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Agradecemos a confiança depositada na Crosscall e a compra deste 

telemóvel certificado IP68. 

 
 

Antes de utilizar o dispositivo, leia com atenção todas as medidas 

de segurança, bem como este manual de modo a garantir uma 

utilização adequada e segura. 

Os conteúdos, imagens e capturas de ecrã incluídos neste 

manual podem ser diferentes do aspeto real do produto. 

É proibido reproduzir, distribuir, traduzir ou transmitir de qualquer 

forma ou meio, seja eletrónico ou mecânico, nomeadamente 

através de fotocópia, registo ou armazenamento num sistema de 

armazenamento e de pesquisa de documentos, a totalidade ou 

parte deste manual sem autorização prévia por escrito. 

 
 

Copyright © 2017, todos os direitos reservados 
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INSTRUÇÕES PRÉVIAS 
 
MEDIDAS DE SEGURANÇA 
 

■ Acaba de adquirir um telemóvel conforme com as normas 

internacionais relativas à estanqueidade IP68. Para garantir uma 

utilização e uma estanqueidade ótimas, assegure-se de que todas as 

persianas que cobrem as aberturas e a tampa estão corretamente 

fechadas 

■ Não abra a tampa traseira do aparelho quando este estiver na água 

ou num ambiente muito húmido 

■ A junta de borracha fixada na tampa traseira é um componente 

importante do telemóvel. Tenha atenção para não danificar a junta de 

borracha quando abre ou fecha a tampa. Assegure-se de que a junta 

não tem quaisquer resíduos, como areia ou poeira, para evitar danificar o 

telemóvel. 

■ A tampa e as persianas podem abrir em caso de queda ou choque. 

Assegure-se de que todas as tampas estão corretamente alinhadas e 

bem fechadas. 

■ Se o telemóvel foi submerso em água ou se o microfone ou o 

altifalante estiver molhado é possível que o som não esteja nítido durante 

uma chamada. Assegure-se de que o microfone ou o altifalante está 

limpo e seco limpando-o com um pano seco. 

■ Se o telemóvel estiver molhado, seque-o muito bem com 
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um pano limpo e macio 

■ Em determinadas condições, a resistência à água do dispositivo pode 

implicar ligeiras vibrações. Estas vibrações, por exemplo quando o 

volume for ajustado para um nível alto, são completamente normais e 

não afetam o desempenho do telemóvel. 

■ Não desmonte a membrana de estanqueidade do microfone nem dos 

altifalantes e não utilize aparelhos que os possam danificar. 

■ Uma variação da temperatura pode provocar um aumento ou uma 

redução da pressão, o que poderá afetar a qualidade do som. Neste 

caso, abra as persianas para evacuar o ar. 

 
 
SEGURANÇA E UTILIZAÇÃO DA BATERIA 
 

Utilizar com o carregador adequado.  

Não colocar no fogo. 

Não provocar um curto-circuito. 

Não expor a temperaturas superiores a 60 °C/140 °F.  

Recicle de acordo com as normas em vigor. 

 
 
ATENÇÃO 
 
■ Respeite todas as medidas e normas de segurança relativas à 

utilização do dispositivo quando conduz. 

■ Mantenha o telefone a 15 mm do corpo, no mínimo, quando 

atente chamadas. 
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■ As peças pequenas podem provocar asfixia. 

■ O telemóvel pode emitir um som alto. 

■ Não conte apenas com o telemóvel para efetuar chamadas de 

urgência. 

■ Não utilize o aparelho nas estações de serviço. 

■ Evite a exposição aos campos magnéticos. 

■ Mantenha o telemóvel afastados dos estimuladores cardíacos e 

de outros aparelhos médicos eletrónicos (15 cm). 

■ Mantenha o telemóvel no lado oposto ao implante. 

■ Desligue o telemóvel nos hospitais e noutras infraestruturas 

médicas que o solicitem. 

■ Desligue o telemóvel nos aviões e nos aeroportos quando tal é 

solicitado. 

■ Desligue o telemóvel na proximidade de materiais ou de líquidos 

explosivos. 

■ Evite as temperaturas extremas. Não guarde o aparelho em locais 

extremamente quentes ou frios. 

■ Não desmonte o telemóvel. 

■ Evite os choques ou danos no seu telemóvel. 

