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Prefácio 
Obrigado por escolher este telefone – foi uma 
escolha sensata, parabéns! 
Os nossos telefones são aprovados para as redes 
GSM e respeitam os padrões Europeus. O seu 
telefone pode ser usado internacionalmente com 
várias redes, dependendo do seu contracto de 
roaming com a sua operadora. 
Para utilizar este telefone deve subscrever um 
serviço GSM de uma operadora. Incluímos muitas 
funcionalidades neste dispositivo, mas o seu 
funcionamento depende da disponibilidade da rede. 
Contacte a sua operadora para mais informação. 
Este manual de utilizador é publicado pelo 
fabricante sem qualquer tipo de garantia. 
Revisões e melhorias resultantes de erros 
tipográficos, imprecisão da informação actual, e 
melhorias do equipamento ou do software podem 
ser realizadas sem notificação prévia, embora sejam 
incorporadas nas novas edições. Mais informações e 
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ajuda sobre o telefone podem estar disponível no 
website do fabricante. A ele se reservam todos os 
direitos dos conteúdos apresentados. 
Os direitos de autor e as marcas mencionadas neste 
documento pertencem aos respectivos proprietários. 
A reprodução, transferência, armazenamento ou 
distribuição, total ou parcial, dos materiais com 
direitos de autor sem autorização escrita prévia é 
expressamente proibida. 
Aconselhamos vivamente a que leia cuidadosamente 
e compreenda este manual antes de começar a usar o 
seu telefone, para que o mantenha nas melhores 
condições de utilização, e uma maior satisfação. 
 
Acessórios 
Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios 
aprovados pelo fabricante para este dispositivo. A 
utilização de outros dispositivos invalida a garantia 
e poderá ser perigosa. Verifique com o seu 
fornecedor quais os acessórios disponíveis. Pode 
comprar: 
Bateria extra：Estão disponíveis baterias extra de 



várias capacidades, quer na nossa empresa, quer no 
seu fornecedor. 
Ficha do carregador, cabo do carregador： A 
ficha do carregador é usada para ligar o cabo do 
carregador às tomadas eléctricas. Pode também usar 
o cabo do carregador para se ligar a outros 
dispositivos como PCs para carregar o telefone. O 
tempo de carregamento é de aproximadamente 2 a 3 
horas. A condição de carregamento é mostrada no 
ecrã. Pode utilizar o seu telefone enquanto este 
carrega. 
Auricular ： Um dispositivo pequeno, prático, 
mãos-livres; pode utilizar o seu botão para atender e 
terminar chamadas. Alguns modelos podem também 
ter um botão de controlo de volume. 
Não ligue nem desligue o auricular durante ou 
quando estiver a receber uma chamada. 
Ajuste o volume do alerta de chamada recebida 
antes de ligar o auricular. 
Sobre as teclas 

Tecla flexível esquerda/Tecla flexível 
direita: Implementa as funcionalidades 
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mostradas no canto inferior esquerdo/direito. Se 
inseridos dois cartões SIM, a tecla flexível esquerda 
pode ser usada como tecla de efectuar 
chamadas/atender para o cartão SIM2. 

Tecla de efectuar chamadas/Atender 
(Tecla verde): Faça e atenda chamadas. No 

modo inactivo, pressione esta tecla para mostrar o 
registo das últimas chamadas efectuadas. 

Tecla de ligar/desligar, terminar/cancelar 
(Vermelha): Termine ou rejeite uma chamada 

a receber. Pressione durante alguns segundos para 
ligar ou desligar o telefone. Regressa directamente 
ao modo inactivo a partir de outros ecrãs. 

Teclas de navegação: Para mover para a 
esquerda, direita, cima ou baixo ou 
procurar no menu. Em modo inactivo: 

pressione a tecla cima/baixo/esquerda/direita para 
aceder a certos menus directamente (tal como 
definido no menu [Definições/Definições do 
telefone/Teclas dedicadas]). 

Tecla OK: Em modo inactive, pressione 
para entrar directamente no menu principal. 
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a. No geral, é idêntica à tecla flexível esquerd
 

Teclas alfanuméricas: Estas teclas são usadas para 
marcar números ou introduzir texto num ecrã de 
edição. 
Pressão prolongada [0]: para introduzir “+” para 
acesso internacional. 
Pressão prolongada [2-9]: para efectuar chamadas 
para contactos especificados em [Centro de 
chamadas/Definições gerais das 
chamadas/Marcação rápida]. 
 

 
Teclas * e #: Em modo inactivo, pressione durante 
alguns segundos a tecla * para activar ou desactivar 
o modo silencioso. Pressione durante alguns 
segundos a tecla # para bloquear o teclado. 
Estas teclas têm funções diferentes de acordo com o 
menu/ecrã em que se encontra. 
 
 
 



Sobre os ícones do ecrã 
 

Nível do sinal de rede: Mostra a força do 

sinal recebido. Quanto mais cheias as 

barras, mais forte o sinal. 

Linha1/linha2: mostra 1 ou 2 no topo superior 
direito do ecrã. 
SIM1/SIM2: mostra 1 ou 2 no canto inferior 
esquerdo do ecrã. 

 
Ícone de SMS: Surge no topo do ecrã para indicar 
que há SMS não lidas.  

 
Chamadas não atendidas: Surge quando há 
chamadas não atendidas no SIM1/SIM2. 

 
Bloqueio do teclado: Surge no topo do ecrã quando 
o teclado está bloqueado. 

 
Alarme: O alarme foi definido e activado. 
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Tipos de alerta de chamadas: Toque, Vibração, Só 
vibração, Vibração e toque, Vibração e só depois 
toque.  
 Surge quando o auricular está ligado. 
 Surge quando o Bluetooth está activado. 

Bateria: Quanto mais preenchida a bateria, 
maior a autonomia. 
Preparar o seu telefone 
Instalar o cartão SIM 
Mantenha o cartão SIM longe do alcance das 
crianças. 
Qualquer abrasão ou dobra podem facilmente 
danificar o cartão SIM, logo, seja extremamente 
cuidadoso quando o insere, remove ou guarda. 
Assegure-se de que desligou o carregador e tirou a 
bateria antes de remover o cartão SIM. 

Este telefone suporta dois cartões 
SIM. Encontre a ranhura do cartão 
SIM na parte de trás do telefone e 
deslize-a. Durante a instalação, 
assegure-se de que o chip está 
voltado para baixo, e preste 
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atenção à direcção da abertura. 
 
Instalar o cartão de memória 

Este telefone suporta hot plug do 
cartão de memória. 
Quando o telefone é movido, é 
possível que o cartão de memória 
deslize da sua ranhura, pelo que não 
deforme nem risque o cartão de 
memória, nem o coloque em 
contacto com electricidade, pó ou 

líquidos. 
 
1. Primeiro desligue o telefone e remova a bateria. 
2. Empurre o suporte metálico do cartão para baixo 
e levante-o pela ponta. 
3. Coloque o cartão de memória no suporte com os 
contactos de metal virados para baixo e empurre-o 
até trancar no seu lugar. 
Seja cuidadoso quando utilize o cartão de memória, 
especialmente quando o inserir e retirar. Alguns 
cartões de memória devem ser formatados no PC 
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antes de serem usados pela primeira vez. 
Faça cópias de segurança regulares em outros 
equipamentos quando utiliza cartões como o T-flash 
ou SD! 
Uma utilização imprópria ou outros factores 
incertos podem danificar ou levar à perda do 
conteúdo nos cartões. 
Instalar a bateria 
1. Alinhe o chip da bateria com a ponta saliente do 
suporte da bateria e insira-a. 
2. Deslize a tampa da bateria de volta ao telefone até 
trancar.  
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Remover a bateria 
Desligue o telefone, pressione o botão da bateria e 
levante a tampa traseira para remover, depois 
levante a bateria a partir da lateral para remover. 
Todas as definições ou informação guardadas no 
cartão SIM e no telefone podem ser eliminadas 
quando a bateria é removida. 
Remova a bateria com o telefone desligado, caso 
contrário pode ser danificada. 
 
Carregar a bateria 
Retire a borracha flexível à prova de poeiras da 
ranhura no fundo do telefone, insira uma ponta do 
carregador, i.e., a ficha de carregar no telefone e a 
outra ponta na tomada eléctrica. Será apresentado no 
ecrã um sinal de ‘em carga’. 
Quando o carregamento estiver completo, desligue a 
ficha. 
Quando a bateria está fraca, o telefone dará um 
aviso de alerta, e quando fica demasiado fraca, o 
telefone desliga-se automaticamente. Não mantenha 
a bateria fraca durante muito tempo, caso contrário 
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a sua qualidade e longevidade podem ser afectadas. 
Será feito um pré-carregamento quando a bateria 
está demasiado fraca, logo, é normal que o telefone 
não mostre um alerta de carregamento. 
Para garantir um normal funcionamento do telefone, 
utilize o carregador designado. 
Não remova a bateria quando carregar. 
O telefone deve ser colocado num local ventilado 
com uma temperatura ambiente entre os 0ºC e 45ºC 
quando em carga. 
 
