28. Mantenha o telemóvel e os respetivos acessórios afastados de crianças. 

Não autorize crianças a utilizar o telemóvel sem supervisão. 

29. Mantenha o telefone e o carregador afastado do alcance de crianças. Não 

permita que as crianças usem o telefone, a bateria ou o carregador, sem 

supervisão. 

30. Mantenha as crianças afastadas de acessórios do telefone de pequena 

dimensão, para evitar asfixia ou o risco de ingestão. 

31. Utilize apenas baterias e carregadores aprovados, para evitar o risco de 

explosão.  

32. 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.  

33. Cumpra as instruções deste manual rigorosamente, quando utilizar o cabo 

USB. Caso contrário, o telemóvel ou o PC poderão ficar danificados.  
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34. Este manual destina-se apenas a consulta. Consulte o objeto material 

padrão. 

35. Para evitar interferências, mantenha uma distância mínima de 15 cm entre 

o dispositivo e um pacemaker. 

36. Para reduzir o risco de interferências com um pacemaker, utilize o 

dispositivo do lado oposto ao implante. 

37. No volume máximo, a utilização prolongada do leitor de áudio móvel pode 

causar danos nos ouvidos do utilizador. 

 

Proteção auditiva 

1. Este telemóvel cumpre os atuais regulamentos relativos à 

limitação do volume de saída máximo. Utilizar os auriculares com 

o volume elevado pode provocar lesões auditivas! 

2. Parar de utilizar o produto ou baixar o volume, em caso de desconforto nos 

ouvidos. 

3. Não aumentar demasiado o volume. Os médicos advertem contra a exposição 

prolongada a volumes de som muito elevados. 

4. A pressão acústica excessiva de auriculares ou auscultadores pode causar 

danos auditivos. 

5. Para prevenir danos no sistema auditivo, não deve utilizar o telemóvel em 

volumes elevados durante um longo período de tempo.  
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6. Utilizar apenas os auscultadores especificados com o telemóvel. 

 

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.  
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• Se utiliza serviços como pontos Wi-Fi ou Bluetooth, defina palavras-passe 

para estes serviços, para evitar a utilização não autorizada. Quando estes 

serviços não estiverem a ser utilizados, desligue-os.  

• Instale ou atualize software de segurança do dispositivo e execute o 

antivírus.  

• 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. 

 

Dispositivos médicos 

1. Cumpra as regras e regulamentos em hospitais e instalações de cuidados de 

saúde.  

2. Os dispositivos médicos implantados, como pacemakers podem ser 
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afetados pelo produto.  

3. Mantenha o produto a uma distância mínima de 20 cm do dispositivo 

médico, para proteger o dispositivo médico de possível interferência do 

telefone. 

4. Não transporte o produto no bolso do peito. 

5. Se suspeitar de interferência, desligue imediatamente o produto. 

 

Alimentação e carregamento 

1. O adaptador deve ser instalado próximo do equipamento e com acesso 

fácil. Modelo do carregador (EU): A31-501000, Entrada: CA 100-240 V 

50/60 Hz 0.2 A Máx., Saída: CC 5 V 1 A. 

Modelo do carregador (UK): A806A-050100U-UK1, Entrada: CA 100-240 V 

50/60 Hz 0.2 A Máx., Saída: CC 5 V 1 A 

 

2. A tomada é considerada como um dispositivo desligado do adaptador. 

3. Use apenas acessórios fornecidos com o telefone. A utilização de 

acessórios incompatíveis poderá ter consequências graves e causar danos 

permanentes no telefone. 

4. Use apenas o adaptador fornecido com o telefone. 

5. Este adaptador só pode ser utilizado em espaços interiores. 

6. O cabo de alimentação é utilizado como dispositivo de ligação. A tomada 
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elétrica de parede deve ter acesso fácil, não devendo o aceso ser 

bloqueado durante a utilização.  

7. Para desligar o telefone completamente da alimentação, desligue o cabo 

CA/CC da tomada elétrica de parede.  

8. A ventilação não deve ser bloqueada. Não tape os orifícios de ventilação 

com itens como jornais, toalhas, cortinas e outros para evitar o 

sobreaquecimento e avarias. 

