ACTION-X3

Obrigado pela confiança e pela compra deste smartphone.
O guia do utilizador irá permitir-lhe dominar o seu novo aparelho.
BENEFÍCIOS PARA O UTILIZADOR
■

Impermeável e resistente (IP68)

■

Bateria de longa duração (3500 mAH)

■ X-Link

: Sistema de ligação magnética inovador que permite o carregamento e
a transferência de dados

■

Tecnologia de pixéis grande de 12 MP para fotos e vídeos/PDAF

■

Tecnologia de cancelamento de ruído e altifalante de 80db

O ACTION-X3 está certificado com MIL-STD-810G*.
A norma militar MIL-STD-810G foi criada pelo exército dos EUA para reproduzir as condições de utilização de
aparelhos eletrónicos no terreno em condições extremas. O ACTION-X3 foi testado em laboratório para resistir a
ambientes exteriores hostis e exigentes.
Passou os 11 testes seguintes: resistência à baixa pressão (altitude: + de 4000m), às temperaturas estremas (de
-40°C/-104°F a 60°C/140°F), resistência aos choques de temperatura, às radiações solares (UV), à chuva, ao nevoeiro salino, resistência à contaminação por fluído (2-propanol), às vibrações, resistência aos choques e às fortes
acelerações.
O Action-X3 está adaptado a todas as situações mais exigentes: salto em para-quedas, parapente, aviação, forte
calor, frio extremo, forte chuva, caiaque radical, trabalhos de construção, laboratórios… bicicleta, quad, moto, 4x4,
jet ski…
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PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
INFORMAÇÕES RELATIVAS À SEGURANÇA GERAL
O desrespeito pelas instruções de segurança que se seguem pode causar um
incêndio, choque elétrico, ferimentos, ou danificar o seu telefone ou outros bens.
Leia todas as instruções de segurança abaixo antes de utilizar o seu telefone.
■

 ão ligue o seu telefone quando a sua utilização é proibida, tal pode provocar
N
interferências ou representar um perigo.

■

Evite a exposição aos campos magnéticos.

■

Desligue o telemóvel nos aviões e nos aeroportos quando tal lhe seja solicitado.

■

 esligue o seu telefone quando estiver perto de dispositivos eletrónicos de
D
alta precisão. O telefone é suscetível de afetar os desempenhos deste tipo de
aparelhos.

■

 ão coloque o seu telefone nem os acessórios em recipientes com um forte
N
campo magnético.

■

 ão deixe o seu telefone nas proximidades de meios de armazenamento de
N
dados magnéticos. As radiações emitidas pelo telefone podem apagar as
informações que se encontram aí armazenadas.

■

 antenha o telefone protegido da luz direta do sol. Não exponha o seu telefone
M
a altas temperaturas e não o utilize na presença de gases inflamáveis (no posto
de gasolina, por exemplo).

■

Mantenha o telemóvel a pelo menos 15 mm do corpo durante as chamadas.

■

As peças pequenas podem provocar asfixia.

■

O telemóvel pode produzir um som alto.

■

Evite pancadas ou danos no telemóvel.
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■

 lgumas peças do telefone são de vidro. O vidro é suscetível de quebrar caso o
A
seu telefone caia sobre uma superfície dura ou sofra um impacto significativo.
Se o vidro se quebrar, não toque nas peças de vidro do telefone e não tente
remover o vidro quebrado do telefone. Não use mais o seu telefone até que a
peça de vidro tenha sido substituída por um operador certificado.

■

 ão tente desmontar o telefone ou os seus acessórios. A manutenção ou
N
reparação do telefone só devem ser realizadas por pessoal qualificado.

■

 tomada elétrica deve estar instalada perto do telefone e deve ser de fácil
A
acesso.

■Siga

todas as leis ou regulamentos relativos à utilização do telefone. Respeite a
privacidade e os direitos dos outros quando utiliza o telefone.

■


Siga
escrupulosamente as instruções deste manual relativas à utilização do
cabo USB. Caso contrário, o seu telefone ou PC podem sofrer danos.

■

 impe o seu telefone com um pano macio e seco. Certifique-se de que não usa
L
água, álcool, sabão ou produtos químicos.

■

 ertifique-se de que realiza uma cópia de segurança dos seus dados importantes.
C
Uma reparação ou outros fatores podem resultar numa perda de dados.

■

 ão desligue o telefone durante as operações de transferência de ficheiros ou
N
formatação de memória. Isso pode causar uma falha do programa ou danificar
os ficheiros.

■

 antenha o telefone e o carregador fora do alcance das crianças. Não deixe que
M
crianças utilizem o telefone ou o carregador sem supervisão.

■

 antenha os pequenos acessórios do telefone fora do alcance das crianças,
M
para evitar qualquer risco de asfixia.

■

Não permita que crianças ou animais coloquem o aparelho na boca.

■

Não modifique nem recondicione o seu telefone.
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■

Não exponha o telefone a chamas, uma explosão ou outras fontes de perigo.

■

 esligue o seu telefone quando estiver próximo de materiais ou líquidos
D
explosivos.

■

O telefone deve apenas ser conectado a uma interface USB de versão 2.0.

■

 s temperaturas de funcionamento ideais são entre 0°C e 40°C. As temperaturas
A
de armazenamento ideais são entre -20°C e 50°C.

■

Interrompa a utilização do aparelho se alguma das peças apresentar fissuras,
estiver partida ou em caso de sobreaquecimento.

■

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

■

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 de origem com este telemóvel e não instale a bateria
em qualquer outro tipo de telemóvel.
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INFORMAÇÕES RELATIVAS À ESTANQUICIDADE
■

 cabou de comprar um telemóvel que cumpre a norma IP68. Para garantir a
A
melhor utilização possível e a estanquidade, assegurar que todas as tampas das
aberturas, assim como a tampa estão corretamente fechadas.

■

 ão abra a tampa traseira do aparelho quando este estiver na água ou num
N
ambiente muito húmido.