 
Códigos de segurança 
Código PIN: Código de identidade privado do seu 
cartão SIM, geralmente fornecido pela sua 
operadora. 
Código PIN2: Fornecido pela sua operadora 
juntamente com o cartão SIM. 
Se introduzir o PIN e o PIN2 errado três vezes 
consecutivas (o cartão SIM será bloqueado) será 
necessário introduzir o código PUK e PUK2 para 
desbloqueio. Para mais informação contacte a sua 
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operadora. 
Código PUK: O PUK é o código privado de 
desbloqueio, e é fornecido juntamente com o cartão 
SIM. 
Caso contrário, contacte a sua operadora para obter 
o código – o que deverá fazer também se o perder. 
Código do telefone: O código do telefone pode 
impedir terceiros de utilizarem o seu telefone sem 
autorização (o código original é o 1234). Para sua 
segurança, altere este código logo que possível. 
 
Estrutura do menu 
1. Serviços 
2. Lista telefónica 
   2.1 Pesquisa rápida 
   2.2 Procurar contacto 
   2.3 Adicionar novo contacto 
   2.4 Copiar todos 
   2.5 Apagar 
   2.6 Chamada para grupos 
   2.7 Números extra 
   2.8 Definições 
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3. Gestor de ficheiros 
4. Jogos & Entretenimento 
5. Mensagens 
   5.1 SMS 
   5.2 Chat 
   5.3 Servidor de correio de voz 
   5.4 Difundir mensagem 
6. Multimédia 
   6.1 Câmara* 
   6.2 Visualizador de imagens 
   6.3 Gravador de vídeo* 
   6.4 Leitor de música 
   6.5 Gravador de som 
   6.6 Rádio FM* 
7. Centro de chamadas 
   7.1 Registo de chamadas 

7.2 Definições gerais de chamadas 
8. Definições 
   8.1 Definições de Sensor de Movimento* 
   8.2 Definições do Dual SIM 
   8.3 Definições do telefone 
      8.3.1 Data e hora 
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      8.3.2 Agendar ligar/desligar 
      8.3.3 Idioma 
      8.3.4 Métodos de introdução preferidos 
      8.3.5 Características do ecrã 
      8.3.6 Texto de boas vindas 
      8.3.7 Atalhos 
      8.3.8 Teclas dedicadas 
      8.3.9 Definições de UART 
      8.3.10 Definições gerais 
   8.4 Perfis de utilizador 
   8.5 Definições de rede 
   8.6 Definições de segurança 
      8.6.1 Definições de segurança do SIM1 
      8.6.2 Definições de segurança do SIM2 
      8.6.3 Bloqueio do telefone 
      8.6.4 Bloqueio automático do telefone 
      8.6.5 Mudar códigos 
   8.6.6 Restaurar as definições de origem 
9. Extra 
   9.1 Lanterna 
   9.2 Alarme 
   9.3 Bluetooth* 
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   9.4 Calculadora 
   9.5 Calendário 
   9.6 A fazer 
   9.7 Leitor de E-Book 
   9.8 Cronómetro 
   9.9 Relógios do mundo 
   9.10 Conversor de moedas 
 
 

Nota: As funções assinaladas com * são opcionais, 
as funcionalidades principais prevalecem. 

 
Utilizar o seu telefone 
Ligar/Desligar 
Pressione durante alguns segundos a tecla vermelha 
para ligar ou desligar o seu telefone. 
1. Se não estiver inserido nenhum cartão SIM, se 
este estiver defeituoso ou existir mau contacto, será 
apresentada uma mensagem de aviso após ligar o 
telefone para que o desligue e verifique o seu cartão 
SIM e a sua instalação. 
2. Se estiver inserido apenas um cartão GSM SIM 
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no telefone, será pedido um código PIN e um 
código do telefone quando ligar. Após a sua 
introdução, o telefone entra em modo stand-by. 
3. Se estiverem inseridos dois cartões GSM SIM, 
ser-lhe-ão pedidos todos os códigos, um a um. 
Quando ligar o telefone este procurará 
automaticamente a rede. Se o telefone detectar uma 
rede autorizada, o seu nome e força do sinal serão 
mostrados no ecrã. Se não for encontrada nenhuma 
rede autorizada, o telefone só fará chamadas de 
emergência, disponibilizando as funcionalidades 
não relacionadas com comunicação. 
Efectuar uma chamada 
Em modo stand-by, pressione as teclas numéricas 
correspondentes para introduzir o número que 
pretende, incluindo os indicativos necessários. 
Pressione a tecla flexível direita [Limpar] para 
eliminar erros de introdução; se inserido apenas um 
cartão GSM SIM, pressione a tecla verde para 
efectuar a chamada. 
Nota: Se introduzidos dois cartões SIM, pressione a 
tecla flexível esquerda [Chamar] para efectuar uma 
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chamada através do cartão SIM2; pressione a tecla 
verde para efectuar uma chamada através do cartão 
SIM1. 
Nota: quando introduz dois dígitos ou mais, a lista 
de números correspondente no registo de chamadas 
e na lista telefónica é apresentada no ecrã. 
1. Chamadas fixas/Extensões de linha 
Não pode ligar directamente a algumas extensões de 
linha fixas, pelo que será necessário trocar de linha e 
pressionar durante alguns segundos a tecla [0] para 
converter até surgir “P/W” no ecrã. E depois marcar 
a extensão.  
2. Efectuar uma chamada internacional 
Para efectuar uma chamada internacional, pressione 
durante alguns segundos a tecla [0] até ao símbolo 
de prefixo de chamadas internacionais “+” surgir no 
ecrã. 
3. Efectuar chamadas a partir da lista telefónica 
Entre na lista telefónica através do menu, seleccione 
[Pesquisa rápida] ou [Procurar contacto], utilize as 
teclas de navegação cima/baixo para se deslocar até 
ao contacto desejado, ou pressione a primeira letra 
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do nome do contacto que procura, tal como gravado 
na sua lista telefónica, para um rápido acesso aos 
nomes começados com essa letra. 
4. Efectuar chamadas a partir do registo 
Entre no centro de chamadas (pressione a tecla 
verde em stand-by ou através do menu), utilize as 
teclas de navegação cima/baixo para navegar até ao 
contacto desejado. 
Receber uma chamada 
Quando recebe uma chamada, o telefone dará o 
alerta correspondente. Se a rede suportar a 
identificação do remetente, será apresentado no ecrã 
o seu nome ou número (dependendo de constar ou 
não da lista telefónica). 
1. Pressione a tecla verde ou a tecla flexível 
esquerda e confirme [Atender] para atender uma 
chamada. 
2. Se a funcionalidade [Perfis de 
utilizador/Personalizar/Modo de atendimento] 
estiver seleccionada como [Qualquer tecla], 
pressione qualquer tecla para atender a chamada, 
excepto a tecla flexível direita ou a tecla vermelha. 
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3. Se o auricular estiver ligado e a funcionalidade 
[Perfis de utilizador/Auricular/Personalizar/Modo 
de atendimento] estiver seleccionada como 
[Automático], a chamada recebida será atendida 
automaticamente após tocar ou vibrar durante 5 
segundos. 
4. Se não desejar atender uma chamada, pressione a 
tecla vermelha ou a tecla flexível direita [Rejeitar] 
para a rejeitar. Pode também pressionar a tecla 
vermelha para terminar uma chamada. 
5. Durante uma chamada, pode pressionar a tecla de 
navegação cima/baixo para ajustar o volume. 
Serviço de emergência 
Pode marcar directamente o número do serviço de 
emergência sem cartão SIM. Redes diferentes 
utilizam números de serviços de emergência 
diferentes, para mais detalhes contacte a sua 
operadora. 
 
Serviços 
STK 
Entre no menu dos serviços de rede, e o primeiro 
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menu é o sub-menu STK. STK é o serviço extra 
oferecido pela operadora. 
O seu telefone suporta a funcionalidade STK. Esta 
funcionalidade não pode ser usada se não for 
suportada pelo cartão SIM ou pela operadora. 
Para mais informações contacte a sua operadora. 
 