9. Mantenha uma distância mínima de 10 cm desimpedida à volta do telefone. 

10. O telefone deve ser usado num clima moderado. 

11. O telefone está equipado com uma bateria interna recarregável: não 

exponha o produto a calor excessivo, como a luz solar e fogo ou outras 

fontes de calor. 

12. A bateria deve ser removida do telefone, antes de o telefone ser eliminado. 

13. A bateria deve ser eliminada separadamente. 

14. As baterias contêm materiais perigosos e prejudiciais para o ambiente.  

15. Não ligue e desligue a porta USB com as mãos molhadas, pois existe risco 

de choque elétrico. 

 

Proteger o ambiente 

Respeite os regulamentos locais relativos à embalagem do telefone, da 

bateria e da eliminação do telefone, entregando-os nos locais para a 

devida reciclagem. Não coloque telefones usados nem baterias no lixo 
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doméstico.  

Entregar as baterias de lítio usadas e que já não sejam utilizadas num local 

adequado. Não as coloque no caixote do lixo. 

 

Cuidado: Existe risco de explosão, se a bateria for substituída por uma 

bateria de tipo incorreto. Elimine as baterias de acordo com as instruções. 

 

Limpeza e manutenção 

1. Desligue o telefone antes das operações de limpeza e manutenção. O 

carregador deve estar desligado da tomada e o telefone e o carregador 

devem estar desligados para evitar choques elétricos ou curto-circuitos da 

bateria ou do carregador. 

2. Não limpe o telefone nem o carregador com produtos químicos (álcool 

etílico, benzina), substâncias químicas ou produtos de limpeza abrasivos, 

para evitar danos nas peças ou avarias. O telefone pode ser limpo com um 

pano macio antiestático, ligeiramente humedecido. 

3. Não risque nem altere a capa do telefone, dado que as substâncias da tinta 

podem causar uma reação alérgica. Em caso de reação alérgica, deixe de 

usar o telefone imediatamente e consulte um médico.  

4. Limpe o pó do cabo de alimentação e mantenha-o seco, para evitar o risco 

de incêndio. 

5. Caso o telefone ou os acessórios não funcionem devidamente, contacte o 
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fornecedor. 

6. Não desmonte o telefone nem os acessórios. 

 

Informações SAR (Taxa de Absorção Específica)  

Este aparelho cumpre as diretivas relacionadas com a exposição à frequência 

de rádio quando é usado perto da cabeça ou a uma distância mínima de 5 mm 

do corpo. Em conformidade com as diretrizes da ICNIRP, o limite SAR é de 2,0 

watts/kg para cabeça e corpo e 4,0 watts/kg para membro em média para 10g 

de tecido celular que absorve a maioria das frequências. 

Valores máximos para este modelo: 

• SAR Cabeça: 0.405 (W/kg) ==> valor limite autorizado: 2 (W/kg) 

• SAR Corpo: 1.45 (W/kg) ==> valor limite autorizado: 2 (W/kg) 

• SAR Membro: 3.16 (W/kg) ==> valor limite autorizado: 4 (W/kg) 

 

 Chamada de emergência 

Em caso de emergência, se o telemóvel estiver ligado e o utilizador se 

encontrar dentro do alcance da rede, o mesmo pode ser utilizado para efetuar 

uma chamada de emergência. Todavia, os números de chamada de 

emergência poderão não estar disponíveis para todas as redes; não deve 

depender do seu telemóvel para chamadas de emergência. 

