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Leia atentamente antes de continuar

Precauções de segurança

Leia atentamente as precauções de segurança para garantir uma utilização correta do 
seu telemóvel.

Apesar da natureza resistente deste dispositivo, evite bater, atirar, deixar cair, esmagar, 
dobrar ou furar o seu telemóvel.

Evite utilizar o seu telemóvel num ambiente húmido, tal como uma casa de banho. 
Evite que o seu telemóvel seja intencionalmente mergulhado ou lavado em líquidos.

Não ligue o telemóvel quando for proibido utilizar telefones ou quando o telefone 
puder causar interferências ou perigo.

Não utilize o seu telemóvel quando estiver a conduzir.

Cumpra todas as regras ou regulamentos existentes em hospitais ou instalações de 
cuidados de saúde. Desligue o telemóvel na proximidade de dispositivos médicos.

Desligue o telemóvel a bordo de aviões. O telefone pode causar interferência no 
equipamento de controlo do avião.

Desligue o telemóvel na proximidade de dispositivos eletrónicos de elevada precisão. 
O telefone pode afetar o desempenho destes dispositivos.

Não tente desmontar o telemóvel e os respetivos acessórios. Apenas pessoal 
qualificado poderá prestar assistência ou reparar o telefone.

Não coloque o telemóvel ou os respetivos acessórios em contentores com um forte 
campo magnético.

Não coloque meios de armazenamento magnético perto do seu telemóvel. A radiação 
emitida pelo telefone pode apagar a informação armazenada nos referidos meios.

Não coloque o telemóvel num local com uma elevada temperatura, nem o utilize em 
locais com gases inflamáveis, tal como uma bomba de gasolina.

Mantenha o telemóvel e os respetivos acessórios afastados de crianças jovens. Não 
permita que as crianças utilizem o telemóvel sem orientação.

Utilize apenas baterias e carregadores aprovados para evitar o risco de explosões.

Cumpra quaisquer leis ou regulamentos relativos à utilização de dispositivos sem fios. 
Respeite a privacidade e os direitos legais das outras pessoas quando utilizar o seu 
dispositivo sem fios.

Não utilize o telemóvel em aviões, hospitais, bombas de gasolina ou garagens 
dedicadas a trabalhos profissionais.

No que diz respeito a pacientes com implantes médicos (cardíaco, insulina, etc.), 
mantenha o telemóvel afastado 15 cm do implante e, quando efetuar chamadas, 
mantenha o telefone no lado oposto ao implante.

Cumpra estritamente as instruções relevantes deste manual quando utilizar o cabo 
USB. Caso contrário, o seu telemóvel ou computador pode sofrer danos.



Aviso legal
© 2015 Caterpillar. Todos os direitos reservados. 

CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, os respetivos logótipos, “Caterpillar Yellow”, a 
identificação comercial “Power Edge”, bem como a identidade corporativa e do produto 
utilizados neste documento são marcas comerciais registadas da Caterpillar e não 
podem ser utilizados sem permissão.

A Bullitt Mobile Ltd é uma empresa licenciada da Caterpillar Inc.

A Bullitt Mobile Ltd. e as marcas comerciais registadas de terceiros são propriedade dos 
respetivos proprietários.

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer 
forma ou por quaisquer meios sem o consentimento prévio por escrito da Caterpillar Inc.

O produto descrito neste manual pode incluir software com direitos de autor e possíveis 
licenciadores. Os clientes não podem, sob qualquer forma, reproduzir, distribuir, 
modificar, descompilar, desmontar, descodificar, extrair, utilizar engenharia reversa, 
alugar, atribuir ou sublicenciar o referido software ou hardware, a menos que estas 
restrições sejam proibidas por quaisquer leis aplicáveis ou tais ações sejam aprovadas 
pelos respetivos detentores dos direitos de autor de acordo com as licenças devidas.

Aviso

Algumas funcionalidades do produto e acessórios aqui descritos dependem do software 
instalado, da capacidade e das definições da rede local, e poderão não ser ativados 
ou estar limitados pelos operadores de rede local ou pelos fornecedores do serviço de 
rede. Desta forma, as descrições aqui feitas poderão não corresponder exatamente ao 
produto e aos respetivos acessórios que adquiriu.

O fabricante reserva-se o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou 
especificações contidas neste manual sem qualquer aviso ou obrigação prévia.

O fabricante não é responsável pela legitimidade e qualidade de quaisquer produtos 
que tenha transferido ou enviado através deste telemóvel, incluindo, entre outros, texto, 
imagens, música, filmes e software não incorporado com proteção de direitos de autor. 
Quaisquer consequências decorrentes da instalação ou utilização dos produtos referidos 
anteriormente neste telemóvel serão da responsabilidade do utilizador.

SEM GARANTIA

O conteúdo deste manual é fornecido “tal como está”. Exceto no que diz respeito 
ao que é exigido pelas leis aplicáveis, nenhumas garantias de qualquer tipo, quer 
sejam expressas ou implícitas, incluindo, entre outras, as garantias implícitas de 
comercialização ou a adequação a um objetivo em particular poderão ser feitas 
relativamente à precisão, fiabilidade ou conteúdo deste manual.

