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Agradecemos a sua confiança em Crosscall e a compra deste telemóvel com
classificação IP68.

Leia as precauções de segurança e este manual atentamente antes de
utilizar o seu dispositivo, para garantir uma utilização segura e adequada.
O conteúdo, imagens e capturas de ecrã utilizados neste manual poderão
ter um aspeto diferente do produto.
Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida
ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrónico ou
mecânico, incluindo fotocópias, gravação ou armazenamento, em qualquer
sistema de armazenamento e recuperação de informação, sem a autorização
prévia, por escrito.

Copyright © 2017. Todos os direitos reservados.

2

Índice

LER ANTES DE PROSSEGUIR

6

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

6

INFORMAÇÕES PESSOAIS E SEGURANÇA DE DADOS

9

INFORMAÇÕES SAR (TAXA DE ABSORÇÃO ESPECÍFICA)

10

CONFORMIDADE

11

REFERÊNCIA TÉCNICA

12

TELEFONE

12

CARREGADOR

14

MENUS FUNCIONAIS

14

GESTOR DE FICHEIROS

14

CONTACTOS

15

CHAMADAS

15

MESSAGENS

16

MULTIMÉDIA

17

CAMÂRA

17

3

LEITOR MULTIMÉDIA

17

GALERIA DE IMAGENS

18

GRAVADOR

18

RÁDIO FM

19

ORGANIZADOR

19

ALARME

19

CALCULADORA

19

CALENDÁRIO

20

RELÓGIO MUNDIAL

20

NOTAS

20

CONVERSOR

20

CRONÓMETRO

20

TAREFAS

21

LANTERNA

21

DEFINIÇÕES

21

DEFINIÇÕES DO TELEFONE

21

DEFINIÇÕES DE CHAMADA

22

CONETIVIDADE

24

DEFINIÇÕES DE SEGURANÇA

24

RESTAURAR DEFINIÇÕES DE FÁBRICA

25

4

PERFIS

25

SERVIÇOS

27

SERVIÇOS DE INTERNET

27

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

28

5

Ler Antes de Prosseguir
Precauções de Segurança
Leia as precauções de segurança atentamente para garantir uma utilização
correta do telemóvel.
1. Não parta, atire nem perfure o telemóvel. Evite deixar cair, esmagar e
dobrar o telemóvel.
2. 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 em locais onde é proibido utilizar telemóveis ou
quando o telemóvel possa causar interferências ou perigo.
4. Não utilize o telemóvel enquanto conduz.
5. Cumpra as regras e regulamentos em hospitais e instalações de cuidados
de saúde. Desligue o telemóvel nas proximidades de aparelhos médicos.
6. Desligue o telemóvel dentro de aviões. O telefone poderá causar
interferência no equipamento de controlo do avião.
7. Desligue o telemóvel próximo de dispositivos eletrónicos de alta precisão.
O telefone poderá afetar o desempenho destes dispositivos.
8. Não tente desmontar o telemóvel, nem nenhum dos acessórios. O serviço
e reparação do telefone só podem ser efetuados por pessoal qualificado.
9. Não coloque o telemóvel nem os respetivos acessórios em recipientes
com um campo eletromagnético forte.
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10. Não coloque suportes magnéticos de armazenamento próximo do
telemóvel. A radiação do telemóvel poderá apagar as informações
guardadas nos mesmos.
11. Não coloque o telemóvel num local com temperatura elevada nem o
utilize num local com gás inflamável, como postos de abastecimento de
combustível.
12. Mantenha o telemóvel e os respetivos acessórios afastados de crianças.
Não autorize crianças a utilizar o telemóvel sem supervisão.
13. 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.
14. As crianças e os adolescentes devem usar telemóveis de forma razoável,
evitando comunicações noturnas e limitando a frequência e duração das
chamadas.
15. Utilize apenas baterias e carregadores aprovados, para evitar o risco de
explosão.
16. 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.
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17. Cumpra as instruções deste manual rigorosamente, quando utilizar o cabo
USB. Caso contrário, o telemóvel ou o PC poderão ficar danificados.
18. Este manual destina-se apenas a consulta. Consulte o objeto material
padrão.
19. Para evitar interferências, mantenha uma distância mínima de 15 cm
entre o dispositivo e um pacemaker.
20. Para reduzir o risco de interferências com um pacemaker, utilize o
dispositivo do lado oposto ao implante.
21. No volume máximo, a utilização prolongada do leitor de áudio móvel pode
causar danos nos ouvidos do utilizador.
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Informações Pessoais e Segurança de Dados
A utilização de algumas funções ou aplicações de terceiros no dispositivo
pode resultar na perda ou divulgação das suas informações e dados
pessoais a terceiros. Há várias medidas que recomendamos para o ajudar a
proteger as suas informações pessoais e confidenciais.
• Coloque o dispositivo em local seguro, de forma a impedir a utilização não
autorizada.
• Defina o ecrã do dispositivo para bloqueio e crie uma palavra-passe ou
padrão de desbloqueio para o desbloquear.
• 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, certifique-se de que
transfere ou elimina as informações do dispositivo antigo.
• Em caso de preocupação com vírus, quando receber mensagens ou emails de estranhos, pode eliminá-los sem os abrir.
• Se utiliza o dispositivo para navegar na Internet, evite websites que
possam representar um risco de segurança, para evitar o furto de
informações pessoais.
• 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.
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• Instale ou atualize software de segurança do dispositivo e execute
regularmente o antivírus.
• A obtenção de aplicações de terceiros deve ser efetuada a partir de fontes
legítimas. As aplicações transferidas de terceiros devem ser verificadas
quanto a vírus.
• Instale software ou patches de segurança lançados por fornecedores de
aplicações de terceiros.
• Algumas aplicações requerem e transmitem informações de localização.
Por conseguinte, terceiros poderão partilhar informações da sua
localização.
• 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.