■ Evite a utilização do conector para realizar diversas ações e vele 

para que os terminais da bateria não tocam em nenhum elemento 

condutor, como metal ou líquido. 

■ Interrompa a utilização do aparelho se alguma das peças 

apresentar fissuras, estiver partida ou em caso de sobreaquecimento. 

■ Não permita que crianças ou animais coloquem o aparelho na 

boca. 

■ Não pressione o aparelho contra os olhos, orelhas ou qualquer 
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outra parte do corpo, nem o coloque na boca. 

■ Este aparelho não está previsto para pessoas (incluindo crianças) 

cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou cuja falta de 

experiência ou de conhecimentos as impediriam de garantir uma 

utilização segura dos aparelhos, se não forem vigiadas ou até 

previamente iniciadas pela pessoa responsável pela segurança 

destas. 

■ Não utilize o flash próximo dos olhos de pessoas ou de animais. 

■ Não utilize o aparelho ao ar livre durante uma tempestade. 

■ Utilize apenas acessórios originais com o telemóvel e não utilize a 

bateria em qualquer outro telemóvel. 

 
 
PROTEÇÃO DA AUDIÇÃO 

 
■ Este telemóvel respeita os atuais regulamentos em matéria de 

limitação do volume de saída máximo. Uma escuta prolongada com 

os auscultadores num volume elevado pode provocar danos 

auditivos! 

■ Pare a utilização do aparelho ou baixe o volume se sentir os 

ouvidos a zumbir. 

■ Não ajuste o volume para um nível demasiado alto, o corpo 

clínico recomenda que se evite a exposição prolongada a um 

volume elevado. 

■ Utilize os auriculares de forma inteligente, uma vez que uma 

pressão sonora excessiva oriunda destes ou de auscultadores pode 

provocar perdas de audição. 

■ Para evitar quaisquer danos auditivos, não utilize volumes altos 
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durante longos períodos de tempo. 

■ Utilize auscultadores adaptados ao telemóvel. 

 
 

PROTEÇÃO DO AMBIENTE 
 

Respeite os regulamentos locais relativos à embalagem do 

telemóvel, à bateria e à eliminação de telemóveis usados, 

colocando-os nos pontos de recolha seletiva para que 

sejam corretamente reciclados. Não coloque o telemóvel 

nem as baterias usadas no lixo doméstico. 

Coloque as baterias de lítio usadas e que não quer conservar nos 

pontos designados para o efeito. Não coloque no lixo. 

 
 
 
RECOMENDAÇÕES PARA A REDUÇÃO DA EXPOSIÇÃO DO 

UTILIZADOR ÀS RADIAÇÕES 

 
■ Utilize o telemóvel em locais com cobertura de rede de modo a 

reduzir a quantidade de radiação recebida (particularmente em 

parques de estacionamento subterrâneos e durante deslocações de 

comboio ou no automóvel). 

■ Utilize o telemóvel com boas condições de receção (por ex., com 

o máximo número de barras). 

■ Utilize o kit mãos-livres. 

■ Durante as chamadas, manter o telefone afastado da barriga de 
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grávidas e da região abdominal inferior de adolescentes. 

■ As crianças e os adolescentes devem usar telemóveis de forma 

razoável, evitando comunicações noturnas e limitando a frequência 

e duração das chamadas. 

 
 
CONFORMIDADE 
 

 
 

 

■ Declaração A CROSSCALL declara que este aparelho está em 

conformidade com as recomendações essenciais e outras 

disposições pertinentes da diretiva 2014/53/UE. A versão válida mais 

recente da declaração de conformidade pode ser consultada no 

endereço: 

http://crosscall.com/wp-content/uploads/2017/07/CE-

INTERNATIONAL-DECLARATION-OF- CONFORMITY-SHARK-X3.pdf 

 

■ Este aparelho pode ser utilizado em todos os Estados-Membros da 

União Europeia. Respeite os regulamentos nacionais e locais na 

região onde utiliza o aparelho. A utilização deste aparelho pode ser 

limitada devido à rede local. 

 
 
 
 
 
 
 

http://crosscall.com/wp-content/uploads/2017/07/CE-
http://crosscall.com/wp-content/uploads/2017/07/CE-
http://crosscall.com/wp-content/uploads/2017/07/CE-
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FAIXA DE FREQUÊNCIAS E ALIMENTAÇÃO 
 
■ Faixa de frequências utilizada pelo equipamento hertziano: 

Determinadas faixas podem não estar disponíveis em todos os países 

ou em todas as regiões. Contacte o operador local para obter mais 

informações. 