Lista telefónica 
Guarda e gere os contactos que utiliza 
frequentemente. 
Há duas localizações onde os pode guardar – na 
memória do SIM e na memória do telefone. O 
volume de contactos que pode ser guardado no 
cartão SIM depende da sua capacidade. 
Entre na lista telefónica através do menu, seleccione 
‘Pesquisa rápida’ ou ‘Pesquisa de contactos’ para 
procurar o que deseja. Há ícones diferentes de 
acordo com a localização da memória. 
Pesquisa rápida 
Entre na lista telefónica – à medida que se desloca, 
se introduzir um ou mais caracteres ou números 
são-lhe mostrados os contactos cujos nomes 
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começam ou mais se aproximam dos caracteres 
introduzidos. 
Após pesquisar o nome, pressione a tecla verde ou a 
tecla flexível esquerda [Chamar] para efectuar a 
chamada, e a tecla vermelha para a cancelar. 
Pressione a tecla OK para aceder às opções do menu: 
Efectuar chamada, Efectuar chamada via 
SIM1/SIM2, Enviar SMS, Ver, Editar, Apagar, 
Copiar, Mover, Duplicar, Enviar vCard. 
Nota: Se copiar ou mover o registo do telefone para 
o cartão SIM, apenas o nome e número serão 
transferidos. 
Pesquisar contacto 
1. Seleccione esta opção e introduza o nome ou 
parte do nome desejado, pressione a tecla flexível 
esquerda [Opções] e seleccione ‘Pesquisar’ para ir 
directamente para o contacto mais aproximado do 
valor que introduziu. A opção do método de 
introdução permite-lhe mudar o método de 
introdução quando introduz os critérios de pesquisa. 
2. Se não tem a certeza acerca do nome que 
pretende pesquisar, seleccione a tecla flexível 
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esquerda [Opções] e seleccione ‘Pesquisar’ para ir 
para a lista telefónica. Pressione as teclas de 
navegação cima/baixo para ver os registos. 
Pressione OK ou a tecla flexível esquerda [Opções] 
para aceder ao menu das opções, semelhante ao 
menu da pesquisa rápida. 
Adicionar novo contacto 
Este menu permite-lhe adicionar o novo registo ao 
cartão SIM ou ao telefone. Introduza o número de 
telefone directamente em modo stand-by, pressione 
a tecla OK e guarde. 
Primeiro é necessário seleccionar a memória: para o 
SIM ou para o telefone. 
· Para o SIM1/SIM2: Seleccione esta opção, 
pressione a tecla OK ou pressione a tecla flexível 
esquerda [Editar] para introduzir o nome, pressione 
a tecla OK ou a tecla flexível esquerda [Opções] 
para seleccionar “Concluído” e confirme. 
Pressione a tecla de navegação para mudar para a 
coluna do número, introduza-o e confirme, 
pressione a tecla OK ou a tecla flexível esquerda 
[OK] e confirme para guardar. 
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·Para o telefone: Se adicionar um novo registo ao 
telefone, pode editar para além do nome e número 
as seguintes opções: contacto de casa, nome da 
empresa, endereço de e-mail, número do escritório, 
número de fax, data de aniversário, associar imagem, 
associar som, grupo. 
Copiar todos 
Pode seleccionar “Do SIM1 para o telefone, do 
telefone para SIM1, do SIM2 para telefone, do 
telefone para SIM2, do SIM1 para SIM2, do SIM2 
para SIM1”. 
Apagar 
Seleccione para apagar os contactos do SIM1, SIM2 
ou da memória do telefone. Pode também apagar os 
contactos um a um. Grupos 
Os grupos pré-definidos neste telefone são: Amigos, 
Família, VIP, Profissional e Outros. Seleccione um 
grupo e pressione OK para o editar. Pode alterar o 
nome do grupo, associar som, associar imagem, e 
ver a lista de membros do grupo. Quando visualizar 
a lista de membros, escolha “Adicionar” para 
adicionar contactos ao grupo. 
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Números extra 
Guarde e veja até dois números do proprietário. 
Definições 
·Estado da memória: Veja o estado do cartão SIM e 
da lista telefónica do telefone. A capacidade do 
cartão SIM varia entre diferentes cartões. 
·Memória preferida: Defina a localização por 
defeito da memória para guardar novos contactos: 
SIM1, SIM2 ou telefone. 
·Campos: Seleccione os campos que deverão estar 
disponíveis.  
·O meu vCard: Edite e guarde o seu vCard (cartão 
de negócios), envie-o por SMS ou Bluetooth, ou 
guarde um ficheiro para que possa facilmente 
comunicar a sua informação de contacto a pessoas 
com dispositivos compatíveis. 
·Versão de vCard version: Seleccione a versão de 
vCard. 
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Gestor de Ficheiros 
As localizações de memória disponíveis são 
mostradas no ecrã de gestor de ficheiros (telefone ou 
cartão de memória), e a memória total e a disponível 
são mostradas no topo. Pressione a tecla flexível 
esquerda [Opções] para: 
·Abrir: Entre ou abra a localização seleccionada. 
· Nova pasta: Crie uma pasta na localização 
seleccionada. 
·Formatar: Formate a localização seleccionada – 
esta acção irá eliminar todos os conteúdos. 
Abra a localização seleccionada para ver as suas 
pastas e ficheiros. Seleccione uma pasta e pressione 
a tecla flexível esquerda [Opções] para as seguintes 
opções (para além das mencionadas): 
·Modificar o nome: Modifique o nome da pasta (do 
ficheiro, nas opções do ficheiro). 
·Apagar: Apague a pasta seleccionada. 
·Ordenar por: Ordene a sequência apresentada. 
Seleccione um ficheiro (os tipos de ficheiros não 
suportados terão um ícone com um ponto de 
interrogação) e pressione a tecla flexível esquerda 
[Opções] para aceder às seguintes: 
·Ver/Reproduzir: Dependendo do tipo de ficheiro, 
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visualize uma imagem ou reproduza um ficheiro de 
vídeo ou áudio. Esta opção não está disponível para 
tipos de ficheiros não suportados pelo seu telefone. 
·Utilizar: Utilize o ficheiro, funções específicas 
dependendo do tipo de ficheiro. 
·Enviar: Envie o ficheiro, funções específicas 
dependendo do tipo de ficheiro. 
·Detalhes: Mostre os detalhes do ficheiro. 
·Copiar: Copie o ficheiro para outra pasta. 
·Mover: Mova o ficheiro para outra pasta. 
·Apagar todos os ficheiros: Apague todos os 
ficheiros da localização actual. 
 
Jogos & Entretenimento 
Há um jogo interessante no telefone, para métodos 
de jogo específicos consulte a ajuda do jogo. 
 
Mensagens 
O serviço de mensagens depende das funções de 
rede, e permite-lhe enviar, receber e editar todos os 
tipos de mensagens. 
Contacte a sua operadora para mais detalhes. 
SMS 
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- Caixa de entrada 
As mensagens SMS recebidas podem ser guardadas 
quer no telefone quer na memória do cartão SIM, e 
são acedidas aqui. 
Quando recebe uma mensagem, os toques ou a 
vibração (tal como definido no menu [Perfis de 
utilizador/Opções de 
utilizador/Personalizar/Definição de toque/Toque de 
mensagem]) alertam-no e um ícone de mensagem 
será visível no ecrã. Pressione a tecla flexível 
esquerda [Ler] ou a tecla OK para ler a nova 
mensagem, pressione a tecla flexível direita [Voltar] 
para retroceder. Pode aceder à caixa de entrada para 
ler a nova mensagem. 
Se a memória de mensagens estiver cheia, a 
indicação “Memória cheia” e um ícone de 
mensagem serão apresentados, de forma 
intermitente, no ecrã. Antes de poder receber novas 
mensagens, apague algumas das antigas na caixa de 
entrada. Se a capacidade para novas mensagens 
ultrapassar a capacidade da caixa de entrada, a 
informação será perdida e apresentada incompleta. 
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Na lista de mensagens, pressione a tecla OK para ler 
a mensagem seleccionada, pressione a tecla flexível 
esquerda [Opções] para aceder ao seguinte menu: 
·Ver: Visualize os detalhes da mensagem.  
·Responder: Responda com uma SMS ao remetente, 
directamente.  
·Apagar: apague todas as mensagens.  
·Apagar personalizado: Apague as mensagens 
seleccionadas da lista de mensagens.  
·Editar: Edite a mensagem. 
·Re-encaminhar: Re-encaminhe a mensagem a 
outra pessoa. 
·Copiar para o telefone/SIM: Copie as mensagens 
seleccionadas para outra memória. 
·Mover para o telefone/SIM: Transfira a mensagem 
seleccionada para outra memória. 
· Chat: Entre numa conversação chat com o 
remetente da mensagem. 
· Apagar todas: Apague todas as mensagens 
recebidas na caixa de entrada. 
·Copiar todas: Copie todas as mensagens da 
memória SIM ou do telefone para outra memória. 
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·Mover todas: Transfira todas as mensagens da 
memória SIM ou do telefone para outra memória. 
·Utilizar o número: Efectue uma chamada, guarde o 
número do remetente ou os números contidos na 
mensagem (os números de 3 a 40 dígitos serão 
extraídos e apresentados numa lista). 
- Caixa de saída 
Se a opção [Guardar e enviar] estiver seleccionada 
quando enviar a mensagem, a mensagem enviada 
será guardada na caixa de saída. Na caixa de saída, 
seleccione [Opções] e poderá ver, enviar e efectuar 
outras operações. Consulte a caixa de saída para 
mais informação. 
- Escrever mensagens 
Componha uma nova mensagem, guarde e/ou 
envie-a ao destinatário. 
Nota: para enviar SMS, será necessário definir o 
número do centro de serviços SMS correcto, que 
poderá ser obtido junto da sua operadora. 
Quando em edição, pressione a tecla # para mudar o 
método de introdução. Uma mensagem de texto 
pode ter até 160 caracteres e conter imagens e 



