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Agradecemos a sua confiança em Crosscall e a compra deste
telemóvel com classificação IP67.

Leia atentamente as precauções de segurança, assim como este manual antes de
utilizar o telemóvel para garantir uma utilização correta e sem riscos.
O conteúdo, as imagens e as imagens de ecrã utilizadas neste manual podem ser
diferentes do produto real.
É proibido reproduzir, divulgar, traduzir ou transmitir, sob qualquer forma e por
qualquer meio, eletrónico ou mecânico, nomeadamente por fotocópia, registo ou
armazenamento num sistema de armazenamento e de investigação documental, todo
ou parte deste documento, sem o consentimento prévio por escrito do proprietário dos
direitos de autor.

Copyright © 2014. Todos os direitos reservados.
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1. LER ANTES DE PROSSEGUIR
1.1. 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.

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
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direitos de privacidade e legais das outras pessoas, quando utilizar o dispositivo sem fios.
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.

1.2. 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 e-mails de
estranhos, pode eliminá-los sem os abrir.
• Se utiliza o dispositivo para navegar na Internet, evite websites que possam representar
um risco de segurança, para evitar o furto de informações pessoais.
• Se utiliza serviços como pontos Wi-Fi ou Bluetooth, defina palavras-passe para estes
serviços, para evitar a utilização não autorizada. Quando estes serviços não estiverem a
ser utilizados, desligue-os.
• Instale ou atualize software de segurança do dispositivo e execute 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
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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.

1.3. 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.
Valores máximos para este modelo:
•
•
•

SAR Cabeça: 1,071 (W/kg) ==> valor limite autorizado: 2 (W/kg)
SAR Corpo: 0,898 (W/kg) ==> valor limite autorizado: 2 (W/kg)
SAR Membro: 3,421 (W/kg) ==> valor limite autorizado: 4 (W/kg)

1.4. CONFORMIDADE
Este aparelho está em conformidade com as recomendações essenciais e outras
exigências relevantes da diretiva 1999/5/CE. O texto integral da declaração de
conformidade do telemóvel está disponível no website www.crosscall.com.

0700
Importado por: CROSSCALL – 245 RUE PAUL LANGEVIN
13290 AIX EN PROVENCE – FRANÇA
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2. CONHECER O TELEMÓVEL
2.1. INFORMAÇÕES GERAIS
O SPIDER-X1 da Crosscall tem um ecrã QVGA de 1,77” com uma resolução de
128*160. Além disso, está equipado com uma câmara traseira com uma lente fixa,
uma bateria de 1000 mAh e uma memória expansível. Suporta os serviços MMS e
SMS e a ligação Bluetooth.

2.2. APRESENTAÇÃO DO TELEMÓVEL

1.
3.
5.
7.
9.

Auscultador
Teclado
Conector de carga
Lanterna
Tampa da bateria

2.
4.
6.
8.
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Ecrã
Microfone
Tomada dos auscultadores
Lenta da câmara

2.3. CARREGADOR
Marca

Crosscall

Identificador do modelo

DC38-0500550E

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

70,09%

Eficiência a carga baixa (10%)

N/A

Consumo energético em vazio

0.088W

3. PÔR EM FUNCIONAMENTO
3.1. COLOCAR OS CARTÕES SIM E A BATERIA
Desligue o telemóvel antes de retirar a bateria, inserir um cartão SIM ou um cartão
de memória.
Colocar a bateria
Siga as seguintes instruções para colocar a bateria:
• Retire a tampa traseira do telemóvel.
• Coloque o telemóvel com a parte frontal para baixo.
• Insira a bateria, assegurando-se de que está na direção correta.
• Coloque novamente a tampa da bateria encaixando-a.
Carregar a bateria
O telemóvel emite um sinal sonoro e apresenta uma mensagem que indica que o
nível da bateria está fraco quando a carga da bateria for insuficiente. Siga as
seguintes instruções para carregar a bateria:
• Ligue o conector do carregador na micro-porta USB do telemóvel.
• Ligue o carregador numa tomada de CA normal.
A carregar...

Carregamento concluído...

Recomendamos que a bateria seja totalmente carregada antes da primeira
utilização.
Colocar o cartão SIM
Siga as seguintes instruções para colocar o cartão SIM:
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•
•
•
•
•
•

Retire a tampa da bateria.
Coloque o telemóvel com a parte frontal para baixo.
Retire a bateria.
Insira o cartão SIM no telemóvel como indicado abaixo.
Coloque novamente a bateria.
Coloque novamente a tampa da bateria encaixando-a.

