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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 autorização prévia, por escrito.

Copyright © 2016. Todos os direitos reservados.
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Leia as precauções de segurança atentamente, para garantir uma utilização correta do telemóvel. 

1. Não parta, atire nem perfure o telemóvel. Evite deixar cair, esmagar e dobrar o telemóvel. 
2. Não utilize o telemóvel em ambiente húmido, como a casa de banho. Evite que o telemóvel fique 

molhado ou seja lavado em líquido. 
3. Não ligue o telemóvel nos locais onde é proibido utilizar telemóveis ou quando este possa causar 

interferências ou perigo. 
4. Algumas peças do dispositivo móvel são feitas 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.

5. Desligue o telemóvel dentro de aviões. O telefone poderá causar interferência no equipamento de 
controlo do avião. 

6. Desligue o telemóvel próximo de dispositivos eletrónicos de alta precisão. O telefone poderá afetar 
o desempenho destes dispositivos. 

7. Não tente desmontar o telemóvel, nem nenhum dos acessórios. O serviço e reparação do telefone 
só podem ser efetuados por pessoal qualificado. 

8. O adaptador de corrente deve ser instalado próximo do equipamento e com acesso fácil.
9. Não coloque o telemóvel nem os respetivos acessórios em recipientes com um campo eletromagnético 

forte. 
10. Não coloque suportes magnéticos de armazenamento próximo do telemóvel. A radiação do 

telemóvel poderá apagar as informações guardadas nos mesmos. 
11. Mantenha o telemóvel 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. 

12. Utilize apenas baterias e carregadores aprovados, para evitar o risco de explosão. 
13. Cumpra as leis e regulamentos relativos à utilização de dispositivos sem fios. Respeite os direitos 

de privacidade e legais das outras pessoas, quando utilizar o dispositivo sem fios. 
14. Cumpra as instruções deste manual rigorosamente, quando utilizar o cabo USB. Caso contrário, o 

telemóvel ou o PC poderão ficar danificados. 
15. Utilize um pano macio e seco para limpar o telemóvel; não utilize água, álcoois, detergente ou 

quaisquer produtos químicos.
16. Deve fazer uma cópia de segurança dos dados importantes. As reparações e outras causas podem 

resultar em perda de dados.
17. Não desligue o telemóvel durante as operações de formatação da memória ou de transferência de 

ficheiros. Caso contrário, poderá causar falhas do programa ou danos nos ficheiros
18. Mantenha o telefone e o carregador fora do alcance de crianças. Não permita que as crianças usem 

o telefone, a bateria ou o carregador, sem supervisão.
19. Mantenha as crianças afastadas de acessórios do telefone de pequena dimensão, para evitar asfixia 

ou o risco de ingestão.
20. Não autorize crianças a utilizar o telemóvel sem supervisão. 
21. Não deve modificar nem refabricar o telefone, mergulhá-lo ou expô-lo a água ou outros líquidos 

ou a fogo, explosão ou outros riscos.
22. O telefone deve estar ligado apenas a uma interface USB da versão USB2.0.
23. A temperatura de funcionamento deve situar-se entre -10 °C~+40 °C.
24. Acabou de comprar um telemóvel que cumpre a norma IP67. Para garantir a melhor utilização 

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

25. Não deve abrir a capa do telefone, se este estiver na água ou em ambiente muito húmido.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
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26. O vedante de borracha fixado na tampa é um componente importante do dispositivo. Tenha 
cuidado ao abrir e ao fechar a tampa para evitar danificar o vedante de borracha. Garantir que a 
vedação não tem quaisquer detritos, como areia ou poeira, para evitar danificar o telemóvel.

27. A tampa e as coberturas das aberturas podem ficar soltas como resultado de quedas ou pancadas. 
Assegurar que todas as tampas estão corretamente alinhadas e perfeitamente fechadas. 

28. Se o dispositivo tiver sido submergido em 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.

29. Se o telemóvel se molhar, secá-lo muito bem com um pano macio limpo.
30. A estanquicidade do dispositivo pode causar ligeiras vibrações em determinadas condições. Essas 

vibrações, por exemplo, quando o volume de som é aumentado, são completamente normais e não 
afetam o desempenho do telemóvel.

31. Não desmontar nem utilizar equipamento que possa danificar a película estanque do microfone 
ou das colunas.

32. 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.

1. Cumpra as regras e regulamentos em hospitais e instalações de cuidados de saúde. 
2. Os dispositivos médicos implantados, como pacemakers podem ser afetados pelo produto. 
3. Mantenha o produto a uma distância mínima de 20 cm do dispositivo médico, para proteger este 

último de eventuais interferências do telefone.
4. Não transporte o produto no bolso do peito.
5. Se suspeitar de interferência, desligue imediatamente o produto.

