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1. Segurança e precauções

Por favor leia com atenção estas informações. O
incumprimento destas normas poderá ser perigoso e/ou
ilegal.
Desligue o seu equipamento perto de zonas
com gases químicos, gasolineiras e noutros
locais que contenham objetos explosivos.

Mantenha o equipamento fora do alcance das
crianças.

Enquanto
dispositivo

conduz,
mãos

por

favor
livres

utilize

um

(comprado
9

separadamente) para garantir a sua segurança. Por favor
pare o carro para efetuar alguma chamada.

Desligue sempre o seu equipamento quando
embarcar num avião e não o ligue durante o
voo.

Tenha especial cuidado quando utilizar o
equipamento perto de determinados aparelhos,
tais como pacemakers, aparelhos auditivos e
outro material médico, pois o seu equipamento
poderá interferir com o seu funcionamento.

Não há garantia alguma para acessórios ou
10

componentes que não sejam originais da marca.

Nunca experimente desmontar o seu
equipamento. Deverá contatar o seu
fornecedor em caso de algum problema
com o mesmo.

Nunca carregue o seu equipamento sem a
bateria inserida.

Carregue o seu equipamento em sítio bem
ventilado e mantenha-o sempre afastado de
artigos inflamáveis ou altamente explosivos.
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De forma a evitar desmagnetização, por favor
mantenha o seu equipamento longe de
materiais magnéticos, tais como discos ou
cartões de crédito.

Mantenha o equipamento longe de líquidos. Se
ocorrer imersão ou erosão deverá retirar a
bateria e contatar o seu fornecedor.

Evite usar o seu equipamento em ambientes
muito quentes ou muito frios. Nunca deixe o seu
equipamento exposto diretamente sob luz do sol,
ou em locais húmidos ou poeirentos.

12

Não utilize qualquer líquido ou um pano húmido
com detergentes fortes para limpar o aparelho.
Carregar a bateria
O seu telemóvel vem equipado com uma bateria
recarregável. O perfeito funcionamento da nova bateria é
conseguido depois de dois ou três ciclos de carregamento.
A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de
vezes, mas eventualmente irá ficar desgastada. Utilize
apenas baterias aprovadas e recarregue a sua bateria
apenas com carregadores aprovados e compatíveis com o
seu equipamento.
Se substituir a bateria e esta estiver a ser
utilizada pela primeira vez, ou se a bateria não estiver em
uso já há algum tempo deverá conectar o carregador,
desligá-lo e tornar a ligar para recomeçar a carregar a
bateria.
Desligue o carregador da ficha elétrica e do
13

equipamento quando não estiver em uso. Não deixe uma
bateria completamente carregada ligada ao carregador,
uma vez que encurta a sua duração. Se não for utilizada,
uma bateria completamente carregada irá perdendo a
carga gradualmente ao longo do tempo.
Se
descarregada

a

bateria

poderá

estiver

completamente

demorar alguns minutos até

aparecer no ecrã o indicador de bateria em carga.
Utilize a bateria apenas para a sua finalidade.
Nunca utilize um carregador ou uma bateria que esteja
danificada.
Cuidado para não provocar um curto-circuito na
bateria. Estes acidentes poderão ocorrer quando um
objeto metálico, tal como uma moeda, um clip ou uma
caneta cause uma conexão direta entre o terminal positivo
(+) e o negativo (-) da bateria. Estas situações poderão
acontecer quando transporte a bateria na sua carteira ou
mala. Estes curto-circuitos irão danificar a bateria e os
objetos conectados.
Deixar a bateria em locais muito quentes ou muito
14

frios, tais como um carro fechado num dia de verão, irá
reduzir a capacidade e a durabilidade da bateria. Tente
sempre manter a sua bateria numa temperatura entre os
15ºC e os 25ºC (59ºF e 77ºF). Um equipamento que tenha
a bateria muito quente ou muito fria poderá não funcionar
temporariamente,

mesmo

que

a

bateria

esteja

completamente carregada. O desempenho da bateria é
particularmente limitado em temperaturas muito abaixo
de zero.
Não atire a bateria no fogo pois poderá explodir.
As baterias também explodem se danificadas. Deposite as
baterias em locais recomendados e autorizados. Por favor
recicle sempre que possível. Não deite fora as baterias
como sendo lixo comum.
Nota: A durabilidade de uma bateria varia de acordo com
o modo de operação, definições de rede e definições de
chamadas.
Nota:
1. Quando o equipamento fica sem bateria, recomenda-se
15

que efetue o carregamento o mais breve possível.
2. De forma a garantir a sua segurança, por favor não
troque qualquer componente, acessório ou mesmo até a
tampa de bateria sozinho.
3. Sugerimos que utilize apenas a bateria original que é
fornecida com o equipamento pela nossa empresa, de
forma a evitar qualquer dano ao seu equipamento.
4. A temperatura ideal para carregar o seu equipamento é
entre 0ºC e os 40ºC. Não carregue a bateria em
temperaturas muito elevadas ou muito baixas.
5. Não utilize o equipamento durante o período de carga.
Mantenha o equipamento longe do carregador antes de o
utilizar.
6. Por favor não deixe o seu equipamento a carregar
durante muito tempo. Retire o carregador assim que a
bateria esteja completamente carregada.
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Informações de segurança
O equipamento e os seus acessórios têm componentes
pequenos. Mantenha-os longe do alcance das crianças.
Ambiente de utilização
Lembre-se sempre de seguir todas as normas que sejam
aplicadas no que pretende fazer. Desligue sempre o
equipamento em locais cujo uso é proibido, ou que poderá
efetuar qualquer interferência ou dano. Utilize apenas o
equipamento na sua posição normal.
Este equipamento rege-se pelas diretrizes sobre radiação
quando em uso normal, em contacto com a orelha ou
quando em uso a pelo menos 2.2 cm do seu corpo. Se o
equipamento estiver perto do seu corpo dentro de uma
bolsa ou num suporte, deverá ter atenção que não deverão
conter qualquer tipo de metal, e que deverá estar
distanciado conforme descrito acima.
Tenha a certeza que as instruções da distância são seguidas
até a transferência estar completa.
Componentes do equipamento são magnéticos. Este
equipamento atrai objetos metálicos. Não mantenha o seu
17

cartão multibanco ou outro dispositivo magnético perto do
equipamento, pois poderá perder toda a informação
armazenada.
Unidades Médicas
O uso de equipamentos que transmitem sinais de rádio,
por exemplo os telemóveis, poderá interferir com
aparelhos médicos. Consulte o seu médico ou o fabricante
para determinar qual a melhor proteção contra sinais de
rádio externos. Se verificar que em unidades hospitalares
existem avisos para que desligue o seu telemóvel, deverá
agir em conformidade. Uma vez que nesses centros são
usados equipamentos que poderão ser muito sensíveis.
Pacemaker
Os fabricantes de pacemakers recomendam pelo menos
uma distância de 15 cm entre o telemóvel e o pacemaker
de

forma

a

evitar

qualquer

interferência.