Até ao limite máximo permitido pelas leis aplicáveis, em nenhuma situação poderá 
o fabricante ser responsável por quaisquer danos especiais, acidentais, indiretos ou 
subsequentes, ou perda de lucros, negócios, receitas, dados, lucros ou poupanças 
antecipadas.

Regulamentos sobre importação e exportação
Os clientes deverão cumprir todas as leis e regulamentos sobre exportação ou 
importação e obterão as autorizações ou licenças governamentais necessárias para 
exportar, reexportar ou importar o produto mencionado neste manual, incluindo o 
software e os dados técnicos contidos no presente.
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Bem-vindo ao Smartphone Cat® S30
O smartphone S30 4G foi concebido para utilização exterior, com funcionalidades preparadas 
para condições difíceis. Está certificado para o mais elevado padrão da indústria em termos 
de robustez, IP68, é à prova de água e possui um ecrã que pode ser utilizado mesmo com 
dedos molhados. Possui um vidro com uma resistência a riscos excelente, é à prova de 
poeiras e resiste a quedas de uma altura de 1,8 m. Também possui um processador Quad Core 
(1,1 Ghz) com a mais recente versão Android™ 5.1 Lollipop com acesso ao Google Play™, 
o que significa que não compromete o desempenho nem a proteção. A complementar as 
funcionalidades de design duradouro, o S30 possui aplicações que melhoram o desempenho 
e que lhe permitem desfrutar da navegação na Web, mensagens, música e muito mais com a 
bateria de grande capacidade e memória expansível até 64 GB.

Familiarizar-se com o seu telemóvel 
Descrição geral do telemóvel

As principais funções na ponta dos dedos

Botão de 
alimentação 

• Prima para ligar o seu telemóvel.  
• Mantenha premido para abrir o menu de opções do telefone. 
• Prima para bloquear ou ativar o ecrã quando o telefone estiver ligado.

Botão Início • Prima a qualquer momento para visualizar o ecrã Início. 
• Mantenha premido o botão Início para exibir o ícone Google™. Toque no ícone no visor 

para iniciar a pesquisa Google ou Google Now™. 

Botão de Apps 
recentes

Prima para listar as aplicações utilizadas recentemente.

Botão Retroceder • Prima para exibir o ecrã anterior em que esteve a trabalhar. 
• Utilize para fechar o teclado no ecrã.

Botões de Volume/
Câmara 

Na aplicação da câmara, prima os botões Volume/Câmara para fotografar 
instantaneamente. Os botões Volume/Câmara também possuem outras funcionalidades 
quando a aplicação da câmara não está a ser utilizada.
• Volume: prima o botão "Aumentar volume" ( ) para aumentar o volume ou o botão 

"Diminuir volume" ( ) para diminuir o volume. 
• Captura de ecrã: prima os botões de Alimentação + "Diminuir volume" ( + ) em 

simultâneo.

1. Câmara frontal
2. Auricular
3. Câmara traseira
4. Microfone/Altifalante
5. Flash LED
6.  Ranhura do cartão 

MicroSD 
7.   Ranhura do cartão Nano 

SIM
8.  Botões de Volume/

Câmara
9. Porta do auscultador
10. Botão Retroceder
11.   Botão de Aplicações 

recentes
12. Botão Início
13. Botão programável
14. Botão de alimentação

VISTA FRONTAL VISTA TRASEIRA
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Começar a utilizar o telemóvel

Instalar o cartão de memória

1. Abra a tampa da ranhura do cartão microSD.

2. Introduza um cartão microSD conforme mostrado.

 
Nota: 

 ∙ Insira o cartão microSD com os contactos dourados virados para cima, empurre o cartão de 
memória até ao fim até ouvir um som de bloqueio. 

 ∙ Para retirar o cartão microSD, empurre e solte a ponta do cartão de memória.

 ∙ Não force o cartão microSD, pois pode danificar o cartão de memória ou a ranhura.

Instalar cartões nano SIM

1. Abra a tampa da ranhura do cartão SIM.

2. Extraia o tabuleiro SIM. 
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3. Coloque os cartões nano SIM no tabuleiro SIM conforme indicado na guia do tabuleiro.

4. Insira o tabuleiro SIM na ranhura do cartão SIM.
Nota: 

 ∙ coloque o cartão nano SIM no tabuleiro SIM, com os contactos dourados do cartão virados para 
cima, empurre o tabuleiro até ouvir um som de bloqueio.

 ∙ Para retirar o cartão nano SIM, prima o tabuleiro para dentro e solte rapidamente, puxando o 
tabuleiro para o retirar. Em seguida, remova o cartão nano SIM.

Carregar a bateria 

O S30 possui uma bateria incorporada; para carregar a bateria: 

1. Ligue o cabo USB fornecido com o seu telemóvel ao carregador. 
Nota: 

utilize apenascarregadores e cabos aprovados pela Cat®. O equipamento não aprovado pode causar 
danos no dispositivo ou fazer com que as baterias possam explodir.

2. Abra a tampa da porta USB. Ligue o cabo USB à porta USB do seu telefone.
Nota: 

tenha cuidado para não usar força excessiva ao ligar o cabo USB.