■ Sinais de frequência máxima emitidos na faixa de frequências 

onde o equipamento hertziano funciona: A potência máxima para 

todas as faixas é inferior ao valor limite mais elevado especificado na 

norma harmonizada associada. 

Os limites normais das faixas de frequência e a potência de 

transmissão (radiada e/ou por condução) aplicáveis a este 

equipamento hertziano são os seguintes: 
 

TECNO FAIXA POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO 

2G / GSM 900MHz 32,21 dBm 

 1800MHz 29,1 dBm 

3G / WCDMA 900MHz 22,4 dBm 

 2100MHz 22,8 dBm 

Bluetooth  3,87 dBm 
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ACESSÓRIOS E INFORMAÇÕES SOBRE O 

SOFTWARE 

 
Recomendamos a utilização dos seguintes acessórios: 
 

ACESSÓRIOS  MODELO DADOS TÉCNICOS 

Bateria BA.PO.SH0950 3,7 V, 950 mAh 

Carregador 
CA 

Marca : Crosscall 
 
Tipo do modelo UE: 
TUEU050055-A00 

Tipo do modelo no 
Reino Unido: 
TUUK050055-A00 

Tensão de entrada :  
  100-240V  
Frequência da alimentação de 
CA : 50/60Hz 
Tensão de saída : 5,0V  
Corrente de saída : 0,55A 
Potência de saída : 2,75W 
Eficiência média no modo  
ativo : 69,79% 
Eficiência a carga baixa (10%) : 
N/A 
Consumo energético em  
vazio : 0,078W 

Auricular JYK-E106Z  
JWEP1009-Z19 

 

Cabo Micro 
USB 

JYK-D095Z  
JWUB1338-Z19 

 

 
A versão do software do aparelho é SHARK_XXXXXXXX_XXXX (X=0- 9, 

A-Z representando as informações atualizadas sobre a experiência 

do utilizador, as correções de segurança, etc.). As atualizações de 

software são publicadas pelo fabricante para corrigir os erros ou 

melhorar as funções após o lançamento do produto. Todas as 

versões do software publicadas pelo fabricante foram verificadas e 

respeitam sempre as regras aplicáveis. 



13  

 
Todos os parâmetros de radiofrequência (por exemplo, a faixa de 

frequências e a potência de saída) não são acessíveis ao utilizador e não 

podem ser alteradas por este. Para consultar as informações mais 

recentes relativas aos acessórios e ao software, leia a declaração de 

conformidade que se encontra no endereço : 

http://crosscall.com/wp-content/uploads/2017/07/CE- 

INTERNATIONAL- DECLARATION-OF-CONFORMITY-SHARK-X3.pdf 

 
 

DÉBITO DE ABSORÇÃO ESPECÍFICA OU «DAS» 
 
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: 0,80 (W/kg) ==> valor limite autorizado: 2 (W/kg) 

• SAR Corpo: 0,73 (W/kg) ==> valor limite autorizado: 2 (W/kg) 

• SAR Membro: 2,43 (W/kg) ==> valor limite autorizado: 4 (W/kg) 

 

SHARK-X3, concebido em França, montado na China 

Criado e Importado por: CROSSCALL – 245 RUE PAUL LANGEVIN  

13290 AIX EN Pce – FRANÇA 

http://crosscall.com/wp-content/uploads/2017/07/CE-INTERNATIONAL-%20DECLARATION-OF-CONFORMITY-SHARK-X3.pdf
http://crosscall.com/wp-content/uploads/2017/07/CE-INTERNATIONAL-%20DECLARATION-OF-CONFORMITY-SHARK-X3.pdf
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

TELEMÓVEL 
 
 

Modelo SHARK-X3 

Dimensões 134 x 62 x 24 mm 

Peso 138 g 
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DESCRIÇÃO 

1 OK/Selecionar 

2 Menu 

3 Atender 

4 Bloqueio do teclado 

5 Microfone 

6 Auscultador 

7 Atalhos/Navegação 

8 Contactos 

9 Desligar/Alimentação 

10 Lanterna 

11 Silencioso 

12 Porta de carregamento USB 

13 Tomada para auscultadores 

14 Câmara fotográfica 

15 Lanterna 

16 Lâmpada vermelha 

17 Flash 

18 Altifalante 

19 Apito 
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MENUS E FUNÇÕES 
 

GESTOR DE FICHEIROS 
 

Pode utilizar o Gestor de ficheiros para organizar os seus ficheiros nas 

pastas. 