Estas

recomendações estão de acordo com a pesquisa
independente e recomendações da Wireless Technology
Research. Pessoas que tenham pacemaker deverão:
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Manter o telemóvel a uma distância de 15 cm do

-

pacemaker.
Nunca transportar o equipamento no bolso junto

-

ao peito.
Utilizar o equipamento na orelha contrária ao

-

pacemaker de forma a reduzir as interferências.
Se suspeitar de qualquer interferência, por favor desligue o
equipamento e mantenha-o a uma distância maior.
Aparelhos auditivos
Alguns aparelhos sem fios poderão causar interferências
com o seu aparelho auditivo. Contacte o seu fornecedor
em caso de interferência.
Veículos
Sinais de rádio poderão afetar alguns sistemas no motor do
seu

veículo

(por

exemplo,

injeção

eletrónica

de

combustível, travões ABS, controle de cruzeiro automático,
sistema de airbags) que poderão estar instalados
incorretamente ou estarem indevidamente protegidos.
Contacte o fabricante ou o seu representante para mais
informações sobre o seu veículo ou sobre equipamento
19

adicional.
Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis ou
explosivos junto com o seu equipamento ou com qualquer
outro acessório. Para equipamentos equipados com
airbags por favor lembre-se que quando o airbag é
acionado enche-se com ar com uma força considerável.
Não coloque objetos, incluindo equipamento rádio fixo ou
portátil na área do airbag. Lesões sérias poderão ser
causadas por um telemóvel quando um airbag abre e se
enche de ar.
O uso do equipamento é completamente proibido durante
voo. Desligue sempre o seu equipamento quando
embarcar no avião. O uso de equipamentos de
comunicação dentro de um avião poderá provocar
interferências, e colocar em risco a segurança de todos.
Poderá mesmo ser ilegal.
Áreas com risco de explosões
Desligue sempre o seu equipamento em locais em risco de
explosão e siga sempre os sinais e instruções desses locais.
O risco de explosão existe em locais que normalmente nos
20

seja

pedido

que

se

desligue

as

viaturas

para

permanecermos em segurança. Dentro destas áreas
qualquer faísca poderá causar uma explosão ou um
incêndio que poderão levar a danos pessoais graves e até
mesmo à morte.
Desligue o seu equipamento em postos de abastecimento,
por exemplo perto de bombas de gasolina e/ou garagens.
Siga as restrições que estão em vigor sobre o uso de
equipamento de rádio perto de locais onde o combustível
é armazenado e vendido, fábricas químicas e locais onde
detonação estiver em curso.
Áreas que estejam em risco eminente de explosão estão
por norma – mas nem sempre – visivelmente identificadas.
Isto também se aplica ao transporte ou armazenamento de
químicos; veículos que usem combustível líquido (tais
como propano ou butano); e também em áreas que
contenham químicos ou partículas, tais como grãos,
poeiras ou pó de metal.
Chamadas de emergência
Importante!
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Equipamentos tais como este, usam sinais de rádio, rede
de operador e funções previamente definidas pelo
utilizador. Isto significa que a conexão em todas as
circunstâncias não é garantida.
Por isso nunca confie somente no seu equipamento para
efetuar chamadas importantes tais como emergências
médicas.
Informações de certificação (SAR)
Este

modelo

está

de

acordo

com

as

diretrizes

internacionais no que diz respeito à exposição a ondas de
rádio. O seu equipamento móvel é um emissor e um
recetor de frequências de rádio. E está desenhado para
não exceder os limites de exposição a ondas de rádio
recomendados pelas diretrizes internacionais.
Essas diretrizes foram desenvolvidas por uma organização
científica independente ICNIRP e inclui as medidas de
segurança que garantem a proteção de todos, não
interessando a idade ou estado de saúde.
Estas diretrizes utilizam uma unidade de medida conhecida
22

como SAR (Specific Absorption Rate – Taxa de Absorção
Específica). O limite SAR da ICNIRP para equipamentos
móveis utilizados pelo público em geral é de 2.0W/kg.
Como o SAR é medido utilizando a potência máxima do
dispositivo de transmissão, o SAR real do dispositivo
durante a operação é geralmente abaixo do nível acima
indicado.
Isto é devido a alterações automáticas no nível de potência
do dispositivo para garantir que seja usado somente o nível
mínimo requerido para alcançar a rede.
Enquanto existem vários níveis de SAR em diferentes
telemóveis, todos deverão estar de acordo com as
regulamentações governamentais para exposição segura.
A Organização Mundial de Saúde declarou que as atuais
informações científicas não indicam a necessidade de
precaução especial para o uso de equipamentos móveis.
De forma a reduzir a exposição da pessoa, deverá reduzir
na duração das chamadas e utilizar o auricular de forma a
manter o equipamento o mais afastado possível da cabeça
e do corpo.
23

2. O seu equipamento

2.1 Teclado e componentes
Teclas
1 、 Atalho
favoritos

Descrição
números

Poderá definir números de
acesso rápido.
24

2、Tecla Esquerda / Tecla

Pressione para abrir o menu.

de Menu
3、Tecla Direita

Pressione para aceder à lista
telefónica.

4 、 Tecla de atender

Marque um número e efetue a

(verde)

chamada.
Em modo inativo carregue e
visualizará as últimas chamadas
efetuadas.
Tem o menu e a função de
confirmação.

5 、 Tecla de desligar

Acaba ou rejeita uma chamada.

(vermelha)

Pressionada

continuamente

desliga e liga o equipamento.
Pressione para sair para o ecrã
principal.
6、Teclas Cima e Baixo

Pressione

para

escolher

o

menu. No ecrã principal: usa a
tecla Cima para aceder aos
Atalhos e a tecla Baixo para
25

aceder às Mensagens.
7、Teclado numérico

Em modo inativo pressione
para introduzir os números;
Pressione continuamente de
2-9 para marcação rápida.
No editor de texto, pressione
para introduzir números ou as
palavras pretendidas.

8、Tecla *

Em modo inativo pressione
para introduzir “*”/ “+” /
“P”/“W”.
No editor de texto, pressione
para introduzir símbolos.

9、Tecla #

Em

modo

pressionada
poderá

inativo,

quando

continuamente

alterar

perfis

de

utilizador.
No editor de texto, pressione a
tecla para alterar o método de
26

introdução.
10、Teclas de Volume

Pressione

para

ajustar

o

volume.
11、Tecla de Lanterna

Pressione para ligar ou desligar
a lanterna.

12、Tecla SOS

Pressione duas vezes seguidas
para

fazer

chamada

de

emergência.

2.2 Ícones de ecrã

Indicador de captação de rede. Quantas mais barras
indicar mais forte é o sinal de rede.
Alarme
Indicador de bateria
Modo Auricular
27

Chamadas não atendidas
Nova SMS
Nova MMS
Toque
Toque ligado
Apenas a vibrar
Vibrar e depois tocar
Vibração e toque
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3. Iniciar
3.1 Inserir o cartão SIM e bateria
Para saber quais os serviços disponíveis no seu cartão
SIM, contacte o seu operador.

Avisos: Mantenha os cartões SIM fora do alcance das
crianças;
Por favor não toque na zona metálica do
cartão de forma a não perder as informações guardadas no
cartão. Mantenha o cartão longe de componentes elétricos
e magnéticos.
Retirar a bateria
Pressione continuamente a tecla vermelha de forma a
desligar o equipamento.
1.

Insira ou retire a tampa de bateria.

2.

Retire a bateria: vire o equipamento e retire a bateria
levantando a mesma.

Inserir o cartão SIM
29

Coloque o cartão

cuidadosamente na ranhura

específica, empurrando-o até não se mexer mais.
O reconhecimento de idioma do cartão poderá ser
automático.
3.2 Carregar a bateria
Utilize apenas carregadores originais ou compatíveis
autorizados pela marca.
Insira o conector do carregador no conector de carga
do equipamento, que se encontra na lateral direita.
Quando começar a carregar, o sinal de carga na parte
superior direita do ecrã irá começar a mexer. A bateria
está completamente carregada quando essas barras ficam
cheias e param de mexer.