■

 vedante de borracha fixado na tampa é um componente importante do
O
dispositivo. Tenha cuidado ao abrir e ao fechar a tampa para evitar danificar o
vedante de borracha. Assegure-se de que a junta não tem quaisquer resíduos,
como areia ou poeira, para evitar danificar o telemóvel.

■

 tampa e as coberturas das aberturas podem ficar soltas como resultado de
A
quedas ou pancadas.

■

ertifique-se de que todas as tampas estão corretamente alinhadas e
C
perfeitamente fechadas.

■

 e o telemóvel foi submerso em água ou se o microfone ou o altifalante
S
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.

■

 e o telemóvel estiver molhado, seque-o muito bem com um pano limpo e
S
macio.

■

 m determinadas condições, a resistência à água do dispositivo pode implicar
E
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.

■

 ão desmonte a membrana de estanqueidade do microfone nem dos altifalantes
N
e não utilize aparelhos que os possam danificar.

■

 o caso de variação da temperatura, pode ocorrer um aumento ou diminuição
N
da pressão, que se repercute na qualidade do som. Neste caso, abra as persianas
para evacuar o ar
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DISPOSITIVOS MÉDICOS
■

 esligue o seu telefone em hospitais e noutras instalações médicas quando
D
solicitado.

■

 seu telefone contém rádios que emitem campos eletromagnéticos. Estes
O
campos eletromagnéticos podem interferir com pacemakers ou outros
dispositivos médicos.

■

 e usa um pacemaker, mantenha uma separação mínima de 20 cm entre o seu
S
telefone e o seu pacemaker.

■

Mantenha o telemóvel no lado oposto ao implante.

■

 e acha que o telefone pode interferir com o seu pacemaker ou qualquer outro
S
dispositivo médico, interrompa a sua utilização e consulte o seu médico para
obter informações específicas relativas ao seu dispositivo médico.

■

 uando realiza atividades repetitivas, como uma introdução de texto ou jogos
Q
no seu telefone, pode sentir um desconforto ocasional nas mãos, braços, pulsos,
ombros, pescoço ou outras partes do seu corpo. Se sentir qualquer desconforto,
pare de usar o telefone e consulte o seu médico.

SEGURANÇA RODOVIÁRIA
■

 espeite todas as medidas e normas de segurança relativas à utilização do
R
aparelho quando conduz.

■

 espeite todas as leis locais. Mantenha sempre as mãos desocupadas para
R
conduzir o veículo enquanto estiver ao volante. Ao volante, a segurança
rodoviária deve ser a sua primeira preocupação.

■

 are na berma da estrada e estacione antes de receber ou fazer uma chamada,
P
caso as condições de trânsito o requeiram.

■

 s frequências radioelétricas podem afetar determinados sistemas eletrónicos
A
presentes no seu veículo, tais como o rádio e os equipamentos de segurança.
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■

 e o seu veículo estiver equipado com um airbag, não obstrua o seu acesso
S
colocando um equipamento sem fios portátil ou fixo à frente. Caso contrário,
arrisca-se a impedir o funcionamento do airbag e provocar ferimentos graves
lesões.

■

e está a ouvir música, certifique-se que mantém o volume a um nível
S
razoável para que esteja ciente daquilo que está a acontecer à sua volta. Isto é
particularmente importante quando está perto de uma estrada.

■

 facto de usar o telefone em determinadas circunstâncias pode distraí-lo e
O
podem implicar um perigo. Respeite as regras que proíbem ou restringem o
uso de um telefone ou auscultadores (por exemplo, evite enviar mensagens de
texto ao volante de um carro ou utilizar auscultadores quando está a andar de
bicicleta).

ALIMENTAÇÃO E CARGA
■

Não atire para o fogo

■

Não provoque um curto-circuito

■

Não deixe aquecer acima de 60 °C /140 °F

■

Proceda à reciclagem da bateria de acordo com as normas em vigor.

■

 arregue o seu telefone usando o cabo USB e o adaptador de alimentação
C
fornecido. A utilização de um adaptador ou de um cabo incompatível pode
danificar o telefone de forma permanente.

■

 adaptador elétrico deve ser instalado perto do telefone e deve ser de fácil
O
acesso.

■

 utilização de cabos ou carregadores danificados, ou o carregamento na
A
presença de humidade, podem causar um choque elétrico.

■

 adaptador elétrico destina-se unicamente a uma utilização em espaços
O
interiores.

■

 tomada elétrica deve ser de fácil acesso. A tomada não deve ser bloqueada
A
durante a sua utilização.
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■


Para
desligar totalmente o telefone da tomada, desconecte o cabo AC da
tomada elétrica de parede.

■

 s adaptadores elétricos podem ficar quentes durante uma utilização normal,
O
e um contacto prolongado pode provocar lesões.

■

 rovidencie sempre ventilação suficiente ao redor dos adaptadores elétricos
P
durante a sua utilização.

■

 ventilação não deveria ser perturbada cobrindo as aberturas de ventilação
A
com objetos (tais como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.) para evitar um
sobreaquecimento e anomalia de funcionamento. Mantenha um espaço livre de
pelo menos 10 cm em torno do telefone.

■

O telefone deve ser utilizado em zonas de clima temperado.

■

 ão conecte nem desconecte a uma porta USB com as mãos molhadas, visto
N
que tal poderia resultar num risco de choque elétrico.

■

 telefone está equipado com uma bateria interna recarregável, não exponha o
O
produto a calor excessivo (sol, fogo, etc.).

■


Evite
a utilização do conector para realizar diversas ações e certifique-se de que
os terminais da bateria não tocam em nenhum elemento condutor, como metal
ou líquido.
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PROTEÇÃO AUDITIVA
 ste telemóvel respeita os atuais regulamentos em matéria de limitação do
E
volume de saída máximo. A utilização prolongada dos auriculares com o
volume alto pode provocar lesões auditivas !
■

Pare a utilização do aparelho ou baixe o volume se sentir os ouvidos a zumbir.

■

 ão ajuste o volume para um nível demasiado alto, o corpo clínico recomenda
N
que se evite a exposição prolongada a um volume elevado.