Colocar o cartão de memória
O seu telemóvel utiliza um cartão microSD. Trata-se de um cartão de memória
multimédia que permite aumentar a capacidade de memória do telemóvel. O
cartão microSD é pequeno e deve ser colocado com cuidado para evitar danificálo. Siga as seguintes instruções para colocar o cartão de memória no telemóvel:
• Retire a tampa da bateria.
• Coloque o telemóvel com a parte frontal para baixo.
• Retire a bateria.
• Insira o cartão microSD no telemóvel como indicado abaixo.
• Coloque novamente a bateria.
• Coloque novamente a tampa da bateria encaixando-a.
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3.2. LIGAR E DESLIGAR O TELEMÓVEL
Ligar o telemóvel
Depois de colocar o cartão SIM e carregar a bateria, pode ligar o telemóvel.
• Prima o botão Ligar/Desligar e mantenha-o premido para ligar o telemóvel.
Desligar o telemóvel
• Prima o botão Ligar/Desligar e mantenha-o premido durante três segundos.

4. FUNÇÕES BÁSICAS
4.1. CHAMADAS
Fazer uma chamada
Se o ícone que representa a intensidade do sinal estiver visível na barra de
informações situada na parte superior do ecrã, pode fazer ou atender chamadas.
Siga as seguintes instruções para fazer uma chamada:
• Marcar diretamente
No modo de espera, prima as teclas correspondentes para marcar o número de
telefone pretendido, incluindo o código do país, se necessário. Prima a tecla de
função direita [Apagar] para apagar.
• Chamadas internacionais
Para fazer uma chamada para o estrangeiro, prima durante algum tempo a tecla *
até ser apresentado no ecrã o símbolo ＋ dos prefixos para as chamadas
internacionais.
• Fazer uma chamada a partir dos contactos
Aceda ao Diretório no menu. Com as teclas de navegação Para cima/Para baixo,
percorra a lista até ao contacto pretendido ou prima a primeira letra do nome do
contacto para realizar uma pesquisa rápida.
• Fazer uma chamada a partir do registo de chamadas
Aceda ao menu Chamadas (prima a tecla de chamada no modo de espera ou no
menu). Com as teclas de navegação Para cima/Para baixo, percorra a lista até ao
contacto pretendido e em seguida, prima a tecla de chamada para marcar
diretamente o número.
Atender uma chamada de entrada ou recusar uma chamada
Quando atender uma chamada, o nome do contacto e o respetivo número de
telefone são apresentados no ecrã.
Prima a tecla de chamada ou a tecla de função para atender a chamada. Prima
uma vez o botão Ligar/Desligar para recusar a chamada.
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Outras opções acessíveis durante uma chamada
Colocar uma conversa em espera
Durante uma chamada, pode colocar a conversa em espera indo a Opções Espera.
No menu de opções de chamada:
Alternar: alterna entre várias chamadas em curso.
Conferência: opções muti-chamadas. O acesso a esta opção depende da sua
operadora.
Terminar uma chamada: termina uma chamada em curso.
Terminar todas as chamadas: termina todas as chamadas em curso.
Nova chamada: abre o teclado e faz uma nova chamada.
Diretório: abre a interface do diretório.
Mensagens: abre o menu Mensagens.
Registador: regista a chamada em curso.
Nota: em determinados países é ilegal registar chamadas. Por conseguinte,
recomendamos que obtenha a autorização da outra parte quando pretender
registar uma chamada.

4.2. MENSAGENS
O seu telemóvel pode enviar e receber SMS (Short Message Service) e MMS
(Multimedia Message Service).
Criar uma SMS
• No menu principal, selecione Mensagens - Escrever uma mensagem Mensagem de texto.
• Selecione Opções - Enviar a, para inserir um número ou selecione um
destinatário no diretório.
• Quando o destinatário tiver sido indicado, selecione Opções - Enviar, para
enviar a mensagem.
Criar uma MMS
É possível adicionar um complemento de configuração no menu:
Definições -> Ligação -> Contas de dados -> Opções > Adicionar uma conta PS.
Uma mensagem multimédia ou MMS pode conter letras, imagens, ficheiros áudio ou
vídeo. Siga as seguintes instruções para criar e enviar uma MMS:
•
•
•
•