3.3 Ligar / desligar
Pressione continuamente a tecla vermelha para ligar.
30

Pressione continuamente a tecla vermelha novamente
para desligar.
3.4 Usar o auricular
Insira o conector do auricular no conector que se
encontra na lateral direita do telemóvel.
4. Estrutura do menu
Menu principal

Menu

Sub-menu

secundário

secundário

Definições de SOS
Lista Telefónica

Adicionar
contacto

novo

Adicionar

novo

contacto
Grupos
Definições da lista
telefónica
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Mensagens

Escrever
mensagem
Recebidas

/

Caixa de entrada
Rascunhos
Caixa de saída
Enviadas
Eliminar
mensagem
MMS
[Mensagem

de

difusão]
Modelos
Definições

de

mensagem
Centro
chamadas

de

Registo

de

chamadas
Definições

de

chamadas
Multimédia

Rádio FM
32

Leitor de áudio
Câmara
Visualizador

de

imagens
Gravador

de

vídeo
Leitor de vídeo
Gravador de som
Perfis
utilizador

do

Geral
Silencioso
Reunião
Exterior
Auricular
Bluetooth

Definições

Modo Avião

Desligado
Ligado

Definições
telefone

do

Hora e data
Programar
ligar/desligar
33

Idioma
Luz de fundo do
ecrã LCD
Definições

do

ecrã:
Papel de fundo
Protecção de ecrã
Animação ao ligar
Animação

ao

desligar
Estilo do menu
Mostrar hora e
data
Definições

de

rede

Definições

de

rede SIM
Ligação GPRS

Definições
Segurança

de

Definições de
segurança SIM
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Bloquear

o

telemóvel
Alterar
palavra-passe
Aplicações

Calculadora
Calendário
Alarme
Tarefas
Relógio Mundial
Cronómetro
Jogos
Gestor

de

ficheiros
Conectividade

Bluetooth
Serviços

de

Internet
Conta de dados
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5. Funções básicas
5.1 Adicionar novo contacto
1)

No modo inativo, introduza o número e
pressione de seguida a tecla esquerda para
escolher guardar no SIM ou no telefone;

2)

Preencha os campos que pretende e selecione
Guardar.

5.2 Fazer uma chamada
1) No modo inativo, introduza o indicativo e o número, e
pressione a tecla verde para fazer a chamada.
Aviso: Pressione a tecla Direita para apagar um
dígito,
apagará

quando
por

pressionada

completo

toda

continuamente
a

informação

introduzida.
2) Para fazer uma chamada a partir da Lista Telefónica,
procure o contacto pretendido ou insira as primeiras letras
36

do nome. Para efetuar a chamada pressione a tecla verde.
5.3 Atender ou Rejeitar uma chamada
5.3.1 Atender uma chamada
Para atender uma chamada pressione a tecla verde.
5.3.2 Rejeitar uma chamada
Pressione a tecla vermelha para rejeitar a chamada.
5.3.3 Finalizar uma chamada
Pressione a tecla vermelha para finalizar uma
chamada.
6. Teclas de atalho
6.1 Tecla de atalho da Lanterna
Pressione a tecla (na lateral direita do telemóvel) para
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ligar/desligar a Lanterna.
6.2 Tecla de atalho SOS
Pressione a tecla SOS duas vezes seguidas para
efetuar chamada para o número pré-definido. Se ainda não
tiver definido nenhum número pode definir:
Alertas de emergência: Poderá ligar ou desligar.
Chamada em espera: Poderá definir 1 segundo/3
segundos/5

segundos/10

segundos. Por exemplo: para
escolher “1 segundo” selecione
a opção e clique na tecla Menu
(ou da Esquerda) para guardar.
Número SOS: Poderá definir qual o número pretendido.
SMS SOS: Poderá ligar ou desligar. Se Activar ao carregar na
tecla SOS irá enviar uma mensagem pré-definida para o
número pretendido.
Conteúdo SOS: Poderá alterar a mensagem SOS que irá
enviar.
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6.3 Números favoritos
Poderá definir números favoritos, para tal selecione a
tecla Menu e depois Lista telefónica. Seleccione um
contacto e nas Opções selecione "Teclas directas”.
Editar: Poderá editar o número definido.
Remover: Poderá eliminar um número definido como
favorito.
7. Lista telefónica
Poderá guardar os seus contactos no cartão SIM ou no
telemóvel.
7.1 Adicionar novo contacto
Tem ao seu dispor 3 formas de adicionar um novo
contacto:
1: Introduzir diretamente
1)

Em modo inativo, introduza o número, pressione
Guardar e selecione se pretende guardar no
39

cartão SIM ou no telemóvel e pressione OK.
2)

Preencha os campos que pretende, e selecione
Guardar.

2: Lista telefónica  Adicionar novo contacto
Veja acima.
3: Do registo de chamadas
No registo de chamadas selecione o número 
Opções  Guardar na Lista telefónica  Para cartão SIM
ou Para telemóvel.
7.2 Grupos
Poderá Adicionar um novo grupo e editar o
mesmo, com Nome e Toque.
7.3 Definições da lista telefónica
Poderá definir Memória preferida, Marcação rápida,
O meu número, Números extra, Estado da memória,
Copiar contactos, Mover contactos, Eliminar todos os
contactos.
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Memória preferida：Poderá definir onde quer
guardar os seus contactos preferencialmente.



Marcação rápida ： Poderá definir e editar
números de marcação rápida.



O meu número：Poderá editar e enviar o seu
próprio número.



Estado da memória：Poderá visualizar o estado
da memória, quer do cartão SIM, quer do
telefone.



Copiar contactos：Poderá escolher do SIM para o
Telemóvel / do Telemóvel para o SIM.



Mover contactos：Poderá escolher do SIM para o
Telemóvel / do Telemóvel para o SIM.



Eliminar todos os contactos：Poderá escolher
eliminar todos os contactos do SIM ou do
Telemóvel.

7.4 Selecionar
Poderá escolher um registo, selecionar Opções
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para: Ver, Enviar SMS, Enviar MMS, Marcar, Editar,
Eliminar, Copiar, Mover, Enviar contacto, Adicionar à
lista de rejeição, Marcar vários, Grupos, Definições
da lista telefónica, Teclas directas.


Ver: Poderá visualizar detalhes do contacto, o
nome e o número.



Enviar SMS: Poderá editar e enviar mensagem
escrita para o contacto seleccionado.



Enviar MMS: Poderá editar e enviar mensagem
multimédia para o contacto seleccionado.



Marcar: Poderá efetuar uma chamada para o
contacto.



Editar: Poderá editar o registo.



Eliminar: Poderá escolher eliminar o registo.



Copiar: Poderá efetuar uma cópia do registo no
telemóvel / no SIM / ou num ficheiro.



Mover: Poderá alterar onde se encontra
guardado o registo, do SIM para o telemóvel / do
telemóvel para o SIM.
42



Enviar

contacto:

Poderá

escolher

enviar

contacto por SMS, MMS, ou via Bluetooth.


Adicionar à lista negra: Poderá definir um
contacto para a lista de rejeição.



Marcar

vários:

Poderá

selecionar

vários

contactos ao mesmo tempo.


Grupos: Pode alterar grupo de determinado
contacto.



Definições da lista telefónica: Ver acima 7.3.

8. Mensagens
Com o seu equipamento poderá enviar e receber SMS
e MMS. Estas funções são responsabilidade do seu
operador, por favor contacte o seu operador antes de
utilizar as mesmas.
As suas mensagens são guardadas no telefone ou no
cartão SIM. Quando um deles estiver cheio começará a
guardar no outro. Quando ambos atingirem a sua
capacidade máxima, o ícone de mensagem aparecerá a
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piscar incessantemente, de forma a alertá-lo para eliminar
algumas das suas mensagens, pois caso não o faça não
conseguirá receber mais nenhuma mensagem nova.
8.1 Criar nova mensagem
Com o seu equipamento é possível editar e enviar
mensagens.
No modo inativo, pressione a tecla Menu e pressione
as teclas Cima ou Baixo  para poder selecionar
[Mensagens  Escrever mensagem].
No modo de edição poderá pressionar a tecla Menu
para abrir as Opções: Enviar para, Método de introdução,
Inserir modelo, Avançadas, Guardar em Rascunhos.
Enviar para
Método de introdução: Poderá definir o método de
introdução.
Inserir modelo: Visualizar os 10 modelos e inserir algum
deles.
Avançadas：


Introduzir objecto: Poderá inserir uma Imagem,
44

uma Animação, uma Música, um Som.


Inserir número: Poderá inserir um contacto da
lista telefónica.



Inserir nome：Poderá introduzir um nome da
lista telefónica.



Formato do texto: Poderá definir o tamanho do
texto, o estilo do texto, alinhamento ou novo
parágrafo.