Informações SAR (Taxa de Absorção Específica)
Este aparelho cumpre as diretivas relacionadas com a exposiçao a
frequencia de radio 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 absorbe a maioria das
frequencias.
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Valores máximos para este modelo:
• SAR Cabeça: 1,13 (W/kg) ==> valor limite autorizado: 2 (W/kg)
• SAR Corpo: 1,60 (W/kg) ==> valor limite autorizado: 2 (W/kg)
• SAR Membro: 3,63 (W/kg) ==> valor limite autorizado: 4 (W/kg)

Conformidade
Este dispositivo cumpre as principais recomendações e outros requisitos
aplicáveis constantes da 2014/53/CE. A Declaração de Conformidade relativa
ao telefone encontra-se disponível no website: www.crosscall.com

Importado por: CROSSCALL – 245 RUE PAUL LANGEVIN
13290 AIX EN PROVENCE – FRANÇA
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Referência técnica
Telefone
Modelo

SPIDER-X5

Dimensões

130,5 x 60 x 15 mm

Peso

130 g
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Descrição

1

OK /Selecionar

2

Menu

3

Atender

4

Bloqueio do Teclado

5

Microfone

6

Auricular

7

Atalhos / Navegação

8

Contactos

9

Terminar / Ligação

10

Lanterna

11

Silêncio

12

Porta de carregamento USB

13

Entrada para auscultadores

14

Câmara

15

Lanterna

16

Flash

17

Coluna
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Carregador
Marca

Crosscall

Identificador do modelo

TUEU050055-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

Menus Funcionais
Gestor de ficheiros
Pode usar o Gestor de ficheiros para organizar os seus ficheiros em pastas.
Caso seja instalado um cartão de memória, os ficheiros armazenados no
mesmo são organizados separadamente.
Selecione Telefone ou Cartão de memória e selecione Opções para navegar,
copiar, eliminar, renomear e mover os ficheiros.
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• Abrir: Selecione para abrir os Ficheiros recebidos, Imagens, Áudio, Ebook, a minha música e Fotos.
• Formatar: Formate o telefone ou o cartão de memória.

Contactos
Pode guardar o nome e número de telefone no telefone ou no cartão SIM.
Podem ser armazenadas no telefone até 500 pares de números e nomes.
Nota:
A capacidade de armazenamento do cartão SIM é determinada pelo tipo do
cartão.