 



16 

 

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 

 

Direitos de autor 

Este produto destina-se apenas a utilização privada. Cópias de CDs ou a 

transferência de ficheiros de música, vídeo ou imagens para venda ou outros 

fins comerciais pode constituir uma violação das leis de direitos de autor. Os 

materiais, obras de arte e/ou apresentações poderão requerer autorização 

paras fins de cópia integral ou parcial ou gravação. Deve ter em atenção as leis 

aplicáveis relativas à gravação deste tipo de conteúdos, no seu país ou 

jurisdição. 
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Conhecer o seu telefone 

Visão geral do telefone 

 

①  Auscultador ② Teclas de volume ③ Tecla Voltar 

④ Microfone ⑤ Sensor de distância/Luz ⑥ Câmara frontal 

⑦ Tecla programável ⑧ Tecla de Ligar/Desligar ⑨ Tecla principal 

⑩ Tecla de menu   
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⑪ Sub microfone ⑫ Flash/Lanterna ⑬ Altifalante 

⑭ Câmara principal   
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Funções das teclas 

• Tecla de Ligar/Desligar: Prima para ligar ou desligar o ecrã, prima e 

mantenha premida para mostrar o menu pop-up, para selecionar 

Desligar/Reiniciar/Modo de avião. Prima a tecla de ligar/desligar durante 

mais de dez segundos para reiniciar. Prima a tecla de ligar/desligar e a 

tecla de diminuir o volume, para fazer uma captura de ecrã. 

• Teclas de volume: No modo de chamada, ajustam o volume do auricular 

ou do auscultador; no modo Música/Vídeo/Streaming ajustam o volume do 

leitor de multimédia; no modo geral, ajustam o volume do toque do telefone; 

desativam o som de toque de uma chamada recebida.  

• Tecla Voltar: Toque nesta tecla para regressar ao ecrã anterior ou para 

fechar uma caixa de diálogo, o meu de opções, o painel de notificações, 

etc. 

• Tecla Principal: Em qualquer aplicação ou ecrã, toque nesta tecla para 

regressar ao ecrã principal. 

• Tecla de menu: Toque nesta tecla para abrir uma lista de imagens de 

miniatura das aplicações abertas recentemente. 

• Tecla dedicada: Prima continuamente para ativar a função pré-configurada 

(por predefinição a Câmara)  

Para configurar a tecla dedicada, toque no ícone Definições. 

1. Toque em "Botões", na secção Dispositivo. 
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2. Toque por baixo da área "Botão dedicado" e selecione a função que 

pretende aplicar ao botão. 

 

USB OTG (On The Go): Este dispositivo disponibiliza a funcionalidade OTG; 

deve usar o cabo de dados OTG ou o periférico USB (não incluído) para utilizar 

as funções OTG. 

 

NFC (Comunicação em Campo Próximo): Esta tecnologia simplifica o processo 

de emparelhamento de um dispositivo Bluetooth, permitindo a transferência de 

dados quando o telemóvel tocar noutro dispositivo NFC. 

Para aceder à função NFC, mantenha premida a barra de estado com o dedo e 

arraste-a para baixo para abrir o painel de notificações e depois toque no ícone 

NFC. Também é possível aceder às definições NFC através das definições do 

telemóvel. Toque no ícone Definições e toque em "Mais". Depois toque na área 

NFC, para ativar a função NFC. 

 

NOTA: Sensor de distância/luz 

Quando recebe e efetua chamadas, o sensor de distância/luz liga 

automaticamente a retroiluminação, ao detetar que o telefone está próximo do 

ouvido. Isto prolonga o tempo de vida da bateria e evita que ative o ecrã tátil de 

forma não intencional durante as chamadas. 
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AVISO: 

Colocar um objeto pesado em cima do telefone ou sentar-se em cima do 

telefone pode danificar as funções do LCD e ecrã tátil. Não tape o sensor de 

distância LCD/luz com película protetora. O sensor poderá avariar. 

 

Configurar o telefone 

Antes de começar a explorar o novo telefone, deve configurá-lo. 

 

1. Tirar a tampa 

Este produto foi concebido com uma bateria não removível. Em primeiro lugar 

deve retirar a tampa traseira com a ferramenta. Depois retire a tampa do 

cartão. 

Aviso: Não utilizar a ferramenta para retirar a tampa do cartão, para não 

danificar a vedação de borracha.  
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2. Inserir o cartão SIM 

Insira o cartão SIM1 e o cartão SIM2 no telefone, como se mostra abaixo. 

