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1 Introdução 

Obrigado por escolher o nosso telemóvel. Através da leitura 

deste guia do utilizador, ficará a conhecer todas as suas funções e 

aprender a utilizá-lo de forma rápida, simples e eficaz. 

Este telemóvel está programado para aceder à rede através de 

redes GSM/GPRS, para uma utilização prática tanto a nível 

profissional como pessoal. A interface personalizada e as várias 

funções cumprem diferentes requisitos satisfazendo assim todas as 

suas expectativas.   

Este telemóvel com ecrã a cores está preparado para 

tecnologia GSM/GPRS e recebeu certificação de instituições 

estrangeiras autorizadas. 

A nossa empresa reserva-se o direito de efectuar alterações a 
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quaisquer conteúdos presentes neste guia do utilizador sem aviso 

público prévio. 

  

2 Precauções e Recomendações 

� Desligue o seu telemóvel quando não for permitida a sua utilização, 

como num avião, hospital, etc. O telemóvel afectará o 

funcionamento normal de dispositivos electrónicos e instrumentos 

médicos. Desta forma cumpra as regulamentações aplicáveis quando 

utilizar o telemóvel. 

� Se conduzir, utilize o auricular, por motivos de segurança; excepto 

em caso de emergência, pare sempre de conduzir para realizar uma 

conversa telefónica (consulte a legislação do pais). 

� Não ligue o telemóvel quando se encontrar próximo de uma fábrica 
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de produtos químicos, bomba de gasolina ou outros objectos 

explosivos. 

� Não utilize o telemóvel num local onde o sinal seja fraco, nem o 

exponha a um dispositivo electrónico de elevada precisão. A onda 

electrónica sem fios pode interferir com o funcionamento do 

dispositivo electrónico. 

� Utilize apenas o seu telemóvel na posição normal (junto ao ouvido). 

Evite o contacto desnecessário com a antena quando o telemóvel 

estiver ligado. 

� Apenas pessoal qualificado deve reparar o seu telemóvel. 

� Antes de conectar qualquer dispositivo, leia este guia do utilizador 

para obter instruções detalhadas sobre a segurança. Não conecte 

produtos incompatíveis. 

� Utilize apenas acessórios e baterias aprovados. A utilização de 
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acessórios não autorizados pode danificar seu telefone e pode ser 

perigosa. 

� O telefone não é resistente à água. Mantenha-o seco. 

� Lembre-se de fazer cópias de segurança de todos os seus dados 

importantes. 

3 Antes de utilizar 

3.1 Introduzir o cartão SIM  

� Mantenha o cartão SIM fora do alcance das crianças. 

� O cartão SIM e os seus contactos são facilmente danificados por 

riscos ou vincos, pelo que deve ter cuidado ao inserir ou remover o 

cartão.  

� Antes de instalar o cartão SIM, certifique-se sempre que o telemóvel 

está desligado e, em seguida, retire a bateria. 
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� Com a parte de trás do telefone voltada para si, encontre a ranhura do 

cartão SIM. Assim que a encontrar introduza o cartão SIM na mesma. 

3.2 Introduzir o cartão de memória (micro SD) 

� Mantenha o cartão de memória (micro SD) fora do alcance das 

crianças. 

� O cartão de memória (micro SD) e os seus contactos são facilmente 

danificados por riscos ou vincos, pelo que deve ter cuidado ao inserir 

ou remover o cartão. 

� Antes de instalar o cartão de memória (micro SD), certifique-se 

sempre que o telemóvel está desligado e, em seguida, retire a bateria. 

� Com a parte de trás do telefone voltada para si, encontre a ranhura do 

cartão de memória (micro SD). Assim que a encontrar introduza o 

cartão de memória (micro SD) na mesma. 
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3.3 Carregar a bateria 

Por favor siga os passos seguintes para instalar ou remover a 

bateria: 

� Introduza a ficha do carregador no seu telemóvel. 

� Ligue o carregador à corrente. 

� Neste momento, a barra do indicador de bateria, situada no canto 

superior direito do ecrã, começa a mover-se. Se o telemóvel estiver 

desligado quando carregar a bateria, surgirá a indicação no ecrã "a 

carregar bateria". Se o telemóvel for utilizado em excesso com 

pouca bateria, ao carregar, o indicador de bateria poderá demorar 

mais tempo a surgir no ecrã. 

� A bateria está totalmente carregada quando o indicador de bateria 

deixa de se movimentar. Desligue primeiro o carregador da tomada e 
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posteriormente do telemóvel.  

� Se o telemóvel desligar automaticamente ou se a barra do indicador 

mostrar que a alimentação está muito fraca, carregue o seu telemóvel. 

Se existir alguma tomada por perto. O tempo de carregamento 

depende da carga restante da bateria. 

� Não manter sempre o nível de bateria baixo. Isso reduzirá a vida útil 

da bateria. 

Utilize apenas o carregador fornecido. Um carregador não 

autorizado pode danificar o telemóvel, violar a regulação e a garantia. 

 

3.4 Ligar e Desligar o telemóvel 

Ligue ou desligue o telemóvel premindo continuamente a 

tecla vermelha de “desligar chamada”. 
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Se ligar o telemóvel sem o cartão SIM, o telemóvel irá 

solicitar a colocação do mesmo. Após a colocação do cartão SIM, o 

telemóvel irá verificar automaticamente a validade do cartão SIM. 

De seguida, irão surgir as seguintes mensagens: 

� Por favor introduza o PIN 1— se o PIN está definido para o cartão 

SIM 

� Por favor introduza a palavra passe — se a palavra passe está 

definida para desbloquear o telemóvel 

� Busca de rede — O telemóvel irá efectuar uma busca de rede até a 

rede ficar disponível. 

3.5 Desbloquear o cartão SIM 

De forma a evitar a utilização ilegal do cartão SIM, é 

utilizado um código PIN (número de identificação pessoal) para 
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proteger o seu cartão SIM. Se seleccionar esta opção, deverá 

introduzir o código PIN sempre que ligar o telemóvel. Após a 

introdução do código, o cartão SIM fica desbloqueado e poderá 

efectuar e receber chamadas. O utilizador pode cancelar esta opção. 

Neste caso, o cartão SIM não fica protegido. 

4 Funções básicas 

4.1 Efectuar uma chamada 

Depois de surgir no ecrã o logótipo da operadora de rede, 

poderá efectuar ou receber chamadas. As barras de sinal situadas no 

canto superior esquerdo do ecrã indicam a força do sinal (a indicação 

de quatro barras de sinal significa que o sinal está forte). 

A qualidade de conversação depende bastante da existência 

de barreiras. Desta forma, se se movimentar dentro de uma pequena 
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área durante a chamada, a qualidade de conversação será superior. 

Atenção:  

O seguinte estilo de menu pode variar consoante a 

disponibilidade de um cartão SIM, dois cartões SIM e podem ser 

apresentados de maneira diferente. 

4.1.1 Efectuar chamadas nacionais 

Utilize as teclas numéricas para introduzir o número de telefone e, 

em seguida, prima a tecla de “Marcação” para efectuar a chamada. 