Guardar em Rascunhos： Poderá escolher guardar em
Rascunhos.
8.2 Recebidas / Caixa de entrada
Todas as mensagens recebidas serão guardadas em
Recebidas, porém poderá editá-las e reencaminhá-las,
entre outras opções.
Selecione Mensagens  Recebidas e pressione a tecla
Esquerda para abrir as seguintes opções:


Responder: Responder à mensagem, usando o
remetente como destinatário.



Chamar remetente
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Reencaminhar: Poderá reencaminhar a mensagem
recebida.



Eliminar: Elimina a mensagem selecionada.



Avançadas：


Utilizar número ： Extrai o número e poderá
utilizá-lo para efetuar uma chamada ou para
guardar na lista telefónica.



Utilizar URL: Extrai a URL (Uniform Resource
Locator) presente na mensagem.



Utilizar USSD ： Use o USSD (Unstructured
Supplementary Service Data) na mensagem.



Mover para o telefone: Para mover a mensagem
para a memória do telefone.



Copiar para o telefone: Para copiar a mensagem
para a memória do telefone.

8.3 Rascunhos
Rascunhos é uma pasta temporária, onde poderá
guardar mensagens em que pretende aguardar o seu
envio.
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 Selecione Mensagens  Rascunhos.
 Enquanto estiver a ler a mensagem, pressione
Opções para selecionar da lista o que
pretende: Enviar, Editar, Eliminar, Avançadas
（Utilizar número, Utilizar URL, Utilizar USSD,
Mover para o telefone, Copiar para o
telefone）

8.4 Caixa de saída
A Caixa de saída é uma pasta temporária de memória
que contem as mensagens que aguardam envio.


Reenviar: Envie a mensagem.



Editar: Edite a mensagem.



Eliminar: Elimina a mensagem atual.



Avançadas: Poderá seleccionar: Utilizar número,
Utilizar URL, Utilizar USSD, Mover para o telefone,
Copiar para o telefone.
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8.5 Mensagens enviadas
Todas as mensagens enviadas ficam guardadas em
“Enviadas”, poderá editar ou reencaminhar as mensagens,
entre outras.
Selecione Mensagens  Enviadas e depois pressione
a tecla Esquerda de forma a abrir as opções:


Reencaminhar:

Reencaminhará

a

mensagem

enviada.


Eliminar: Eliminará a mensagem seleccionada.



Avançadas：


Utilizar número: Extrai o número de forma a
poder efetuar uma chamada ou guardar na lista
telefónica.



Utilizar URL: Usar o URL presente na mensagem.



Guardar objetos: Guardar uma imagem ou um
som que estava na mensagem.



Os ícones

ou

indicam se a mensagem

já foi lida ou ainda se encontra por ler.
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 O ícone

indica quando a SMS está num

formato ilegível ou se encontra incompleta, o
que não permite que seja visualizada.


Mover para o telefone: Mover a mensagem
selecionada para o telefone.



Copiar para o telefone: Copiar a mensagem
selecionada para o telefone.

8.6 Eliminar mensagens
Poderá

eliminar

mensagens

(Mensagens

Recebidas,

Rascunhos, Caixa de saída, Mensagens Enviadas, Todas as
Mensagens).
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8.7 Serviço de mensagens multimédia (MMS)
8.7.1 Criar nova
Em modo inativo, selecione [Menu  Mensagens 
Mensagem multimédia]: o editor MMS aparecerá no ecrã.
Enviar para: Adicione ou altere o destinatário da
mensagem.
Adicionar assunto: Adicione ou altere o assunto da
MMS que pretende enviar.
8.7.2 Recebidas / Caixa de entrada
Todas as MMS recebidas ficam guardadas na pasta
Recebidas, poderá editar e reencaminhar MMS, entre
outras.

 Os ícones

ou

indicam se uma

MMS foi lida ou se ainda continua por ler.

 O ícone

indica que uma mensagem está
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num formato ilegível.
8.7.3 Caixa de saída
A Caixa de saída é uma pasta temporária que guarda
as MMS que estejam a ser enviadas.
8.7.4 Rascunhos
A pasta de Rascunhos é uma pasta temporária que
guarda as MMS que por alguma razão ainda não são para
serem enviadas.
8.7.5 Definições de mensagens multimédia
Poderá Compor, Enviar, Receber, Filtrar, definir Perfil,
verificar Estado da memória.
1 Conta de dados
Selecione as Definições de mensagens
multimédia, depois escolha a conta adequada à sua
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operadora.
Nota: Este serviço está diretamente ligado ao
seu operador de rede. Por favor contacte o
seu operador para definições detalhadas e
para resolução de problemas.
2 Definições comuns


Compor

Selecione as Definições comuns, depois escolha
Compor para poder definir:


Duração do slide: Duração do slide
poderá ser entre 1 e 99 segundos.



Modo de criação: Onde poderá escolher
entre Livre, Aviso ou Restrito.



Assinatura automática: Poderá ativar a
assinatura automática.



Assinatura:

Poderá

personalizar

o

conteúdo da assinatura.


A enviar

Selecione as Definições das Mensagens, depois
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escolha Enviar, onde poderá definir:


Validade: As opções são: Máximo/1
hora/6 horas/12 horas/1 dia/1 semana.



Relatório de entrega: Poderá acionar esta
função de forma a receber um relatório
de estado da mensagem por parte do
operador.



Relatório de leitura: Poderá acionar esta
função de forma a receber uma
notificação da leitura da mensagem por
parte do destinatário, esta notificação é
enviada pelo seu operador.



Prioridade: Poderá escolher a prioridade
da mensagem: Média, Elevada, e Baixa.



Tempo entrega: As opções disponíveis:
Imediata/1 hora mais tarde /12horas
mais tarde/24h mais tarde.



Recuperação
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Rede

doméstica:

As

opções

são:

Imediata/Deferida/Rejeitável.


Roaming



Filtros

Poderá acionar ou não esta função se
pretender ou não receber publicidade.


Anónimo: Poderá Permitir ou Rejeitar.



Publicidade: Poderá Permitir ou
Rejeitar.





Relatório de leitura



Relatório de entrega

Estado da memória
Pode visualizar o estado da memória do telefone e
do cartão de memória.

8.8 Mensagem de difusão
Mensagem de difusão refere-se a mensagens públicas
enviadas pela operadora. Se utilizar mensagens de difusão
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poderá