(Voltado para baixo) 
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3. Inserir o cartão Micro SD (opcional) 

Inserir o cartão Micro SD (até 128 GB) no telemóvel como indicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Voltar a colocar a tampa 

 

Instalar os cartões corretamente e depois confirme que não há sujidade, como 

areia ou pó, para evitar danificar o vedante de borracha. Pressionar a tampa de 

vedação com firmeza. 

Por último, fixar a tampa traseira e fechar. Não apertar demasiado os 

parafusos para evitar danificá-los.  
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Notas: 

1. O seu telefone suporta apenas cartões micro-SIM. Não tente inserir 

outros tipos de cartão SIM, pois poderá danificar o telefone. 

2. Não retire o cartão SIM/SD enquanto estiver a ser utilizado, caso 

contrário poderá haver perda de dados ou danos. A Crosscall não se 

responsabiliza por perdas, incluindo perdas de dados, devidas à 

utilização incorreta de cartões SIM/SD. 

3. Antes de substituir ou remover um cartão SIM/SD, desligue o telemóvel. 

4. O cartão SD não é fornecido. Deve ser adquirido separadamente. 
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Carregar a bateria 

Carregar a bateria 

1. Insira a extremidade mais larga do cabo USB no carregador do telemóvel 

e a extremidade pequena na ranhura USB do telemóvel; deve estar 

atento ao sentido. 

2. Para iniciar o carregamento, insira o carregador numa tomada 100~240 

V 50/60 Hz. 

3. Quando o carregamento tiver terminado, retire o cabo USB do telemóvel 

e depois desligue o carregador da tomada. 

 

Tempo de carregamento 

1. Desempenho da bateria (polímero de iões de lítio) 

Bateria padrão 3000 mAh  
Duração em espera  30 dias 
Duração em conversação 20 horas 
Duração com GPS 10 horas 

 

 

2. Muitas condições podem afetar o tempo em espera da bateria, como as 

condições da rede local, as definições do telefone, operações frequentes, a 

utilização de serviços de dados e outras. 

3. O desempenho da bateria também é afetado pelo estado de carga e pela 
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temperatura. 

4. Se a fonte de alimentação CA tiver uma tensão inferior, será necessário um 

tempo de carregamento mais longo; o tempo de carregamento dependerá 

do estado atual de capacidade da bateria. 

5. Se forem utilizados carregadores não convencionais, como computadores, 

poderá ser necessário um tempo de carregamento mais longo.  

6. A utilização do telemóvel durante o carregamento prolonga o tempo de 

carregamento. 

 

Notas: 

7. Este produto tem uma bateria incorporada, sendo fornecido com a bateria 

já instalada. Não deve desmontá-la! 

8. Deve efetuar um carregamento completo to telefone antes da primeira 

utilização. Desligue o carregador logo que o primeiro carregamento estiver 

concluído.  

9. Retire o carregador da tomada de alimentação CA, quando o telefone não 

estiver a carregar.  

10. O telefone poderá não ligar imediatamente, se estiver a carregar com a 

bateria fraca. Após um período de carregamento, o telefone ligará 

normalmente. 

11. O telemóvel pode ser carregado em segurança, a uma temperatura 

ambiente entre 0℃ e 40℃. O carregamento a temperaturas inferiores a 0℃ 



27 

 

ou superiores a 40℃, prejudicará o funcionamento da bateria e diminuirá o 

tempo de vida da mesma. O carregamento a temperaturas extremas, a 

longo prazo significa que a bateria ficará permanentemente com pouca 

carga ou danificada. 

12. O carregador é um fator de segurança importante. Use o carregador 

indicado para este produto e tenha em atenção as instruções de segurança 

durante o funcionamento. 
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Operações básicas 

Ligar e desligar o dispositivo 

Ligar o telefone 

Prima a tecla de ligar/desligar situada do lado direito do telefone e aguarde 

alguns segundos até o ecrã acender.  

 

Nota: 

Se a bateria estiver sem carga, deve carregá-la, no mínimo, durante 30 

minutos. 

 

Desligar o telefone 

Prima e mantenha premida a tecla de ligar/desligar, para aparecer o menu de 

opções e selecione "Desligar". 