Caso utilize um cartão de memória, os ficheiros armazenados neste 

serão organizados separadamente. 

Selecione Telemóvel ou Cartão de memória, de seguida selecione 

Opções para navegar, copiar, eliminar, dar um novo nome e 

deslocar os ficheiros. 

• Abrir: Selecione esta função para abrir os ficheiros, imagens, sons, 

livros eletrónicos, músicas e fotografias. 

• Formato: Selecione esta função para formatar o telemóvel ou o 

cartão de memória. 

 
 

CONTACTOS 
 

Pode armazenar o nome e o número de telefone de um contacto no 

telemóvel ou no cartão SIM. 

Pode armazenar até 500 contactos no telemóvel. Nota: A 

capacidade de armazenamento do cartão SIM é determinada pelo 

tipo de cartão. 

 
Para adicionar um contacto, dirija-se ao Menu «Lista telefónica», 
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prima «Opções» e de seguida «Adicionar novo contacto». Preencha 

o formulário do contacto e prima «Opções» e «Guardar». 

 
 

CHAMADAS 
 

Histórico de chamadas 

 
Com esta função pode visualizar as chamadas perdidas, os números 

marcados e as chamadas recebidas, bem como eliminar todos os 

registos de chamada. 

 
Para isto, entre no menu «Histórico de chamadas». 

Para eliminar uma chamada, prima «Opções», de seguida «Eliminar» 

ou «Apagar todos» para eliminar toda a lista de chamadas. 

 
 

Parâmetros das chamadas 

 
Pode configurar diferentes funções avançadas relativas às  

chamadas. Para isto, dirija-se ao menu «Definições», de seguida 

«Definições de chamada» e Definições avançadas». 
 

• Lista negra: Pode bloquear até 20 números. Quando esta função 

está ativada, não pode receber chamadas dos números registados 

na lista negra. 
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• Chamada automática: Selecione On (ligado) ou Off (desligado) 

para ativar ou desativas as chamadas automáticas. Se ativar a 

chamada automática, o telemóvel irá compor automaticamente e 

alguns instantes depois o número da pessoa para quem tentou ligar  

se esta não atendeu originalmente. Durante o período de chamada 

automática, não pode compor outros números. 

Para desativar a função de chamada automática, prima a tecla 

Ligar/Alimentação. O número máximo de chamadas automáticas é 

10. 

Nota: 

Esta função necessita da ajuda do operador de rede ao qual o 

cartão SIM está associado. 

 
• Alarme horário durante uma chamada: Pode definir um ou mais tons 

de toque durante uma chamada para indicação da hora. 
 

• Ligação automática: Pode optar por ativar ou desativar esta função. 

 
• Rejeitar por SMS: Pode optar por ativar ou desativar esta função. 

 
• Modo de resposta: Selecione um modo de resposta de acordo com 

as suas necessidades. 

 
 
MENSAGENS 
 
O telemóvel suporta os serviços de SMS e de MMS. Pode enviar 

mensagens e gerir as mensagens enviadas e recebidas. 
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No modo de espera, prima o botão da esquerda para entrar no 

menu principal, selecione o menu «Mensagens», depois «Escrever 

mensagem» para passar à redação de mensagens. De seguida 

pode premir o botão da esquerda para efetuar outras operações. 

 
O menu «Mensagens» permite-lhe, igualmente, aceder: 

- às mensagens recebidas («Caixa de receção»), 

- aos rascunhos («Rascunhos»), 

- às mensagens em envio («Caixa de envio»), 

- às mensagens já enviadas («Mensagens enviadas»), 

- às mensagens de voz («Servidor de mensagens de voz»), 

- aos modelos de mensagens («Modelos»), 

- às definições da mensagem («Definições de mensagem»). 
 
 
 

MULTIMÉDIA 
 

Câmara fotográfica 
 

Esta aplicação permite-lhe tirar fotografias ou gravar vídeos. 
 