Pressione a tecla de função da direita para apagar símbolos ou 

números. Durante a ligação a imagem é apresentada no visor. O 

estado actual da chamada é também exibido no visor. 

Pressione a tecla “vermelha” para terminar a chamada. 
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Atenção:  

O seguinte estilo de menu pode variar consoante a 

disponibilidade de um cartão SIM, dois cartões SIM e podem ser 

apresentados de maneira diferente. 
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4.1.2 Efectuar chamadas internacionais 

Caso pretenda efectuar uma chamada internacional, prima 

continuamente a tecla * até surgir no ecrã o prefixo de marcação 

internacional "+". Desta forma, poderá efectuar uma chamada 

internacional de qualquer país sem ter de saber qual é o prefixo 

de marcação (por exemplo, 33 representa França). 

Depois de introduzir o prefixo, terá de introduzir o 

indicativo do país e o número de telefone completo. Poderá 

introduzir o indicativo do país de acordo com a prática comum, 

ou seja, 49 para a Alemanha, 44 para a Grã-Bretanha, 46 para a 

Suécia, etc. 

Não é necessário introduzir 0 antes do indicativo da cidade. 
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Se pretender ligar para a linha de assistência directa a partir 

de um outro país, deverá fazê-lo da seguinte forma: +86 21 114 

4.2 Chamadas de emergência 

Se o seu telemóvel estiver dentro do alcance da rede 

(confirme verificando a barra de sinal situada no canto superior 

esquerdo do ecrã), poderá efectuar chamadas de emergência. Se a 

sua operadora de rede não disponibilizar o serviço de roaming nesta 

área, surgirá a palavra Emergência no ecrã. Isto significa que só 

poderá efectuar este tipo de chamada. Se o seu telemóvel tiver 

cobertura da rede, poderá efectuar chamadas de emergência mesmo 

sem o cartão SIM.   
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4.3 Atender chamadas 

Pressione a tecla verde para receber e atender uma chamada. 

Se o auricular estiver ligado, poderá utilizar a tecla do auricular para 

atender a chamada. 

4.4 Opções durante uma chamada 

No modo de chamada, prima a tecla de função esquerda para 

entrar nas opções de chamada. O funcionamento do menu Chamadas 

é igual ao funcionamento do menu principal. O menu só poderá ser 

visualizado no modo de conversação. As funções de Chamada em 

espera, Reencaminhamento de chamada e Chamada em conferência, 

etc, deverão ser disponibilizadas pela rede. 

 No menu Chamadas poderá realizar as seguintes 

operações:  
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� Reter chamada de linha única: Colocar a chamada em espera ou 

recuperar 

� Terminar chamada de linha única: Terminar a chamada 

� Nova chamada: Efectuar nova chamada 

� Lista telefónica: Aceder à lista telefónica 

� Mensagens: Editar e enviar uma mensagem 

� Gravador de som: Gravar a conversa  

� Silêncio: Se a função Mute estiver activada, o som não será enviado 

do telemóvel. 

� Multifrequência de tom duplo: Active ou desactive a função 

DTMF através da tecla a premir e o estado actual indicado pela 

barra de estado flutuante (DTMF significa Multifrequência de 

Tom Duplo, ou seja, durante a chamada, a tecla que premir no 

teclado será enviada para a pessoa com quem está a falar como 
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informação de audiofrequência. A função DTMF é utilizada em 

serviços bancários, respostas automáticas, etc.). 

Além disso, pode pressionar tecla de função direita para seleccionar 

mãos livres e assim ligar o altifalante aumentando assim o volume. 

 

Atenção:  

Algumas funções exigem suporte de rede. Por favor, contacte o seu 

fornecedor de serviços de rede para obter mais detalhes. 



GUIA DO UTILIZADOR 

 

 23 

5 Menu de função 

5.1 A utilização do menu função 

5.1.1 Aceder ao menu função 

� No ecrã inactivo, pressione a tecla OK para entrar no menu 

principal. 

� Em todas as interfaces do menu principal ou do submenu, prima a 

tecla de navegação para se deslocar até à opção de menu pretendida 

pressionando de seguida a tecla de OK para seleccionar a função. 

Pressione a tecla de função direita para sair do menu actual. 

5.1.2 Aceder ao menu função utilizando a tecla de 

navegação 
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Para o servir melhor, a tecla de navegação pode fazer a função de 

busca e função do menu de acesso. 

� No ecrã inactivo, pressione na tecla de navegação a tecla “superior” 

para iniciar o leitor de áudio 

� No ecrã inactivo, pressione na tecla de navegação a tecla “inferior” 

para iniciar o menu alarme 

� No ecrã inactivo, pressione na tecla de navegação a tecla “esquerda” 

para iniciar os perfis de utilizador 

� No ecrã inactivo, pressione na tecla de navegação a tecla “direita” 

para iniciar a configuração de toque 

Todos os atalhos predefinidos na tecla de navegação podem ser 

alterados. 
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5.1.3 Usar atalhos 

Este telemóvel possui 10 conjuntos de atalhos.  

Neste submenu, premir a tecla central permite realizar as 

seguintes operações: 

� Adicionar:  Adicionar uma nova função ao menu de atalhos. 

� Editar:  Editar este menu de atalhos. 

� Eliminar:  Eliminar este menu de atalhos. 

� Eliminar Tudo:  Eliminar todos os menus de atalhos. 

� Desactivar: Ocultar este menu de atalhos. 

� Alterar ordem:  Editar a ordem dos menus de atalhos. 
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5.1.4 Sair do menu 

No menu de função, regra geral, poderá pressionar a tecla de 

função direita para sair do menu actual. E pressionar a tecla 

“vermelha” para regressar ao ecrã inactivo. 

5.2 Menu de função 

A estrutura do menu de função é referida abaixo:  

� Lista telefónica 

Procura rápida 

Procurar contacto 

Adicionar um novo contacto 

Copiar tudo 

Eliminar 
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Grupos de contactos 

Números extra 

Definições 

Imagem do autor da chamada 

Toque do autor da chamada 

� Divertimento e Jogos 

Jogos 

� Gestor de ficheiros 

Telefone 

Cartão de memória (Esta opção só será visualizada 

se o cartão de memória estiver devidamente instalado) 

� Centro de assistência 

Histórico de chamadas 

Definições gerais de chamada 
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� Mensagens 

SMS 

MMS 

Conversar 

Servidor de voice mail 

Transmitir mensagem 

� Multimédia  

Câmara 

Visualizador de imagem 

Video gravador 

Leitor de video 

Leitor de audio 

Gravador de som 

Rádio FM 
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Calendário de gravação FM 

� Agenda 

Calendário  

Bluetooth 

Alarme 

Relógio Mundial 

A fazer 

Calculadora 

Conversor de moeda 

Cronómetro 

Leitor de E-Book 

� Definições 

Definições de SIM duplo 

Perfis do utilizador 
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Sensor de movimentos 

Configurar telefone 

Configurar rede 

Configurar segurança 

Restaurar definições de fábrica 

Efeito de som 

Atalhos 

Flash 

� Serviços 

STK   

Atenção:  

O seu telemóvel suporta o serviço STK. Esta função é 

disponibilizada pela operadora de rede. Se o cartão SIM e a 

operadora de rede não suportarem este serviço, esta função não 
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estará disponível. Para mais informações, contacte a sua operadora 

de rede. 