 

Configurar o telefone ao iniciar 

Quando ligar o telefone pela primeira vez, verá o ecrã de boas-vindas. 

• Para selecionar um idioma diferente, toque no menu. 

• Para configurar o telefone, siga as instruções. 

• Poderá ser necessário ligar a uma rede ou WiFi ativa para continuar. 
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A configuração de uma conta Google é essencial para utilizar todas as 

funcionalidades e serviços do seu telefone Android, como o acesso ao Google 

Play™, a sincronização de contactos ou o seu calendário. Se não tiver Gmail 

ou outra conta Google, deverá criar uma. 
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Desbloquear o ecrã 

Prima o ecrã do telefone e deslize para cima, para desbloquear o ecrã.  
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Compreender o ecrã 

Ecrã Principal 

O Ecrã Principal é o ponto de início de muitas aplicações e funções. 

 

 

 

 

 

Ecrã expandido  

O sistema operativo permite várias telas do ecrã, para proporcionar mais 

espaço para adicionar ícones, widgets e outros itens. 

Deslize com o dedo para a esquerda ou direita no ecrã principal. 

Barra de estado: Apresenta as informações de 

estado do telefone, como a hora, força do sinal, 

estado da bateria e os ícones de notificação. 

Widget: Os widgets são aplicações às quais é 

possível aceder no Ecrã principal ou num ecrã 

principal expandido. Ao contrário de um atalho, o 

Widget aparece como uma aplicação no ecrã.  

Ícones de aplicações Toque num ícone (aplicação, 

pasta, etc.) para abrir e usar. 

Indicador de localização: Indica qual a tela do 

ecrã principal que está a visualizar. 

Área de teclas rápidas: Permite o acesso à 

função com um toque, em qualquer tela do ecrã 

principal.  
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Painel de Notificações 

As notificações servem para lembrar o utilizador de novas mensagens, eventos 

do calendário e alarmes, bem como eventos a decorrer, como quando se 

encontra em chamada. 

Quando chegar uma notificação, aparece um ícone na parte superior do ecrã. 

Os ícones para notificações pendentes aparecem do lado esquerdo e os 

ícones do sistema, como Wi-Fi ou capacidade da bateria são apresentados do 

lado direito. 

 

 

 

 

Abrir o Painel de notificações 

Mantenha premidas as barras de estado com o dedo e arraste-as para baixo 

para abrir o painel de notificações. 

Notificações pendentes Força do sinal e estado da bateria 
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Selecione opções no painel de notificações. Pode aceder rapidamente ao 

Bluetooth, Wi-Fi, dados móveis, NFC, etc. 

 

Personalizar o ecrã 

Pressione continuamente o espaço em branco da interface de espera e depois 

selecione a opção. 

Pode selecionar para definir "PADRÃO DE FUNDO//WIDGETS ou 

DEFINIÇÕES". 
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Função principal 

Fazer e receber uma chamada 

Toque no ícone Telefone para entrar na interface do marcador do ecrã inativo. 

A introdução de parte do número de telefone serve de pesquisa automática do 

número guardado. Depois, selecione o número correto e clique no botão de 

chamada, para efetuar uma chamada.  
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Se receber uma chamada, prima e arraste o botão de telefone para a direita, 

para atender a chamada. 

 

 

 

Adicionar contactos 

Toque no ícone de contactos.  

Clique em "CRIAR NOVO CONTACTO"; pode adicionar um novo contacto ao 

telefone ou cartão.  

Clique em "INICIAR SESSÃO NUMA CONTA"; pode adicionar uma conta e 

depois sincronizar os contactos nessa conta. 

Clique em "IMPORTAR CONTACTOS"; pode importar o ficheiro vCard do 

armazenamento.  
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Clique no ícone de pesquisa e depois introduza parte do número de telefone 

ou nome; serão apresentados todos os contactos com essa informação. 

 

 

 

Enviar mensagens 

Toque no ícone Mensagens 

Clique em "+" para criar uma mensagem. Introduza o número de telefone ou 

nome do destinatário, para pesquisar os contactos.  

Clique em "Escrever mensagem", para editar a mensagem. 