■

 tilize os auriculares de forma inteligente, uma vez que uma pressão sonora
U
excessiva oriunda destes ou de auscultadores pode provocar perdas de audição.

■

 ara evitar quaisquer danos auditivos, não utilize volumes altos durante longos
P
períodos de tempo.

■

 ertifique-se de que utiliza apenas os auscultadores fornecidos com o seu
C
telefone.

PROTEÇÃO DO AMBIENTE
■

 espeite as normas locais em matéria de eliminação de resíduos quando
R
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.

■

 ntregue as baterias de lítio usadas e que já não sejam utilizadas num local
E
adequado. Não coloque no lixo.
Não coloque telefones nem baterias usadas no lixo
doméstico.

A bateria apresenta um risco de explosão caso a substitua por um modelo não
adequado. Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções.
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LIMPEZA E MANUTENÇÃO
■

 esligue o telefone antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção.
D
O carregador deve estar desconectado da tomada. O telefone e o carregador
devem estar desconectados a fim de evitar qualquer choque elétrico ou curtocircuito da bateria ou do carregador.

■

 ão limpe o telefone ou o carregador usando substâncias químicas (álcool,
N
benzeno), produtos químicos ou agentes de limpeza abrasivos para evitar
danificar as peças ou provocar uma anomalia de funcionamento. A limpeza
pode ser realizada com um pano macio antiestático ligeiramente humedecido.

■

 ão raspe e não altere a caixa do telefone, visto que as substâncias presentes
N
na tinta poderiam provocar uma reação alérgica. Se tal reação ocorrer, pare de
usar o telefone imediatamente e consulte um médico.

■

 emova o pó da tomada de alimentação e mantenha esta última seca para
R
evitar qualquer risco de incêndio.

■

 e o telefone ou os seus acessórios não funcionarem corretamente, contacte o
S
seu fornecedor local.

■

Não desmonte o telefone ou os seus acessórios por si próprio.

CHAMADA DE EMERGÊNCIA
No contexto de uma situação de emergência, se o telefone estiver ligado e se
encontrar na área de cobertura da rede, ele pode ser usado para fazer uma chamada
de emergência. No entanto, os números de chamada de emergência podem não
estar acessíveis para todas as redes. Nunca deve confiar no seu telefone para fazer
chamadas de emergência.
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RECOMENDAÇÕES PARA A REDUÇÃO DA EXPOSIÇÃO
DO UTILIZADOR ÀS RADIAÇÕES
■

 tilizar o telemóvel em boas condições de receção de sinal para reduzir a
U
quantidade de radiação recebida (principalmente em parques de estacionamento
subterrâneos, viagens de comboio ou automóvel, etc.).

■

 tilize o telemóvel com boas condições de receção (por ex., : quando tiver o
U
número máximo de barras de potência do sinal).

■

Utilizar um kit mãos-livres.

■

 urante as chamadas, manter o telemóvel longe da barriga de mulheres grávidas
D
e da parte inferior da barriga de adolescentes.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
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 mais recente e válida da DoC (Declaração de Conformidade)
pode ser visualizada em http://crosscall.com/wp-content/uploads/2017/10/CEINTERNATIONAL-DECLARATION-OF-CONFORMITY-ACTION-X3.pdf

■

 estrições na banda de 2.4 GHz : Noruega : Esta subsecção não se aplica à
R
área geográfica num raio de 20 km do centro de Ny-Ålesund. Restrições na
banda de 5 GHz : De acordo com o Artigo 10 (10) da Diretiva 2014/53/EU, a
embalagem mostra que este equipamento de rádio estará sujeito a algumas
restrições quando colocado no mercado na Bélgica (BE), Bulgária (BG),
República Checa (CZ), Dinamarca (DK), Alemanha (DE), Estónia (EE), Irlanda
(IE), Grécia (EL), Espanha (ES), França (FR), Croácia (HR), Itália (IT), Chipre
(CY), Letónia (LV), Lituânia (LT), Luxemburgo (LU), Hungria (HU), Malta (MT),
Países Baixos (NL), Áustria (AT), Polónia (PL), Portugal (PT), Roménia (RO),
Eslovénia (SI), Eslováquia (SK), Finlândia (FI), Suécia (SE), Reino Unido (UK),
Turquia (TR), Noruega (NO), Suíça (CH), Islândia (IS) e Liechtenstein (LI).
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A função WLAN para este dispositivo é restrita apenas a uma utilização interior
quando trabalha numa gama de frequências de 5150 a 5350 MHz.

BANDAS DE FREQUÊNCIA E POTÊNCIA
■

aixa de frequências utilizada pelo equipamento hertziano: determinadas
F
faixas podem não estar disponíveis em todos os países ou em todas as regiões.
Contacte o operador local para obter mais informações.

■

 inais de frequência máxima emitidos na faixa de frequências onde o equipamento
S
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:
BANDAS
GSM850
GSM900
GSM1800
GSM1900
WCDMA B1
WCDMA B2
WCDMA B8
LTE B1
LTE B2
LTE B3
LTE B7
LTE B8
LTE B20
LTE B28
WI-FI
Bluetooth
NFC

FREQUÊNCIA
824MHz-894MHz
880MHz-960MHz
1710MHz-1880MHz
1850MHz-1990MHz
1920MHz-2170MHz
1850MHz-1990MHz
880MHz-960MHz
1920MHz-2170MHz
1850MHz-1990MHz
1710MHz-1880MHz
2500MHz-2690MHz
880MHz-960MHz
791MHz-862MHz
703MHz-803MHz
2400MHz-2483.5MHz
5170MHz-5835MHz
2400MHz-2483.5MHz
13.56 MHz
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POTÊNCIA MÁX.
33±2dBm
33±2dBm
30±2dBm
30±2dBm
23±2dBm
23±2dBm
23±2dBm
23±2dBm
23±2dBm
23±2dBm
23±2dBm
23±2dBm
23±2dBm
23±2dBm
<20dBm
<20dBm
<10dBm
<42dBμA/m

INFORMAÇÕES RELATIVAS A ACESSÓRIOS E SOFTWARES
Recomendamos a utilização dos seguintes acessórios:

INFORMAÇÕES SOBRE
MODELO
ACESSÓRIOS
Carregador AC

Auricular
Cabo USB Tipo-C

DADOS TÉCNICOS

Modelo tipo UE :
ST050020CT/Crosscall : CSAC3.BK.NN0EU
Modelo tipo RU: ST050020CT/Crosscall :
CSAC3.BK.NN0UK
S-185-2
Crosscall : CPC.BK.NN0001

ENTRADA :
100-240V˜50/60HZ
350mA
SAÍDA : 5.0VDC, 2 400mA

3mW, 20-20Khz, 16Ω
USB 2.0, 480Mbps, 3A

A versão de software do produto é L1407.X.XX.XX.XXXX (X=0-9, A-Z
representando atualizações na experiência do utilizador, patches 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.
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 obter as informações mais recentes sobre acessórios e software,
consulte a DoC (Declaração de Conformidade) em :
http://crosscall.com/wp-content/uploads/2017/10/CE-INTERNATIONALDECLARATION-OF-CONFORMITY-ACTION-X3.pdf

DÉBITO DE ABSORÇÃO ESPECÍFICA OU «DAS)
Este aparelho respeita as diretivas relativas à exposição às radiofrequências
quando utilizado na proximidade da cabeça ou a uma distância mínima de 5 mm
do corpo. O ICNIRP recomenda um limite de DAS de 2,0 watts/kg, em média,
sobre um tecido celular de 10 gramas absorvendo a maioria das frequências.
Valores máximos para este modelo:
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■

0,803 W/kg para a cabeça

■

1,463 W/kg para o corpo

DIREITOS DE AUTOR
Este equipamento está reservado a um uso privado. O facto de realizar cópias
de CDs ou transferir músicas, vídeos ou fotos para revenda ou para qualquer
outra finalidade comercial podem constituir uma violação da lei de direitos de
autor. Uma autorização pode ser necessária para copiar ou gravar a totalidade ou
parte de um documento, de uma obra e/ou uma apresentação regida pela lei de
direitos de autor. Certifique-se de que conhece todas as leis relativas à gravação
e utilização dos referidos conteúdos no seu país e jurisdição.
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INTRODUÇÃO AO TELEFONE
VISÃO GERAL DO TELEFONE

1
2

5
6
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12
13

3
7
4
14
8

9

15
16
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1. Tomada para
auscultadores
2. Recetor
3.Gaveta do cartão SIM
4. Tecla Ligar
5. Sensor de luz

6. Câmara frontal
7. Tecla Volume +/8 .Tecla programável
Crosscall
9. Microfone
10. Conector USB C
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11. Cancelamento de ruído
12. Flash
13. Câmara principal
14. X-Link
15. Coluna
16. Gancho de segurança

TIRA PARA PESCOÇO
Ajuste a tira para pescoço de acordo com o diagrama a seguir

OS « + » DE ACTION-X3
X-LINK
O seu telemóvel está equipado com a tecnologia X-Link, o que lhe permite
carregar o seu telemóvel (2.1 A) e/ou transferir dados com a função OTG. A
tecnologia X-link, que consiste num imã central e 4 imãs adjacentes, garante
uma configuração rápida e potente do seu telemóvel nas aplicações dedicadas,
assim como uma rotação simplificada do seu Smartphone do modo retrato a
paisagem. Este conector impermeável é dourado, o que o protege do risco de
oxidação.

X-LINK

O SISTEMA INTELIGENTE DE CONEXÃO MAGNÉTICA

S

S

N

S

N

N

S

N

N

S

POLARIDADE INVERTIDA

SIMPLES DE USAR

ESTANQUE

Fixação e orientação
simples em modo
de retrato/paisagem

Sem necessidade de cabos!
Fixação em 1 só gesto
Carregamento e
transferência
de dados

Estanquicidade IP67
Antioxidação

RECARREGAMENTO RÁPIDO E
EFICAZ
98% de potência transmitida,
2,1 A.

ECOSSISTEMA
Encontre toda a gama de acessórios compatíveis com
x-link em CROSSCALL.COM

Descubra a gama completa de acessórios compatíveis com o X-link e com o
Sistema de Fixação em www.crosscall.com
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SISTEMA DE FIXAÇÃO – X-BLOCKER
Para as situações mais exigentes, este acessório exclusivo fornecido com o seu
Action-X3, irá reforçar a ligação magnética para um suporte completo. O mesmo
segura facilmente nos entalhes laterais do seu Smartphone. O seu revestimento
em silicone reduz a vibração devido ao choque para garantir estabilidade e
facilitar a visibilidade de ecrã.

APLICAÇÕES
X3 SENSORS

Na primeira abertura da aplicação, clique em «Aceitar», para aceitar as condições
gerais de utilização.
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A aplicação incorporada X3 Sensors fornece acesso a vários sensores integrados.
■

O magnetómetro: mede a orientação do telefone em relação ao norte magnético

■

 acelerómetro: permite medir e visualizar a aceleração do telefone sobre os 3
O
eixos. Permite, por integração matemática, saber a velocidade de deslocação
do objeto ou até mesmo a evolução da sua posição no tempo.

■

GPS: posição de aparelho e precisão do sinal GPS

■

 ensor de proximidade: permite ao ecrã desligar-se durante as chamadas
S
telefónicas quando o telefone é colocado perto da orelha.

■

Sensor de luminosidade: mede a luz ao tocar no ecrã do telefone

■

 luetooth (4.1) e redes (2G, 3G e 4G): indica a presença e a força das redes de
B
comunicação.

■

Bateria : indica a carga e a descarga instantânea da bateria.