Chamadas
Registo de chamadas
Pode visualizar Chamadas não atendidas, chamadas marcadas, chamadas
recebidas através desta função, bem como apagar todos os registos, etc.
Definições de chamada
• Lista negra: Pode definir até 20 números. Quando esta Lista Negra está
ativada, não receberá as chamadas dos números introduzidos na Lista
Negra.
• Remarcação automática: Selecione On ou Off para ativar ou desativar a
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remarcação automática. Se definir a Remarcação automática para On
(ativada), o telefone irá remarcar automaticamente o número um pouco
mais tarde se a parte chamada não atender. No período de remarcação
automática, não pode marcar outros números. Para terminar o processo de
remarcação automática, prima a tecla Terminar / Ligação. O número de
vezes de remarcação automática pode ser definido para um máximo de 10.
Nota:
Esta função requer o suporte do operador de rede no qual o cartão SIM está
registado.
• Lembrete de tempo de chamada: Para definir um toque único ou
sequencial numa chamada para lhe dar conhecimento do tempo.
• Desligamento rápido automático: Pode selecionar para ligar/desligar
esta função.
• Rejeitar por SMS: Pode selecionar para ligar/desligar esta função.
• Modo de resposta: Selecione um modo de resposta conforme as suas
necessidades.

Messagens
O telefone suporta Serviço de Mensagens Curtas (Short Messaging Service SMS) e Serviço de Mensagens Multimédia (Multimedia Message Service MMS). Pode enviar mensagens de texto e gerir as mensagens que enviou e
recebeu.
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No modo standby, aceda ao menu principal premindo a tecla de função
esquerda, selecione Criar SMS para passar para o ecrã de composição da
mensagem e, em seguida, prima a tecla de função esquerda para realizar
outras operações.

Multimédia
Camâra
Esta aplicação permite-lhe tirar fotos ou gravar vídeos.
No ecrã de disparo, prima a tecla para cima ou para baixo para ampliar ou
reduzir o zoom; prima a tecla OK para tirar fotos ou capturar clipes de vídeo;
prima a tecla de função esquerda para aceder às definições de
câmara/gravador ou alterar para um modo de disparo diferente; prima a tecla
de função direita para sair de Câmara.

Leitor multimédia
Esta aplicação permite-lhe reproduzir ficheiros de áudio e vídeo.
No ecrã do leitor multimédia, prima a tecla de direção para cima para
reproduzir ou pausar; prima e mantenha premida a tecla de direção para a
direita para o avanço rápido; prima e mantenha premida a tecla de direção
para a esquerda para rebobinar; prima 0 para mudar para apresentação em
ecrã inteiro; prima a tecla * ou # para ajustar o volume.
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Galeria de imagens
Esta aplicação permite-lhe visualizar imagens no seu telefone ou cartão de
memória.
No ecrã da imagem, prima 1 para rodar a imagem no sentido contrário ao
dos ponteiros do relógio; prima 3 para rodar a imagem no sentido dos
ponteiros do relógio; prima 4 para reduzir o zoom; prima 6 para aumentar o
zoom; prima 5 para maximizar a imagem; prima OK para rodar a imagem no
sentido indicado pelo ícone; prima a tecla de função para a esquerda para
fazer outros ajustes; prima a tecla de função para a direita para retroceder.

Gravador
Esta aplicação permite-lhe fazer gravações.
Prima a tecla de direção para cima para iniciar ou pausar uma gravação;
prima a tecla de função para a direita para parar e a gravação será guardada
automaticamente; prima a tecla Terminar / Ligação para sair sem guardar o
ficheiro; prima a tecla de função para a esquerda e selecione Lista para ver
as gravações, escolha um ficheiro e prima OK para reproduzir; prima a tecla
de direção para baixo para reproduzir ou pausar; prima a tecla de direção
para a direita para reproduzir a gravação anterior ou seguinte; prima a tecla
de direção para cima para fazer uma nova gravação.
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Nota:
O tempo de gravação depende da capacidade de memória do telefone.