     WAP 

     Conta de dados 

5.3 Lista telefónica 

Pode utilizar o directório para guardar informações 

importantes como nomes, números de telefone, número de telefone 

de casa, nome e número da empresa, número de telefone do 

escritório, e-mail, número de fax, grupo de autores de chamadas, etc. 

� Procura rápida: Insira a primeira letra do nome e pesquise no 

directório os registos correspondentes. 

� Procurar contacto: para procurar nomes contidos na lista 

telefónica.  
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� Adicionar um novo contacto: para adicionar um novo contacto à 

sua lista telefónica. Poderá escolher se pretende gravar o novo 

contacto na memória do telefone ou na memória do cartão SIM. 

� Copiar tudo: permite copiar todos os contactos na memória do 

telefone ou na memória do cartão SIM. Poderá seleccionar se 

pretende copiar do cartão SIM para o telefone ou vice-versa. 

� Eliminar:  possibilita a eliminação de contactos. Seleccione se quer 

eliminar do cartão SIM, do telefone ou um por um. 

� Grupos de contactos: O telemóvel disponibiliza-lhe cinco Grupos. 

É possível mudar o nome dos mesmos e alterar o tipo e tom de 

toque, a cor e imagem da chamada recebida. Também é possível 

aplicar definições individuais nos membros do grupo. 

� Números extra: pode verificar números extras de proprietário e 

número de serviço de cada SIM, assim como Número SOS. 



GUIA DO UTILIZADOR 

 

 33 

� Definições: A lista telefónica possui 5 submenus: Estado da 

memória, Armazenamento preferido, Campos, O meu vCard e 

Versão vCard. 

� Estado da memória: Permite visualizar o estado da memória do 

cartão SIM e do telefone. 

� Armazenamento preferido: para seleccionar o local prioritário para 

guardar contactos (memória do cartão SIM ou memória do telefone). 

� Campos: pode verificar os Campos seleccionados para a lista 

telefónica. 

� O meu vCard: é possivel editar e enviar o meu vCard. 

� Versão vCard: permite mostrar a versão do vCard. 
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5.4 Divertimento e jogos 

� Jogos 

� Puzzle 

� Definições dos jogos 

5.5 Gestor de ficheiros 

Entre no menu Gestor de Ficheiros, o menu irá apresentar o 

disco do cartão de memória (certifique-se de que foi inserido um 

cartão de memória), o espaço de memória total do disco actual e o 

espaço livre actual serão apresentados na parte superior da interface. 
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5.6 Centro de assistência 

5.6.1 Histórico de chamadas 

O seu telemóvel pode guardar 20 registos de chamadas não 

atendidas, chamadas recebidas e efectuadas. Através deste menu 

poderá procurar todos os seus registos de chamadas.  

� Chamadas não atendidas de SIM: Pressione a tecla de função 

direita para ir para o menu de chamadas não atendidas 

� Chamadas efectuadas de SIM: Pressione a tecla de função direita 

para entrar no menu de chamadas efectuadas 

� Chamadas recebidas de SIM: Pressione a tecla da função direita 

para entrar no menu de chamadas recebidas 

� Apagar registo de chamadas de SIM: apaga todo o histórico de 
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chamadas. 

� Temporizador de chamadas de SIM: Este menu encontra-se 

dividido em 4 submenus: última chamada, chamadas efectuadas, 

chamadas recebidas e repor tudo. 

� Última chamada: visualize a duração da última chamada 

� Chamadas efectuadas: visualize a duração das chamadas 

efectuadas. 

� Chamadas recebidas: visualize a duração das chamadas recebidas 

� Repor tudo: reinicia todos os contadores para zero 

� Custo das chamadas de SIM: Pode visualizar o registo do custo 

acumulado de chamadas contabilizado a partir da altura em que foi 

efectuada a inicialização até ao momento presente. 

� Custo da última chamada: Visualize o custo da última chamada 

� Custo total: Visualize todos os tipos de custos das chamadas. 
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� Repor custo: Insira o código PIN2 (com auxilio da rede) e, em 

seguida, apague todos os tipos de custos das chamadas. 

� Custo máximo: Apresenta a taxa e o limite de custos actuais. "0" 

significa sem limite. Prima a tecla de função esquerda "Definir" para 

definir o limite de custos. Contudo para editar ou cancelar esta 

função será necessário o PIN2 

� Preço por unidade: Vá ao menu de preço e custo para pesquisa, 

depois seleccione modificar ou cancelar a função. A função de Editar 

e Cancelar necessita do código PIN2. 

Atenção:  

Algumas funções necessitam do código PIN2. Contacte a sua 

operadora de rede para obter o PIN. 

 

Contador de SMS de SIM 
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� Enviadas: para a contagem das mensagens enviadas 

� Recebidas: para a contagem das mensagens recebidas 

 

Contador de GPRS de SIM 

� Último envio: para gravar os bytes do último download enviado 

� Última recepção: para gravar os bytes do último download recebido 

� Tudo enviado: para gravar o montante de bytes de downloads que 

foram enviados 

� Tudo recebido: para gravar o montante de bytes de downloads que 

foram recebidos 

� Repor contador: Para repor contadores GPRS 
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5.6.2 Definições gerais de chamadas 

Atenção:  

O seguinte estilo de menu pode variar consoante a 

disponibilidade de um cartão SIM, dois cartões SIM e podem ser 

apresentados de maneira diferente. 

� Definições de chamada de SIM 1 

� Definições de chamada de SIM 2 

� Lista negra 

� Marcar automaticamente 

� Marcação rápida 

� Marcação por IP 

� Mais 
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5.7 Mensagens 

5.7.1 SMS 

A receber 

Atenção: Esta condição é baseada na prévia gravação de 

números nos cartões SIM. 

� Ir para menu mensagens “a receber” para ler as mensagens 

recebidas. 

� No submenu “a receber”, a data de recepção, nome e número do 

remetente também é mostrado. 

� Use a tecla de navegação para seleccionar a mensagem seguinte ou a 

anterior. 

� No submenu “a receber”, pressione a tecla de função da esquerda ou 
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OK para ler a mensagem. Depois poderá seleccionar uma das 

seguintes opções: 

� Eliminar : eliminar a mensagem actual 

� Editar:  editar a mensagem actual 

� Encaminhar: encaminhar a mensagem para outros 

destinatários. Pode enviar esta mensagem através de envio múltiplo 

ou para um grupo para vários destinatários. 