No menu principal, selecione Mensagens - Escrever uma mensagem Mensagem multimédia.
Selecione Opções - Enviar a, para inserir um número ou selecione um
destinatário no diretório.
Selecione Opções para apresentar as opções MMS se forem anexados
ficheiros áudio, imagens ou vídeos à mensagem.
Quando o destinatário tiver sido indicado, selecione Opções - Enviar, para
enviar a mensagem.
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Caixa de entrada
A caixa de entrada permite-lhe aceder às mensagens SMS e MMS que recebeu.
Para abrir as mensagens, selecione a mensagem e prima o botão principal.
Na lista de mensagens, prima a tecla OK para ler a mensagem selecionada ou
prima a tecla de função esquerda [Opções] para abrir o seguinte menu:
Ler: lê a mensagem selecionada.
Responder por SMS: responde por SMS diretamente ao remetente da mensagem.
Responder por MMS: responde por MMS diretamente ao remetente da mensagem.
Telefonar para o remetente: marca o número do remetente.
Transferir: transfere a mensagem selecionada para outro número.
Eliminar: elimina a mensagem selecionada.
Eliminar todas: elimina todas as mensagens da caixa de entrada.
Registar no diretório: regista o número de um remetente no diretório.

4.3. DIRETÓRIO
Os dados de contacto (nome e número de telefone) são registados no diretório.
Pode registar informações como o nome e o número de telefone.
Adicionar um contacto
• No ecrã de início, prima a tecla de função direita [Nomes] ou selecione
Diretório no menu principal.
• Selecione a opção Adicionar um novo contacto.
• Selecione Para o cartão SIM ou Para o telemóvel.
• Insira as informações do contacto (nome e número).
• Selecione Opções - Registar para copiar o novo contacto.
Opções de contactos
Apresentar: apresenta o contacto selecionado.
Enviar uma mensagem de texto: envia uma SMS ao contacto selecionado.
Enviar uma mensagem multimédia: envia uma SMS ao contacto selecionado.
Telefonar: telefona para o contacto selecionado.
Alterar: altera as informações do contacto selecionado.
Eliminar: elimina o contacto selecionado.
Copiar: copia o contacto selecionado no cartão SIM ou no telemóvel.
Definições do diretório
Estado da memória: consulte a capacidade da memória utilizada do diretório no
cartão SIM e telemóvel. A capacidade do cartão SIM depende dos cartões.
Copiar os contactos: os contactos podem ser copiados da memória do cartão SIM
para a do telemóvel e vice-versa.
Mover os contactos: os contactos podem ser movidos da memória do cartão SIM
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para a do telemóvel e vice-versa.
Eliminar todos os contactos: selecione esta opção para eliminar os contactos do
cartão SIM ou da memória do telemóvel.

5. CHAMADAS
•
•

Todas as chamadas atendidas, feitas ou não atendidas, assim como a hora
dessas chamadas, são registadas no registo de chamadas do telemóvel.
Aceda ao registo de chamadas no modo de espera premindo a tecla verde
ou o Registo de chamadas no menu principal.

Quando aceder ao menu, estarão disponíveis os seguintes menus:
•
•
•
•

Chamadas feitas.
Chamadas não atendidas.
Chamadas atendidas.
Apagar o registo de chamadas

Chamadas atendidas, feitas e não atendidas
Pode aplicar as seguintes ações aos registos de chamadas atendidas, feitas e não
atendidas:
• Tecla de chamada: faz uma chamada para o número ou contacto
selecionado.
• Botão central [OK]: apresenta as informações do histórico da chamada
realçada.
• Tecla de função esquerda: abre o menu Opções como indicado abaixo.
Apresentar: apresenta as informações do histórico da chamada atual.
Marcar: telefona para o histórico da chamada atual.
Enviar uma mensagem de texto: envia uma SMS para o número selecionado.
Copiar no diretório: regista o número como contacto no diretório.
Eliminar: elimina o histórico da chamada atual.
Apagar o registo de chamadas: elimina uma ou várias chamadas atendidas, feitas
e não atendidas ou elimina todas as chamadas.