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. 

1. Coloque o dispositivo em local seguro, de forma a impedir a utilização não autorizada.
2. Defina o ecrã do dispositivo para bloqueio e crie uma palavra-passe ou padrão de desbloqueio para 

o desbloquear. 
3. Regularmente, faça 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, transfira ou 
elimine as informações do dispositivo antigo.

4. Em caso de preocupação com vírus, quando receber mensagens ou e-mails de estranhos, pode 
eliminá-los sem os abrir. 

5. Se utiliza o dispositivo para navegar na Internet, evite websites que possam representar um risco 
de segurança, para evitar o furto de informações pessoais. 

6. 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.

7. Instale ou atualize software de segurança do dispositivo e execute regularmente o antivírus. 
8. 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. 
9. Instale software ou patches de segurança lançados por fornecedores de aplicações de terceiros. 
10. Algumas aplicações requerem e transmitem informações de localização. Por conseguinte, terceiros 

poderão partilhar informações da sua localização. 
11. O dispositivo poderá fornecer informações de deteção e diagnóstico a fornecedores de aplicações 

terceiros. Estes fornecedores usam estas informações para otimizar os seus produtos e serviços.

DISPOSITIVOS MÉDICOS

INFORMAÇÕES PESSOAIS E SEGURANÇA DE DADOS



7

Verifique as leis e regulamentos sobre o uso de telemóveis na área durante a condução.

1. Não utilize um telefone na mão enquanto conduz.
2. Para conduzir com segurança, apenas um passageiro deve operar o telefone quando o carro se 

encontra em movimento e não o condutor. As leis que regem o uso de dispositivos eletrónicos por 
parte do condutor podem ser aplicáveis no seu país e/ou jurisdição.

3. Preste total atenção à condução.
4. Encoste o veículo e estacione antes de fazer ou receber uma chamada, caso as condições de 

condução assim o exijam.
5. A energia RF pode afetar alguns sistemas eletrónicos no seu veículo, tais como aparelhos de som 

do carro e equipamentos de segurança.
6. Quando o seu veículo se encontra equipado com um airbag, não o obstrua com equipamentos sem 

fios portáteis ou instalados. Isto pode fazer com que o airbag falhe ou provoque ferimentos graves 
devido a um funcionamento incorreto.

7. Se estiver a ouvir música enquanto passeia, certifique-se de que o volume está a um nível razoável 
para que possa estar ciente do meio que o rodeia. Isto é particularmente importante quando se encontra 
perto de estradas.

1. O adaptador deve ser instalado próximo do equipamento e com acesso fácil.
Nome do Modelo do Carregador UE: QCT16KP-0625S-01, 
Entrada: AC 100-240V 50/60Hz 0.8 AMax, 
Saída: DC 3.6V-6.5V/3A, 6.5V-9V/2A, 9V-12V/2A MAX. 

Nome do Modelo do Carregador UK: QCT16KR-0625S-01, 
Entrada: AC 100-240V 50/60Hz 0.8 AMax, 
Saída: DC 3.6V-6.5V/3A, 6.5V-9V/2A, 9V-12V/2A MAX.

2. A ficha é considerada como um dispositivo desconectado do adaptador.
3. Use apenas os 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 elétrica de parede deve 

ter acesso fácil, não devendo o acesso ficar bloqueado durante a utilização. 
7. Para desligar completamente o telefone da alimentação, desconecte o cabo AC/DC 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 encontra-se equipado com uma bateria recarregável interna: não exponha o produto a 

calor excessivo, como a luz do sol, fogo ou similar.
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.

SEGURANÇA RODOVIÁRIA

FONTE DE ALIMENTAÇÃO E CARREGAMENTO
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O dispositivo está em conformidade com as especificações RF quando utilizado a 5 mm do seu corpo.
Este produto é testado para garantir a conformidade com os requisitos e regulamentos aplicáveis da 
União Europeia sobre a exposição humana a ondas rádio. 
A Taxa de absorção específica (SAR) é utilizada para medir as ondas rádio absorvidas por um corpo. 
Este dispositivo móvel permite ser usado no espaço de 5mm do corpo do utilizador. O limite da SAR é 
de 2,0 W/kg em média sobre 10 gramas de tecido na União Europeia.
Este produto foi testado e o valor máximo de SAR registado foi de 0,510 W/kg.
O nível real de SAR será muito menor do que o valor acima, visto que o produto foi concebido para usar 
a energia mínima para a necessária comunicação com a estação base.
Para o dispositivo cujos testes estão em conformidade com a norma EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + 
A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013; é obrigatório realizar testes de áudio para EN50332.