FUNÇÃO TOUCH-LOCK

Quando está na aplicação da câmara; clique no ícone
na parte superior do
seu ecrã.
Esta função permite-lhe bloquear o seu ecrã num ambiente húmido ou subaquático.
Quando o ecrã estiver bloqueado, pressione uma das teclas de volume para tirar
uma foto.
Para desbloquear o ecrã, agite o telefone ou faça um duplo no botão ligar/desligar.
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FUNÇÃO SOS

Uma aplicação SOS encontra-se incorporada no seu Action-X3.
Abra a aplicação.
Digite uma mensagem que será enviada automaticamente caso se encontre em
situação de perigo.
Exemplo: «Estou em situação de perigo, agradeço o envio de ajuda. Aqui está a
minha
geolocalização»
Como alternativa, pode definir a função SOS diretamente através da tecla
programável. (ver «Tecla programável»)

TECLA PROGRAMÁVEL

Em Definições > botões > colocar em funcionamento > escolha a função que
deseja atribuir a essa tecla.
Por defeito, esta tecla está programada para «foto». Clicando em «personalizado»,
pode escolher a função desejada.
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INSTALAÇÃO DO CARTÃO SIM
1

VERIFIQUE SE O TELEMÓVEL ESTÁ DESLIGADO

Caso contrário, desligá-lo pressionando a tecla Ligar.

2

INSIRA E REMOVA OS CARTÕES

Não insira nem remova a gaveta se o dispositivo estiver ligado.

3

 JETE A GAVETA COM A FERRAMENTA EJETORA DO CARTÃO SIM
E
FORNECIDA
A. Pegue na ferramenta fornecida.
B. Insira no orifício conforme mostrado a seguir.
C. Prima a ferramenta ejetora, a gaveta irá sair.

4

RETIRE A GAVETA COMPLETAMENTE
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5

INSIRA OS CARTÕES

A. Insira o cartão SIM, virado para baixo.
B A memória do seu smartphone é expansível. Pode inserir um cartão SD até 128
GB (opcional), virado para baixo.

6

COLOQUE A GAVETA NOVAMENTE NO TELEMÓVEL

A. Verifique se os cartões estão corretamente alinhados.
B. Certifique-se de que a gaveta está corretamente alinhada com o orifício do
telemóvel quando a insere no dispositivo.
C. Insira a gaveta e prima conforme mostrado a seguir.

 ara garantir a impermeabilidade, verifique se a gaveta está totalmente
P
inserida e bem bloqueada.
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BATERIA
Autonomia em conversação: 35h
Autonomia em espera: 24 dias
Autonomia de GPS*: 10h
*GPS + DATA + cartografia GOOGLE activados + Ecrã luminosidade 100%

NB: O consumo da bateria pode ser influenciado pela qualidade da rede, a
luminosidade do ecrã, as conectividades ativas (Wi-Fi, Bluetooth, NFC),
localização…

CARREGAMENTO DA BATERIA
Carregue totalmente o telemóvel antes da primeira utilização com o carregador
CA fornecido.

 unca carregue usando a conexão magnética X-LINK e a conexão USB em
N
conjunto, visto que isso poderia encurtar a vida útil dos dispositivos do seu
telefone.

1


Abra
a tampa de estanquicidade e conecte o cabo USB ao adaptador elétrico
USB e, em seguida, conecte a extremidade do cabo USB à porta USB.

2

Conecte o adaptador elétrico USB a uma tomada elétrica de parede.

25

3


Assim
que a bateria estiver completamente carregada, desconecte o telefone
do carregador. Desconecte primeiro o carregador do aparelho e, em seguida,
desconecte-o da tomada elétrica de parede.

MODO DE POUPANÇA DE ENERGIA
Esta função limita as funcionalidades do seu telefone para as funções básicas
(chamadas, SMS/MMS, internet e SOS + 4 funções programáveis). O ecrã fica a
preto e branco para reduzir o consumo de energia.
Acessível e personalizável através de:
Definições > bateria> (no canto superior direito do ecrã) > Modo de poupança
de energia
Ou: através do atalho na barra de notificações (arrastando dedo da parte superior
para a parte inferior do ecrã), na segunda página, ícone > modo de poupança
de energia.
> Desativar o
Para desativar a função de poupança de energia, clique em
modo de poupança de energia.

CONSELHOS E PRECAUÇÕES SOBRE O CARREGAMENTO DA BATERIA
 bateria é incorporada no telefone e não é removível. Não remova a bateria
A
por si próprio.
■

 se apenas carregadores, baterias e cabos aprovados.O uso de cabos ou
U
carregadores que não são aprovados pode causar a explosão da bateria ou
danos no telefone.

■

 vite utilizar o telefone quando ele está a carregar. Não cubra o telefone ou o
E
adaptador elétrico.

■

 ma conexão incorreta do carregador pode danificar gravemente o telefone.
U
Qualquer dano causado por um uso indevido não está coberto pela garantia.

■

 e a alimentação CA for de tensão inferior, o tempo de carregamento pode ser
S
mias longo.

 e usar carregadores não convencionais, tais como computadores, o tempo de
S
carregamento pode ser mais longo.
■ Certifique-se de que carrega a bateria antes da primeira utilização do telefone
■

26

e que desconecta o carregador imediatamente após o fim do primeiro
carregamento.
■

 etire o carregador da tomada elétrica de parede quando o telefone não está
R
a carregar.

■

 possível que o telefone não inicie imediatamente se o carregamento for
É
realizado com uma bateria fraca. Após um determinado tempo de carga, o
telefone irá iniciar normalmente.

■

 tempo de carregamento pode variar de acordo com a temperatura e o nível
O
de bateria restante.

■

 carregamento do telefone pode ser realizado com segurança a uma temperatura
O
entre 0°C e 40°C. Qualquer carregamento realizado a temperaturas inferiores a
0°C ou superiores a 40°C pode afetar adversamente o desempenho da bateria
e reduzir a sua autonomia. Um carregamento com temperaturas extremas irá, a
longo prazo, danificar a bateria.

■

Durante o carregamento, o telefone e o carregador podem aquecer.

Isto é perfeitamente normal e não deve afetar a vida útil ou o desempenho do
telefone. Se a bateria aquecer mais que o habitual, pare o carregamento. Coloque
o seu telefone num local fresco e deixe-o arrefecer. Evite o contacto prolongado
com a superfície do seu telefone se este aquecer.
 s funcionalidades do aparelho variam dependendo da sua localização,
A
língua, operador e modelo. Este aparelho possui a função OTG. Utilize um
cabo de dados OTG standard.
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Botão de ligar/desligar

■

Pressione este botão para ligar ou bloquear o ecrã.