 31 

toques (EMS). 
Pressione a tecla flexível esquerda [Opções] para 
seleccionar as opções quando em edição: 
·Concluído SIM1/SIM2: Confirme a conclusão da 
edição para continuar. 
· Utilizar modelos: Introduza um modelo 
pré-instalado ou recomposto. 
· Introduzir objecto: Adicione uma imagem, 
animação, som. As opções disponíveis são: Imagem, 
Animação pré-definida, Som e Som pré-definido – 
sons pré-instalados no telefone. Seleccione e 
confirme para introduzir. Opções: A minha imagem, 
A minha animação e O meu som são os objectos que 
recebeu e guardou na memória do telefone. 
·Formatar o texto: Altere o tamanho, estilo e 
alinhamento do texto ou comece um novo parágrafo. 
· Introduzir número: Seleccione o número de 
telefone da lista telefónica que pretende introduzir. 
·Introduzir nome: Seleccione o  contacto da lista 
telefónica que pretende introduzir. 
·Método de introdução: Escolha ou altere o método 
de introdução actual. 
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Após terminar a composição, pressione a tecla 
flexível esquerda [Opções] e seleccione “Concluído 
SIM1/SIM2” para aceder às seguintes opções: 
Só enviar: para enviar a mensagem, introduza o 
número do destinatário utilizando o teclado ou 
pressione a tecla flexível esquerda [Procurar] para 
aceder e seleccionar um contacto da lista telefónica. 
Envio personalizado: Para enviar a mensagem ao 
destinatário que seleccionou da lista telefónica. 
Guardar e enviar: Para enviar a mensagem, 
semelhante à opção “Só enviar”, mas também 
guarda uma cópia na caixa de saída. 
Guardar: guarde a mensagem na pasta de rascunhos. 
Enviar a vários: Para enviar a mais de um 
destinatário, seleccione “Editar lista”, seleccione um 
item vazio, pressione a tecla flexível esquerda 
[Opções] e seleccione “Editar destinatários”, 
adicionando um contacto da mesma forma que em 
“Só enviar”. Seleccione “Enviar agora” quando tiver 
concluído. 
Enviar por grupo: Para enviar a um grupo 
pré-definido, seleccione o nome do grupo.  
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- Modelos 
Guarda e mantém até 10 mensagens usadas 
frequentemente para conveniência futura. 
Os modelos de mensagens pré-instalados podem ser 
editados de acordo com as suas preferências 
pessoais ou apagados. Seleccione um modelo e 
pressione a tecla flexível esquerda [Opções], e 
seleccione uma opção. Se a opção “Editar” for 
seleccionada, proceda tal como quando compõe ou 
edita uma SMS, pressione a tecla esquerda flexível 
[Opções] para guardar ou escolha um método de 
introdução. 
- Definições das SMS 
Define e guarda os parâmetros do serviço de SMS 
do cartão SIM1/SIM2. 
·Definições dos perfis: Pode configurar o nome do 
perfil, o endereço SC (obtenha junto da sua 
operadora os detalhes sobre este número), período 
de validade e tipo de mensagem. 
·Definições comuns: Escolha activar ou desactivar 
pedidos de entrega e envio. 
·Estado da memória: Visualize a percentagem de 
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memória de SMS ocupada. 
·Memória preferida: Seleccione onde guardar 
mensagens – memória do telefone ou cartão SIM. 
Chat 
Use a função de chat SMS para conversar com os 
seus amigos em salas de chat definidas. 
Defina o seu nome de utilizador e o número da 
pessoa com quem deseja comunicar (número remoto) 
e seleccione Começar nova para começar a 
conversar. 
Servidor de correio de voz (Suportado pela rede) 
Defina e efectue chamadas para o seu número de 
correio de voz. A sua rede pode fornecer-lhe ou 
suportar caixas de correio de voz. Este é um serviço 
que permite que quem lhe liga deixe uma mensagem 
de voz na sua caixa de correio para que a oiça mais 
tarde. Pode ter de requerer este serviço e obter o 
número a partir da sua operadora. 
Difundir mensagem (Suportado pela rede) 
Defina e active a recepção de informação local 
difundida pela rede. Escolha se pretende receber 
informação como a previsão do tempo, 
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actualizações de trânsito, notícias e informações do 
serviço de táxis. 
Contacte a sua operadora para mais informações. 
Multimédia 
Câmara* 
O seu telefone tem uma câmara que lhe permite tirar 
fotos sempre que desejar. Pode guardar as imagens 
na memória do telefone ou do cartão ou personalizar 
a imagem de fundo do seu ecrã. 
Seleccione esta opção para entrar no ecrã de 
pré-visualização de fotos, podendo escolher as 
seguintes operações se pressionar a tecla flexível 
esquerda: Fotos, Definições da câmara, Definições 
da imagem, Definições de efeitos, Memória, Repor 
pré-definições. 
Pressione a tecla OK para tirar fotos – ser-lhe-á 
perguntado se deseja guardar a foto tirada, pressione 
a tecla flexível esquerda [Continuar] para guardá-la 
em [Visualizador de imagens] e pressione a tecla 
flexível direita [Apagar] para cancelar a foto e voltar 
ao ecrã de pré-visualização de fotos. 
Visualizador de imagens 
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Nesta opção pode ver a lista de fotografias 
guardadas na memória do telefone ou do cartão. 
Pressione a tecla OK ou a tecla flexível esquerda 
[Opções] para aceder às seguintes operações: Ver, 
Procurar estilo, Utilizar, Enviar, Alterar o nome, 
Apagar, Apagar todos os ficheiros, Ordenar por, 
Guardar. 
Gravador de vídeo* 
Entre no ecrã de pré-visualização de vídeo, 
pressione a tecla flexível esquerda [Opções] para 
aceder às seguintes operações: Definições de câmara 
de vídeo, Memória, Repor pré-definições. 
Pressione a tecla OK para começar a gravar vídeo, 
tecla que poderá utilizar durante a gravação para 
colocar em pausa e continuar; pressione a tecla 
flexível direita [Parar] para parar uma gravação e 
ser-lhe-á perguntado se deseja guardar o vídeo; 
pressione a tecla flexível esquerda [Sim] para 
guardar o vídeo e voltar ao ecrã de pré-visualização, 
pressione a tecla flexível direita [Não] para não 
guardar e voltar ao ecrã de pré-visualização. 
Leitor de vídeo 