Tome em atenção a correta orientação da ficha. Pode provocar danos ao tentar inserir o conector 
de forma incorreta, o que não está abrangido pela garantia.

3. Ligue o USB à tomada CA apropriada e ligue em segurança à rede de energia elétrica. 

4. Quando o carregamento estiver concluído, retire o conector do dispositivo e, em seguida, 
retire o carregador de parede. 

Nota: 

se a bateria estiver completamente sem carga, pode demorar alguns minutos até aparecer o ícone de 
carga.



Cat® Manual de Utilizador do Smartphone S304

Informações importantes sobre a bateria 

Caso a bateria não tenha sido utilizada durante um longo período de tempo, poderá não 
conseguir ligar o seu telemóvel imediatamente após iniciar o carregamento. Permita que a 
bateria carregue durante alguns minutos com o telemóvel desligado antes de tentar ligar o 
telemóvel. A animação de carregamento no ecrã poderá não ser apresentada durante este 
período.

O tempo necessário para carregar a bateria depende da temperatura ambiente e da vida útil da 
bateria. 

Quando o nível de energia da bateria está fraco, o telemóvel toca um alerta e apresenta 
uma mensagem. Quando a bateria estiver quase esgotada, o seu telemóvel desligar-se-á 
automaticamente.

Ligar e desligar o seu telemóvel 

Ligar o seu telemóvel

Prima o botão ( ). 
Da primeira vez que ligar o seu telefone, verá o ecrã de Boas-vindas. Selecione o seu idioma 
preferido e toque no ícone Início para continuar com o processo de configuração.

Nota: 

se o número de identificação pessoal (PIN) de proteção estiver ativado no seu cartão SIM, ser-lhe-á 
pedido que insira o seu PIN antes do ecrã de Boas-vindas. É necessária uma ligação Wi-Fi ou de dados 
para concluir o processo de configuração. 

Ser-lhe-á pedido para iniciar sessão na sua conta do Google existente ou configurar uma nova 
conta e concluir o processo de configuração.

Nota: 

pode ignorar o processo de configuração de conta e concluí-lo numa altura posterior. É necessário 
ter uma conta do Google para utilizar alguns dos serviços Google que são disponibilizados no seu 
dispositivo. 

Desligar o telemóvel 

1. Prima e mantenha premido o botão de alimentação para abrir o menu de opções do 
telefone.

2. Toque em "Desligar". 

Familiarizar-se com o ecrã inicial

Depois de iniciar sessão, ou quando liga o telemóvel, o ecrã Início abre-se. O ecrã Início é o 
ponto de partida para aceder a todas as funcionalidades no seu telefone. Este apresenta ícones 
de aplicações, widgets, atalhos e outras funcionalidades. Pode personalizar o ecrã Início com 
diferentes imagens de fundo e apresentar os itens que mais lhe interessam.

O ecrã Início contém o ícone Abertura Automática ( ). Toque neste ícone para visualizar e 
executar as aplicações instaladas (apps).

Nota: 

ao premir longamente num espaço vazio no ecrã Início, iniciará o atalho para imagens de fundo, 
widgets e definições.
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Utilizar o ecrã tátil 

Ações do ecrã tátil 

Tocar: toque utilizando a ponta do dedo para selecionar um item, confirmar uma seleção ou 
iniciar uma aplicação. 

Tocar e manter premido: toque num item com a ponta do dedo e continue a premir, até o 
telemóvel responder. Por exemplo, para abrir o menu de opções para o ecrã ativo, toque no 
ecrã sem soltar até o menu aparecer. 

Deslizar: mova o dedo ao longo do ecrã vertical ou horizontalmente. Por exemplo, deslize para 
a esquerda ou direita para alternar entre imagens. 

Arrastar: toque e mantenha premido o item desejado com o dedo. Arraste o item para 
qualquer parte do ecrã. Pode arrastar um ícone para o mover ou apagar. 

Rodar o ecrã do seu telemóvel

A orientação da maior parte dos ecrãs irá rodar com o telemóvel quando o vira da vertical para 
a horizontal e vice-versa. Consulte página 33.

Bloquear e desbloquear o ecrã 

Bloquear o ecrã 

Quando o telemóvel estiver ligado, prima o botão de alimentação para bloquear o ecrã. 
Quando o ecrã estiver bloqueado, pode continuar a receber chamadas e mensagens. 

Se não mexer no telemóvel por algum tempo, o ecrã irá bloquear-se automaticamente. 

Desbloquear o ecrã 

Prima o botão de alimentação para ativar o ecrã. Em seguida, arraste o ícone de bloqueio ( ) 
para o meio do ecrã para desbloqueá-lo.

Para utilizar a função de Câmara diretamente a partir do ecrã bloqueado, arraste o ícone da 
câmara ( ) para a esquerda, o que irá iniciar a aplicação da câmara.

Para utilizar a função de Telefone diretamente a partir do ecrã bloqueado, arraste o ícone do 
telefone ( ) para a direita, o que irá iniciar a aplicação do telefone.