Para tirar uma fotografia ou gravar um vídeo, entre no menu 
«Câmara»: 

- No ecrã de captura, prima a tecla acima ou abaixo da tecla de 

navegação para ampliar ou minimizar. 
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- Prima a tecla OK para tirar fotografias ou registar vídeos. 

- Prima no botão à esquerda da tecla de navegação para aceder 

às definições da câmara ou para alterar o modo de vista. 

- Prima o botão à direita da tecla de navegação para sair da 

aplicação Câmara. 

 
 

Leitor de média 
 

Esta aplicação permite ler os ficheiros áudio e vídeo. 
 

Entre no menu «Multimédia» e se seguida em «Leitor multimédia». 

No ecrã do leitor de média, prima a tecla para cima para ler um 

ficheiro ou fazer pausa. Mantenha a tecla premida para avançar 

rapidamente; mantenha a tecla da esquerda premida para voltar 

atrás; prima 0 para visualização no ecrã completo. Prima a tecla * ou 

# para regular o volume. 

 
 

Visionamento de imagens 
 

Esta aplicação permite visualizar as imagens registadas no telemóvel 

ou no cartão de memória. 

 
Entre no menu «Multimédia» e se seguida em «Galeria de imagens». 

Quando uma imagem aparece no ecrã, prima 1 para rodar a 
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imagem para a esquerda; prima 3 para rodar a imagem para a 

direita; prima 4 para minimizar; prima 6 para ampliar; prima 5 para 

otimizar a imagem; prima OK para rodar a imagem no sentido 

indicado pelo ícone; prima o botão da esquerda para efetuar outros 

ajustes; prima o botão da direita para voltar atrás. 

 
 

Gravador 
 

Esta aplicação permite efetuar gravações. 
 

Entre no menu «Multimédia» e se seguida em «Gravador de som». 

Prima a tecla para cima para iniciar ou para fazer pausa na 

gravação; prima o botão da direita para parar. A gravação é 

gravada automaticamente. Prima a tecla Ligar/Alimentação para 

sair da aplicação sem gravar o ficheiro; prima o botão da 

esquerda e selecione Lista para visualizar as gravações. Selecione um 

ficheiro e prima OK para ler. Prima a tecla para baixo para ler e fazer 

pausa no ficheiro. Prima a tecla da esquerda ou da direita para ler a 

gravação anterior ou seguinte; prima a tecla para cima para criar 

um novo registo. 

 
Nota: 

A duração da gravação depende da capacidade de memória do 

telemóvel. 
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Rádio FM 
 

O telemóvel está equipado com um rádio FM. Esta aplicação 

funciona como um rádio FM tradicional, com regulação automática  

e memorização das estações. Pode utilizar o rádio ao mesmo tempo 

que utiliza outras aplicações. 

 
Entre no menu «Multimédia» e se seguida em «Rádio FM». 

 

Controlo do volume de som: 

- Para reduzir o volume prima a tecla «*». 

- Para aumentar o volume prima a tecla «#». 
 
 
 

ORGANIZADOR 
 

Alarme 
 

O alarme pode ser programado para uma hora específica. Há cinco 

alarmes disponíveis e desativados por predefinição. Pode alterar a 

hora, os intervalos de aviso e o tom de cada alarme, bem como 

ativar um ou vários. 

Para definir um alarme entre no menu «Organizador» e «Alarme». 
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Calculadora 
 

Prima as teclas para cima/para baixo/esquerda/direita para 

selecionar +/-/x/÷, respetivamente. Prima = para obter o resultado. 

Prima o botão da esquerda para apagar e o botão da direita para 

sair da aplicação. 

 
 

Calendário 
 

Pode registar eventos importantes no calendário, como, por 

exemplo, reuniões. Este menu contém um calendário de visualização 

mensal. Os dias associados a um evento ficarão assinalados. 

 
 

Relógio universal 
 

O relógio universal permite, com a ajuda do botão de navegação, 

visionar a hora nas grandes cidades em diferentes fusos horários. 

 
 

Notas 
 

Este menu permite tomar notas e guardá-las. Crie uma nota nova 

premindo o botão da esquerda, adicionar. Saia do menu premindo o 

botão da direita, voltar. Prima a opção efetuado para guardar. 
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Conversor 
 

O conversor permite converter diferentes unidades de medida, como 

o peso ou o comprimento. 