� Copiar para o cartão SIM: para copiar a mensagem do 

telefone para o cartão SIM 

� Mover para o cartão SIM: para mover a mensagem do 

telefone para o cartão SIM 

� Eliminar tudo : para eliminar todas as mensagens a receber 

� Copiar tudo: para copiar todas as mensagens para o 

telefone ou para o cartão SIM 
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� Mover tudo: para mover todas as mensagens do SIM ou do 

telefone 

� Usar número: Para remover o número do remetente e os 

números (3-40 dígitos) na mensagem actual para mostrar uma lista. 

Qualquer número seleccionado na lista pode ser marcado ou 

guardado. 

� Usar URL: apenas é válido para o Email 

 

A enviar 

No submenu “a enviar”, pressione a tecla de função da 

esquerda ou OK para ler a mensagem. Depois poderá seleccionar 

uma das seguintes opções: 

� Enviar de SIM1: para enviar a mensagem. Poderá escolher entre 
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enviar a sua mensagem para grupos ou SIM1. 

Atenção:  

Esta função só é suportada se o SIM1 estiver instalado. 

� Enviar de SIM2: para enviar a mensagem. Poderá escolher o 

SIM1 para enviar a sua mensagem ou para grupos. 

Atenção:  

Esta função só é suportada se o SIM2 estiver instalado. 

 

� Eliminar : eliminar a mensagem actual 

� Editar:  editar a mensagem actual 

� Encaminhar: encaminhar a mensagem para outros destinatários. 

Pode enviar esta mensagem através de envio múltiplo ou para um 

grupo para vários destinatários. 

� Copiar para o cartão SIM: para copiar a mensagem do telefone 
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para o cartão SIM 

� Mover para o cartão SIM: para mover a mensagem do telefone 

para o cartão SIM 

� Eliminar tudo : para eliminar todas as mensagens a receber 

� Copiar tudo: para copiar todas as mensagens para o telefone ou 

para o cartão SIM 

� Mover tudo: para mover todas as mensagens do SIM ou do 

telefone 

� Usar número: Para remover o número do remetente e os números 

(3-40 dígitos) na mensagem actual para mostrar uma lista. 

Qualquer número seleccionado na lista pode ser marcado ou 

guardado. 

� Usar URL: apenas é válido para o E-mail 
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Escrever mensagem 

� Certifique-se de que definiu o número do centro de assistência de 

SMS antes de escrever a SMS. 

� Ao entrar no submenu para criar uma mensagem, pode editar uma 

nova SMS. Prima a tecla de função da esquerda "Opções": 

� SIM1 Efectuado: acabando de escrever a sua mensagem, está 

pronto para o passo seguinte usando SIM1 

Atenção:  

Esta função só é suportada se o SIM1 estiver instalado. 

 

� SIM2 Efectuado: acabando de escrever a sua mensagem, está 

pronto para o passo seguinte usando SIM2 

Atenção:  

Esta função só é suportada se o SIM2 estiver instalado. 
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� Usar modelos: para inserir modelos que foram guardados 

anteriormente 

� Introduzir objectos: para inserir imagem, música, animações na 

mensagem 

� Formatar texto: define o formato do texto da mensagem 

� Introduzir número  

� Introduzir nome  

� Introduzir marcador  

� Método de introdução: para alterar o método de introdução 

durante a edição. 

Antes de finalizar, poderá escolher os modos de envio: 

� Só enviar: para enviar a mensagem, insira o número/contacto para 

o qual deseja enviar a sua mensagem através da lista telefónica ou 

inserindo o número de telefone. Pressione Sim para enviar. 
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� Guardar e enviar: envia a mensagem ao receptor e guarda-a. 

� Guardar:  não envia a mensagem mas guarda-a na pasta “a 

receber” 

� Enviar para vários: envia a mensagem para um ou vários 

receptores ao mesmo tempo. 

� Enviar por grupo : seleccione um grupo e envie a mesma 

mensagem a todos os elementos desse grupo. 

Atenção:  

Algumas regiões ou cidades não suportam mensagens que 

ultrapassem os 160 caracteres.  

Modelos 

Guarde alguns termos frequentemente utilizados para evitar a 

digitação nos mesmos, muitas vezes. Podem ser editados ou 
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eliminados.  

Definições de SMS 

� Vá ao menu “Definições SMS”: 

� Definições do perfil: seleccione o modo apropriado para a 

mensagem. Modos diferentes têm configurações diferentes para o 

nome da pasta, número do centro de serviço, expirou data, forma 

e outras características. 

� Definições comuns: para definir o caminho para onde responde e 

a entrega de relatório 

� Estado da memória: para mostrar o estado da memória do cartão 

SIM ou do telefone 

� Armazenamento preferido: para seleccionar se deseja guardar 

no telefone ou no cartão SIM 
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Atenção:  

Esta condição está baseada na prévia instalação de números 

no cartão SIM. 

5.7.2 MMS 

� Escrever mensagem: para escrever uma nova MMS  

� A receber: para receber MMS 

� Ver : para ver a MMS recebida 

� Responder: para responder ao remetende da mensagem 

actual 

� Responder por SMS 

� Responder a todos 

� Encaminhar: para encaminhar a mensagem 
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seleccionada 

� Eliminar:  para apagar a mensagem seleccionada 

� Eliminar tudo : para apagar todas as mensagens 

� Propriedades: para ver as propriedades das mensagens 

� Detalhes do uso: para encontrar informações detalhadas 

sobre a mensagem seleccionada actual 

�  A enviar: onde se encontram gravadas as mensagens 

enviadas 

� Ver : para ver a MMS enviada 

� Encaminhar: para encaminhar a mensagem 

seleccionada  

� Editar:  para editar a mensagem actual 

� Eliminar: para apagar a mensagem seleccionada 

� Eliminar tudo : para apagar todas as mensagens 
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� Propriedades: para ver as propriedades das mensagens 

� Detalhes do uso: para encontrar informações 

detalhadas sobre a mensagem seleccionada actual 

� Rascunhos: para salvar a mensagem antes de enviar, depois 

de enviada a mensagem será movida para a pasta “a enviar” 

� Ver:  Para ver a mensagem seleccionada 

� Enviar:  para enviar a mensagem actual 

� Editar:  para editar a mensagem actual 

� Eliminar:  para apagar a mensagem seleccionada 

� Eliminar tudo: para apagar todas as mensagens 

� Propriedades: para ver as propriedades das mensagens 

� Detalhes do uso: para encontrar informações detalhadas 

sobre a mensagem seleccionada actual 
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� Modelos: Guarde alguns termos frequentemente utilizados 

para evitar a digitação nos mesmos, muitas vezes. Podem ser 

editados ou apagados. 

 

� Definições de MMS: para definir os recursos para os vários 

meios de comunicação de mensagem enviadas e recebidas 

 

�     Compor: para definir a opção compor 

� Enviar:  para definir opção de envio 

� Recuperar: para definir opção de recuperação 

� Filtro:  para definir a opção de filtro 

� Perfil do utilizador: para definir o serviço de 

rede  

� Estado da memória: para mostrar o estado da 
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memória do MMS 

� Sala de conversação 1 

Informação sobre a sala de conversação: para definir 

informação de sala de conversação 

Iniciar nova: para começar a conversar 

� Sala de conversação 2 

Informação sobre a sala de conversação: para definir 

informação de sala de conversação 

Iniciar nova: para começar a conversar 

5.7.3 Servidor de voice mail 

As mensagens de correio de voz são guardadas na rede 

celular. Para ouvir a mensagem de correio de voz, marque o número 
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da caixa de correio de voz. 