Nota: 

caso tenha configurado um bloqueio de ecrã, ser-lhe-á solicitado que desbloqueie o ecrã. Para obter 
mais detalhes, consulte “Proteger o telemóvel com um Bloqueio de Ecrã” nas páginas 35.
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Ecrã

Disposição do ecrã

Notificações e informações de estado 

A barra de estado aparece na parte superior de todos os ecrãs. Apresenta ícones de 
notificação, como chamadas não atendidas ou mensagens recebidas (à esquerda) e ícones de 
estado do telemóvel, tais como o estado da bateria (à direita), juntamente com a hora atual.

Ícone de notificação Ícones de estado

Ícones de estado

Ligado à rede móvel 3G Modo vibratório

Ligado à rede móvel GPRS Localização encontrada

Ligado à rede móvel EDGE A bateria está muito fraca

Ligado à rede móvel HSDPA "Bateria fraca"

Ligado à rede móvel HSPA+ A bateria está parcialmente gasta

Ligado à rede móvel 4G A bateria está totalmente carregada

Roaming A bateria está a carregar

Potência do sinal da rede móvel Rádio FM ligado

"Sem sinal" "Modo avião"

Ligado à rede Wi-Fi Ligado a um dispositivo Bluetooth

Ícones de notificação

Nova mensagem de e-mail "Chamada perdida"

Nova mensagem multimédia O altifalante está ativado

Alarme definido
O microfone do telefone está em 
silêncio

Próximo evento A transferir dados

Os dados estão a ser sincronizados
O telefone está ligado através do cabo 
USB

Problema com início de sessão ou 
sincronização

Nova mensagem de texto

Foi capturada uma imagem
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Painel de notificações 

O telemóvel irá notificá-lo quando receber uma nova mensagem ou sobre datas de eventos. 
O painel de notificações também o informa sobre alarmes e configurações, por exemplo, 
quando o alarme está ativado. Abra o painel de notificações para ver quem é o operador de 
rede sem fios ou para visualizar uma mensagem, um lembrete ou mesmo uma notificação 
de um evento. 

Abrir o Painel de Notificações 

1. Quando um novo ícone de notificação aparecer na barra de notificações, toque na barra de 
notificações e, em seguida, arraste para baixo para abrir o painel de notificações. 

2. Toque numa notificação para abrir a respetiva aplicação. 

Fechar o Painel de Notificações

Para fechar diretamente uma notificação (sem a visualizar), basta tocar (premir) e manter 
premida a notificação e arrastá-la para a esquerda/direita do ecrã. 

Para fechar o painel de notificações, deslize a parte inferior do painel para cima.

Ícones de atalho

Adicionar um novo item ao ecrã 

1. A partir do ecrã Início, toque em  para mostrar todas as aplicações.

2. Para adicionar um item, arraste o ícone da aplicação para um ecrã Início específico.

Mover um item do ecrã 

1. Toque e mantenha premido um ícone de uma aplicação no ecrã Início até que o ícone se 
amplie.

2. Sem levantar o dedo, arraste o ícone para a posição desejada no ecrã e solte-o. 

Nota: 
deve haver espaço suficiente para o ícone caber no atual ecrã Início.

Remover um item do ecrã 

1. Toque e mantenha premido um ícone de uma aplicação no ecrã Início até que o ícone se 
amplie.

2. Sem levantar o dedo, arraste o item para "Remover". 

3. Quando o item ficar vermelho, solte o dedo para removê-lo do ecrã Início. 



Cat® Manual de Utilizador do Smartphone S308

"Widgets"

Um widget permite-lhe visualizar ou usar uma aplicação. Pode colocar widgets no seu 
ecrã Início como ícones ou janelas de pré-visualização. Estão instalados vários widgets no 
seu telemóvel por predefinição. Pode transferir mais widgets a partir do Google Play. Para 
adicionar um widget a um dos ecrãs:

1. A partir do ecrã Início, toque e mantenha premido o ecrã Início. 

2. Toque em WIDGETS para mostrar os widgets disponíveis.

3. Para adicionar um item, arraste o widget desejado para um ecrã Início específico.

Pastas

Criar uma pasta

Arraste o ícone da aplicação ou do atalho e solte-o em cima de aplicações similares.

Mudar o nome de uma pasta

1. Toque numa pasta para abri-la.

2. Na barra de título da pasta, digite o novo nome da pasta.

3. Ao concluir, toque na tecla "Voltar".

"Imagens de fundo"

Alterar a imagem de fundo

1. A partir do ecrã Início, toque e mantenha premido o ecrã Início.

2. Toque em IMAGENS DE FUNDO.

3. Desloque-se ao longo das opções disponíveis para definir uma imagem de fundo à sua 
escolha.

4. Toque em "Definir imagem de fundo" para definir a imagem de fundo pretendida como 
imagem de fundo do ecrã Início.

Transferir conteúdo multimédia de e para o telemóvel

Transfira toda a sua música e imagens favoritas entre o telemóvel e o computador no modo 
MTP (Protocolo de transferência de multimédia) do dispositivo multimédia.