1. Este telefone cumpre os atuais regulamentos relativos à limitação do volume máximo 
de saída. A utilização prolongada dos auriculares com o volume alto 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 possíveis danos no sistema auditivo, não deve utilizar o telefone em volumes elevados 
durante um longo período de tempo. 
6. Utilizar apenas os auscultadores especificados com o telemóvel.

Respeite os regulamentos locais relativos à embalagem do telefone, da bateria e da 
eliminação do telefone, entregando-os nos locais adequados para a sua reciclagem. Não 
coloque telefones usados nem baterias no lixo doméstico. 
Entregue 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 USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

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, 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.  

TAXA DE ABSORÇÃO ESPECÍFICA (SAR)

PROTEÇÃO AUDITIVA

PROTEGER O AMBIENTE

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
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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 fornecedor.
6. Não desmonte o telefone nem os acessórios.

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. No entanto, os números 
de chamada de emergência poderão nem sempre estar acessíveis a todas as redes; nunca deve confiar 
no seu telemóvel para chamadas de emergência.

Este telemóvel cumpre com os requisitos essenciais e outras disposições constantes da Diretiva 
1999/5/EC. A Declaração de Conformidade relativa ao telefone encontra-se disponível no website: 
www.crosscall.com

Este produto destina-se apenas a utilização privada. Cópias de CD 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 protegidos por direitos de autor 
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.

CHAMADA DE EMERGÊNCIA

CONFORMIDADE

DIREITOS DE AUTOR
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CONHECER O TELEFONE

1

12

14

2
13

15

3

4

5

6

7

10

8 9

1. Recetor 
2. Tecla de Ligar/Desligar
3. Tecla Volume
4. Tecla programável Crosscall
5. Microfone
6. Conector USB C
7. Conector para auriculares
8. Sensor de distância/luz
9. Câmara frontal 
10. Sensor externo 
11. Cancelamento de ruído
12. Câmara principal
13. Flash/lanterna
14. Coluna
15. Gancho de segurança

Tecla física
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, ajusta o volume do auricular ou dos auscultadores; No 
Modo de Música/Vídeo/Streaming, ajusta o volume dos média; No modo geral, ajusta o volume do 
toque de chamada; Silencia o toque de uma chamada recebida. 

Tecla virtual 
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 DE INÍCIO: Em qualquer aplicação ou ecrã, toque nesta tecla para regressar ao ecrã principal.
TECLA RECENTE: Toque nesta tecla para abrir uma lista de imagens em miniatura das aplicações 

recentemente abertas.

FUNÇÕES DA TECLA

VISÃO GERAL DO TELEFONE

11
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Este dispositivo fornece a função OTG, como tal, utilize o cabo de dados OTG padrão.

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.

AVISO:
Colocar um objeto pesado ou sentar-se em cima do telefone pode danificar as funções do LCD e do 
ecrã tátil. Não tape o sensor de distância LCD/luz com película protetora. O sensor poderá avariar.

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

INSTALAR O TELEFONE

Aviso: tenha cuidado com a antena quando retira a tampa vedante. Não utilize uma ferramenta para 
retirar a tampa vedante para não danificar o vedante de borracha. 

Destranque com a ferramenta fornecida e retire a tampa traseira e, em seguida, abra a tampa e retire 
a tampa vedante. 

Retire cuidadosamente a tampa 
vedante

TIRE A TAMPA
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Introduza o cartão Nano SIM 
(4FF) no telefone conforme 
indicado (os contactos 
virados para baixo)

INTRODUZA O CARTÃO SIM

VOLTE A COLOCAR A TAMPA

Introduza o cartão Micro 
SD no telefone conforme 
indicado até 128 GB

INTRODUZA O CARTÃO MICRO SD (OPCIONAL)

Depois de colocar 
corretamente os cartões, 
pressionar firmemente a 
tampa de vedação.
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POR ÚLTIMO, FIXE A TAMPA TRASEIRA E FECHE.

1.Introduza a tampa traseira 
pela parte inferior
2. Pressionar ambos os lados 
para encaixar a tampa no 
lugar.
3. Apertar os parafusos com 
a ferramenta fornecida (não 
forçar os parafusos).

Notas:
1. O seu telefone suporta apenas cartões NANO-SIM. Não tente inserir outros tipos de cartão SIM, pois 
poderá danificar o telefone.
2. Não retire o cartão SIM/SD enquanto o cartão estiver a ser utilizado uso; caso contrário, poderá 
provocar danos ou a perda de dados. CROSSCALL não se responsabiliza por quaisquer 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.