■

Pressione este botão e mantenha-o pressionado para ligar ou parar o aparelho.

■

 ressione simultaneamente este botão e o botão de Volume « - » para fazer
P
uma captura de ecrã.

LIGAR O TELEFONE

Pressione o botão de ligar/desligar e aguarde alguns segundos até que o ecrã se
acenda.
Quando liga o telefone pela primeira vez ou após ter realizado uma reinicialização
dos dados, siga as instruções que são apresentadas no ecrã para configurar o seu
aparelho.
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DESLIGAR O TELEFONE
Mantenha o botão de ligar/desligar pressionado até que o menu de contexto
seja apresentado e, em seguida, selecione
para se desligar.
BOTÃO DE VOLUME

Pressione este botão para ajustar o volume do aparelho.
INÍCIO

Pressione esta tecla para visualizar o ecrã inicial.

RECENTES

Pressione esta tecla para abrir a lista de aplicações recentes.
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RETROCEDER

Pressione esta tecla para regressar ao ecrã anterior.

ELEMENTOS DE BASE
GESTOS NO ECRÃ TÁTIL
Execute alguns gestos simples para usar o seu telefone e as suas aplicações.

		

TOQUE
Para abrir uma aplicação, para escolher um item do
menu, para pressionar um botão do ecrã
tátil ou para inserir um caractere usando o teclado
no ecrã, toque no item com o dedo.

TOCAR E MANTER
Pouse o dedo sobre um item ou no ecrã e mantenha-o pressionado durante 2
segundos para aceder às opções disponíveis.
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DESLIZE
Deslize para a esquerda ou para a direita no ecrã inicial
ou no ecrã das aplicações para visualizar outros
painéis.
Arraste para cima ou para baixo para rolar uma página
da internet ou uma lista de itens.

AÇÕES COM DOIS DEDOS
Afaste os dois dedos numa página da internet, num
mapa ou numa imagem para fazer ampliar uma parte
deste último.

Aproxime-os para reduzir o zoom.
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MOVER
Para mover um item, coloque o dedo sobre ele,
mantenha-o pressionado e arraste o item para o local
desejado.

CENTRO DE NOTIFICAÇÕES
ABERTURA DO CENTRO DE NOTIFICAÇÕES

1


Arraste
o dedo para baixo a partir da borda superior do ecrã para abrir o centro
de notificações.

2


Arraste
novamente dedo para baixo a partir da borda superior do ecrã para
aceder ao separador de funcionalidades.

CONFIGURAÇÃO DE OPÇÕES DE NOTIFICAÇÃO

1

Aceda a Definições > Notificações.

2

Ative ou desative as definições de notificação de acordo com os seus desejos.
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FECHO DO CENTRO DE NOTIFICAÇÕES
Deslize o seu dedo para cima ou pressione o botão de Início para fechar o centro
de notificações.

BLOQUEIO E DESBLOQUEIO DO ECRÃ
BLOQUEIO DO ECRÃ
■

Pressione o botão de ligar/desligar para bloquear manualmente o ecrã.

■

 ecrã bloqueia-se automaticamente e entra em modo de espera após ter estado
O
inativo durante um determinado período de tempo para reduzir o consumo de
energia e evitar operações não intencionais. Para modificar o atraso de entrada
em espera do ecrã, aceda a Definições > Visualização > Espera e selecione uma
duração.

DESBLOQUEIO DO ECRÃ
Pressione o botão de ligar/desligar para reativar o ecrã e deslize o dedo em
qualquer sentido.

PERSONALIZAÇÃO DO ECRÃ
1

 ressione sobre a zona vazia do ecrã mantendo o dedo pressionado para aceder
P
ao editor do ecrã inicial.

2

Selecione FUNDOS DE ECRÃ e WIDGETS para personalizar o seu ecrã.

3


Para
eliminar um widget, mantenha os dedos pressionados sobre o widget a
eliminar. « Eliminar » é apresentado na parte superior do ecrã. Em seguida,
arraste o widget para « eliminar ».

ALTERAÇÃO DA DATA E DA HORA
Aceda a Definições > Data e hora.
■

Ative Fuso horário automático para autorizar o fuso horário da rede.

■

Ative Utilizar o formato de 24 horas para utilizar o relógio de 24 horas.
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GESTÃO DE APARELHOS E DE DADOS
TRANSFERÊNCIA DE DADOS
 ão desligue o cabo USB do aparelho quando está a transferir dados. Isto
N
poderia provocar a perda de dados ou danos no aparelho.

1

Conecte o aparelho a um computador usando o cabo USB.

2


Abra
o centro de notificações e, em seguida, pressione Recarregamento via
USB deste aparelho> Transferir ficheiros. Pressione em Transferir fotos (PTP)
se o seu computador não suportar o formato Media Transfer Protocol (MTP).

3


Transfira
ficheiros entre o seu aparelho e o seu computador. Uma mensagem
é apresentada no ecrã do computador. Siga as instruções seguintes para
transferir as suas fotos, vídeos ,etc.

REINICIALIZAÇÃO DOS DADOS
Apague todas as definições e dados do aparelho.
 ntes de realizar uma restauração para os dados de fábrica, certifique-se que
A
efetua uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados
no aparelho.No ecrã das aplicações, pressione em Definições > Backup e
reinicialização > Restaurar as definições de fábrica > REINICIALIZAR O
TELEFONE > APAGAR TUDO. O aparelho é reiniciado automaticamente.

UTILIZAÇÃO DO SEU TELEFONE
ECRÃ DE INÍCIO
O ecrã de início é o ponto de partida para aceder a todas as funções do telefone.
Este apresenta os widgets, os atalhos para as aplicações e muito mais.
 ecrã inicial pode ser apresentado de forma diferente dependendo da
O
região ou do operador.
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Barra de estado
Apresenta os ícones de estado e as notificações.
Widgets
Os widgets são pequenas aplicações que iniciam as funções de aplicações
específicas para fornecer informações e um acesso prático no seu ecrã inicial.
Ícones de aplicações
Pressione um ícone, como uma aplicação ou uma pasta, para o abrir e utilizar.
Hot plug
Oferece um acesso rápido às aplicações em “hot plug”.