1. Ligue o telemóvel ao computador através do cabo USB e o modo MTP será ativado.

2. O telemóvel será apresentado como um dispositivo amovível, mostrando o armazenamento 
interno do telemóvel e, se estiver introduzido um cartão de memória, será também visível o 
cartão SD.

Nota:
se utilizar um computador MAC, também necessitará de transferir controladores a partir de:  
http://www.android.com/filetransfer/
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Utilizar o Modo de voo

Alguns locais podem exigir que desligue as ligações sem fios do seu telemóvel. Em vez de
desligar o telemóvel, pode colocá-lo no "Modo avião".

1. Prima e mantenha premido o botão de alimentação.

2. Toque em "Modo avião" no menu de opções.

Ou, utilizando a aplicação "Configurações", aceda ao menu "Ligações sem fios e redes" e 
selecione o "Modo avião".

"Telefone"
Existem várias formas de efetuar uma chamada telefónica. Pode marcar um número, 
selecionar um número da sua lista de contactos, de uma página da Web ou a partir de um 
documento que contenha um número de telefone. Ao fazer ou atender uma chamada, pode 
atender chamadas ou reencaminhá-las para a sua caixa de correio de voz. Também pode 
configurar chamadas de conferência com vários participantes.

Nota:
contacte o seu operador de rede para saber se o serviço suporta chamadas de conferência e quantos 
participantes pode adicionar.

Efetuar uma chamada

Para efetuar uma chamada, pode usar a aplicação Telefone ou selecionar um número a partir 
de "Contactos" ou através do Registo de Chamadas.
Ao fazer ou atender uma chamada, pode tocar na tecla "Página inicial" para regressar ao 
ecrã Início e utilizar outras funções. Para regressar ao ecrã da chamada, arraste a barra de 
notificações para baixo e toque em Chamada atual.

Efetuar uma chamada com o marcador

1. A partir do ecrã Início, toque em . Depois toque em  para mostrar o marcador.

Nota:
também pode aceder à aplicação Telefone tocando em  e depois em "Telefone" ( ). 

2. Toque nas teclas numéricas adequadas para introduzir o número de telefone. 

Sugestão: o seu telemóvel suporta a função SmartDial, ou seja, quando toca em números no 
marcador, o telemóvel procura automaticamente entre os seus contactos e lista os resultados 
correspondentes com base na precisão. Feche o teclado para visualizar mais correspondências 
possíveis.

3. Depois de introduzir o número ou selecionar o contacto, toque em . 
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Efetuar uma chamada a partir de Contactos

1. A partir do ecrã Início, toque em  para apresentar a lista de contactos. Se já estiver no 
Marcador, toque em "Todos os contactos" para apresentar a lista de contactos.

Nota:
também pode aceder à aplicação Contactos tocando em  e depois em "Contactos" ( ).

2. Na lista, toque no contacto para o qual deseja ligar.

3. Toque no número de telefone para telefonar para o contacto. 

Efetuar uma chamada a partir do Registo de Chamadas

1.  Toque em  > "Telefone" ( ). Deslize o dedo no ecrã para aceder ao separador 
"RECENTES". Irá ver a lista das chamadas mais recentes. Se não encontrar o contacto 
desejado, toque em "Ver todo o histórico de chamadas" para exibir o histórico de todas as 
chamadas.

2. Toque no contacto da lista e, em seguida, toque em "RETRIBUIR CHAMADA" para efetuar a 
chamada.

Atender ou rejeitar uma chamada

Atender ou rejeitar uma chamada a receber

Quando recebe uma chamada telefónica, o ecrã de chamada a receber abre-se com a ID do 
chamador e quaisquer informações adicionais sobre o chamador que tenha introduzido em 
"Contactos".

• Para atender uma chamada, toque em  e arraste para a direita ( ).

• Para rejeitar uma chamada, toque em  e arraste para a esquerda ( ).
• Para rejeitar e enviar uma mensagem diretamente para quem envia, toque em  e arraste 

para cima ( ) e selecione uma das opções de modelo de mensagem disponível ou toque 
em "Escreva a sua resposta..." para compor a sua mensagem.

Nota:

quando toca em , desaparece do ecrã.

Terminar uma chamada

Durante uma chamada, toque em  para desligar.

Outras operações durante uma chamada

Efetuar uma chamada de conferência

Caso receba uma nova chamada quando já se encontra numa chamada, pode ligar a segunda 
chamada à chamada ativa. Esta funcionalidade é conhecida como chamada de conferência. 
Também pode configurar uma chamada de conferência com vários interlocutores.

Nota:
contacte o seu operador de rede para saber se o serviço suporta chamadas de conferência e quantos 
participantes pode adicionar.
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1. Para iniciar uma chamada de conferência, marque o número da primeira pessoa a ficar na 
chamada. Enquanto se encontrar nessa chamada, toqueem .

2.  Toque em "Ad. cham." e digite o número de telefone da pessoa que deseja adicionar à 
conversa.

3. Toque em ou selecione alguém a partir do Registo de Chamadas ou dos "Contactos".  
A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.

4. Assim que a chamada adicional tiver sido estabelecida, toque em  e em "Colocar em 
conferência".

5. Para adicionar mais pessoas, toqueem  e repita os passos 2 a 4.

6. Para terminar a chamada de conferência e desligar todas as chamadas, toque em .

Alternar entre chamadas

Caso receba uma nova chamada quando já se encontra numa chamada, pode alternar entre as 
duas chamadas.