Quando estiver pronto para enviar a mensagem, selecione cartão 1 ou cartão 2 

para enviar a mensagem. 
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Música 

Toque no ícone da aplicação de música para entrar no leitor de música. 
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Câmara 

A aplicação de câmara é uma combinação de câmara e câmara de vídeo, 

constituída por duas câmaras, a câmara frontal (voltada para o utilizador) e a 

câmara principal, na parte de trás do telefone.  
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Tirar fotografias 

1. Enquadre a imagem no ecrã. 

2. Clique no ecrã para focar a câmara. 

3. Toque em  para tirar uma foto. A fotografia é guardada 

automaticamente na Galeria. 

 

Chrome 

Ligue à página Web através da rede móvel. 

Clique no ícone  e depois pode abrir o browser da Web. 

Através da barra de endereços/barra de pesquisa do Chrome pode aceder às 
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páginas Web; além disso, são suportados marcadores, alternar entre várias 

janelas e outras funções. O acesso à Internet poderá implicar custos adicionais. 

Consulte os operadores locais para obter informações sobre o preçário de 

acesso. 

 

Conectividade  

Ligar ao Wi-Fi 

3. Toque no ícone Definições. 

4. Toque em "Wi-Fi" e selecione Ligar. 

5. Toque na rede à qual pretende ligar. 

6. Se a rede for segura, introduza a palavra-passe. 

 

Ligação a dados móveis 

1. Abra o comutador rápido nas barras de estado. 

2. Clique em "Dados móveis" e ative os dados móveis. 

Depois pode usar a Internet móvel, sendo cobrada a taxa de acesso a dados. 

Consulte o operador local para obter informações sobre o preçário. 

 

Ligar ao Bluetooth 

1. Toque no ícone Definições. 

2. Toque em "Bluetooth" e continue a seleção. 
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3. Selecione os dispositivos a emparelhar. 

O tethering de Bluetooth permite ao telefone partilhar a ligação à Internet com 

outros telefones. 
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Informações importantes 

Para uma experiência ideal, o telefone liga-se regularmente aos servidores de 

e-mail e Internet. 

 

Esta função gera trocas de dados inevitáveis e automáticas, que podem estar 

sujeitas a taxas adicionais ao pacote do utilizador ou que poderão ser 

deduzidas através de crédito ou um sistema pré-pago. 

 

Para evitar problemas de faturação relacionados com os serviços que usam a 

Internet, recomendamos uma opção de serviço adequada que inclua Internet e 

e-mails ilimitados e para evitar alterar as definições configuradas por 

predefinição. 

 

Se pretender, pode ligar a Wi-Fi, para uma experiência mais rápida e 

simplificada. Recomendamos a utilização de Wi-Fi para streaming ou 

transferência de jogos, vídeos ou filmes. 
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Isenção de responsabilidade 

• A utilização de acessórios não originais, como auscultadores, 

carregadores e outros, originará incompatibilidade entre o telemóvel e os 

acessórios, que poderá causar uma degradação do desempenho ou 

avarias, pelo que não nos responsabilizamos por eventuais danos. 

• As especificações e funções do telemóvel podem ser diferentes das 

especificações constantes do presente manual, dado que este contém 

apenas um resumo geral. 

• As especificações e funções do telemóvel permitem que este funcione nas 

devidas condições, tendo sido confirmadas em fábrica. Em caso de danos 

ou defeitos devidos a fabrico e não a utilização indevida, os termos e 

condições preveem a ativação da garantia. 

• Se as funções do telemóvel estiverem relacionadas com funcionalidades e 

serviços prestados pelos respetivos fornecedores, essas funções estarão 

sujeitas aos termos e condições aplicáveis pelo fornecedor. 

• Todavia, deve ter em conta que o telemóvel tem limitações no que se 

refere a especificações e funções. Estas limitações não podem ser 

consideradas como danos ou defeitos nem como defeitos de fabrico. Deve 

usar o telemóvel em conformidade com os fins e funções a que se destina. 
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Resolução de problemas 

Este capítulo apresenta uma lista dos problemas que poderá encontrar na 

utilização do telefone. Alguns problemas requerem que contacte o prestador 

de serviços, mas a maior parte poderá ser resolvida pelo utilizador. 