Rádio FM
O seu telefone está equipado com um rádio FM. Esta aplicação funciona
como um rádio FM tradicional com sintonia automática e memorização de
estações. Pode utilizá-lo enquanto outras aplicações estão em execução.

Organizador
Alarme
O alarme pode lembrá-lo numa hora específica. Há cinco alarmes
disponíveis e estes estão desativados por defeito. Pode editar a hora,
intervalos de toque e tom do toque para cada alarme e ative um ou mais
deles, conforme necessá rio.

Calculadora
A calculadora pode resolver vários problemas matemáticos. Prima a tecla
Para Cima, Para Baixo, esquerda e direita para selecionar +, -, x e /
respetivamente.
Prima = para obter o resultado. Prima a tecla de função para a esquerda
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para apagar, prima a tecla de função para a direita para sair.

Calendário
O calendário pode acompanhar a marcação de compromissos importantes,
etc. Assim que entra neste menu, é apresentado um calendário com vista
mensal. Os dias com eventos estarão marcados.

Relógio mundial
O relógio mundial permite-lhe visualizar a hora das principais cidades em
vários fusos horários.

Notas
Notas pode ajudá-lo a realizar lembretes. Adicione lembretes com a tecla de
função para a esquerda. Saia do menu com a tecla de função para a direita.

Conversor
O conversor funciona como uma calculadora de conversão onde pode fazer a
conversão entre diferentes unidades de medida.

Cronómetro
O cronómetro é uma aplicação simples para medir o tempo com a
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possibilidade de registar vários resultados e suspender/retomar a medição.

Tarefas
A função de Tarefas pode ajudá-lo a criar lembretes.

Lanterna
Lanterna é uma aplicação que transforma o seu telefone numa lanterna.

Definições
Definições do telefone
• Hora e data: Defina a cidade natal, data/hora, formato, atualizar com fuso
horário e atualização automática da hora.
• Ligar/desligar agendado: O telefone fornece duas horas para ligar ou
desligar de forma agendada. Pode definir o estado e o tempo para cada
hora agendada.
• Idioma: Defina o idioma do telefone.
• Idioma de escrita preferencial: Selecione um método de introdução.
• Visor: Defina o papel de parede, mostrar data e hora.
• Tecla dedicada: Configure a tecla de direção como atalhos para funções
importantes. Prima a tecla de direção correspondente em modo de standby
para iniciar a função.
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• Modo de voo: Selecione o modo Normal, modo de Voo ou Consulta
quando liga.
• Retroiluminação do LCD: Ajuste a luminosidade do ecrã e defina o tempo
de desligamento da retroiluminação sem nenhuma operação.

Definições de chamada
A partir do menu principal, selecione Definições > Definições de Chamadas.
• Faturação
Custo de chamada: Visualize e restaure o custo da última chamada e
total de chamadas.
Temporizadores de chamada: Visualize e restaure os tempos da última
chamada, chamadas marcadas e chamadas recebidas.
• Chamada em espera: Para Ativar/Desativar/Consulta Estado com o sinal
de notificação de uma segunda chamada recebida.
• Reencaminhamento de chamada: Esta função de rede permite-lhe
reencaminhar as chamadas recebidas para outro número que tenha
especificado anteriormente.
• Barramento de chamada: A função de barramento de chamada permitelhe barrar chamadas conforme necessário. Ao definir esta função, precisa
usar um código de barramento da rede, o qual pode ser obtido junto do
operador de rede. Se o código estiver errado, será apresentada uma
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mensagem de erro no ecrã. Depois de selecionar uma opção de
barramento de chamada, continue a selecionar para Ativar ou Desativar. O
telemóvel irá pedir-lhe para introduzir o código de barramento de
chamadas e, em seguida, entre em contacto com a rede. Um momento
depois, a rede irá enviar uma resposta e enviar os resultados da operação
para o telemóvel.
• ID do Chamador
Definido pela rede: Isto pode ser diferente de acordo com a rede no seu
país.
Ocultar ID: Oculte a sua ID de Chamador quando estiver a realizar uma
chamada.
Enviar ID: A sua ID de Chamador será enviada juntamente com a sua
chamada.
• Definições avançadas
Lista negra: Adicione números à lista negra, permitindo que a lista negra
bloqueie automaticamente as chamadas de todos os chamadores
guardados na lista negra.
Lista branca: Adicione números à lista branca, possibilitando que a lista
branca só permitirá chamadas dos números guardados na lista branca.
Remarcação automática: Ative ou desative o retorno de chamada autom
ático de quaisquer chamadas que não conseguiu atender à primeira.
23