TELEFONE
FAZER CHAMADAS

1

Pressione

2

Pressione

para abrir o teclado e introduzir um número de telefone.

3

Pressione

para fazer uma chamada.

no ecrã inicial ou no ecrã das aplicações.

Fazer chamadas a partir de registos de chamadas ou de uma lista de contactos
Pressione

ou

, e num contacto ou número de telefone

para fazer uma chamada.
Fazer uma chamada internacional

1

Pressione

2

Pressione 0 e mantenha o seu dedo a pressionar até que o símbolo + seja
apresentado.

para abrir o teclado.
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3

Introduza o indicativo do país, o indicativo de zona e o número de telefone.

Em seguida, pressione

.

RECEBER CHAMADAS
Atender uma chamada
Quando recebe uma chamada, pressione

para atender uma chamada.

Rejeitar uma chamada
Quando recebe uma chamada, pressione

para rejeitar a chamada.

CONTACTOS
ADICIONAR CONTACTOS
Criação manual de um contacto

1

Pressione no ícone de contacto no ecrã inicial ou no ecrã das aplicações.

2

Pressione

3

Pressione

para introduzir os dados do contacto.
para gravar.

Adicionar a partir do teclado

1

Pressione

2

Introduza o número e pressione em Criar um contacto.

para abrir

Adicionar a partir de chamadas recebidas

1

Pressione em

.

2

Pressione

para visualizar as chamadas recebidas.

3

Adiciona as chamadas recebidas a um contacto.
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Importação de contactos
Pode importar contactos a partir de serviços de armazenamento para o seu
aparelho.

1

Pressione no ícone de contacto no ecrã inicial ou no ecrã das aplicações.

2

Pressione IMPORTAR CONTACTOS.

3

Selecione uma opção de importação.

Pesquisa de contactos
Pressione no ícone de contacto no ecrã inicial ou no ecrã das aplicações.
Utilize um dos métodos de pesquisa seguintes:
■

Role para cima ou para baixo a lista de contactos.

■

Deslize o dedo ao longo do índice à direita da lista de contactos para a fazer
rolar rapidamente.

■

Pressione

na parte superior do ecrã para pesquisar um contacto.

MENSAGENS
ENVIO DE MENSAGENS

1

Pressione o ícone de mensagens no ecrã inicial ou no ecrã das aplicações.

2

Crie uma mensagem.

3

Adicione os destinatários e introduza uma mensagem.

4

Envie a mensagem.

VISUALIZAÇÃO DE MENSAGENS

1

Pressione o ícone de mensagens no ecrã inicial ou no ecrã das aplicações.
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2

Selecione um contacto na lista de mensagens.

3

Visualize a sua conversa.

PESQUISA DE MENSAGENS

1

Pressione o ícone de mensagens no ecrã inicial ou no ecrã das aplicações.

2

Pressione

para introduzir palavras-chave para pesquisar as mensagens.

CÂMARA
Pode tirar fotos ou gravar vídeos.

Tirar fotos
1

Pressione

2

Enquadre o objeto no ecrã.

3

Tire uma foto. A sua foto será automaticamente guardada na Galeria.

no ecrã inicial ou no ecrã das aplicações.

LANÇAMENTO DA CÂMARA COM O ECRÃ BLOQUEADO
Para tirar fotos rapidamente, inicie a câmara com o ecrã bloqueado
Deslize

para o exterior do círculo grande no ecrã bloqueado.

GALERIA
VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS OU VÍDEOS

1

Pressione o ícone da galeria no ecrã das aplicações.

2

Selecione um imagem ou um vídeo.

ELIMINAÇÃO DE IMAGENS OU VÍDEOS
■

 ara eliminar uma imagem ou um vídeo, selecione uma imagem ou um vídeo e
P
pressione em
para o apagar.
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■

 ara eliminar várias imagens e vídeos, pressione em no ecrã principal da galeria
P
para aceder a Selecionar um item. Em seguida, selecione as imagens ou os
para os apagar.
vídeos que deseja eliminar e pressione

PARTILHA DE IMAGENS OU VÍDEOS
Selecione uma imagem ou um vídeo e pressione
ecrã. Selecione um método de partilha.

na parte inferior do

CALCULADORA
Pode realizar cálculos simples ou complexos usando a aplicação Calculadora.

1

Pressione

2

Altere a orientação do ecrã para passar da calculadora padrão para a
calculadora científica.

no ecrã das aplicações.

MÚSICA
ADICIONAR MÚSICAS AO SEU TELEFONE
■

Copie músicas a partir do seu computador usando o cabo USB.

■

Transfira músicas a partir da Internet.

■

Copie músicas via Bluetooth.

OUVIR MÚSICA

1

Pressione o ícone de música.

2

Selecione uma música a reproduzir.

3


Durante
a reprodução de uma música, pressione o botão de início para sair do
ecrã de reprodução da música sem interromper a música. Para regressar ao
ecrã de reprodução da música, abra o centro de notificações e pressione no
título da música.
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NAVEGADOR
Conecte-se à página web para pesquisar informações e adicione as suas páginas
web preferidas aos seus favoritos para poder aceder às mesmas rapidamente.

1

Pressione em

2


Introduza
o endereço na barra de pesquisa e pressione em
.
Pode aceder às páginas web; os favoritos, a passagem entre várias janelas,
bem como outras funções, também são suportados.

.

E-MAIL
CONFIGURAÇÕES DE CONTAS DE CORREIO ELETRÓNICO
Configure uma conta de e-mail quando abre a função E-mail pela primeira vez.

1

Pressione

2

I ntroduza o endereço de e-mail e, em seguida, pressione SEGUINTE. Introduza a
palavra-passe e, em seguida, pressione SEGUINTE. Para registar manualmente
uma conta de e-mail de uma empresa, pressione CONFIGURAÇÃO MANUAL.