Mensagem Causas possíveis Possíveis medidas corretivas 

Erro do 

cartão SIM 

O telefone não tem 

cartão SIM ou o cartão 

não está inserido 

corretamente. 

Confirme se o cartão está inserido 

corretamente. 

Sem ligação 

de 

rede/Falhas 

de rede 

O sinal está fraco ou 

está fora da rede do 

operador. 

Desloque-se em direção a uma 

janela ou um espaço aberto. 

Consulte o mapa de cobertura do 

operador de rede. 

O operador aplicou 

novos serviços. 

Verifique se o cartão SIM é 

demasiado antigo. Em caso 

afirmativo, substitua o cartão SIM na 

loja do prestador de serviços mais 

próxima. Contacte o prestador de 

serviços. 

Os códigos 

não são 

Para alterar um código 

de segurança, é 

Se se esqueceu do código, 

contacte o prestador de serviços. 
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iguais. necessário confirmar o 

novo código, voltando 

a introduzi-lo. 

Os dois códigos que 

introduziu não são 

iguais. 

Não é 

possível 

efetuar a 

chamada 

Erro de marcação. Nova rede não autorizada. 

Novo cartão SIM 

inserido. 
Verifique se existem novas restrições. 

Atingido o limite da 

tarifa pré-paga. 
Contacte o prestador de serviços. 

Não é 

possível ligar 

o telefone. 

Não premiu a tecla de 

Ligar/Desligar durante 

um período de tempo 

suficiente. 

Prima a tecla de ligar/desligar 

durante mais de dez segundos. 

A bateria não tem 

carga. 

Carregue a bateria. Verifique o 

indicador de carga no visor. 

Erro de 

carregamento 

A temperatura exterior 

é demasiado alta ou 

demasiado baixa. 

Carregue a bateria. 

A temperatura exterior 

é demasiado alta ou 

O carregamento do telefone deve 

ocorrer a uma temperatura normal. 
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demasiado baixa. 

Problema de contacto. 
Verifique o carregador e a ligação do 

carregador ao telefone. 

Ausência de tensão. 
Ligue o carregador a uma tomada 

diferente. 

O carregador está 

avariado. 
Substitua o carregador. 

Carregador incorreto. Use apenas acessórios originais. 

Não é 

possível 

receber nem 

enviar SMS e 

fotos. 

A memória está cheia. 
Apague algumas mensagens do 

telefone. 

Não é 

possível abrir 

ficheiros. 

Formato de ficheiro 

não suportado. 

Verifique os formatos de ficheiro 

suportados. 

O ecrã não 

acende 

quando 

recebo uma 

chamada. 

Problema do sensor 

de distância/luz. 

Se usar uma película de proteção ou 

capa, certifique-se de que a área à 

volta do sensor de distância/luz não 

está coberta. Certifique-se de que a 

área à volta do sensor de 

distância/luz está limpa. 
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Sem som 
Em modo de vibração 

ou silêncio. 

Verifique o estado das definições no 

menu de volume, para confirmar que 

não está no modo de vibração ou 

silêncio. 

Desliga ou 

bloqueia. 

Problema de software 

intermitente. 

Tente fazer uma atualização do 

software através do website. 

Os contactos 

aparecem 

duas vezes. 

Os contactos são 

guardados no telefone 

e no cartão SIM. 

Verifique os contactos guardados. 

Não é 

possível 

instalar 

aplicações. 

Não são suportadas 

pelo prestador de 

serviços ou é 

necessário o registo. 

Contacte o prestador de serviços. 

O telemóvel não tem 

memória suficiente. 

Apague algumas mensagens do 

telefone. 

Não é 

possível ligar 

ao 

computador. 

Cabo de dados com 

defeito. 
Substitua o cabo de dados. 

Porta do computador 

com defeito. 
Substitua a porta do computador. 

Os registos 

de chamadas 

não são 

A hora está definida 

de forma incorreta. 
Verifique as definições de hora. 
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guardados. 
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