DEFINIÇÃO DAS CHAMADAS
• Modo de espera
Pode escolher ativar, desativar ou solicitar a confirmação desta função.
Se for ativada, receberá um alerta se, durante uma conversação, receber uma
nova chamada de entrada.
• Transferência de uma chamada
Esta função permite transferir as chamadas para o correio de voz ou para qualquer
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outro telemóvel que tiver indicado. Deve ser oferecida pela sua operadora.
• Restrição de uma chamada
Podem ser definidas restrições de chamadas para as chamadas de entrada e
saída.
Esta função deve ser oferecida pela sua operadora. Para mais informações,
contacte a sua operadora.
• Definições avançadas
Lembrete automático
Pode ativar ou desativar esta função. Quando esta função for ativada, o telemóvel
marca automaticamente o número até dez vezes se o destinatário não atender a
chamada.
Lembrete da hora de chamada
Quando esta função for definida, o telemóvel emite um sinal sonoro para além de
uma duração selecionada, de preferência após um determinado número de
segundos, ou pode escolher uma duração específica.
Modo de atendimento
Todas as teclas: quando for ativado, este modo permite atender chamadas com
qualquer tecla, exceto com a tecla de função direita ou a tecla de fim de
chamada.
Atendimento automático através do auricular: quando for ativado, o telemóvel é
desligado automaticamente se um auricular estiver ligado.
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6. CONFIGURAÇÕES
6.1. DEFINIÇÕES DO TELEMÓVEL
• Data e hora
Definir a cidade: pode escolher a cidade de residência para definir o fuso horário.
Definir a hora a e data: pode definir a data e a hora do telemóvel. O telemóvel
permite definir um intervalo de datas para o calendário desde 2000 até 2030.
Definir o formato: pode definir o formato de apresentação da data e da hora.
• Planeamento de energia ON/OFF
Pode determinar a hora em que o telemóvel é ligado e desligado.
• Idioma
Pode escolher o idioma de apresentação dos menus do telemóvel.
• APRESENTAR
Fundo de ecrã, imagem apresentada no fundo de ecrã no modo de espera.
Pode escolher entre os fundos de ecrã predefinidos ou a galeria de imagens do
telemóvel ou do cartão de memória.
Bloquear automaticamente o ecrã
Pode definir uma duração do modo de espera antes do bloqueio automático do
ecrã. Quando o ecrã estiver bloqueado, prima ao mesmo tempo a tecla de função
esquerda e a tecla * para desbloquear.
Apresentar a data e hora: pode definir a duração de apresentação antes de o
ecrã ficar no modo de espera.
• Lista negra
Pode recusar os números de chamada do seu diretório.
• Chave especializada
Pode alterar os atalhos das teclas de navegação ativas quando o ecrã estiver no
modo de espera.
• Modo de avião
Alterne entre o modo normal e o modo de avião. No modo de avião, todas as
funções ligadas à rede e aos dados são limitadas.
• Outras configurações
A luz da retroiluminação pode ser definida neste menu.
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6.2. DEFINIÇÕES DA REDE
Configure as definições relativas à rede como a seleção da rede ou a utilização do
GPRS.
A seleção pode ser realizada manual ou automaticamente para determinar a rede
utilizada.

6.3. DEFINIÇÕES DE SEGURANÇA
• Bloquear o cartão SIM
Pode definir e ativar o código PIN e o código PIN2.
Tenha em conta que se introduzir três vezes o PIN incorreto, o cartão SIM será
bloqueado automaticamente e será necessário um código PUK para o
desbloquear. Para mais informações sobre os códigos PUK contacte a sua
operadora.
Bloquear através do código PIN
Neste menu pode definir ou desativar o código PIN. Quando esta função for
ativada, deverá introduzir o código PIN sempre que utilizar o telemóvel.
Alterar o código PIN
Pode alterar o código PIN atual se este já estiver ativado. Em primeiro lugar,
introduza duas vezes o antigo código PIN e em seguida, insira o novo código.
Alterar o código PIN2
O código PIN2 permite aceder a funções específicas (como definir um determinado
número, faturação de chamadas, etc.).
Se introduzir três vezes o código PIN2 incorreto, será necessário um código PUK2
para o desbloquear.
• Segurança do telemóvel
Um código de bloqueio do telemóvel pode ser definido para evitar a utilização não
autorizada do seu telemóvel.
Bloquear o telemóvel
Neste menu pode ativar ou desativar o código do telemóvel. Para tal, introduza o
código. O código predefinido é 0000.
Quando esta função for ativada, deverá introduzir este código sempre que utilizar o
telemóvel.
Alterar o código
Pode alterar o código do telemóvel. Em primeiro lugar, introduza o código antigo e
em seguida, insira duas vezes o novo código para confirmar.