Selecione as unidades de medida a converter, utilizando as setas 

laterais, introduza o valor e prima «OK». O resultado será afixado em 

cima. 

 
 

Cronómetro 
 

O cronómetro é uma aplicação simples que permite medir o tempo, 

gravar diversos resultados e suspender/retomar uma cronometragem. 

 
 

Lista de tarefas 
 

A função «Lista de tarefas» pode ajudar a criar lembretes de coisas a 

fazer. 

Para adicionar uma nova tarefa, clique em «Adicionar», preencha o 

formulário de criação de tarefa e clique em «Gravar». 
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Lanterna 
 

O telemóvel tem uma função de lanterna (luz branca ou luz 

vermelha para visão noturna) acessível a partir do menu principal por 

uma tecla de atalho. 

 
Para ativar a lanterna de luz branca prima Menu no ecrã inicial 

durante 3 segundos. 

 
Para ativar a lanterna de luz vermelha, prima novamente a mesma 

tecla durante 3 segundos. 

 
Para desativar, prima a mesma tecla durante 3 segundos. 

 
 
 

Função Keep Alive 
 

Este dispositivo inclui um "water sensor", ou sensor de água, e um 

modo especial para as pessoas que praticam desportos aquáticos. 

Este sensor pode desencadear diversos sinais de socorro. 

 
Este modo inclui: 

- Uma função de ajuda para localizar o telemóvel caso o mesmo 

caia na água (possibilidade de definir a intermitência do ecrã e da 
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lanterna ou a ativação de um alarme sonoro); 

- Uma função de SOS para ajudar os socorristas e contactos 

predefinidos a encontrá-lo em caso de problemas durante a prática 

das suas atividades. Esta função envia automaticamente um SMS a 

três contactos predefinidos. 

 
1 Estado 

 

Pode ativar ou desativar a função «Keep Alive». Para isso, entre no 

Menu «Definições Keep Alive» e selecione o estado «Ativado» ou 

«Desativado» premindo o botão OK enquanto navega com as setas 

laterais e premindo «Guardar». 

 
 

2 Definições de intermitência 
 

2-1 Estado 
 
 

A função de intermitência pode ser ativada ou desativada. Para isto, 

selecione «Definição de intermitência», de seguida «Estado» e 

selecione entre «Ativado» ou «Desativado», utilizando as setas laterais. 

 
2-2 Modo de intermitência 

 
 

Pode  selecionar  4  modos  diferentes  de  intermitência  clicando  

em «Modo de intermitência», de  seguida selecione entre  «Luz 
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vermelha», «Luz branca», «Flash» e «Ecrã LCD» (várias opções possíveis 

de forma simultânea). 

 
 

3 Definições de toque 
 

3-1 Estado 
 
 

Pode ativar ou desativar a função premindo «Definições de toque» e 

«Estado». Navegue com as setas laterais e guarde. 
 

3-2 Selecionar toque e volume 
 
 

O toque 1 está selecionado por predefinição, com o volume no 

máximo. Pode alterar esta seleção premindo «Toque» e «Volume». 

Nota: consoante a orientação do telemóvel na água, o som será 

mais ou menos audível 

 
4 Definições de SMS 

 

4-1 Estado 
 
 

Pode ativar ou desativar a função premindo «Definições de SMS» e 

«Estado». Navegue com as setas laterais e guarde. 
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4-2 Contactos 
 
  

Pode adicionar até três contactos. 
 

Para adicionar um contacto prima em «Opções» e selecione a ação 

desejada: 

1) Editar, criar um novo contacto 

2) Adicionar um contacto pré-registado no telemóvel 

3) Eliminar um contacto 

 

4-3 Mensagem de alerta 
 
 

Pode gravar um SMS para alertar os seus contactos em caso de 

emergência. 

 
Há uma mensagem guardada por predefinição. Pode alterar esta 

mensagem: escreva uma mensagem e clique em «Guardar». 

 
Nota: Recomendamos que indique o local onde pratica a sua 

atividade na mensagem pré-guardada de modo a que possa ser 

encontrado com maior rapidez, em caso de necessidade. 

 
4-4 Mensagem de fim de alerta 

 
 

Pode gravar um SMS para informar os seus contactos de que o alerta 

terminou. 
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Há uma mensagem guardada por predefinição. Pode alterar esta 

mensagem: escreva uma mensagem e clique em «Guardar». 