Este menu permite-lhe reproduzir os vídeos 
guardados no seu telefone ou no cartão de memória. 
Entre no ecrã de pré-visualização de vídeo, 
pressione a tecla OK ou a tecla flexível esquerda 
[Opções] para aceder às seguintes operações: 
Reproduzir, Enviar, Alterar o nome, Apagar, Apagar 
todos os ficheiros, Ordenar por, Memória. 
· Reproduzir: Reproduza este vídeo. Volte a 
pressionar a tecla OK ou a tecla flexível esquerda 
[Reproduzir]. Durante a reprodução, pode 
pressionar as teclas * e # para ajustar o volume do 
vídeo (para vídeos com som); a tecla de navegação 
esquerda/direita para retroceder/avançar. 
Leitor de som 
Reproduz os ficheiros de som guardados na 
memória do telefone ou do cartão. 
No ecrã de reprodução, pressione as teclas de 
navegação cima/baixo para seleccionar /  
‘reproduzir/pausa’, pressione as teclas de navegação 
direita/esquerda para seleccionar /  
‘anterior/seguinte’ nos vídeos da lista. 
Pode pressionar as teclas * e # para ajustar o volume 
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do leitor de som. 
Pressione a tecla flexível esquerda [Lista] para 
entrar no ecrã da lista de reprodução, pressione a 
tecla flexível esquerda [Opções] para aceder ao 
menu de operações do leitor de MP3.  
1. Quando a lista de reprodução está vazia, estão 
apenas disponíveis as funções “Adicionar” e 
“Definições” ([‘Definições/Gerar lista 
automaticamente’] está ‘Desactivado’). 
2. Quando a lista não está vazia, pode aceder às 
seguintes operações para cada opção: Reproduzir, 
Detalhes, Adicionar toques, Actualizar a lista e 
Definições. 
·Reproduzir: Reproduza a música seleccionada. 
·Detalhes: Apresenta o nome, formato, capacidade e 
tempo de duração da música seleccionada. 
·Adicionar aos toques: Defina o som seleccionado 
como tom de toque. 
· Actualizar lista: Apresentado quando 
[Definições/Gerar lista automaticamente] está 
[Activado]. Caso contrário, são apresentadas as 
seguintes opções: [Adicionar, Remover e Remover 
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todos], em que pode adicionar ficheiros de som do 
multimédia para a lista e remover um ou mais 
ficheiros de som da lista. 
·Definições: Defina os parâmetros do leitor de 
MP3. 
Lista de reprodução: Reproduza os ficheiros de som 
da memória de telefone ou do cartão. 
Gerar lista automaticamente: Active ou desactive 
gerar lista de reprodução automaticamente dos seus 
ficheiros guardados no telefone. 
Repetir: Defina se deseja repetir o som da sua lista. 
Aleatório: Defina se deseja reproduzir ficheiros de 
som de forma aleatória. 
Reprodução em segundo plano: Defina se deseja 
abrir a reprodução em segundo plano ou não. 
Gravador de som 
O seu telefone pode gravar chamadas efectuadas e 
outros sons em formato AMR ou WAV. 
Seleccione a opção “Gravar”, utilize a tecla flexível 
direita para iniciar ou colocar em pausa uma 
gravação, use a tecla flexível direita para parar a 
gravação, seleccione “Sim” para guardar o ficheiro 
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gravado. Quando gravar o som, seleccione o 
ficheiro gravado e pressione a tecla flexível 
esquerda [Opções] para aceder às seguintes opções: 
Gravar, Reproduzir, Anexar* (adicionar outro 
ficheiro de som ao formato AMR actual), Alterar o 
nome, Apagar, Apagar todos os ficheiros, Definições, 
Utilizar e enviar. 
Rádio FM* 
Só pode aceder a esta função quando ligar o 
auricular. 
No ecrã do rádio FM, a tecla de navegação para 
baixo abre/fecha a função de rádio, a tecla de 
navegação para cima abre/fecha a função de procura 
automática. Se a procura automática estiver activada, 
pressione as teclas de navegação esquerda/direita 
para avançar/retroceder no canal, excepto se um 
canal for encontrado. Se a função de procura 
automática estiver desactivada, pode procurar o 
canal de forma manual, pressione a tecla de 
navegação esquerda/direita para diminuir/aumentar 
0.1MHz. 
Utilize as teclas * e # para ajustar o volume. 
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Pressione a tecla OK ou a tecla flexível esquerda 
[Opções] para aceder ao seguinte menu: Lista de 
canais, Introdução manual, Pré-definir procura 
automática, Definições (activa ou desactiva a 
reprodução em segundo plano e o altifalante. 
Quando a reprodução em segundo plano está 
activada, pode ouvir o sintonizador em standby ou 
em outros menus. Quando a função de altifalante 
está activada, pode ouvir o sintonizador se ligar o 
auricular). 
Nota: A qualidade da subscrição do rádio é 
possivelmente influenciada pelo ambiente, como o 
facto de estar no exterior ou no interior de uma 
estrutura. Pode melhorar esta situação se se 
mantiver próximo de uma janela, ajustar a posição 
da linha do auricular ou ajustar o canal de forma 
manual. 
Centro de chamadas 
Registo de chamadas do SIM1/SIM2 
Este telefone pode guardar todas as chamadas 
recebidas, marcadas e não atendidas, bem como a 
hora a que foram efectuadas. Apenas quando a 
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função relacionada é suportada pela rede e o 
telefone é ligado e se encontra dentro de uma área 
de serviço de rede, pode guardar as chamadas 
recebidas e não atendidas. 
Os registos de chamadas podem ser acedidos 
pressionando a tecla de efectuar chamadas/atender 
em standby ou acedendo através do menu. 
Há ícones diferentes antes de diferentes tipos de 
registos. 
- Chamadas não atendidas/Efectuadas/Recebidas 
Mostra a lista de chamadas não 
atendidas/efectuadas/recebidas. A partir da lista de 
registos de chamadas, pressione a tecla verde ou a 
tecla flexível esquerda [Chamar] para efectuar uma 
chamada; pressione a tecla OK para ver os detalhes 
da chamada; pressione a tecla OK para aceder às 
seguintes opções: Apagar, Apagar todos, Guardar na 
lista telefónica, Efectuar chamada, Editar, Enviar 
SMS. 
- Apagar o registo de chamadas 
Escolha esta opção para apagar um ou todos os 
registos de chamadas. 
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- Duração de chamadas 
Veja a duração da última chamada, total de chamas 
efectuadas, total de chamadas recebidas, ou reinicie 
todas as durações. 
- Custo das chamadas 
Veja o custo da última chamada e o total de custos, 
ou reinicie os custos. Pode também definir um 
máximo de custos e um preço por unidade para 
questões de orçamentação (as duas funções 
requerem código PIN2 e suporte da rede). 
- Contador de SMS 
Verifique o número de SMS enviadas e recebidas. 
Este número pode não coincidir com o valor no 
menu de SMS porque quando envia uma SMS longa, 
esta pode conter 4 mensagens separadas, mas o 
telefone processa estas mensagens concatenadas 
quando edita ou lê para sua conveniência – mas no 
contador de SMS, são adicionadas essas 4 SMS ao 
invés de apenas uma.  
Definições de chamadas gerais 
- Definições de chamadas 
Seleccione o cartão SIM1 ou SIM2 para definir as 
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seguintes opções. 
·Identificação da chamada (suportado pela rede): 
Quando a identificação de chamada está desligada, o 
seu número não será apresentado no ecrã do 
destinatário.  
·Chamada em espera (suportado pela rede): Pode 
activar ou desactivar a função de chamada em 
espera. Se esta estiver ligada, irá ouvir um tom de 
alerta sempre que receber uma nova chamada 
enquanto estiver ao telefone, e será mostrado no 
ecrã o número que o está a tentar contactar. 
·Desvio de chamadas (suportado pela rede): Desvie 
as chamadas recebidas para o correio de voz ou 
outros números. Há três formas de desviar chamadas, 
cada uma das quais pode ser definida para desviar 
para o correio de voz ou para outro número, desligar 
ou verificar o estado. 
·Barramento de chamadas: Restrinja atender ou 
efectuar uma chamada em qualquer situação. Será 
necessário contactar a rede para abrir a função de 
chamadas de longa-distância internacionais e obter o 
código de rede para aceder às definições de 
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barramento. 
·Troca de linha*: Alguns cartões SIM e operadoras 
podem suportar duas linhas, esta função permite-lhe 
trocar entre linhas. Contacte a sua operadora para 
mais detalhes. 
- Lista negra 
Lista de chamadas recebidas rejeitadas. Pode 
adicionar à lista negra qualquer registo da agenda ou 
números não gravados, até um máximo de 5. 
Quando um número de telefone foi adicionado à 
lista negra de chamadas recebidas, este é 
automaticamente rejeitado em qualquer 
circunstância. 
- Remarcação automática 
Active ou desactive a função de remarcação 
automática. Quando activada, se o destinatário não 
atender a chamada, o telefone remarca 
automaticamente o número. O máximo de vezes de 
remarcação é de 10, e durante esse período não será 
possível efectuar chamadas para outros números. 
Pressione a tecla vermelha ou a tecla flexível direita 
[Cancelar] para terminar a remarcação automática. 
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- Marcação rápida 
Defina as funções de marcação rápida do telefone. 
Utilize a tecla OK na opção “Activar marcação 
rápida” para activar ou desactivar esta função. 
Seleccione “Definir número”, seleccione uma tecla 
numérica (8 disponíveis, de 2 a 9), pressione a tecla 
OK e seleccione “Editar”, seleccione o número 
desejado para definir como número de marcação 
rápida para a tecla e pressione a tecla OK. 
Quando um número está definido na marcação 
rápida e a função activada, pode simplesmente 
pressionar durante alguns segundos a tecla numérica 
correspondente para marcação instantânea e 
automática. 
- Marcação de IP 
Pode editar o número de IP com no máximo três 
valores. 
Seleccione um e pressione a tecla OK ou a tecla 
flexível esquerda [Opções] para seleccionar a opção 
‘Editar’, edite o número de IP, pressione a tecla OK 
ou a tecla flexível esquerda para confirmar e o 
número IP correspondente é activado. 
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Para editar o número IP, pode pressionar a tecla 
flexível esquerda [Opções] para seleccionar a opção 
“Activar SIM1/SIM2”. 
- Mudanças de voz 
Defina o modo de voz que a outra pessoa ouve 
durante uma chamada. 
- Mais 

Visualização da duração da chamada: Pressione a 
tecla OK para activar ou desactivar a visualização 
da duração de uma chamada no ecrã durante a 
chamada.  

Lembrete da duração da chamada: Para que o seu 
telefone o alerte com um bip em intervalos de tempo 
fixos (periódico) ou apenas uma vez (único) durante 
uma chamada, pressione a tecla OK e seleccione 
Desligado, Único ou Periódico; se seleccionado, 
pressione a tecla OK novamente para activar e 
introduza um intervalo de tempo em segundos 
(1-3000 para único, 30-60 para periódico) e 
pressione novamente OK para confirmar. 

Conclusão rápida automática: Se activada, a 
chamada será terminada automaticamente após 
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definir o tempo de duração da chamada. 
 