16

6.4. CONECTIVIDADE
•

Bluetooth

Pode transferir dados, como imagens e vídeos, para outros dispositivos ligados a
Bluetooth. Procure os dispositivos e transfira ou aceite a transferência de dados. Os
dados recebidos são registados automaticamente no telemóvel.
Opções Bluetooth
Ativar: ative e desative o Bluetooth.
Visibilidade: quando o telemóvel estiver visível, os outros dispositivos Bluetooth
podem detetá-lo. Se o desativar, os outros dispositivos Bluetooth não o podem
detetar.
O meu dispositivo: selecione um novo dispositivo e procure os dispositivos Bluetooth
ao alcance do sinal. Quando os dispositivos Bluetooth forem detetados, pode
selecionar o dispositivo ao qual pretende ligar-se.
O meu nome: altere o nome do seu dispositivo Bluetooth através do qual os outros
utilizadores poderão identificar o seu telemóvel.
• Conta de dados
As contas MMS foram pré-configuradas.
Pode alterar e eliminar manualmente estas contas ou adicionar novas contas.

6.5. REPOR AS DEFINIÇÕES DE FÁBRICA
Esta função permite repor as definições originais do telemóvel. O código do
telemóvel é necessário para realizar esta operação.
O código predefinido é 0000.

7. PERFIS
Este telemóvel tem quatro perfis: Geral, Silencioso, Reunião e Exterior. Estes perfis
permitem adaptar as definições do telemóvel de acordo com os diferentes
ambientes graças aos diferentes toques e alertas. Estes perfis podem ser
personalizados consoante as suas necessidades.

8. MULTIMÉDIA
8.1. Câmara
Este telemóvel está equipado com uma câmara. Pode registar as fotografias na
memória do telemóvel ou no cartão de memória pré-inserido.
•
•

No menu Multimédia, selecione a câmara para iniciar a exposição.
Prima a tecla OK para tirar uma fotografia, a tecla de função direita para
voltar ao ecrã anterior e a tecla de função esquerda para iniciar o menu
Opções:
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Opções da câmara
Fotografias: inicie o visualizador de imagens.
Definições da câmara: altere as definições como o estabilizador ou a temporização.
Definições da imagem: altere a qualidade e o tamanho das imagens.
Balanço de brancos: defina os efeitos das imagens.
Modo de cena: escolha o modo automático ou o modo de noite.
Armazenamento: escolha a localização do armazenamento predefinido das
fotografias, na memória do telemóvel ou no cartão de memória.
Repor as definições originais: reponha as configurações predefinidas da câmara.

8.2. GALERIA
Esta função permite visualizar as fotografias registadas no telemóvel ou no cartão
de memória. Prima a tecla OK para tirar uma fotografia ou a tecla de função
esquerda para abrir o menu Opções:
Apresentar: abre a fotografia selecionada.
Enviar: envia fotografias por MMS ou Bluetooth.
Utilizar como: utiliza a fotografia como fundo de ecrã no modo de ecrã de espera.
Dar outro nome: altera o nome da fotografia selecionada.
Eliminar: elimina as fotografias selecionadas.
Armazenamento: define o telemóvel ou o cartão de memória como visualizador
predefinido.
Informações sobre as imagens: apresenta as informações sobre a fotografia.

8.3. LEITOR DE VÍDEO
Esta função permite ler os ficheiros de vídeo armazenados na memória do
telemóvel ou no cartão de memória que foi inserido.
Este leitor suporta vídeos no formato .3gp, .mp4 e .avi.
No menu Multimédia, selecione o leitor de vídeo na lista e em seguida, prima a
tecla de função esquerda para abrir o menu Opções:
Ler: lê o ficheiro de vídeo selecionado.
Enviar: envia os vídeos por MMS ou Bluetooth.
Dar outro nome: altera o nome do vídeo selecionado.
Eliminar: elimina o vídeo selecionado.
Armazenamento: apresenta por defeito os vídeos armazenados na memória do
telemóvel ou no cartão de memória.
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8.4. LEITOR DE ÁUDIO
Esta função permite ler os ficheiros de áudio armazenados na memória do
telemóvel ou no cartão de memória.