3

Siga as instruções do ecrã para realizar a configuração.

no ecrã das aplicações.

ENVIO DE E-MAILS

1

Pressione

2

Adicione os destinatários e introduza um texto no e-mail.

3

Pressione

para redigir um e-mail.

para enviar o e-mail.

ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA
As atualizações são desenvolvimentos da versão de software presente inicialmente
no telefone.
A finalidade destas atualizações é propor correções de possíveis bugs e
desenvolvimentos que visam melhorar a experiência do utilizador.
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Se uma atualização estiver disponível, receberá uma notificação que o informa
dessa situação.
Pode verificar manualmente a disponibilidade destas atualizações através da
aplicação «Atualização».
Assim que a atualização tenha sido transferida, pode instala-la (o que implica
uma reinicialização do seu telefone) ou consulta-la posteriormente. A primeira
reinicialização requer alguns minutos, o que está associado com uma otimização
do sistema.

ANEXO
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Para lhe oferecermos uma experiência ideal, o telefone conecta-se regularmente
com os servidores de internet e de mensagens. Isto gera, de forma automática
e inevitável, a troca de dados suscetíveis de serem cobrados para além do seu
pacote existente ou deduzido do seu saldo pré-pago.
Para evitar problemas de faturação associados com os serviços que usam a
Internet, recomendamos vivamente que opte por uma oferta adequada que inclua
acesso ilimitado à Internet e aos e-mails. Evite também alterar as definições préconfiguradas por defeito. Se desejar, conecte-se à rede Wi-Fi para ganhar rapidez
e eficiência. Recomendamos especialmente que utilize a rede Wi-Fi durante a
transmissão em contínuo eu da transferência de jogos, vídeos ou filmes volumosos.
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
■

 utilização de acessórios que não são originais, como auscultadores, carregadores,
A
etc., irá resultar numa incompatibilidade entre o telefone e acessórios. Isto pode
causar um mau desempenho ou anomalia de funcionamento, e não podemos
ser considerados responsáveis por quaisquer danos que possam ocorrer.

■

 manual do utilizador contém apenas uma apresentação geral. As características
O
técnicas e as funções do telefone podem ser diferentes daquelas que figuram
no manual do utilizador.
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■

 bom funcionamento do seu telefone foi confirmado a partir da sua produção
O
em fábrica. Em caso de danos ou falhas devido ao fabrico, este deve corresponder
com as condições gerais de garantia.

■

 e as funções do telefone estão relacionadas com as funcionalidades e serviços
S
prestados pelo operador, estas devem seguir os termos e condições aplicados
pelo operador.

■

enha em atenção que o seu telefone será sempre limitado em termos de
T
características técnicas e funções. Estes limites não podem ser considerados
como danos, de erro da mão-de-obra ou defeitos de fabrico.

■

Utilize o seu telefone de acordo com as finalidades e funções a que se destina.

RESOLUÇÃO DE ANOMALIAS
Este capítulo lista os problemas que são suscetíveis de ocorrer durante a utilização
do seu telefone. Determinados problemas requerem que contacte o seu operador,
mas a maioria deles pode ser resolvido por si mesmo.
Erro do cartão SIM
Certifique-se de que o cartão SIM foi corretamente inserido.
Sem ligação de rede / rede perdida
■


Desloque-se
para junto de uma janela ou de um local aberto. Consulte o mapa
de cobertura da rede do operador.

■


Verifique
se o cartão SIM não é muito antigo. Se este for o caso, substitua o
cartão SIM no balcão do seu operador de rede mais próximo. Contacte o seu
operador.

Os códigos não correspondem
Caso se tenha esquecido do seu código, entre em contacto com o seu operador.
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As chamadas não estão disponíveis
■

 onfirme que não há nenhum erro na composição do número. Uma nova rede
C
não está autorizada.

■

Se um novo cartão SIM for inserido, verifique que não existem novas restrições.

■

Se um plano pré-pago tiver atingido o seu limite, contacte o seu operador.

Impossível colocar o telefone em funcionamento
■

Pressione o botão de ligar/desligar durante, pelo menos, dois segundos.

■

Recarregue a bateria. Verifique o indicador de carga no ecrã

Erro de carregamento
■

A temperatura exterior é muito baixa ou muito alta. Recarregue a bateria.

■

Certifique-se de que recarrega o telefone a uma temperatura normal.

■

Verifique o carregador e a sua ligação ao telefone.

■

Ligue o carregador a uma tomada elétrica diferente.

■

Verifique se o carregador não está com defeito. Se for o caso, substitua-o.

■

Utilize apenas acessórios de origem.

Não é possível receber ou enviar mensagens de texto e fotos
Confirme que o espaço de armazenamento é suficiente. Apague algumas
mensagens do seu telefone.
Não é possível abrir ficheiros
Verifique os formatos de ficheiros suportados.
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O ecrã não se acende quando recebe uma chamada.
■

 e usar uma fita ou uma bolsa protetora, verifique que não cobre o espaço à
S
volta do sensor de luz.

■

Certifique-se de que o espaço à volta do sensor de luz está limpo.

O telefone não emite nenhum som
Verifique o estado das definições no menu de som para se certificar de que o
telefone não está no modo vibratório ou silencioso.
Chamadas que são interrompidas ou bloqueios
Atualize o seu software através do website.
Os contactos são apresentados em duplicado
Os contatos foram guardados tanto no telefone como no cartão SIM. Verifique os
contactos guardados.
Não é possível instalar uma aplicação
■

Não suportada pelo operador ou não conforme com os requisitos de inscrição.

Contacte o seu operador.
■

 espaço de armazenamento do seu telefone não é suficiente. Apague algumas
O
mensagens do seu telefone.

Não é possível conectar o telefone a um computador
■

Mude o cabo de dados.

■

Mude de porta no computador.

Os registos de chamadas não são salvaguardados
Verifique se a hora está corretamente definida. Verifique a configuração da hora.
ACTION-X3, concebido em França e montado na China Criado e importado por: CROSSCALL – 655 RUE P.S LAPLACE 13290 AIX EN Pce –
FRANÇA
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