 

4-5 Tempo de disparo 
 

Pode selecionar o tempo de disparo do alerta (de 1 a 999 segundos). 
 

Atenção: A função de alerta por SMS utiliza a rede do operador para 

enviar o mesmo. A CROSSCALL rejeita qualquer responsabilidade em 

caso de falha no envio da mensagem. 

 
 

Apito 
 

O telemóvel dispõe de um apito na traseira. 

Sobre na tampa do telemóvel para emitir um apito de alerta. 
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DEFINIÇÕES 
 
DEFINIÇÕES DO TELEMÓVEL 

 
o Data e hora: Defina o local de residência, a hora e a data, o 

formato de apresentação e atualize estas informações selecionando 

o fuso horário e a atualização automática da hora. 

 
o Planeamento da alimentação On/OFF: O telemóvel permite 

programar duas horas para ligar ou desligar. É possível definir o 

estado e a hora de cada programação. 

 
o Idioma: Defina o idioma do telemóvel. 

 
o Métodos favoritos de introdução: Selecione o modo de introdução. 

 
o Apresentar: Defina o fundo do ecrã e a apresentação da data e 

hora. 

 
o Atalhos de teclado: Associe um atalho a uma tecla de direção  

para aceder mais rapidamente a funções importantes. No modo de 

espera, prima a tecla de direção correspondente para aceder à 

função. 

 
o Modo de voo: Quando o telemóvel está ativo, selecione o modo 

normal, voo ou pesquisa. 
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o Retroiluminação LCD: Defina a luminosidade do ecrã. A 

retroiluminação desliga-se automaticamente se o telemóvel não 

estiver em utilização. 

 
 
DEFINIÇÃO DAS CHAMADAS 
 

A partir do menu principal, selecione «Definições», «Definições das 

chamadas». 

 
Faturação 

o Custo das chamadas: Consulte e reponha a zero o custo da última 

chamada e o custo total das chamadas. 

o Duração das chamadas: Consulte e reponha a zero a duração da 

última chamada, das chamadas efetuadas e das chamadas 

recebidas. 

 
Chamada em espera: Esta função permite ativar, desativar ou saber 

o estado de notificação sonora em caso de receção de uma 

segunda chamada. 

 
Encaminhamento de chamadas: Esta função de rede permite-lhe 

encaminhar as chamadas recebidas para um outro número 

indicado previamente. 

 
Restrição de chamadas: A função de restrição de chamadas 

permite- lhe bloquear as chamadas. Para definir esta função 
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necessita de um código de bloqueio de rede, que pode ser obtido 

junto do operador da rede. Se o código estiver errado, será 

apresentada uma mensagem de erro no ecrã. Depois de selecionar 

a opção de bloqueio de chamadas, selecione ativar ou desativar. O 

telemóvel pede-lhe que introduza o código de bloqueio de 

chamadas. 

De seguida, contacta a rede. Alguns instantes depois, a rede envia 

uma resposta e transmite os resultados da operação ao telemóvel. 

 
Apresentação das chamadas recebidas 

o Definição por rede: Esta função pode diferir em função da rede do 

país. 

o Número oculto: Oculta o seu número quando efetua

 uma chamada. 

o Apresentação do número: O seu número é apresentado ao mesmo 

tempo que a sua chamada. 

 
Definições avançadas 

o Lista negra: Adicione contactos à lista negra. Ao ativar esta 

função, todas as chamadas dos contactos indicados nesta lista 

serão bloqueadas. 

o Lista branca: Adicione contactos à lista branca. Ao ativar esta 

função, só receberá chamadas dos contactos incluídos nesta lista. 

o Ligação automática: Ative ou desative a ligação automática para 

todas as chamadas não efetuadas à primeira tentativa. 

o Alarme horário durante uma chamada: Pode definir um ou mais tons 

de toque durante uma chamada para indicação da hora. 
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o Fim de chamada automática: Esta função permite-lhe terminar a 

chamada automaticamente à hora previamente programada. 

o Rejeitar por SMS: Esta função permite-lhe enviar um SMS quando 

rejeita uma chamada recebida. 

o Modo de resposta: Selecione um modo de resposta de acordo 

com as suas necessidades. 