receber

mensagens

de

diversos

assuntos

diretamente do seu operador, tais como: tempo, táxis,
hospitais, etc. Por favor contacte o seu operador para mais
informações. Quando entrar no menu “Mensagem de
difusão” poderá visualizar 4 opções: “Modo de recepção”,
“Ler mensagem”, “Idioma” e “Definições de canal”.
Nota: Os operadores de rede têm que suportar
“Mensagens de difusão” para que tal função seja possível
no seu equipamento.
8.8.1 Modo de recepção
Selecione Ativar ou Desativar.
8.8.2 Ler mensagem
Poderá ler a mensagem de difusão atual através da
opção “Ler mensagem”. No modo de leitura selecione
eliminar caso pretenda eliminar a mensagem atual.
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8.8.3 Idiomas
Se selecionar todos os idiomas permite-lhe receber
mensagens de difusão em todos os idiomas possíveis.
8.8.4 Definições de canal
8.9 Modelos
Visualize os 10 modelos de SMS disponíveis.
8.10 Definições de mensagens de texto (SMS)
Deverá definir algumas opções antes de enviar um
SMS. Aceda ao menu “Definições de mensagem” 
“Mensagens de texto” para escolher as opções abaixo:
8.10.1 Definições de perfil
Por favor contacte o seu operador de rede para
obter o seu Endereço do Centro de Mensagens
(SMSC). Pode definir Endereço do Centro de
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Mensagens (SMSC), Período de validade, Tipo de
mensagem.
Durante o Período de validade, o centro de
serviço de mensagens curtas irá continuamente
reenviar a mensagem até que a mesma seja recebida.
A mensagem Período de validade é aplicável a todas
as mensagens enviadas. Poderá definir esse período
por: “1 hora”, “6 horas”, “12 horas”, “1 dia”, “3 dias”,“1
Semana” ou “Máximo”. O seu operador deverá
suportar esta função para que a mesma funcione no
seu equipamento. Poderá escolher a melhor opção
através da tecla * ou tecla #. Pressione a tecla de
Menu para guardar.
Tipo de mensagem: Poderá selecionar Texto,
Fax, Página, E-mail, através das teclas * ou #.
Pressione a tecla Menu para guardar.
Nota: Período de validade de mensagem, Fax, Página
e E-mail precisam de ser suportados pelo
operador de rede.
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8.10.2 Servidor de correio de voz
O seu equipamento suporta funções de Serviços. Se o
seu cartão SIM e o seu operador não oferecerem este
serviço, não poderá usar esta função. Para mais
informações por favor contacte o seu operador.
Nota: Neste submenu terá visualização diferente,
mediante o cartão que estiver a utilizar.
8.10.3 Definições comuns
Activar/Desactivar o Relatório de entrega. Se
verificar que está “Activado”, pressione a tecla de Menu
uma vez e sempre que enviar uma mensagem receberá
uma mensagem de estado a confirmar se o recetor a
recebeu ou se houve algum erro. Se porventura desativar
esta função quando enviar uma mensagem não receberá
nenhum relatório de estado da mesma.
Nota: O seu operador de rede terá de suportar esta
função para que a mesma esteja disponível.
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8.10.4 Estado da memória
Pressione a tecla Menu para abrir o menu Estado da
memória, onde poderá visualizar o estado da memória.
8.10.5 Armazenamento preferido
Poderá pressionar a tecla * ou a tecla # para
selecionar cartão SIM ou Telefone como memória preferida.
Pressione a tecla Menu para guardar as alterações.
9. Centro de chamadas
9.1 Registo de chamadas
[Menu  Centro de chamadas  Registo de
chamadas]. Poderá usar a tecla Esquerda para abrir as
Opções.
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9.1.1 Chamadas não atendidas
Se tiver uma chamada não atendida, no modo inativo
no

display

aparecerá

“Chamada

não

atendida”,

pressionando a tecla esquerda poderá visualizar o número
e/ou nome de quem lhe ligou.
Para visualizar as últimas 20 chamadas não atendidas
selecione [Menu  Centro de chamadas  Registo de
chamadas].
1.

Na lista selecione Chamadas não atendidas;

2.

Selecione um número de telefone  Opções para:

Marcar: Efetua chamada para o número selecionado.
Guardar na Lista telefónica: Poderá guardar o número
como novo contacto.
Editar antes da chamada: Edita o número selecionado.
Eliminar：Elimina o registo selecionado.
9.1.2 Chamadas efetuadas
Para visualizar as últimas 20 chamadas efetuadas
selecione [Menu  Centro de chamadas  Registo de
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chamadas  Chamadas efectuadas].
9.1.3 Chamadas recebidas
Para visualizar as últimas 20 chamadas recebidas
selecione [Menu  Centro de chamadas  Registo de
chamadas  Chamadas recebidas].
9.1.4 Eliminar registos de chamadas
Poderá sempre apagar todos os registos de chamadas,
sejam

elas

Chamadas

não

atendidas,

Chamadas

efectuadas, Chamadas recebidas ou mesmo todas as listas.
9.1.5 Duração de chamadas
Poderá visualizar a duração das chamadas de entrada
e de saída, selecionando [Menu  Centro de chamadas 
Registo de chamadas  Duração de chamadas]
Última chamada: Mostra a duração da última
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comunicação;
Chamadas efectuadas: Mostra a duração total das
chamadas efetuadas;
Chamadas recebidas: Mostra a duração total das
chamadas recebidas.
Reiniciar tudo: Coloca todos os contadores a zero.
9.1.6 Contador GPRS
Poderá visualizar o tráfego de dados recebidos e
enviados. Poderá colocar o contador a zero.
9.2 Definições de chamadas
9.2.1 Exibir o meu número / ID
Poderá selecionar: Definido pela rede, Ocultar
número / ID e Mostrar número / ID.
9.2.2 Chamada em espera
(Serviço de rede) Para definir que a rede o notifique,
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que está a rececionar uma nova chamada enquanto estiver
com uma outra chamada em curso, clique em Activar, caso
não o pretenda selecione Desactivar. Para verificar se a
função está ativa ou não, selecione Consultar estado.
9.2.3 Desvio de chamadas
Poderá Desviar todas as chamadas de voz, Desviar
chamadas quando não disponível, Desviar chamadas
quando não atenderem, Desviar quando ocupado, Desviar
todas as comunicações de dados ou Cancelar todos os
desvios.
9.2.4 Barramento de chamadas
Barramento

de

chamadas

(Serviço

de

rede)

permite-lhe restringir as chamadas que puder efetuar ou
receber no seu telemóvel. Poderá definir Chamadas
efectuadas, Chamadas recebidas, Cancelar tudo ou Alterar
palavra-chave de Barramento. Para alterar as definições,
necessitará da palavra-passe de Barramento do seu
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operador.
9.2.5 Mudança de linha
Poderá alterar entre Linha 1 e Linha 2.
9.2.6 Definições avançadas


Lista negra: Poderá definir uma lista de números em
que não queira receber qualquer comunicação.



Remarcação：Poderá Activar ou Desactivar.



Aviso de duração: Pode selecionar: Desactivar, Único
ou Periódico.



Modo de atendimento: Poderá escolher a forma de
atendimento: Atender abrindo a tampa, usando
Qualquer tecla, ou Atender automaticamente em
modo de auriculares.

10 Multimédia
Em modo inativo selecione [Menu  Multimédia],
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onde poderá encontrar Rádio FM, Leitor de áudio, Câmara,
Visualizador de imagem, Gravador de vídeo, Leitor de vídeo,
Gravador de som.
10.1 Rádio FM
No modo inativo pressione [Menu  Multimédia 
Rádio FM]:
Pressione as teclas “*” e”#” para sintonizar as
estações;
Pressione a tecla Baixo para ligar ou desligar o
rádio;
Pressione a tecla Cima para ligar ou desligar a
procura automática;
Pressione as teclas de Volume laterais para
ajustar o volume;
Pressione a tecla Direita para Voltar;
Pressione a tecla Esquerda para abrir as
seguintes opções:
Lista de canais: Poderá editar o nome e a
frequência.
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Introdução manual: Poderá definir a
estação de rádio manualmente.
Procura automática: Inicia uma procura
automática das estações de rádio.
Definições: Poderá definir a Reprodução
em 2º plano / Reprodução de fundo, Qualidade
de áudio e o Armazenamento de gravação.
10.2 Câmara
No modo inactivo, selecione [Menu  Multimédia 
Câmara], pressione a tecla Esquerda para as seguintes
opções:
10.2.1 Fotos
Verifique o ponto 10.3 – Visualizador de imagens.
10.2.2 Definições da câmara
Poderá definir: Som do obturador, EV, Contraste,
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Temporizador, Captura contínua.
10.2.3 Definições de imagem
Poderá definir o Tamanho e a Qualidade da imagem.
10.2.4 Equilíbrio de brancos
Poderá

selecionar:

Automático,

Luz

do

dia,

Tungsténio, Fluorescente, Nublado Incandescente.
10.2.5 Modo de cenário
Poderá selecionar Automático ou Noite.
10.2.6 Definição do efeito
Poder selecionar: Normal/Sem efeitos, Escala de
cinzentos, Sépia, Sépia verde, Sépia azul, Inversão de cores.
Por defeito o modo selecionado é o Normal.
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10.2.7 Armazenamento
Poderá selecionar se prefere guardar no Telefone ou
no Cartão de memória.
10.2.8 Restaurar predefinições
Poderá restaurar as definições iniciais.
10.3 Visualizador de imagens
Poderá visualizar, procurar, eliminar imagens entre
outros.
Selecione [Menu  Multimédia  Visualizador de
imagem], aqui poderá ver as suas imagens, pressionando
as teclas Cima e Baixo poderá selecionar a imagem que
pretende, e pressionando a tecla Esquerda, poderá ver as
“Opções” disponíveis:
Ver: Poderá ver a imagem.
Estilo de pesquisa: Poderá selecionar o estilo de
visualização, em Lista ou em Matriz.
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Enviar: Poderá enviar a imagem por mensagem
multimédia ou por Bluetooth.
Utilizar como: Poderá utilizar a imagem selecionada
como: Imagem de fundo, Protecção de ecrã, Imagem ao
ligar, Imagem ao desligar.
Mudar nome: Pode alterar o nome da imagem
selecionada.
Eliminar: Poderá apagar a imagem selecionada.
Ordenar por: Poderá definir: Por Nome, Por tipo, Por
data, Por tamanho.
Armazenamento: Poderá escolher onde guardar o
ficheiro.
10.4 Videogravador
O seu equipamento pode gravar vídeo, deverá
selecionar Videogravador para exibir a interface de
visualização. Pressione a tecla número 5 para iniciar a
gravação e clique em Parar para parar e guardar.
Pressione a tecla Esquerda e clique em opções para
mostrar:
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10.4.1 Definições da camcorder
Poderá escolher: EV, Modo nocturno, Anti-cintilação.
10.4.2 Definições de vídeo
Poderá definir a Qualidade do vídeo.
10.4.3 Equilíbrio de brancos
Poderá

selecionar:

Automático,

Luz

do

dia,

Tungsténio, Fluorescente, Nublado, Incandescente.
10.4.4 Definição do efeito
Pode selecionar: Normal/Sem efeitos, Escala de
cinzentos, Sépia, Sépia verde, Sépia azul, Inversão de cores.
Por defeito o modo selecionado é o Normal.
10.4.5 Armazenamento
Poderá selecionar se prefere guardar no Telefone ou
70

no Cartão de memória.
10.4.6 Restaurar predefinições
Poderá restaurar as definições iniciais.
10.5 Leitor de vídeo
Neste submenu, poderá reproduzir, reencaminhar, dar
novo nome, eliminar e ordenar vídeos.
Selecione o Leitor de vídeo para ver a lista de vídeos,
pressione tecla Cima ou tecla Baixo para selecionar o vídeo
pretendido, depois pressione a tecla Esquerda para abrir as
Opções:
Reproduzir: Reproduz o vídeo atual.
Enviar: Poderá reencaminhar o vídeo.
Mudar nome: Poderá atribuir novo nome ao vídeo.
Eliminar: Poderá apagar o vídeo selecionado.
Ordenar por: Poderá definir como pretende ordenar a sua
lista: Por nome, Por tipo, Por data, Por tamanho.
Armazenamento: Poderá escolher onde pretende guardar
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o vídeo.
10.6 Leitor de áudio
O seu equipamento inclui um leitor de música para
poder ouvir músicas. Ficheiros MP3 guardados em ”My
Music”

(Minha

Música)

(definição

padrão),

são

automaticamente detetados e adicionados à lista de
reprodução. Poderá ouvir os ficheiros de música através de
auricular ou usando o altifalante do equipamento. Pode
sempre receber ou fazer uma chamada enquanto estiver a
ouvir música. Durante a chamada a música ficará em pausa.
Nota: Devido à pequena dimensão da coluna, em alguns
casos o som poderá ficar distorcido, especialmente no
volume máximo ou quando existem muitos sons graves.
Recomendamos que utilize um auricular estéreo para
poder apreciar melhor a qualidade da sua música.
O Leitor de música suporta os formatos MP3 e MIDI.
Selecione Leitor de áudio para abrir o interface do Leitor
de áudio.
Pressione a tecla Esquerda para abrir a lista.
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Pressione as teclas * e # para mudar de música.
Pressione as teclas de Volume laterais para ajustar o
volume.
Pressione a tecla Cima para reproduzir música e
pausar.
Pressione a tecla Baixo para parar a reprodução.
Na interface de lista, clique em Opções para visualizar as
seguintes:
Reproduzir: Reproduz a música selecionada.
Detalhes: Poderá visualizar todos os detalhes disponíveis
sobre a música.
Actualizar lista: Atualiza a lista de reprodução.
Definições: Poderá definir o modo de reprodução.

 Selecione Definições para:
Nota: Todas as músicas deverão ser
guardadas em ”My Music” (Minha
Música) (configuração padrão). Não pode
alterar este caminho.

 Lista de reprodução preferida: Escolhe se
pretende abrir a lista das músicas
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gravadas no Telefone ou no Cartão de
memória.

 Criação automática de lista: Activar ou
Desactivar.

 Repetir: Poderá escolher se pretende
repetir apenas uma música, se todas ou
se não pretende repetir.

 Aleatório: Reproduz aleatoriamente a
sua lista.

 Reprodução de fundo / em segundo
plano: Selecione para a música continuar
em reprodução, mesmo quando estiver a
fazer outras funções.

 Mostrar espectro: Poderá selecionar o
espectro para a reprodução.
Nota: Esta definição só é ativa, quando a música está em
reprodução.
10.7 Gravador de som
[Multimédia  Gravador de som  Opções]: Tem as
74

seguintes opções:
Nova gravação: Poderá fazer uma gravação nova.
Listar: Poderá listar os ficheiros.
Na lista, pressionando a tecla Esquerda “Opções”, poderá
selecionar: Reproduzir, Acrescentar, Mudar o nome,
Eliminar, Utilizar como, Enviar.
Definições: Poderá definir o Armazenamento e a
Qualidade de áudio.
Formato do ficheiro: poderão ser AMR ou WAV.
11. Perfis de utilizador
11.1 Activar
No modo inativo, selecione [Menu  Perfis de
utilizador] para visualizar o menu: Geral, Silencioso,
Reunião, Exterior, Auricular, Bluetooth. Poderá definir o
Tipo de alerta, Tipo de toque, toque, Volume, modo de
atendimento.
O perfil Auricular não pode ser ativado se não tiver
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um auricular ligado.