Definições 
Definições do sensor de movimento* 
Se activada a opção [Menu principal de movimento], 
o ícone do menu principal pode ser seleccionado 
automaticamente quando agita o telefone para 
cima/baixo/esquerda/direita no ecrã do menu 
principal. 
Se activada a opção [Som em movimento], o 
telefone pode reproduzir a música seguinte/anterior 
automaticamente quando agitado o telefone para a 
esquerda ou direita. Seleccione a opção [Deslizar a 
imagem de fundo], pode seleccionar a pasta na qual 
as imagens estão guardadas, e a imagem pode ser 
alterada automaticamente quando agita o telefone 
para a esquerda ou direita ou quando a tecla 
vermelha é pressionada em modo inactivo. 
Definições do Dual SIM 
Defina o modo SIM para abrir. Pode seleccionar as 
seguintes opções: Abrir Dual SIM, abrir apenas 
SIM1, abrir apenas SIM2, modo de voo. Se activar 
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o modo de voo, todas as funcionalidades 
relacionadas com comunicação rádio serão 
desactivadas. 
Definições do telefone 

Data e hora: Defina a data e hora actual do seu 
telefone, bem como o formato e a cidade. 

Agendar ligar/desligar: Active ou desactive o 
agendamento de ligar/desligar à hora definida. 
Dica: Se as opções ligar e desligar forem definidas 
com a mesma hora, nenhuma das duas será 
executada para evitar contradições. 

Idioma: Seleccione um idioma fornecido pelo 
telefone. 

Métodos de introdução preferidos: Seleccione o 
método de introdução pré-definido quando entra no 
ecrã de edição. 

Características do ecrã: Personalize o seu ecrã de 
acordo com as suas preferências.  
Imagem de fundo: seleccione a imagem de fundo 
para o seu telefone. 
Protector de ecrã: seleccione um protector de ecrã 
para o seu telefone – defina [Activar] e o tempo de 
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espera, que deverá ser inferior à duração da luz de 
fundo do LCD. 
Ecrã de boas-vindas: Pode personalizar a sua 
animação ou imagem de boas-vindas nesta opção. 
Ecrã de desligar: Pode personalizar a sua animação 
ou imagem que é apresentada quando desliga o 
telefone nesta opção. 
Mostrar data e hora: Active ou desactive a 
apresentação da data e hora actual no ecrã inactivo. 
Mostrar o número do proprietário: Active ou 
desactive a apresentação do seu próprio número em 
standby. Esta funcionalidade requer que tenha 
definido o seu número na lista telefónica/números 
extra e que o seu cartão SIM e rede a suportem. 

Texto de boas-vindas: Defina uma mensagem de 
boas-vindas a ser apresentada quando o telefone é 
ligado. 

Atalhos: Defina 10 funcionalidades que usa com 
frequência. 
Seleccione uma função da lista e pressione a tecla 
OK ou a tecla flexível esquerda para seleccionar 
[Adicionar], seleccione a função desejada da lista de 
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funções disponíveis, utilize as teclas de navegação 
esquerda/direita para escolher a ordem de 1 a 10 e 
pressione a tecla OK para substituir. 
Pode também seleccionar as opções [Editar, Apagar, 
Apagar todos, Activar/Desactivar, Mudar a ordem] 
para definir a função. 

Teclas dedicadas: Defina e personalize funções 
para as quatro teclas de navegação para quando as 
pressiona em standby. 
As teclas de navegação cima/baixo/esquerda/direita 
podem servir como teclas de atalho para funções 
específicas de acesso em standby. Estas funções 
podem ser alteradas de acordo com as suas 
preferências e hábitos. 

Definições UART: Se seleccionar o cartão 
SIM1/SIM2, não pode visitar o cartão SIM2/SIM1 
quando liga o telefone ao seu PC. 

Outras definições: Defina o brilho da luz de fundo 
e a duração. 
Perfis de utilizador 
Personalize as suas preferências de alertas. 
Pode personalizar os seus perfis de alerta para 
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diferentes eventos e ambientes. Pode seleccionar: 
Geral, Encontro, Exterior, Interior, Auricular ou 
Bluetooth, pressione a tecla flexível esquerda 
[Opções] e seleccione “Activar” para utilizar este 
perfil. Seleccione “personalizar” para definir os 
seguintes: 

Definição de toque: Defina os toques de alerta das 
chamadas recebidas, ligar e desligar o telefone, 
mensagens recebidas e teclado. 

Volume: Use as teclas de navegação cima e baixo 
para ajustar o tom de toque e o volume do tom do 
teclado. 

Tipo de alerta: Seleccione tocar, só vibrar, vibrar e 
tocar, vibrar e depois tocar, e depois pressione OK 
para definir. 

Tipo de toque: Seleccione único (reproduz o toque 
apenas uma vez), repetir (reproduz o toque 
repetidamente até efectuar uma acção), ascendente 
(volume aumenta progressivamente) e pressione a 
tecla OK para definir. 

Tons extra: Seleccione os eventos de alerta aviso, 
erro, registado à rede ou ligar (todos ligados) e 
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utilize a tecla OK ou a tecla flexível esquerda para 
activar ou desactivar o tom de alerta dos eventos, 
pressione a tecla flexível direita [Concluído] para 
confirmar e pressione a tecla flexível esquerda para 
guardar. 

Modo de atender: Utilize a tecla OK ou a tecla 
flexível esquerda para activar ou desactivar qualquer 
tecla, se activada, pode atender chamadas com 
qualquer tecla excepto a tecla vermelha e a tecla 
flexível direita. 
O perfil de auricular será automaticamente activado 
quando o ligar e desactivado quando o remover. O 
modo silencioso está disponível pressionando 
durante alguns segundos a tecla * em standby. 
Definições de rede 
Pode seleccionar o cartão SIM1 ou SIM2 para 
alterar as definições de rede. 

Selecção de rede: Escolha a selecção de rede 
automática ou manual. Se definir o modo 
automático, o telefone seleccionará a rede actual em 
que o SIM está registado. Se definir o modo manual, 
o telefone irá procurar e listar as redes disponíveis 
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para que seleccione – note que deverá seleccionar a 
rede em que o seu cartão SIM está registado. 

Redes preferidas: Defina ou altere a sua rede 
preferida. Será apresentada a lista de redes 
preferidas tal como guardado no seu cartão SIM. 
Definições de segurança 
Pode definir as opções de segurança do telefone 
neste menu para que o telefone ou o cartão SIM não 
sejam usados de forma ilegal. 
Definições de segurança: Seleccione o cartão SIM1 

ou SIM2 para definir as seguintes opções. 
Bloqueio do SIM: Pressione a tecla OK para activar 
ou desactivar o bloqueio do cartão SIM, o estado 
actual é mostrado numa caixa de diálogo quando 
selecciona esta opção. Para activar o código PIN do 
cartão SIM, ser-lhe-á pedido que o introduza. Se 
activado, ser-lhe-á requerido este código sempre que 
ligar o telefone. Contacte a sua operadora para mais 
detalhes. 
Nota: se introduzir o código PIN incorrecto três 
vezes consecutivas, o cartão SIM será bloqueado. O 
código PIN e o código PUK podem-lhe ser 
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fornecidos com o cartão SIM, caso contrário 
contacte a sua operadora. O código PIN por defeito 
é 1234 – altere-o logo que possível. 
Marcação fixa: Esta funcionalidade limita as 
chamadas do seu telefone a números da lista de 
marcação fixa ou a números que comecem com 
números especificados na lista. Esta opção requer 
suporte da rede e código PIN2. 
Barramento de marcação: Esta opção proíbe o seu 
telefone de efectuar chamadas da lista de 
barramento de marcação. Esta opção requer suporte 
da rede e código PIN2. 
Alterar códigos: Este menu permite-lhe mudar o 
código PIN e PIN2. Introduza os códigos antigos e o 
novo código duas vezes para mudar os códigos. O 
código deve ter entre 4 a 8 dígitos. Para mudar o 
código PIN, deve activá-lo antes. 

Bloqueio do telefone: Pressione a tecla OK para 
activar ou desactivar o bloqueio do telefone. O 
estado actual será apresentado numa caixa de 
diálogo. 
Para activar o bloqueio do telefone, ser-lhe-á pedido 
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que introduza o código do telefone. Se activado, 
ser-lhe-á pedido que introduza o código do telefone 
sempre que o ligar. Consulte a sua operadora para 
mais detalhes. 
Nota: o código de bloqueio do telefone por defeito é 
1234 – altere-o logo que possível. Este código 
deverá conter entre 4 a 8 dígitos. 

Bloqueio do teclado automático: Para evitar que 
sejam pressionadas teclas acidentalmente quando o 
telefone não está em utilização, pode bloquear o 
teclado manualmente. Se activado, após o período 
seleccionado de inactividade, o seu telefone 
bloqueará automaticamente o teclado. Pode 
pressionar a tecla flexível esquerda ou pressionar 
durante alguns segundos a tecla # para desactivar. 