 
 

CONETIVIDADE 
 
• Função de modem Internet (Partilha de rede): Para 

mais informações, consulte a secção Ajuda deste menu. 

 
• Serviço de dados: Selecione o serviço de dados GPRS ou 

Itinerância. 

 
 
DEFINIÇÕES DE SEGURANÇA 
 

Segurança do telemóvel 

Para proteger o seu telemóvel e a sua privacidade, pode definir uma 

palavra-passe para o mesmo. Deverá introduzir a palavra-passe 

sempre que ligar o telemóvel. Após três tentativas erradas, o 

telemóvel é bloqueado. Por predefinição, a palavra-passe é 1122. 

Para ativar esta função, entre no menu «Definições», «Definições de 

segurança» e «Segurança do telemóvel». Crie a palavra-passe (4 

números, no mínimo) e clique em «OK». 
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Bloqueio automático do teclado 

O bloqueio automático do teclado permite evitar qualquer utilização 

involuntária do telefone. Todavia, pode sempre receber chamadas e 

efetuar chamadas de emergência. 

Pode definir o intervalo de bloqueio do teclado no menu «Definições 

de segurança», «Bloqueio automático do teclado». 

 
Gestor de certificados 

Pode gerir certificados através desta função. 
 
 
 
RESTAURAÇÃO DAS PREDEFINIÇÕES 
 

Esta função permite eliminar todos os dados pessoais guardados no 

telefone, nomeadamente as definições do sistema, aplicações e 

ficheiros que tenha transferido. Por predefinição, a palavra-passe é 

1122. 

 
Nota: 

Utilize esta função com cuidado. Guarde os dados armazenados no 

seu telemóvel antes de utilizar esta função. 
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PERFIS 
 
o utilizador pode passar de um modo para outro, de acordo com a 

ocasião. 

 
O telemóvel oferece os seguintes modos: Modo geral, silencioso, 

reunião e exterior. 

 
• Geral: Prima o botão da esquerda para selecionar Ativar, 

Personalizar ou Reiniciar. 

 
• Silencioso: Prima o botão da esquerda para selecionar Ativar 

para colocar o telemóvel no modo silencioso. 

 
• Reunião: Prima o botão da esquerda para selecionar Ativar para 

colocar o telemóvel no modo reunião. 

 
• Exterior: Prima o botão da esquerda para selecionar Ativar para 

colocar o telemóvel no modo exterior. 

 
Pode selecionar o modo no menu «Perfis do utilizador». Cada modo 

pode ser alterado clicando em «Opções» e «Personalizar». 
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SERVIÇOS 
 
SERVIÇOS DE INTERNET 
 

O acesso à Internet está disponível quando a função GPRS/WCDMA, 

3G+ está ativada. 

 
Navegador 

Prima OK para aceder aos parâmetros 
 

• Página de início: Defina a página de início. 
 

• Marcadores: Guarde os seus favoritos para facilitar a 

navegação nas páginas Web que consulta com maior frequência. 

 
• Pesquisar ou introduzir um URL: Introduza o URL manualmente. 
 

• Último endereço Web: URL da página consultada 
anteriormente. 
 

• Páginas recentes: Apresenta as últimas páginas consultadas. 
 

• Páginas guardadas: O telemóvel apresenta as páginas offline 

que guardou. 

 
• Definições: Altere os arquivos, esvazie a cache ou apague as 

informações pessoais do cartão SIM. 
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES 
 
Para evitar eventuais danos auditivos, evite volumes elevados 

durantes períodos de tempo prolongados. 

 
Utilize a bateria fornecida para evitar quaisquer risco de explosão. 

Elimine as baterias usadas de acordo com as regulamentações 

locais. Recicle o telemóvel. 

 
O logótipo WEEE é apresentado no aparelho para indicar 

que este não deve ser abatido nem eliminado juntamente 

com os lixos domésticos. Respeite as normas locais em 

matéria de eliminação de resíduos quando descarta a 

embalagem, a bateria e o telemóvel usados. Coloque-os num ponto 

de recolha para que sejam corretamente reciclados. Não coloque o 

telemóvel nem as baterias usadas no lixo doméstico. Coloque as 

baterias de lítio usadas e que não quer conservar nos pontos de 

recolha designados para o efeito. Não os coloque no lixo juntamente 

com os resíduos domésticos. 
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