11.2 Personalizar
No modo inativo selecione [Menu  Perfis de
utilizador  Personalizar] para definir:
Tipo de alerta: Poderá definir: Só tocar, Só vibrar, Vibrar e
tocar, Vibrar e depois tocar.
Tipo de toque: Poderá selecionar: Repetir, Ascendente, Um
só bip.
Definições de toque: Poderá definir quais os toques que
pretende para as Chamadas recebidas, Mensagens e para o
Teclado.
Volume: Poderá definir o Volume de toque, Volume de
mensagem e Volume das teclas do equipamento.
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12. Definições
12.1 Modo de Avião
[Definições  Modo de voo], poderá selecionar:
Modo normal ou Modo de voo.
12.2 Definições do telefone
12.2.1 Hora e data
Definir cidade de origem: Defina a sua cidade natal.
Definir hora/data: Poderá definir a hora, data e horário
de verão.
Definir formato: 1.) Formato da hora: Poderá definir 12
horas ou 24 horas.
2.) Formato de data: Poderá definir o
formato da data.
3.) Separador de data
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12.2.2 Programar ligar / desligar
Primeiro, terá de definir se pretende ativar ou não
esta função. Se ativar deverá definir a hora para o ligar e
desligar automático do equipamento.
12.2.3 Idioma
Poderá alterar o idioma de apresentação dos menus
do equipamento.
12.2.4 Definições de ecrã
Poderá definir:
Padrão de fundo: Poderá definir uma imagem como
padrão de fundo / wallpaper, para visualizar sempre que o
seu equipamento esteja em modo inativo.
Protecção de ecrã：Poderá definir uma imagem como
protetor de ecrã, para quando o equipamento estiver em
modo inativo.
Activar ecrã: Poderá definir uma imagem para o ligar
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do telemóvel.
Desactivar ecrã: Poderá definir uma imagem para o
desligar do telemóvel.
Estilo do menu principal: Poderá definir como: Matriz
ou Página.
Mostrar hora e data: Poderá escolher se pretende ou
não que hora e data estejam visíveis.
12.2.5 Luz de fundo do ecrã
Pressione a tecla * ou # para definir o Brilho / Tempo
da luz de fundo.
12.3 Definições de rede
Selecção de rede: Poderá selecionar: Nova pesquisa,
Selecionar rede e Modo de selecção.
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12.4 Definições de segurança
12.4.1 Definições de segurança do SIM
Bloqueio com código PIN do SIM: Define se pretende
que a proteção do SIM esteja ativa ou não. É necessário
introduzir o código PIN.
Activar: Para ativar o pedido de código PIN, ao
ligar o telefone irá pedir sempre o código PIN.
Desactivar: Para desativar o código PIN.
Se introduzir três vezes seguidas o código PIN errado,
o equipamento irá pedir-lhe que introduza o código PUK.
Caso não o tenha, por favor contacte o seu operador.
Alterar código PIN e PIN2: Poderá alterar os códigos
PIN e PIN2 do cartão SIM.
12.4.2 Definições de segurança do telemóvel
Se definir Activar o seu equipamento irá pedir uma
palavra-passe sempre que o ligar. Por defeito esta função
vem desativada. Ao definir Activar ou Desactivar é
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necessário introduzir uma palavra-passe. A definição de
fábrica do código de bloqueio é 0000.
Activar: Selecione Activar, o equipamento pedirá uma
palavra-passe sempre que ligar o equipamento.
Desactivar: Selecione Desactivar, o equipamento não
irá pedir palavra-passe alguma.
12.4.3 Alterar palavra-passe
Poderá alterar a palavra-passe de bloqueio do
telefone.
12.5 Restaurar definições de fábrica
Poderá selecionar OK para restaurar os parâmetros de
fábrica. O equipamento irá pedir uma palavra-passe. A
definição de fábrica do código de bloqueio é 0000.
12.6 Atalhos
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13. Aplicações
13.1 Calculadora
No modo inativo, selecione [Menu  Aplicações 
Calculadora].
Pressione:
Teclas“Cima”e“Baixo”:

Para

introduzir

“+”“－”“×”“／”.
Tecla“#”：Para introduzir“.”.
Tecla Esquerda: Para introduzir “=”.
Tecla Direita: Para apagar o último dígito.
13.2 Calendário
Poderá visualizar o calendário, pressionando a tecla
Esquerda abrirá as “Opções” que são, Ver, Ver tudo,
Adicionar evento, Eliminar evento, Ir para data, Ir para
hoje, Ir para vista semanal / mensal.
Ver: Poderá ver a lista de eventos e adicionar evento.
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Ver tudo: Poderá ver todos os eventos e adicionar evento.
Adicionar evento: Poderá criar novo evento / tarefa.
Eliminar evento：Poderá eliminar algum evento que tenha
criado.
Ir para a data: Passará para a data introduzida.
Ir para hoje：Passará para a data atual.
Ir para vista semanal / mensal: Poderá alternar entre vista
semanal e mensal.
13.3 Tarefas
Poderá visualizar todas as tarefas que tenha criadas, e/ou
criar novas.
13.4 Alarme
No modo inativo, selecione [Menu  Aplicações 
Alarme] para visualizar o menu. Poderá definir até 5
alarmes.
Na interface Editar alarme, poderá definir Activar ou
Desactivar, Hora, Repetir, Toque do alarme, Tipo de alerta.
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13.5 Relógio Mundial
No modo inativo, selecione [Menu  Aplicações 
Relógio mundial] para visualizar a hora nos diversos países
do mundo. Pressione as teclas “*” e “#” para alterar as
cidades.
13.6 Cronómetro
Cronómetro normal: Contém Tempo de recuperação
e Tempo da volta. Quando optar por Ver registo, irá
verificar todos os registos feitos.
Cronómetro nWay: Pressione a tecla Cima; Baixo; “*”;
“#” para iniciar.
13.7 Jogos
No modo inativo, selecione [Menu  Aplicações 
Jogos] para abrir a lista disponível dos jogos.
Na interface de lista de jogos, selecione o jogo
pretendido, e escolha se pretende Iniciar jogo, verificar
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qual o Nível do jogo, Melhores pontuações, Ajuda.
Iniciar jogo: Para começar a jogar.
Se não tiver acabado o jogo, poderá selecionar
Continuar para voltar ao jogo.
Nível do jogo: Poderá escolher a dificuldade do jogo.
Melhores pontuações: Poderá verificar as melhores
pontuações alcançadas.
Ajuda: Mostra como deverá jogar o jogo.
Definições de jogos：Poderá definir se pretende ter o
Áudio ligado ou não, se pretende ter a Vibração ativa ou
não e qual o Volume.
13.8 Gestor de ficheiros
Insira um cartão de memória, poderá criar uma pasta
para gerir ficheiros. Na interface Gestor de ficheiros, o
equipamento

mostrará

a

capacidade

total

de

armazenamento e qual é que se encontra disponível. Pode
também Formatar a memória.
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Pressione a tecla Esquerda “Opções”, para poder
Abrir, Nova Pasta, Mudar nome, Eliminar, Ordenar por.
14. Conectividade
No modo inativo selecione [Menu  Conectividade].
Verifique a disponibilidade de serviços que o seu
operador lhe providencia.
14.1 Bluetooth
No modo inativo, selecione [Menu  Conectividade
 Bluetooth]:
Ligar: Para poder Activar ou Desactivar o Bluetooth.
Visibilidade: Define se o seu equipamento deverá
ficar ou não visível aos outros equipamentos.
O meu dispositivo: Selecione OK e efetue nova
procura de forma a encontrar o dispositivo pretendido.
Procurar

dispositivo

de

áudio:

Para

procurar

dispositivos (áudio) que estejam circundantes.
Nome do dispositivo: Poderá alterar o nome.
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Avançadas:

Contém

o

Caminho

do

ficheiro,

Armazenamento e o Endereço.
Caminho do ficheiro de áudio: Para definir se o
ficheiro

fica

no

telefone

ou

se

deverá

ser

encaminhado para o auricular Bluetooth.
Armazenamento:

Poderá

selecionar

onde

pretende guardar o ficheiro, se no Telefone ou no
Cartão de memória.
O meu endereço: Mostra o endereço Bluetooth
do equipamento.
Avisos: A ligação pode estar sujeita a
interferências ou obstáculos, tais como paredes ou outros
equipamentos eletrónicos.
14.2 Serviços de Internet
No modo inativo, deverá selecionar [Menu 
Conectividade  Serviço de Internet] para poder:
Página inicial: Para aceder à página inicial.
Favoritos / Marcadores: Para mostrar os favoritos.
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Aqui poderá selecionar: Ir para, Ver, Editar, Eliminar,
Eliminar todos os ficheiros (favoritos), Adicionar favorito,
Enviar favorito.
Procurar

ou

introduzir

URL

(endereço):