1.  Enquanto estiverem duas chamadas a decorrer, toque no canto inferior esquerdo do visor, 
no número de telefone ou no nome do contacto.

2.  A chamada atual é colocada em espera e liga-se à outra chamada.

Utilizar o registo de chamadas

O Registo de Chamadas contém uma lista de chamadas que efetuou, recebeu ou não atendeu. 
Pode utilizar o Registo de Chamadas para encontrar rapidamente um número marcado 
recentemente ou adicionar o número de uma chamada recebida à sua lista de contactos.

Guardar uma entrada nos Contactos

1. Toque em  no ecrã Início e depois toque no separador .

2. Toque em "Histórico de chamadas".

3. Toque no ícone da entrada que pretende adicionar. Por exemplo, .

4. Toque em .

5. Pode adicionar a um contacto existente ou tocar em "Criar novo contacto" ( ).

Remover uma entrada da lista

1. Toque em  no ecrã Início e depois toque no separador .

2. Toque em "Histórico de chamadas".

3. Toque no ícone da entrada que pretende eliminar. Por exemplo, .

4. Toque em .

5. Toque em "Eliminar".

6. Toque em "OK" para confirmar que deseja eliminar o contacto.
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Apagar o Registo de chamadas

1. Toque em  no ecrã Início e depois toque em .

2. Toque em "Histórico de chamadas".

3. Toque em  > "Limpar registo de chamadas".

"Contactos"
A aplicação Contactos permite-lhe guardar e gerir informações como números telefónicos e 
endereços dos contactos. Depois de guardar as informações de contacto no seu telemóvel 
possibilita um acesso fácil às pessoas com quem deseja comunicar.

Abrir a aplicação Contactos

Se tiver um telemóvel novo e ainda não tiver adicionado contactos, a aplicação Contactos 
apresenta uma mensagem com sugestões sobre como começar a adicionar contactos ao seu 
telemóvel. 

Para abrir a aplicação, execute uma das seguintes ações:

• Toque em  no ecrã Início.

• Toque em  e depois em "Contactos" ( ). Deslize o dedo no ecrã para a esquerda para 
aceder a "TODOS OS CONTACTOS".

• Toque  no ecrã Início e, em seguida, deslize o dedo no ecrã para a esquerda para 
aceder a "TODOS OS CONTACTOS".

Todos os seus contactos são apresentados por ordem alfabética numa lista deslizante.

Copiar Contactos

Pode copiar os contactos a partir do cartão SIM ou armazenamento interno.

1. Na lista de contactos, toque em  > "Importar/exportar". 

2. Execute uma das seguintes ações:

• Importar contactos a partir do cartão SIM:

Toque em "Importar do cartão SIM" e decida se pretende criar contactos na conta do 
telefone ou na sua conta Google. Em seguida, selecione os contactos a importar.

• Importar contactos a partir do armazenamento interno:

Toque em "Importar do armazenamento" e decida se pretende criar contactos na conta 
do telefone ou na sua conta Google. Em seguida, selecione o tipo de seleção do ficheiro 
vCard > e selecione o ficheiro vCard a importar > "OK".

Cópia de segurança dos Contactos

Pode copiar os contactos para o cartão SIM ou para o armazenamento interno.

1. Na lista de contactos, toque em  > "Importar/exportar". 

2. Execute uma das seguintes ações:

• Exportar contactos para o cartão SIM:

Toque em Exportar para cartão SIM. Selecione os contactos a exportar. Quando concluir a 
seleção, toque em .

        Nota: 
        para selecionar todos os contactos, toque em  e marque "Tudo".
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• Exportar contactos a partir do armazenamento interno:

Toque em "Exportar para o armazenamento". Selecione os contactos a exportar. Quando 
concluir a seleção, toque em . Aparece uma mensagem de confirmação, toque em 
"OK" para continuar.

        Nota: 

para selecionar todos os contactos, toque em  e marque "Tudo".

Adicionar um Contacto

1. Na lista de contactos, toque em  para adicionar um novo contacto.

2. Introduza o nome do contacto e, em seguida, adicione informações detalhadas, como o 
número de telefone ou o endereço.

3. Quando tiver terminado, toque em "Adicionar novo contacto" para guardar as informações 
do contacto.

Adicionar um contacto aos Favoritos

1.  Toque no contacto que deseja adicionar aos Favoritos. 

2.  Toque em  ao lado do nome e o ícone torna-se branco ( ).

Procurar um Contacto

1. Na lista de contactos, toque em  para procurar um contacto.

2. Introduza o nome do contacto que pretende procurar. À medida que digita, os contactos 
com nomes correspondentes aparecem por baixo da caixa de pesquisa.

Editar um Contacto

Pode sempre fazer alterações às informações que guardou para um contacto.

1. Na lista de contactos, toque no contacto cujos dados deseja alterar.

2. Toque em .

3. Faça as alterações desejadas aos dados do contacto e, em seguida, toque em Editar 
Contacto. Para cancelar todas as alterações que efetuou aos dados do contacto, toque na 
tecla "Voltar".