� Editar:  adicionar / editar o número da caixa de correio de 

voz para ser mais rápido quando utilizar esta função 

� Telefonar para o serviço de voice mail: para conectar-se 

com a caixa de correio de voz para ouvir as mensagens 

Atenção:  

Esta condição está baseada na prévia instalação de números no 

cartão SIM. 

5.7.4 Mensagem de difusão 

� Modo de recepção: para ligar / desligar a função de 

mensagem de difusão 

� Ler mensagem: para seleccionar o menu de acesso à difusão 
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da mensagem que seleccionou 

� Idiomas: para seleccionar o idioma para a mensagem de 

difusão 

� Definições do canal: para seleccionar o canal para a 

mensagem de difusão 

Atenção:  

A transmissão de voz e funções de caixa de correio 

electrónico são fornecidas pelo operador de serviços de rede. Por 

favor, contacte a sua operadora de rede para mais detalhes. 

Atenção:  

Esta condição está baseada na prévia instalação de números no 

cartão SIM. 
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5.8 Multimédia  

5.8.1 Câmara 

Seleccione “Câmara” para ir ao seu menu. Pressione 

“Opções” para entrar: 

� Fotos : direcciona-o para o álbum 

� Definições de câmara: para definir parâmetros relacionados para 

tirar fotografias. A banda padrão é de 50Hz, evitando a cintilação, 

o usuário pode alterar para 60Hz a banda. 

� Definições de imagem: para definir o tamanho e qualidade da 

fotografia. 

� Balanço de brancos: escolher um modo de luz para tirar 

fotografias. 
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� Modo de cenário 

� Definições de efeito: para escolher o estilo de tela 

� Armazenamento: seleccionar salvar/passar para o telefone ou 

para o cartão SIM.  

� Restaurar predefinições: para restaurar a configuração padrão. 
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5.8.2 Visualizador de imagem 

Direcciona-o para o álbum. 

5.8.3 Videogravador 

Esta função requer suporte de software！ 

Se o seu telemóvel suporta a função de gravador de vídeo, 

seleccione Videogravador para entrar no menu, e pressione a 

tecla OK para gravar o vídeo. 

� Definições de vídeo: para definir os parâmetros 

relacionados para câmara. 

� Restaurar padrão: para restaurar s definições padrão 
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5.8.4 Leitor de video 

Seleccione o menu Leitor de Vídeo. 

Seleccione o arquivo pretendido na pasta e pressione OK. 

� Iniciar : ir para tela de reprodução 

� Enviar:  envia por MMS ou Bluetooth 

� Novo nome: para renomear os arquivos 

� Apagar: para apagar os arquivos seleccionados 

� Eliminar todos os arquivos: para apagar todos os arquivos 

salvos 

� Ordenar por:  para definir a lógica para a classificação 

Pressione tecla '2 'e '8' para alterar o volume. Pressione a 

tecla 'cima' e 'baixo' para mudar o volume quando o utiliza o 

MP4. 
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Seleccione Executar para iniciar após entrar na tela do leitor 

de vídeo. Pressione a tecla * para visualizar em tela cheia, pressione 

* novamente para sair da tela cheia 

Atenção:  

O arquivo de vídeo em formato FPS deve ser inferior a 8, arquivo 

de vídeo em formato KBPS deve ser inferior a 80. 

5.8.5 Leitor de áudio 

Seleccione o leitor de áudio para entrar no MP3. As funções 

deste menu são as seguintes: 

� Tecla de navegação “cima”: Play/Pausa da música 

� Tecla de navegação “baixo”: Pára de tocar 

� Tecla de navegação “esquerda”: Selecciona a 
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música anterior 

� Tecla de navegação “direita”: selecciona a 

próxima música  

Pressione a tecla “2” e “8” para alterar o volume e a tecla de 

função esquerda para entrar na lista de reprodução, usando de 

seguida a tecla de navegação para seleccionar as músicas que deseja 

que sejam reproduzidas. 

� Reproduzir:  reproduzir as músicas seleccionadas 

� Detalhes: para ver as informações detalhadas da 

música seleccionada 

� Adicionar a toques: para adicionar a música actual 

para o tom de toque no modo de configuração 

� Actualizar a lista: para actualizar as listas de 
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reprodução 

� Definições: para configurar definições do leitor de 

áudio. 

5.8.6 Gravador de som 

Seleccione este menu para gravar as configurações. 

Pressione a tecla de função esquerda para seleccionar. 

� Gravar:  para gravar um novo som 

� Tocar 

� Append 

� Novo nome 

� Eliminar 
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� Eliminar todos os ficheiros 

� Definições: para definir os parâmetros para gravar 

som 

� Usar: utilizar como perfis de usuário 

� Enviar:  por MMS ou Bluetooh 

5.8.7 Rádio FM 

Pode ouvir rádio FM por este telefone, seleccionando o 

menu de rádio FM. 

Escolha a opção de: 

� Lista de canais: No máximo 15 canais 

� Introdução manual: Introduzir um canal 

manualmente 
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� Busca automática predefinida: Busca 

automática de um canal 

� Definições: Definir o fundo 

� Gravar 

� Anexar 

� Lista de ficheiros 

Atenção:  

Deve utilizar o auricular, se pretender usar a função FM. 

5.8.8 Calendário de gravação FM 

Esta aplicação define o calendário de gravação FM.. 
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5.9 Agenda 

As funções deste menu incluem: calendário, a fazer, alarme, 

bluetooh, calculadora, conversor de moeda, cronómetro, leitor 

E-Book e relógio mundial. 
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5.10 Calendário  

Irá surgir no ecrã o calendário do mês actual e a data actual será 

marcada por outro contorno de fundo. Prima as teclas Para cima, 

Para baixo, Para a esquerda, Para a direita para alterar a data e, em 

seguida, as informações do calendário apresentadas no ecrã também 

serão alteradas. 

5.10.1 Bluetooth 

Os menus são os seguintes: 

� Alimentação: activar ou desactivar o bluetooth do 

telefone. 

� Procurar dispositivo áudio: Com esta função, o seu 

telemóvel pode procurar automaticamente os periféricos 



GUIA DO UTILIZADOR 

 

 67 

mãos-livres. 

� O meu diapositivo: Com esta função, o telemóvel pode 

procurar automaticamente o equipamento Bluetooth e 

apresenta o nome do equipamento no ecrã, juntamente 

com as definições correspondentes à medida que as dicas 

surgem. 

� Dispositivos activos: Verifique o dispositivo de ligação. 

� Definições: definir as funções bluetooth do telemóvel 

� Acerca de: exibir a informação de bluetooth. 
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5.10.2 Alarme 

Podem ser definidos, no máximo, cinco alarmes neste 

telemóvel (o alarme continuará disponível mesmo com o 

telemóvel desligado). 