Alterar o código: Este menu permite-lhe alterar o 
código do telefone. Introduza o código antigo e o 
novo código duas vezes para alterar. O código 
deverá conter entre 4 a 8 dígitos. 
Restaurar as definições de fábrica 
Para voltar às definições do telefone originais, 
introduza o código do telefone, seleccione “Sim” 
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para confirmar e reinicie o telefone (desligue-o e 
volte a ligar). 
 
 
Extra 
Lanterna 
Pressione a tecla OK ou a tecla flexível esquerda 
[Activar/Desactivar] para ligar ou desligar a 
lanterna.  
Alarme 
Este telefone suporta até cinco alarmes em 
simultâneo, que funcionarão mesmo se este estiver 
desligado. 
Quando o alarme soar, pressione a tecla flexível 
esquerda ou a tecla vermelha para parar; pressione a 
tecla flexível direita para activar o modo silêncio– o 
alarme voltará a tocar após o tempo de snooze 
definido. 
Da lista de alarmes mostrada no menu seleccione 
um e pressione a tecla flexível esquerda [Editar] 
para entrar no menu de definições, sendo que as 
opções disponíveis são: activar ou desactivar o 
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alarme, hora, repetir, tom de alarme, snooze, tipo de 
alerta. 
Após editar estas opções, pressione a tecla flexível 
direita [Concluído] e confirme para guardar – o 
ícone do alarme é mostrado no topo do ecrã, em 
modo inactivo. Pode seguir o mesmo procedimento 
para guardar as definições do alarme após modificar. 
Bluetooth* 
O telefone suporta transferência de dados por 
Bluetooth. 
A tecnologia Bluetooth pode estabelecer ligações 
sem fios com dispositivos electrónicos. O aparelho 
Bluetooth comunica via rádio que difunde em todas 
as direcções, logo, não tem importância a posição 
em que coloca os equipamentos. 
A ligação sem fios Bluetooth pode ser interrompida 
por barreiras (paredes ou outros dispositivos 
electrónicos) por isso assegure-se que o 
equipamento com que deseja comunicar está a um 
máximo de 10 metros. 
Alguns países ou regiões podem ter aplicado 
algumas regras para resistir ao uso de Bluetooth, 
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para mais detalhes consulte a instituição 
superintendente local. 
Nota: Quando o auricular reproduzir multimédia e 
for ligado por Bluetooth, pode ajustar o volume 
através da sua tecla de ajuste. 

Energia: Pressione a tecla OK ou a tecla superior 
esquerda para activar ou desactivar o Bluetooth. 
Todas as ligações Bluetooth serão terminadas se este 
for desligado. Estas ligações consomem bateria e 
diminuem o tempo de operação do telefone. Quando 
não está em uso, desligue o Bluetooth. 

Pesquisa de dispositivos áudio: procure um 
dispositivo mãos-livres Bluetooth na área de sinal. 
Quando este for encontrado, o utilizador pode 
ligar-se. Auriculares diferentes têm diferentes 
formas de ligação, para mais detalhes leia as 
especificações do auricular pretendido. 

O meu dispositivo: Apresenta o nome de todos os 
dispositivos Bluetooth encontrados. 

Dispositivo activo: Apresenta a lista de serviço de 
todos os dispositivos Bluetooth ligados. 

Definições: Defina as seguintes opções: 
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visibilidade, alterar o nome do dispositivo, 
autenticação, localização do áudio, memória, 
definições de FTP. 
Nota: Introduza um conjunto de dígitos neste 
telefone para requerer que quando outro dispositivo 
Bluetooth tenta aceder tenha de introduzir o mesmo 
conjunto de dígitos. Se ambos coincidirem, o 
resultado é uma certificação com sucesso. 

Sobre: Apresenta o nome do dispositivo Bluetooth, 
endereço e serviços suportados por este telefone. 
Calculadora 
O seu telefone tem uma calculadora com as quatro 
funções básicas, que facilitam os cálculos simples. 
Nota: A precisão da calculadora é de 12 números 
efectivos, e os cálculos com mais de nove números 
efectivos resultarão em erros. 
Calendário 
Seleccione o menu do calendário e ser-lhe-á 
apresentado o calendário do mês actual, com o dia 
actual mostrado com uma cor diferente. Pressione as 
teclas de navegação para modificar a data e o 
calendário será renovado. 
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Seleccione uma data e pressione a tecla OK ou a 
tecla flexível esquerda [Opções] para aceder às 
seguintes opções: Ver tarefas, Adicionar tarefa, Ir 
para data, Ir para vista semanal/mensal. 
A fazer 
Com esta função pode gerir todos os tipos de tarefas 
profissionais ou pessoais, bem como agendar e 
gravar compromissos futuros. Quando a data e hora 
pré-definidas chegam, o telefone dará um tom de 
alerta para o relembrar. Quando o horário actual está 
vazio, pressione a tecla flexível esquerda [Adicionar] 
para adicionar um agendamento, e seleccione o tipo 
de tarefa: Lembrete, Encontro, Aula, Data, Chamada, 
Aniversário. 
Após seleccionar um tipo de tarefa e confirmar, terá 
as seguintes opções disponíveis (pressione as teclas 
de navegação cima/baixo para seleccionar): data, 
hora, nota, alarme, repetição, localização, prioridade. 
Após editar estas opções, pressione a tecla flexível 
direita [Concluído] e confirme. 
Nota: O telefone necessita de um determinado 
espaço de memória para fazer agendamentos. 
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Quando o telefone alertar que a memória está cheia, 
terá de apagar registos não desejados para poder 
criar novos. 
Apenas quando o alerta dos eventos planeados não 
está definido como “Desligado” é que o seu toque é 
efectivo, caso contrário, não há alerta. 
Quando há agendamentos, seleccione um e 
pressione a tecla flexível esquerda [Opções] para 
efectuar as seguintes operações: Ver, Adicionar, 
Editar, Apagar, Apagar todos, Enviar vCalendar. 
Leitor de E-book 
Pode ler documentos com formato *.TXT após os 
ter copiado para a pasta [Gestor de 
ficheiros/Telefone ou cartão de memória/E-book]. 
Seleccione um E-book, pressione a tecla OK ou a 
tecla flexível esquerda [Opções] para aceder às 
seguintes operações: Abrir E-book, Limpar 
prateleira, Definições gerais, Informação do livro, 
Apagar, Apagar todos os ficheiros, Ordenar por, 
Aplicar definições gerais e Ajuda. 
Cronómetro 
- Cronómetro típico 
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Dividir tempos: Grava até 20 tempos parciais. 
Pressione a tecla flexível esquerda [Iniciar] para 
iniciar o contador, pressione a tecla flexível 
esquerda [Pausa/Continuar] para colocar em 
pausa/continuar. Para gravar outro tempo parcial, 
pressione a tecla flexível direita [Dividir], o tempo 
parcial é gravado como parte do tempo total ou 
continuação do tempo parcial anterior. 
Sempre que gravar, pressione a tecla flexível 
esquerda para parar o tempo e pressione a tecla 
flexível direita [Concluído], seleccione [Sim] para 
guardar e introduza um nome para o registo. 

Tempo de voltas: Semelhante ao cronómetro 
parcial, mas grava os tempos como voltas (todos os 
tempos de volta começam às 00:00:00:00, mas 
acabam de forma individual). 

Ver registo: Veja ou apague um ou todos os 
registos. 
- Cronómetro nWay 
Permite que quatro cronómetros diferentes 
comecem e acabem em tempos individuais, a partir 
dos 00:00:00:00. Cada cronómetro é activado à vez, 
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e o tempo total é mostrado no topo do ecrã. 
Utilize as teclas de navegação tal como indicado no 
ecrã para controlar os quatro cronómetros, pressione 
a tecla flexível esquerda para parar ou retomar, 
pressione a tecla flexível direita para reiniciar o 
cronómetro. 
Relógios do mundo 
Veja a hora actual das maiores cidades do mundo. 
Verifique a hora e data actual de algumas das 
maiores cidades do mundo. Entre nesta 
funcionalidade e ser-lhe-á apresentado um mapa, a 
cidade actual é indicada por uma linha de longitude 
no eixo dos x, e uma linha de latitude no eixo dos y. 
Utilize as teclas de navegação esquerda e direita 
para se mover entre cidades. 
A data e hora actual da cidade e um ícone que indica 
se é dia ou noite são mostrados debaixo do mapa. 
Conversor de moedas 
Faça rápidas operações de conversão de moedas. 
Deve primeiro definir a taxa de trocas e as moedas 
para ser capaz de efectuar as conversões de moeda. 
Quando entra no ecrã de conversão, introduza a taxa 
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de conversão da unidade de moeda local para 
estrangeira utilizando as teclas numéricas (a tecla # 
para ponto decimal) e confirme, depois seleccione o 
campo de moeda local pressionando a tecla de 
navegação para baixo, introduza o valor e pressione 
a tecla OK para obter o valor equivalente em moeda 
estrangeira. 
Pode pressionar a tecla de navegação para baixo ou 
a tecla flexível direita para fazer outra conversão. 
 