Para

introduzir diretamente a página que pretende ir.
Páginas recentes: Para visualizar as últimas páginas
visitadas.
Definições: Poderá selecionar: Página inicial; Conta de
dados; Opções do browser / navegador, Limpar cache,
Limpar cookies, Limpar informação de autenticação.
14.3 Conta de dados
No modo inactivo, selecione [Menu  Conectividade
 Conta de dados] de forma a visualizar e/ou editar a sua
conta de dados.
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15. Anexos
15.1 Especificações básicas
Rede：GSM 900/1800 / 1900
Dimensão：100.5*50.2*20.0mm
Bateria：1080mAh
Duração em standby：cerca de 200～300 horas *
Duração em conversação：cerca de 3～5 horas *
*As variações de tempo de funcionamento podem alterar,
dependendo do cartão SIM, da rede, definições/estilo de
utilização e ambiente.
15.2 Cuidados e manutenção
15.2.1 Segurança da bateria e do carregador
1. Utilize apenas baterias aprovadas pelo fabricante.
2. O seu telemóvel está equipado com uma bateria
recarregável. O perfeito funcionamento de uma bateria
nova só é atingido depois de dois ou três ciclos completos
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de carga e descarga.
3. O tempo de carga depende do carregador e da
bateria utilizada.
4. Uma bateria pode ser carregada e descarregada
centenas de vezes, mas eventualmente acabará por se
esgotar. Quando o tempo em standby e/ou em
conversação é inferior ao normal, por favor substitua a
bateria por nova.
5. Se a bateria não for utilizada, mesmo com carga
completa perderá carga.
6. Quando o carregador não estiver em uso desligue-o
da tomada elétrica. Não deixe o equipamento ligado ao
carregador depois de a bateria estar totalmente carregada,
pois

a

sobrecarga

provocará

o

encurtamento

da

durabilidade da mesma.
7. Deixar a bateria em locais frios ou quentes, tais
como um carro fechado no verão ou no inverno, irá reduzir
a capacidade e a durabilidade da bateria. Um equipamento
cuja bateria esteja muito quente ou muito fria poderá não
trabalhar

temporariamente,

mesmo

que

esteja
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completamente carregada. O desempenho de uma bateria
é particularmente limitado sob temperaturas abaixo de
zero.
8. Não provoque curto-circuito na bateria. Um
curto-circuito pode ocorrer quando um objeto metálico
causa uma ligação direta entre os terminais + e – da
bateria. Estes curto-circuitos poderão danificar a bateria ou
o conetor de carga.
9. Não deposite as baterias no fogo.
15.2.2 Manutenção do telefone
O seu equipamento é um produto de qualidade
superior, e por tal deverá ser tratado com cuidado. As
sugestões abaixo irão ajudá-lo a proteger a garantia do
mesmo:
1.

Mantenha o equipamento e seus acessórios
longe do alcance das crianças.

2.

Não utilize ou guarde o telemóvel em locais
poeirentos

ou

componentes

sujos.

As

eletrónicos

suas

partes

poderão

e
ser
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danificados.
3.

Não use nem guarde o equipamento em locais
excessivamente quentes. Altas temperaturas
podem

encurtar

a

durabilidade

do

equipamento, danificar a bateria, aquecer e
derreter

partes

plásticas

do

próprio

equipamento.
4.

Não

guarde

o

equipamento

em

locais

excessivamente frios. Quando o equipamento
volta à sua temperatura normal, irá formar-se
humidade no interior do telefone, provocando
assim danos nos circuitos eletrónicos.
5.

Não desmonte ou use indevidamente o seu
telemóvel. Deixar cair, bater ou abanar poderá
danificar os circuitos internos.

6.

Não use químicos agressivos, detergentes fortes
ou solventes de limpeza para limpar o seu
equipamento.

Se

precisar

limpar

o

seu

equipamento deverá utilizar um pano suave,
limpo e seco.
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7.

Não pinte o seu equipamento. A tinta poderá
coagular em partes móveis e dificultar a
operação correta do mesmo.

8.

Utilize apenas antenas fornecidas e aprovadas.
Antenas

que

não

sejam

autorizadas,

modificações, ou adaptações poderão danificar
o

equipamento

e

poderão

violar

as

regulamentações dos dispositivos de rádio.
9.

Se o equipamento ou algum dos seus acessórios
não estiverem a trabalhar nas melhores
condições, por favor consulte o seu fornecedor,
pois este poderá providenciar a assistência
técnica necessária.

Todas as sugestões acima são aplicadas quer ao
equipamento, quer à bateria, carregador ou outro
acessório. Se algum equipamento não estiver a trabalhar
nas melhores condições, por favor leve-o ao centro de
assistência autorizado mais próximo.
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15.3 FAQ / Resolução de problemas
Se o seu equipamento apresentar algum dos
problemas abaixo, por favor verifique algumas das razões
que poderão levar à sua resolução. Caso o problema
persista, por favor contacte o seu fornecedor ou o centro
de assistência.
Problema
O equipamento
não liga

Razões possíveis
1. A bateria tem carga?
2.

A

bateria

está

instalada

corretamente?
1. Verifique se o carregador está ligado
corretamente ao equipamento.
2. A bateria está em boas condições? O

Bateria
carrega

não

desempenho da bateria enfraquece
ao longo dos anos.
3. A bateria está completamente
descarregada?

É

necessário

o

carregador estar ligado durante
algum

tempo

até

começar

a
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carregar.
1. O sinal é muito fraco, ou poderá
haver alguma interferência à volta.
Verifique a captação de rede no
ecrã, veja se tem linhas verticais à
Falha registo na
rede

vista.
2.

O

cartão

SIM

corretamente,

está
ou

instalado
porventura

danificado? Se estiver danificado
deverá contatar o seu operador de
rede para pedir a sua substituição.
1. O cartão SIM está registado na rede?
2.

O

serviço

de

barramento

de

chamadas está ativo?
Não

consegue

fazer chamadas

3. Saldo disponível para efetuar a
chamada?
4. Função de FDN (Fixed Dialing
Number) está activa?
5. Verifique qual a linha que tem
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selecionada, pois poderá estar na
linha 2 e o seu operador de rede
não suportar esse serviço.
1. O cartão SIM está registado na rede?
Não

consegue

receber
chamadas

2. Barramento de chamadas por falta
de pagamento de serviço?
3. O desvio de chamadas estará ativo?
4. Barramento de chamadas recebidas
estará ativo?
Introduza o código PUK, fornecido com

PIN bloqueado

o cartão SIM para desbloquear. Caso
não o tenha contate o seu operador de
rede.
1. O cartão SIM está sujo, por favor
limpe-o.

SIM inválido

2. Reintroduza o cartão SIM.
3. O cartão SIM está danificado. Por
favor, substitua-o.
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Anexo

II:

Abreviaturas

e

explicações
GSM

Global System for Mobile Communications
– Sistema Global para Comunicações
Globais

SIM

Subscriber Identity Module – Módulo de
Identificação do Assinante

PIN

Personal Identification Number – Número
de Identificação Pessoal. Fornecido com o
cartão SIM, é usado para desbloquear o
cartão SIM.

PUK

Personal

Unlock

Code

–

Código

de

Desbloqueio Pessoal. Fornecido com o
cartão SIM. É usado para desbloquear o
cartão SIM, quando o utilizador tiver errado
três vezes seguidas o código PIN.
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15.4 Cuidados
A

nossa

empresa

não

assume

qualquer

responsabilidade se o utilizador não cumprir as sugestões
acima ou usar de forma indevida o seu equipamento.
Se as informações contidas neste manual não
estiverem de acordo com o seu equipamento, por favor
adapte-o ao mesmo.
A nossa empresa reserva o direito de fazer qualquer
alteração sem aviso prévio.
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C300 está em conformidade com as seguintes normas e /
ou outros documentos normativos.
Segurança: EN 60950
EMC: EN 301 489-1 | EN 301 489-7 | EN 301 489-17
SAR: EN 50360 | EN 62209-1
RADIO: EN 301 511 | EN 300 328
Declaramos que todos os testes de rádio essenciais foram
efectuados e que o produto em cima indicado encontra-se
em conformidade com todos os requisitos essenciais da
Directiva 1999/5/EC.
A documentação técnica mantida pela ZTC pode ser
disponibilizada a pedido.

ZTC, LDA
Rua da cavada
Soutelo
3850-516 Branca-ALB
Telf: +351 234 540 100
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Fax: +351 234 543 048
E-mail: info@ztc.pt
www.ztc.pt
Aconselhamos a efectuar o registo do seu equipamento no
nosso site www.ztc.pt na secção MyZTC para que possa
receber as nossas informações.
Para questões relacionadas com aspectos técnicos
contacte os nossos serviços através do seguinte e-mail
apoio@ztc.pt ou através dos seguintes contactos:
Apoio comercial: +351 234 540 110
Apoio técnico: +351 234 540 112
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