Escolha um alarme na lista de alarmes apresentada no menu 

de alarmes para editar as várias opções de alarme: 

Activar/Desactivar, Hora, Repetir, Tom do alerta, Snooze 

(Minutos), tipo de alerta. O Repetir pode ser definido como: Uma 

vez, Todos os dias, Dias (a predefinição do alarme é de segunda a 

sexta-feira ou o utilizador pode definir o alarme vários dias numa 

semana, conforme necessário). 
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5.10.3 Relógio Mundial 

Com a tecla de navegação, pode escolher a hora de qualquer 

país do mundo.  

5.10.4 A fazer 

Suporta uma lista de tarefas. 

5.10.5 Calculadora 

O telemóvel fornece-lhe uma calculadora com quatro funções 

básicas, que lhe permitem efectuar cálculos simples. 

Seleccione o submenu Calculadora; será apresentada a 

interface de operações da calculadora: 

- Utilize as teclas numéricas (de 0 a 9) para introduzir o 

número. Utilize a tecla # para introduzir os decimais. 

- Prima as teclas para cima, para baixo, esquerda e 
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direita para introduzir os quatro operadores: +, –, x, ÷. 

- Prima a tecla de função direita para apagar a 

introdução ou resultado anterior. 

- Pode utilizar a tecla de função direita "Voltar" para 

Sair da calculadora e utilize a tecla central para 

calcular o resultado. 

Atenção:  

A precisão da calculadora é limitada, por isso, podem ser 

produzidos alguns erros de arredondamento, especialmente em casos 

de indivisibilidade. Se o cálculo exceder o limite, a área de 

visualização apresentará a letra "E". 
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5.10.6 Conversor de moeda 

Introduza a taxa de câmbio, de seguida, o valor da moeda 

local ou estrangeira e prima a tecla de função esquerda "OK" 

para apresentar o resultado noutra janela. 
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5.10.7 Cronómetro 

Para desempenhar a função de um cronómetro. 

5.10.8 Leitor de E-book 

Esta função ajuda-o a ler os ficheiros de texto no formato 

TXT guardados no Cartão de Memória (certifique-se de que o 

cartão de memória foi inserido). Necessita de copiar os ficheiros 

que pretende ler para a pasta [E-Book] em [Gestor de Ficheiros] 

e, em seguida, entrar na função E-Book para ler os ficheiros. 

5.11 Definições 

Este menu inclui a configuração pessoal do telefone. 
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5.11.1 Definições SIM duplo 

� Dois Sim em funcionamento: Activar dois cartões SIM 

� Só SIM 1 em funcionamento: Activar apenas SIM1. 

� Só SIM 2 em funcionamento: Activar apenas SIM2. 

� Modo de Voo: é a função que serve para desligar as 

comunicações de telemóvel, ou seja, o telemóvel não poderá 

efectuar nem receber chamadas ou mensagens e não terá 

ligação de sinal com a estação de base nem tentará 

estabelecer uma ligação com a estação de base. Neste modo, 

o telemóvel desliga todas as funções relacionadas com sinais, 

mas as outras funções podem ser utilizadas, como consultar 

a lista telefónica, ver artigos e filmes, etc. 
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5.11.2 Perfis do utilizador 

O seu telemóvel disponibiliza diversos perfis para ser 

possível personalizar tons de toque de acordo com as diferentes 

situações e ambientes. Em primeiro lugar, de acordo com as 

situações actuais, escolha diferentes perfis e, em seguida, aplique 

definições personalizadas no perfil escolhido e active-o. 

Relativamente ao modo Auricular, não é possível activá-lo até o 

auricular ser inserido. Um modo activado irá desactivar todos os 

outros modos, ou seja, a opção Activar de todos os outros modos é 

temporariamente ocultada. 

� Gerais: Aplicável em situações gerais. 

� Reunião: Aplicável em situações de reuniões. Deverá 

ser predefinido (por exemplo, definir o modo de toque 
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para "Vibrar" ) 

� Exterior:  Aplicável para actividades no exterior (por 

exemplo, definir o volume de tom para máximo) 

� Interior:  Aplicável em situações no interior. Deverá 

ser predefinido. 

� Auscultador: Aplicável nas situações em que o 

auricular é inserido. Deverá ser predefinido (por 

exemplo, diminuir o volume de toque). 

� Bluetooth: Adequado para as situações em que o 

bluetooth é utilizado. Deverá ser predefinido. 
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5.11.3 Sensor de movimento 

Pode seleccionar Activar/Desactivar nas opções. 

5.11.4 Configurar telefone 

� Hora e data: A hora e data do telemóvel podem ser definidas 

neste menu. 

� Definir cidade: cidade para a configuração da hora 

� Definir hora e data: para definir data e hora actuais 

� Agendar ligar/desligar: para definir o tempo que o telefone 

móvel se irá ligar / desligar automaticamente 

� Idioma:  para seleccionar o idioma que será usado 

� Métodos de entrada preferidos: para seleccionar os 

métodos de entrada 

Características do ecrã 
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� Padrão de fundo: para seleccionar o papel de parede 

para ecrã inactivo 

� Protecção de ecrã: para seleccionar um protector de 

ecrã para o ecrã inactivo e o tempo de configuração 

padrão 

� Mostrar data e hora: para seleccionar activar / 

desactivar a exibição de data e hora no ecrã 

� Mostrar número do proprietário:  para escolher se 

quer exibir seu próprio número no ecrã. 

� Mensagem de saudação: para escolher se deseja exibir 

uma saudação a iniciar 

� Tecla dedicada: para definir a função das teclas de 

direcção no ecrã inactivo.  

� Actualização automática da data e hora: para 
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seleccionar ligar / desligar a função de actualização 

automática 

� Configuração de UART: para definir parâmetros de 

UART 

� Definições diversas: para definir o fundo do LCD 

5.11.5 Configurar rede 

� Seleccionar rede 

� Nova pesquisa 

� Seleccionar rede 

� Modo de selecção 

� Redes preferidas: é a operadora de rede que fará com que o 

telemóvel seleccione a rede. Entre neste menu para obter a lista 
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das actuais operadoras preferenciais do utilizador.   

Atenção:  

Esta condição está baseada na prévia instalação de números no 

cartão SIM. 

5.11.6 Configurar segurança 

� Bloqueio de SIM: Pode efectuar as definições de segurança neste 

menu, de modo a que o seu telemóvel ou cartão SIM não seja 

utilizado ilegalmente. O código PIN pode impedir que o seu 

cartão SIM seja utilizado ilegalmente. 

 Se o bloqueio SIM se encontrar desligado, seleccione Ligar 

para introduzir o número PIN para bloquear o cartão SIM; da 

próxima vez que ligar o seu telemóvel, o código PIN será necessário. 
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Se o bloqueio SIM já estiver activado, seleccione Desligar para 

cancelar a protecção do código PIN. 