Métodos de introdução 
Este telefone permite-lhe usar vários métodos de 
introdução para informação escrita quando edita 
SMS e adiciona contactos à lista telefónica. 
Use a tecla # para trocar entre diferentes métodos de 
introdução. 
Quando editar os controlos de teclas: 
A tecla flexível esquerda: normalmente representa 
confirmação. 
A tecla flexível direita: pressione para limpar um 
caractere, pressione alguns segundos para limpar 
todos. 
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A tecla vermelha: voltar ao ecrã de inactividade. 
A tecla #: trocar entre métodos de introdução 
diferentes. 
A tecla “1”: em todos os estados de introdução, 
pressione esta tecla para aceder ao ecrã de 
introdução de pontuação e símbolos (excepto no 
método de introdução de números). 
Método de introdução ABC (abc) 
Cada tecla é utilizada para introduzir vários 
caracteres. Pressione a tecla rápida e repetidamente 
até aparecer o caractere que deseja. 
Quando tem de introduzir pontuação inglesa e 
alguns sinais especiais, pressione a tecla numérica 
[1] para abrir a caixa de introdução de sinais 
especiais no estado de introdução em inglês 
(incluindo capitalização em inglês). 
Pressione a tecla [0] para introduzir um espaço. 
O método de introdução numérico 
Para introduzir valores numéricos, pressione as 
teclas numéricas respectivas. 
O método de introdução inteligente de inglês 
Este método de introdução possui uma função de 
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associação que faz com que apenas tenha de 
pressionar uma vez cada letra para mudar toda a 
palavra. Cada tecla representa caracteres, e este 
método de introdução compara automaticamente na 
base de dados de idioma do telefone e selecciona a 
palavra correcta, pelo que demora menos tempo do 
que o método de introdução tradicional. 
Pressione rápida e repetidamente as teclas de 
navegação cima/baixo até o caractere ou palavra que 
pretende surgir, e seleccione-a. 
Pode pressionar a tecla flexível esquerda para 
seleccionar palavras ou caracteres e pressionar a 
tecla [0] para completar a confirmação da palavra e 
introduzir um espaço. 
 
Especificações técnicas 
 
Peso: Aproximadamente 70g (incluindo a bateria) 
Dimensões: 106.8 x 45.6 x 13.2 mm 
Bateria: Bateria Li-ion, 3.7V 
Banda: GSM 900MHz / DCS 1800MHz 
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Autonomia da bateria (Não é necessário aviso 
prévio ou separado para mudanças de autonomia) 
 
Tipo de Bateria  Capacidade   . Conversação   
Standby  
   Li-ion       850 mAh       2-3 hrs.    
70- 120 hrs. 
 
Nota: As condições de operação dependem da rede 
local, SIM e comportamento do utilizador. 
 
Aviso: Quaisquer consequências causadas por um 
mau uso, abuso ou incumprimento de qualquer uma 
das sugestões e instruções acima referidas não são 
da responsabilidade do fabricante a qualquer nível.  
 
Anúncio: O fabricante reserve-se ao direito de 
mudar ou actualizar especificações ou versões do 
software sem aviso prévio ou em separado. As 
marcas mencionadas ou usadas neste manual 
pertencem aos seus respectivos proprietários. 
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Segurança 
Nunca tente desmontar o seu telefone. 
É o único responsável pela forma como utiliza o seu 
telefone e das consequências daí resultantes. 
Em regra geral, desligue o seu telefone sempre que 
o seu uso for proibido. 
A utilização do seu telefone está sujeita a medidas 
de segurança designadas para proteger os 
utilizadores e o seu ambiente. 
Não use o seu telefone em zonas com humidade 
(casa de banho, piscina…). Proteja-o de líquidos e 
outras misturas. 
Não exponha o seu telefone a temperaturas extremas 
inferiores a -10ºC ou superiores a +55ºC. 
Os processos físico-químicos criados pelas cargas 
impõem limites de temperatura quando carrega a 
bateria. O seu telefone protege automaticamente as 
baterias em temperaturas extremas. 
Não o deixe ao alcance de crianças pequenas 
(algumas partes removíveis podem ser ingeridas 
acidentalmente). 
Segurança eléctrica 
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Utilize apenas carregadores listados no catálogo do 
fabricante. Utilizar qualquer outro carregador pode 
ser perigoso e invalidar a garantia do equipamento. 
A voltagem deve ser exactamente a indicada no 
número de série do carregador. 
Segurança em aviões 
Quando viajar de avião, será necessário desligar o 
seu telefone quando indicado. Utilizar um telefone 
pode ser perigoso para o avião e pode danificar a 
rede. 
A sua utilização é ilegal e poderá ser processado ou 
proibido de usar telefones no futuro se não obedecer 
a estas regras. 
Materiais explosivos 
Obedeça aos sinais de aviso nos postos de 
abastecimento que lhe pedem que desligue o seu 
telefone. 
Será necessário obedecer às restrições de uso de 
equipamentos com frequências rádio em locais 
como fábricas de produtos químicos, depósitos de 
combustível ou zonas em que estejam a decorrer 
operações com materiais explosivos. 



 71 

Equipamento electrónico 
Para evitar o risco de desmagnetização, não 
mantenha dispositivos electrónicos próximos do seu 
telefone durante um longo período. 
Equipamento médico electrónico 
O seu telefone é um transmissor rápido que pode 
interferir com equipamento médico electrónico ou 
implantes como aparelhos auditivos, pacemakers, 
bombas de insulina, etc. É recomendado uma 
distância mínima de 15cm entre o telefone e um 
implante. O seu médico ou o fabricante podem 
dar-lhe mais informações. 
Hospitais 
Assegure-se sempre que o seu telefone é desligado 
em hospitais quando necessário. 
Segurança na estrada 
Não utilize o seu telefone enquanto conduz. Para 
que tome toda a atenção à condução, pare e 
estacione de forma segura antes de fazer uma 
chamada. Deve obedecer à legislação em vigor. 
Distância de utilização 
Este telefone foi testado e obedece às orientações 
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sobre exposição à frequência rádio quando usado 
das seguintes formas: 
Encostado à orelha: faça ou receba uma chamada e 
segure o telefone como o faz com um telefone fixo. 
Transporte pessoal: quando em transmissão, coloque 
o telefone num acessório de transporte que não 
contenha metal e que posicione o telefone a um 
mínimo de 2.5cm de distância do seu corpo. O uso 
de outros acessórios pode não observar as 
orientações sobre exposição à frequência rádio. Se 
não utilizar um acessório e não estiver a efectuar ou 
receber chamadas, coloque o telefone a uma 
distância mínima de 2.5cm do seu corpo.  
Operações de dados: quando utilizar uma 
funcionalidade de dados, posicione o telefone a uma 
distância mínima de 2.5cm do seu corpo durante 
toda a duração da transmissão de dados. 
 
 
Cuidar da bateria 
·Este telefone utiliza uma bateria recarregável como 
fonte de energia. Quando a bateria está fraca, 
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recarregue imediatamente para proteger a duração 
da bateria. Deve esgotar completamente a bateria 
antes do primeiro carregamento. 
·Quando não utilizar o carregador, desligue-o da 
fonte de energia e do telefone. O carregamento 
excessivo encurtará a vida da bateria. Não deixe o 
carregador ligado à unidade ou à bateria por mais do 
que uma semana. 
·A temperatura afecta a capacidade de carga da 
bateria. Pode ser necessário aquecer ou arrefecer a 
bateria antes de carregar. Se a temperatura da bateria 
for superior a 40ºC, não irá carregar. 
·Utilize a sua bateria para o seu objectivo original. 
Não cause curto-circuito ligando os terminais 
positivo e negativo com um condutor. 
·Não utilize uma bateria danificada. 
·A bateria não funcionará de forma correcta e a sua 
vida será encurtada se exposta a temperaturas 
extremas. 
·Não coloque a bateria no fogo dado que poderá 
causar uma explosão! 
Siga a legislação local e os decretos relativos à 
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disposição de baterias usadas. 
 
Ambiente 
Embalagem 
Para facilitar a reciclagem dos materiais da 
embalagem, obedeça às regras instituídas 
localmente para este tipo de resíduos. 
 
Baterias 
As baterias gastas devem ser depositadas nos pontos 
de recolha designados. 
 
O produto 
O ícone do caixote do lixo com um X no produto 
significa que pertence à família do equipamento 
eléctrico e electrónico. 
Para promover a reciclagem e recolha de lixo 
eléctrico e equipamento electrónico (WEEE) e ao 
mesmo tempo salvaguardar o ambiente, as 
regulações Europeias requerem que obedeça às 
regras instituídas localmente para este tipo de 
resíduos. 



A documentação técnica mantida pela ZTC, poderá ser disponibilizada a 

pedido. 

A ZTC declara sob a nossa inteira responsabilidade que o produto 

Telemóvel ZTC B190 com a qual esta declaração está relacionada, 

estando em conformidade com todos os requisitos essenciais da 

Directiva 1999/519/EC  
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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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