Comunicar com os seus contactos

No separador "Todos os Contactos" ou "Favoritos", pode rapidamente efetuar uma chamada 
ou enviar uma mensagem de texto (SMS) ou uma mensagem multimédia (MMS) para o 
número de telefone predefinido de um contacto. Também pode abrir os dados para visualizar 
uma lista de todas as formas como pode comunicar com esse contacto. Esta secção descreve 
como pode comunicar com um contacto quando está a visualizar a lista de contactos.

Comunicar com um contacto

1. Na lista de contactos, toque no contacto com o qual deseja comunicar.

2. No ecrã de dados do contacto, pode fazer o seguinte:

• Toque no número de telefone para fazer uma chamada.

• Toque em  para enviar uma mensagem.
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Eliminar um Contacto

1. Na lista de contactos, toque no contacto que deseja eliminar.

2. Toque em  > "Eliminar".

3. Toque em "OK" para confirmar que deseja eliminar o contacto.

Utilizar o teclado no ecrã

Apresentar o Painel de Teclado

Para introduzir texto, use o teclado no ecrã. Algumas aplicações abrem o teclado 
automaticamente. Noutras é preciso tocar num campo de texto para abrir o teclado. 

• Para abrir o teclado, toque no espaço onde deseja escrever o texto. Toque no separador 
"Voltar" para ocultar o teclado.

Usar o teclado com a disposição paisagem

Se considerar o teclado inconveniente ou difícil de usar, rode o telemóvel para os lados.  
O ecrã apresentará o teclado na orientação paisagem, proporcionando-lhe uma disposição 
mais ampla do teclado.

Personalizar as definições do teclado

1. Toque em  > "Configurações" ( ) > "Idioma e entrada".

2. Execute uma das seguintes ações:

• Toque nas opções do Teclado Google para personalizar as definições do teclado Google.

• Toque em Teclado SwiftKey e siga as instruções no ecrã para configurar as definições do 
teclado SwiftKey como a previsão da palavra seguinte, correção automática, introduzir à 
medida que percorre as letras e outras funcionalidades.

"Mensagens"
A aplicação Mensagens permite-lhe trocar mensagens de texto (SMS) e mensagens 
multimédia (MMS) com qualquer pessoa através de um telefone que suporte SMS ou MMS. 
Com a aplicação E-mail pode ler e enviar e-mails.

SMS e MMS

Abrir a aplicação Mensagens

Para abrir a aplicação, execute uma das seguintes ações:

• Toque em  no ecrã Início. 

• Toque em  > "Mensagens" ( ).
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Criar e enviar uma mensagem de texto

Abre-se a janela "Mensagens", onde pode criar uma nova mensagem ou abrir uma
conversação por mensagens em curso.

1.  Toque em  para iniciar um novo texto ou mensagem multimédia ou toque numa 
conversação por mensagens em curso para abri-la.

2. Introduza um número de telefone no campo "Para". À medida que introduz o número de 
telefone, os contactos correspondentes são apresentados. Pode tocar num destinatário 
sugerido ou continuar a introduzir o número de telefone.

3. Toque na caixa de composição de texto para começar a introduzir a sua mensagem.

Se tocar na tecla "Voltar" ao redigir uma mensagem, esta é guardada como rascunho na 
sua lista de mensagens. Toque na mensagem para retomar a sua composição.

4. Quando tiver terminado, toque em . 

Nota: 
as respostas aparecem na janela. Ao visualizar e enviar mensagens adicionais, é criada uma 
conversação por mensagens.

Criar e enviar uma Mensagem Multimédia

1. No ecrã Mensagens, toque em .

2. Introduza um número de telefone no campo "Para" ou toque em  para adicionar um 
número de telefone da lista de CONTACTOS.

3. Toque na caixa de composição de texto para começar a introduzir a sua mensagem.

4. Toque em  > "Adicionar assunto" para adicionar o assunto da mensagem.

5. Introduza um assunto. 

O telemóvel está agora no modo de mensagem multimédia.

6. Toque em  e selecione o tipo de ficheiro multimédia para anexar à mensagem.

7. Quando tiver terminado, toque em . 

 Abrir e visualizar uma mensagem multimédia

1. Na lista de mensagens, toque na conversação por mensagens para abri-la.

2. Toque na mensagem multimédia para visualizar a mensagem.

3. Passe rapidamente para cima ou para baixo para visualizar a imagem anterior ou seguinte.

Responder a uma mensagem

1.  Na lista de mensagens, toque na conversação por mensagens de texto ou multimédia para a 
abrir.

2.  Toque na caixa de texto para compor a sua mensagem.

3.  Toque em . 

Personalizar as definições de mensagens

Na lista de mensagens, toque em  > "Configurações" para personalizar as definições de 
mensagens.
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"E-mail"

O seu telemóvel também coloca o e-mail rapidamente ao seu alcance. Ao utilizar a aplicação 
de e-mail, pode configurá-la para os serviços de e-mail mais populares. Estes tipos de contas 
de e-mail são conhecidos como POP3, IMAP ou Exchange.