Atenção:  

Se introduzir o código PIN errado três vezes, o cartão SIM 

será bloqueado. Quando o cartão SIM está bloqueado, é necessário 

introduzir o código PUK para desbloquear o cartão SIM. Os códigos 

PIN e PUK podem ser fornecidos juntamente com o cartão SIM. Se 

não souber os códigos, contacte a sua operadora de rede.  

� Marcação fixa: Se o seu cartão SIM suportar esta função, pode 

definir a opção do telemóvel para apenas marcar os números de 

telefone seleccionados. Quando esta função estiver activada, 

apenas serão marcados os números de telefone definidos, ou os 

números antecedidos por números especiais. 

Entrar no submenu Marcação fixa: 
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� Modo: Ligue ou desligue esta função (é necessário o 

código PIN2). 

� Lista de marcação fixa: Prima OK para entrar; aparecerá 

uma lista dos números de telefone constantes; prima a tecla 

de função "Opções" e aparecerão as operações 

correspondentes, como Modificar, Eliminar, etc.; se a lista 

actual estiver vazia, pode adicionar o número constante 

através de Adicionar novo. 

Atenção: 

 É necessário introduzir o código PIN2 para activar ou 

desactivar a função de marcação fixa. Contacte a sua operadora para 

obter o código PIN2. Quando esta função está activada, a pasta de 

cartão de negócios apenas apresentará os números de marcação fixa. 

� Marcação barrada: poderá barrar números para 
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chamadas. 

� Alterar senha: Depois de introduzir a senha antiga no 

seu telemóvel, pode redefinir a senha do telemóvel 

� Bloquear telefone: O bloqueio do telemóvel pode 

evitar uma utilização não autorizada do mesmo. 

Entre no submenu "Bloquear Telefone" para efectuar as 

seguintes configurações: 

 Ao seleccionar o Bloqueio do telemóvel, a protecção por 

senha do telemóvel será activada. Da próxima vez que ligar o seu 

telemóvel, irá precisar da senha. Se pretender cancelar a protecção 

por senha, basta premir novamente o Bloqueio do telemóvel. 

 Seleccione Desligar para desactivar o modo de protecção do 

número de bloqueio do telemóvel. 

Atenção: A senha de bloqueio predefinida do telemóvel é 
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1122 e deve alterá-la para a sua senha pessoal depois de comprar o 

telemóvel. 

� Bloqueio automático do teclado: Com esta função, pode 

bloquear e desbloquear o teclado do telemóvel. Defina o tempo 

para bloquear automaticamente o teclado para Nenhum, 15 seg., 

30seg., 1 min. ou 5 min. Dentro do tempo definido, caso não 

execute qualquer operação, o teclado irá bloquear 

automaticamente. 

Se o teclado não bloquear, prima primeiro a tecla de função OK e, 

de seguida, prima rapidamente o botão * para bloquear o teclado. Se 

o teclado bloquear, prima primeiro a tecla de função OK e, de 

seguida, prima rapidamente o botão * para desbloquear. 

� Alterar senha: permite alterar a senha do telemóvel.  

Atenção:  
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Algumas funções acima referidas necessitam de suporte de rede da 

sua operadora. 

5.11.7 Restaurar definições de fábrica 

Neste menu, introduza a senha de bloqueio do telemóvel 

(1122), de seguida, o telemóvel irá reiniciar automaticamente e 

pode repor as definições relacionadas com o modo de fábrica. 

5.11.8 Efeito de som 

Para definir equalizador de som na chamada de fundo e 

efeitos 3D de áudio. 

5.11.9 Atalhos 

� Adicionar um novo contacto 

� Procurar contacto 
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� Grupos de contactos 

� Número de proprietário SIM1 

� Estado da memória 

� Armazenamento preferido 

� Mensagem de saudação 

� Configuração do toque 

� Volume 

� Alarme 

5.11.10 Flash 

� Estado: permite seleccionar o estado do flash 

(Activar/Desactivar) 

� Modo: permite seleccionar o perfil 1 ou 2. 
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6 Modo de Introdução 

6.1 Geral 

Este menu suporta o método de entrada normal Inglês, 

método de entrada inteligente de Inglês, método de introdução de 

número, o método de entrada de escrita manual, o método de entrada 

Smart Pinyin, chinês simplificado, o método de entrada e símbolos 

método de entrada. 

6.2 Definições do teclado 

Este telemóvel suporta os modos de introdução através de 

caracteres latinos e dispõe de vários modos de introdução. Os 

caracteres podem ser introduzidos neste telemóvel, incluindo os 

seguintes casos: 
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� Tecla de função da esquerda: para seleccionar 

� Tecla de função da direita: para voltar ou eliminar  

� Tecla de navegação: para mover o cursor para cima, baixo, 

direita ou esquerda  

� Tecla #: Alternar entre modos de introdução 

� Tecla *: Em todos os modos de introdução, é possível ver a 

caixa de entrada de símbolos. 

� Teclas numéricas de 0-9: cada uma representa as letras 

contidas nessa tecla 

6.3 Descrição do método de introdução 

6.3.1 Modo de introdução inteligente de Inglês 

Definição de método de entrada no teclado inteligente de Inglês: 
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Nome da tecla Função 

Tecla numérica 2 Abc 

Tecla numérica 3 Def 

Tecla numérica 4 Ghi 

Tecla numérica 5 Jkl 

Tecla numérica 6 Mno 

Tecla numérica 7 Pqrs 

Tecla numérica 8 Tuv 

Tecla numérica 9 Wxyz 

Tecla * Caracteres especiais, pontuação 

Tecla # Alternar modos de introdução 
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Tecla de navegação “cima” Move o cursor para cima 

Tecla de navegação “baixo” Move o cursor para baixo 

Tecla de navegação “esquerda” Move o cursor para a esquerda 

Tecla de navegação “direita” Move o cursor para a direita 

Tecla de função “esquerda” Seleccionar 

Tecla de função “direita” Voltar ou Eliminar 

Tecla de “terminar” Voltar ao ecrã inactivo 

 

Funcionamento geral do modo de introdução inteligente de Inglês:  

 Todas as teclas podem ser utilizadas para introduzir 

vários caracteres. Prima rapidamente as teclas até surgir o carácter 
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pretendido. 

 Para introduzir a pontuação latina e alguns símbolos 

especiais, no modo de introdução de caracteres latinos (letras 

maiúsculas ou minúsculas), prima a tecla * para ir para a caixa de 

símbolos especiais. 

 Prima a tecla # para alternar entre os modos de 

introdução. 

 Quando precisar de um espaço no estado de maiúsculas 

ou minúsculas, prima uma vez a tecla "0". 