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. Se a fonte de alimentação AC for de uma tensão inferior, poderá ser necessário um tempo de 

carregamento mais longo;
2. O tempo de carregamento dependerá do estado atual da capacidade da bateria;
3. Se forem utilizados carregadores não convencionais, como computadores, poderá ser necessário 

um tempo de carregamento mais longo.; 
4. A utilização do telemóvel durante o carregamento prolonga o tempo de carregamento.

CARREGAR A BATERIA
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Notas:
1. Este produto possui uma bateria incorporada, sendo fornecido com a bateria já instalada. Não deve 

desmontá-la!
2. Carregue totalmente a bateria antes da  primeira utilização. Desligue o carregador imediatamente 

após o primeiro carregamento estar concluído. 
3. Retire o carregador da tomada de alimentação AC, quando o telefone não estiver a carregar. 
4. O telefone poderá não ligar imediatamente, se estiver a carregar com a bateria fraca. Após um 

período de carregamento, o telefone ligará normalmente.
5. O telemóvel pode ser carregado em segurança a uma temperatura ambiente entre 0°C a 40°C. 

O carregamento a temperaturas inferiores a 0°C ou superiores a 40°C, prejudicará o funcionamento 
da bateria e diminuirá a vida útil da mesma. O carregamento a temperaturas extremas, a longo prazo 
significa que a bateria ficará permanentemente com pouca carga ou danificada.

6. 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.

7. Ao carregar com a caixa de carregamento sem fios, certifique-se de que não existem peças de 
metal entre o telemóvel e a caixa de carregamento sem fios.

Ligar o telefone: Prima a tecla de ligar/desligar situada no 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".

Quando ligar o telefone pela primeira vez, visualizará um 
ecrã de Boas-vindas.

1. Para selecionar um idioma diferente, toque no menu.
2. Para configurar o telefone, siga as instruções.
3. Poderá ser necessário ligar a uma rede ou WiFi ativa 
para continuar.

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 calendário. 
Se não tiver uma conta Gmail ou outra conta Google, deverá criar uma.

OPERAÇÕES BÁSICAS

LIGAR E DESLIGAR O DISPOSITIVO

CONFIGURAR O TELEFONE AO INICIAR
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Prima o ecrã do telefone e deslize para 
cima, para desbloquear o ecrã.

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

Ecrã expandido 
O sistema operativo permite várias páginas 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.

DESBLOQUEAR O ECRÃ

COMPREENDER O ECRÃ

Barra de estado: Apresenta as 
informações de estado do telefone, 
como a hora, força do sinal, estado 
da bateria e os ícones de notificação.

Ícones de aplicações Toque num 
ícone (aplicação, pasta, etc.) para 
abrir e usar.

Área de teclas rápidas: Permite o 
acesso à função com um só toque, 
em qualquer página do ecrã inicial. 

Widget: Os widgets são aplicações 
independentes às quais é possível 
aceder no Ecrã de Início ou num ecrã 
inicial expandido. Ao contrário de um 
atalho, o Widget aparece como uma 
aplicação no ecrã.

Indicador de localização: Indica qual 
a tela do ecrã principal que está a 
visualizar.
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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 chega 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.

PAINEL DE NOTIFICAÇÕES

ABRIR O PAINEL DE NOTIFICAÇÕES

PERSONALIZAR O ECRÃ

Notificações pendentes Força do sinal e estado da bateria

1. Mantenha premidas as barras de estado com o dedo e 
arraste-as para baixo para abrir o painel de notificações.
2. Selecione opções no painel de notificações. Pode 
aceder rapidamente ao Bluetooth, Wi-Fi, dados móveis, 
NFC, etc.

Aviso: Os utilizadores têm que desligar o 5GHz WiFi em 
ambientes ao ar livre. Este item não suporta um hotspot 
Wi-Fi de 5GHz.   

Pressione longamente 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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PRINCIPAIS FUNÇÕES

EFETUAR E RECEBER CHAMADAS

ADICIONAR CONTACTOS

ENVIAR UMA MENSAGEM

1. Toque em  na parte inferior do ecrã inicial para aceder 
ao ecrã de marcação, que lhe dá acesso rápido aos seus 
favoritos, chamadas recentes, aos seus contactos e a um 
teclado numérico  para marcação manual.

1. Toque no ícone de contacto  na parte inferior do 
ecrã inicial. 
2. Clique em "CRIAR NOVO CONTACTO"; pode adicionar 
um novo contacto ao telefone ou cartão.