8.5. RÁDIO FM
Pode utilizar o telemóvel para ouvir rádio FM depois de ligar um auscultador
compatível. Prima a tecla situada na parte lateral para ajustar o volume.
•
•
•
•
•

Assegure-se de que o auscultador está devidamente ligado.
Inicie o Rádio FM no menu Multimédia.
Prima o botão principal para ligar e desligar o rádio.
As teclas de navegação Para cima/Para baixo permitem percorrer
manualmente as frequências das estações de rádio.
As teclas de navegação Esquerda/Direita permitem percorrer manualmente
as frequências das estações de rádio.

Menu Opções do rádio
Lista das estações: pode registar os nomes e as frequências das estações de rádio.
No modo rádio FM, selecione uma frequência específica premindo a tecla
correspondente.
Introdução manual: pode introduzir manualmente as frequências.
Pesquisa automática: pesquise automaticamente e registe as frequências
encontradas.

9. FERRAMENTAS
9.1. CALENDÁRIO
O calendário pode ser utilizado para verificar a dada do dia. O menu pode ser
acedido em Organizar.
Opções do calendário
Ir à data: vai diretamente à data selecionada.
Ir a hoje: data das informações do calendário que corresponde à pesquisa
introduzida.
Apresentar por semana: define a apresentação do calendário por semana.
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9.2. ALARME
Os alarmes podem ser programados para uma determinada hora. O menu pode
ser acedido em Organizar. Siga as seguintes instruções para adicionar um novo
alarme:
•
•
•
•
•

Inicie a função Despertador no menu Ferramentas.
Selecione um alarme e em seguida, Alterar.
No menu de Estado, selecione ON.
Escolha a hora do alarme e o número de repetições.
Selecione Opções - Registar. O alarme é programado.

Quando um alarme estiver ativo, é apresentado um sino na parte superior do ecrã
de espera e o alarme pode ser verificado na lista.

9.3. CALCULADORA
A calculadora permite realizar operações aritméticas básicas que incluem adição,
subtração, multiplicação e divisão.
As teclas de navegação correspondem às operações aritméticas apresentadas no
ecrã da calculadora.
Tecla de navegação Esquerda: multiplicação.
Tecla de navegação Direita: divisão.
Tecla de navegação Para cima: adição.
Tecla de navegação Para baixo: subtração.
Tecla central: igual.

9.4. LANTERNA
A lanterna pode ser ativada a partir de um atalho que é acessível no modo de
espera.
•

No modo de espera, prima o botão principal e mantenha-o premido para
ligar e desligar a lanterna.

*É acessível através de um ícone independente no menu para que possa ativá-la
facilmente.

9.5. ATALHOS
Pode criar atalhos na lista para as funções que são utilizadas com frequência.

9.6. SERVIÇOS
Prima a tecla de função esquerda para aceder à interface do menu das funções
de navegação. Escolha a operadora e prima a tecla de função esquerda para
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aceder ao interface do menu de serviços. Se o seu cartão SIM e a sua operadora
oferecerem o serviço, pode acedê-lo no telemóvel. Para mais informações
contacte a sua operadora.

10. GESTOR DE FICHEIROS
Os ficheiros registados no telemóvel ou no cartão de memória podem ser lidos e
utilizados no telemóvel.
Opções do Gestor de ficheiros
-

Abrir: abre o ficheiro ou a pasta.

-

Nova pasta: cria uma nova pasta para registar os ficheiros.

-

Dar outro nome: dá outro nome ao ficheiro ou à pasta selecionada.

-

Eliminar: elimina o ficheiro ou a pasta selecionada.

-

Utilizar como: se se tratar de um ficheiro de áudio, pode ser definido como
toque das chamadas de entrada. Se for um ficheiro de imagem, pode ser
definido como fundo de ecrã.

-

Organizar por: organiza por nome, hora, tamanho, tipo ou nenhum.

-

Enviar: o ficheiro selecionado é enviado por MMS ou Bluetooth.

-

Copiar: copia o ficheiro selecionado para outras pastas.

-

Mover: move o ficheiro selecionado para outras pastas.

-

Informações: apresenta as informações relacionadas com o ficheiro
selecionado.
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