 Prima a tecla de função direita para apagar a 

introdução errada; mantenha a tecla premida para apagar todas as 

introduções actuais. 
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6.3.2 Modo de Introdução Numérico ou Inglês 

A definição do modo de introdução numérico encontra-se listada 

abaixo: 

 

Nome da tecla Funções  

Tecla numérica 1 . ,-?!`@ : # $ / - 1 

Tecla numérica 2 ABCabc2 

Tecla numérica 3 DEFdef3 

Tecla numérica 4 GHIghi4 

Tecla numérica 5 JKLjkl5 

Tecla numérica 6 MNOmno6 

Tecla numérica 7 PQRSpqrs7 
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Tecla numérica 8 TUVtuv8 

Tecla numérica 9 WXYZwxyz9 

Tecla numérica 0 0 

Tecla * Seleccionar Símbolo 

Tecla # Alternar entre modos de introdução 

Tecla de navegação “cima” Move o cursor para cima 

Tecla de navegação “baixo” Move o cursor para baixo 

Tecla de navegação “esquerda” Move o cursor para a esquerda 

Tecla de navegação “direita” Move o cursor para a direita 

Tecla de função “esquerda” Seleccionar 

Tecla de função “direita” Voltar ou Eliminar 

Tecla de “terminar” Voltar ao ecrã inactivo 
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Funcionamento Geral do Modo de Introdução Numérico: 

� Prima as teclas numéricas 0-9 para introduzir os 

números correspondentes. 

� Prima a tecla # para alternar entre os modos de 

introdução. 

� Prima a tecla de função direita para apagar a 

introdução errada; mantenha a tecla premida para 

apagar todas as introduções actuais. 

7 Recomendações sobre a utilização da bateria 

� Não elimine a bateria no fogo, caso contrário poderá 

provocar um incêndio ou fissuras na bateria. 

� Quando instalar a bateria, não a force demasiado, caso 

contrário, pode provocar uma fuga, sobreaquecimento, 



GUIA DO UTILIZADOR 

 

 94 

fissuras ou um incêndio. 

� Não utilize objectos como um fio eléctrico, uma agulha, etc. 

para efectuar um curto-circuito, nem introduza a bateria com 

objectos como um colar, etc. Caso contrário, pode provocar 

uma fuga do líquido, sobreaquecimento, fissuras ou um 

incêndio. 

� Não solde a ponta de pólo da bateria; caso contrário, pode 

provocar uma fuga do líquido, um sobreaquecimento, 

fissuras ou um incêndio. 

� Se o líquido da bateria entrar em contacto com os olhos, 

pode provocar cegueira. Nesse caso, não esfregue os olhos 

com os dedos, lave-os apenas com água limpa e consulte 

imediatamente um médico. 

� Não desmonte nem volte a montar a bateria, pois pode 
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provocar uma fuga do líquido da bateria, um 

sobreaquecimento, fissuras ou um incêndio. 

� Não coloque a bateria nem a utilize próximo de fogo, um 

aquecedor ou outros locais sujeitos a temperaturas elevadas. 

Caso contrário, pode provocar uma fuga do líquido, um 

sobreaquecimento, fissuras ou um incêndio. 

� Pare de utilizar a bateria e utilize uma nova quando 

ocorrerem anomalias como uma subida da temperatura, 

mudança de cor ou deformação durante a utilização, o 

carregamento ou a sua conservação. 

� Se o líquido da bateria for derramado sobre a pele ou 

vestuário, pode provocar queimaduras. Lave imediatamente 

o líquido com água. Se necessário, consulte um médico. 

� Se a fuga da bateria provocar um odor esquisito, retire 
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imediatamente a bateria. 

� Não humedeça a bateria, caso contrário pode provocar um 

sobreaquecimento, fumo e erosão da bateria. 

� Elimine a bateria esgotada não juntamente com lixo 

indiferenciado mas sim de acordo com as regulamentações 

aplicáveis em termos ambientais. 

� Não utilize nem coloque a bateria em locais sujeitos à 

incidência directa de raios solares. Pode provocar uma fuga 

do líquido da bateria e sobreaquecimento, reduzindo o seu 

desempenho e encurtando a vida útil da bateria. 

� Não carregue o telemóvel de modo contínuo durante mais de 

24 horas. 

� Coloque a bateria num local fresco, não exposto à incidência 

directa de raios solares e com boa ventilação. 
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� A vida útil da bateria do telemóvel é limitada. A duração da 

sua vida útil diminuirá gradualmente após carregamentos 

frequentes. Se a bateria tiver sido carregada várias vezes e 

não possuir carga, isso significa que a bateria atingiu o 

limite da sua vida útil e que a deve substituir por uma bateria 

nova. 

8 Limpeza e manutenção 

� O telemóvel, a bateria e o carregador NÃO são à prova de água. 

Não os utilize em locais com elevado grau de humidade, como 

uma casa de banho, etc. 

� Utilize um pano macio e seco para limpar o telemóvel, a bateria e 

o carregador. 

� Não utilize álcool, diluentes, benzina ou outra solução para limpar 
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o seu telemóvel. 

� Uma tomada com pó pode provocar mau contacto ou uma fuga de 

corrente. Limpe regularmente a tomada. 

9 Informação de segurança importante 

� Se perder o seu telemóvel ou se este for roubado, informe de 

imediato a sua operadora para desactivar a utilização do telemóvel 

e do cartão SIM, de modo a evitar que sejam efectuadas chamadas 

não autorizadas. 

� Ao contactar a sua operadora, informe-a do número IMEI do seu 

telemóvel (impresso na etiqueta que se encontra na parte posterior 

do telemóvel. O número fica visível após remover a bateria). 

Copie e guarde o número IMEI para uma utilização futura. 

� Para evitar que o seu telemóvel seja utilizado indevidamente, é 
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aconselhável que: 

- Configure o número PIN do cartão SIM e não o revele a 

outras pessoas. 

- Não deixe o seu telemóvel em locais públicos. 

� Coloque o telemóvel em locais fora do alcance de crianças, para 

que não seja utilizado como um brinquedo e se possam magoar. 

� Utilize apenas a bateria e carregador originais. Outros produtos 

podem provocar uma fuga na bateria, sobreaquecimento, explosão 

ou incêndio. 

� Não utilize o telemóvel num local onde o sinal seja fraco, nem o 

exponha a um dispositivo electrónico de elevada precisão. A onda 

electrónica sem fios pode interferir com o funcionamento do 

dispositivo electrónico. 

� Não sujeite o telemóvel a impactos, vibrações, nem o atire com 
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violência, pois pode provocar uma avaria ou incêndio. 

� Não coloque a bateria, telemóvel e carregador num microondas 

nem no interior de dispositivos de alta potência que possam 

provocar danos no circuito, um incêndio, etc. 

� Não coloque o telemóvel próximo de gás inflamável ou 

combustível, caso contrário pode provocar uma avaria ou um 

incêndio. 

� Não sujeite o telemóvel a temperaturas elevadas, humidade 

elevada, nem o exponha ao pó, pois tal pode provocar uma avaria. 

� Não coloque o telemóvel numa mesa inclinada ou instável, onde 

possa escorregar da mesa e provocar danos ou uma avaria. 
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A ZTC declara sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto Telemóvel 

ZTC B180 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. 
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ZTC, LDA 

Rua da cavada  

Soutelo 

3850-516 Branca-ALB 

Telf: +351 234 540 100 

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 