Notas:
Toque em  na parte superior do ecrã para procurar um 
contacto. 

1. Toque no ícone de mensagem  na parte inferior do 
ecrã inicial. 
Toque em  para criar uma mensagem. 
2. Introduza o número de telefone ou nome do 
destinatário para pesquisar nos contactos. 
3. Toque em “Digitar mensagem de texto” para editar a 
sua mensagem.
4. Depois de editar a sua mensagem, clique em  para 
enviar a mensagem. 
 

2. Toque em  para introduzir o número e, em seguida, 
toque em  para chamar.
3. Toque em  para terminar a chamada. 
4. Toque em  para eliminar o número ou mantenha-o 
premido para eliminar todos os números.
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OUVIR MÚSICA

UTILIZAR A CÂMARA

NAVEGAR NA INTERNET

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

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

Toque no ícone  , para abrir o navegador da web.
Através da barra de endereço Chrome /barra de pesquisa, pode aceder a páginas da Internet; além 
disso, o dispositivo suporta marcadores, comutação de janelas múltiplas e outras funções. O acesso à 
Internet poderá implicar custos adicionais. Consulte os operadores locais para obter informações sobre 
o preçário de acesso.

Tirar fotografias
1. Enquadre a imagem no ecrã.
2. Toque no ecrã para ajustar a focagem.
3. Toque em  para tirar uma foto. A fotografia é guardada 
automaticamente na Galeria.

Gravar vídeos 
1. Toque em  para iniciar a gravação do vídeo.
2. A duração da gravação é indicada no canto superior do ecrã.
3. Clique em  para parar a gravação.

CONECTAR-SE A UMA REDE SEM FIOS 

Ligar ao Wi-Fi
1. Toque no ícone Definições.
2. Toque em "Wi-Fi" e selecione Ligar.
3. Toque na rede à qual pretende ligar.
4. Se a rede for segura, introduza a palavra-passe.
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NFC

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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.
3. Selecione os dispositivos a emparelhar.
O tethering de Bluetooth permite ao telefone partilhar a ligação à Internet com outros telefones.

NFC permite trocar informações com outros smartphones nas proximidades e dispositivos similares 
com apenas um deslize ou um toque. As possibilidades incluem: usar o telefone como um cartão 
de crédito; pagar transportes públicos, bem como receber horários atualizados; interagir com smart 
posters para obter mais informações sobre tópicos selecionados; partilhar jogos, links e muito mais 
com amigos simplesmente tocando no telefone.
Ative a função NFC na configuração manual, e pode usar a função através da NFC APK de terceiros.

1. A utilização de acessórios não originais, como auscultadores, carregadores e outros, originará 
incompatibilidade entre o telemóvel e os acessórios, o que poderá causar uma degradação do 
desempenho ou avarias, pelo que não nos responsabilizamos pelos eventuais danos que possam 
ocorrer.
2. As especificações e funções do telemóvel podem ser diferentes das especificações constantes do 
presente manual, dado que este contém apenas um resumo geral.
3. As especificações e funções do telemóvel foram confirmadas como estando a funcionar nas devidas 
condições, desde que foi produzido na fábrica. Em caso de danos ou defeitos devidos a fabrico e não 
a utilização indevida, os termos e condições preveem a ativação da garantia.
4. 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.
5. Todavia, deve ter em conta que o telemóvel tem as suas 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.

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.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
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RESOLUÇÃO DE ANOMALIAS
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 à 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.

Interrupção 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 operador 
de rede mais próxima. Contacte o prestador de serviços.

Os códigos não 
correspondem

Para alterar um código de segurança, é necessário 
confirmar o novo código, voltando a introduzi-lo.

Se se esqueceu do código, contacte o prestador de 
serviços.

Os dois códigos que introduziu não são iguais.

Erro de marcação. Nova rede não autorizada.

Não é possível efetuar 
chamadas 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.

A temperatura exterior é demasiado alta ou demasiado 
baixa. Carregue a bateria.

A temperatura exterior é demasiado alta ou demasiado 
baixa.

O carregamento do telefone deve ocorrer a uma 
temperatura normal.

Erro de carregamento 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.

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-se 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
Não são suportadas pelo prestador de serviços ou é 
necessário o registo. Contacte o prestador de serviços.

aplicações O telemóvel não tem memória suficiente. Apague algumas mensagens do telefone.

Não é possível 
conectar Cabo de dados com defeito. Substitua o cabo de dados.

ao computador Porta do computador com defeito. Substitua a porta do computador.

Os registos de 
chamadas não são 
guardados.

A hora está definida de forma incorreta. Verifique as definições de hora.