Lembrete de tempo da chamada: Para definir o tom único ou periódico
numa chamada para lhe dar conhecimento da duração.
Desligamento rápido automático: Esta função permite-lhe terminar
automaticamente

a

chamada

no

momento

em

que

especificou

anteriormente.
Rejeitar por SMS: Esta função permite-lhe enviar um SMS quando rejeita
a chamada a receber.
Modo de resposta: Defina o modo de resposta conforme as suas
necessidades.

Conetividade
• Ligação à Internet: Para obter mais detalhes, consulte “Ajuda” neste
menu.
• Serviço de dados: Selecione entre GPRS/Serviço de Roaming de
Dados.

Definições de segurança
• Segurança do telefone
Para proteger o seu telefone e privacidade, pode definir uma palavra-passe
do telefone, é necessário introduzir a palavra-passe cada vez que o
telefone é ligado. Tem três vezes de tentativas incorretas, ou o telefone
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ficará bloqueado. A palavra-passe padrão é 1122.
• Bloqueio automático do teclado

O bloqueio do teclado evita o uso inadvertido do telefone. No entanto,
ainda pode receber chamadas e fazer chamadas de emergência.
• Gestor de certificado

Pode gerir o certificado através desta função.

Restaurar definições de fábrica
Esta função permite-lhe apagar todos os dados pessoais armazenados no
telefone, incluido o seu sistema e definições de aplicação, ficheiros
descarregados. A palavra-passe padrão do telefone é 1122.
Nota:
Use esta função com muito cuidado. Realize um backup de dados
armazenados no seu telefone antes de utilizar esta função.

Perfis
O utilizar pode mudar de um modo para o outro de acordo com as diferentes
ocasiões.
O telefone oferece: Modo Geral, Modo Silêncio, Modo Reunião, Modo
Exterior.
• Geral: Prima a tecla de função para a esquerda para selecionar Ativar,
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Personalizar e Restaurar.
• Silêncio: Prima a tecla de função para a esquerda e selecione Ativar
para ligar o modo silêncio.
• Reunião: Prima a tecla de função para a esquerda e selecione Ativar
para ligar o modo de reunião.
• Outdoor: Prima a tecla de função para a esquerda e selecione Ativar
para ligar o modo Exterior.
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Serviços
Serviços de Internet
O acesso à Internet está disponível quando GPRS/WCDMA está ativado.
• Página inicial: Defina a página inicial.
• Marcadores: Defina o marcador para facilitar a navegação das páginas
de internet vistas da última vez.
• Pesquisar ou introduzir URL: Introdução manual do URL.
• Último endereço da internet: URL da última página de Internet visitada.
• Histórico de navegação: Visualize as páginas recentemente visitadas
no histórico de navegação.
• Guardar páginas: O telefone apresenta as páginas off-line que
guardou.
• Definições: Editar o arquivo, limpar a cache ou apagar informações
pessoais do cartão SIM.
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Instruções de Segurança Importantes
Para evitar possíveis lesões auditivas, não utilizar com o volume elevado
durante longos períodos.
Use a bateria fornecida para evitar qualquer risco de explosão e elimine a
bateria gasta conforme as orientações. Recicle o seu telefone.

O logótipo REEE aparece no produto para indicar que este produto
não pode ser eliminado ou despejado juntamente com o seu
restante lixo doméstico. Cumpra os regulamentos locais relativos à
eliminação da embalagem, bateria e telefone usados e entregue-os no ponto
de recolha adequado para reciclagem. Não elimine os telefones ou as
baterias usadas juntamente com o lixo doméstico. Entregue as baterias de
lítio usadas e que já não sejam utilizadas num local adequado. Não as
elimine com resíduos domésticos.
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