Abrir o E-mail

Para abrir a aplicação, toque em  > "E-mail" ( ).

Adicionar uma conta de e-mail

Ao utilizar a aplicação de e-mail pela primeira vez, tem de configurar a sua conta de e-mail. 
O Assistente de configuração de e-mail ajuda-o a definir a sua conta para muitos sistemas de 
e-mail populares, para que possa ler e trabalhar com o mesmo e-mail com que trabalha num 
computador num navegador Web ou com outra aplicação de e-mail.

1. Execute a aplicação "E-mail". Ver "Abrir o E-mail".

2. Introduza o seu "Endereço de e-mail" e toque em SEGUINTE. 

3. Introduza a sua "Palavra-passe" e toque em SEGUINTE. 

    O dispositivo irá recuperar automaticamente as configurações de e-mail.

4. Estabeleça as definições de frequência de verificação da Caixa de Entrada e toque em 
SEGUINTE.

5. Modifique o nome da conta e o nome de apresentação, se necessário.
Nota: 

o nome de apresentação (O seu nome) é exibido em todas as mensagens a enviar.

Para configurar manualmente o e-mail, toque em "Configuração manual". 

Nota: 

se tocar em "Configuração manual",contacte o seu fornecedor de serviços de e-mail para obter 
os parâmetros necessários para a sua conta, caso não saiba quais são.

6. Selecione o protocolo de ligação de e-mail que melhor se adapta às suas necessidades. Siga 
as instruções no ecrã e insira todas as informações relativas ao servidor, nome de utilizador, 
palavra-passe, porta, tipo de segurança e outras informações relacionadas. Toque em 
SEGUINTE para continuar.

Nota: 

as suas configurações de conta podem variar, dependendo do tipo de serviço de e-mail para a 
conta. Para obter os dados dos parâmetros de configuração, consulte o seu prestador de serviços.

7.  Estabeleça as definições de frequência de verificação da Caixa de Entrada e toque em 
SEGUINTE. 

8. Modifique o nome da conta e o nome de apresentação, se necessário. 

Nota: 

o nome de apresentação ("Seu nome") é exibido em todas as mensagens a enviar.

9.  Toque em SEGUINTE.

Após a configuração inicial, a aplicação de e-mail abre-se para apresentar o conteúdo da sua 
caixa de entrada.
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Adicionar outras contas de e-mail

1. Depois de criar uma conta de e-mail inicial, toque em  > "Configurações".

2. Toque em "Adicionar conta" para criar outra conta de e-mail. 

3. Repita os passos 2 a 9 da secção "Adicionar uma conta de e-mail".

Visualizar uma mensagem de e-mail

1. No ecrã da Caixa de Entrada, toque num e-mail para abri-lo.

2. Para aceder às pastas de uma conta de e-mail, toque na caixa de seleção da conta no canto 
superior esquerdo do ecrã e a(s) pasta(s) da conta selecionada será(ão) apresentada(s) em 
"Todas as Pastas".

Criar e enviar uma mensagem de e-mail

1. No ecrã da Caixa de Entrada, toque em .
Nota: 

para mudar para outra conta de e-mail, toque na caixa de seleção de conta no canto superior 
esquerdo do ecrã e, em seguida, toque na conta que deseja visualizar.

2. No campo "Para" introduza o endereço de e-mail do destinatário.

3. Introduza o assunto e redija o seu e-mail. 

4. Para enviar um anexo com a mensagem, toque em  > "Anexar ficheiro" e, em seguida, 
selecione a imagem que deseja anexar.

5. Quando tiver terminado, toque em . 

Se tocar na tecla "Voltar" enquanto redige uma mensagem, a mensagem atual será 
guardada como um rascunho.

Responder a uma mensagem de e-mail

1.  Toque na mensagem de e-mail que deseja visualizar e responder.

2.  Toque em  ou toque em  > "Responder a todos" para responder à mensagem de e-mail.

Eliminar uma conta de e-mail

1.  Toque no separador "Página inicial" para regressar ao ecrã Início. Toque em  > 
"Configurações" ( ).

2.  Toque em "Contas" e escolha o tipo de Conta com a conta de E-mail a eliminar.

3.  Toque em  > "Remover conta". Aparece uma mensagem de confirmação, toque em 
"Remover conta" para continuar.

Alterar as definições da conta de e-mail

Pode alterar várias definições de uma conta, incluindo a frequência com que é verificada a 
existência de novos e-mails, como é notificado sobre um novo e-mail e detalhes sobre os 
servidores que a conta utiliza para enviar e receber e-mails.

1. No ecrã da Caixa de Entrada, toque em  > "Configurações" para personalizar as 
definições de mensagens.

2. Toque em ""Configurações gerais"ou na "conta de e-mail" para personalizar as definições de 
mensagens.
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3. Toque numa opção e altere as definições necessárias.

Nota:
as definições de entrada e saída da sua conta dependem do tipo de serviço de e-mail para a sua 
conta: POP3, IMAP ou Exchange. Pode introduzir os detalhes necessários manualmente apesar de, 
normalmente, ter de contactar o seu fornecedor de serviço de e-mail para determinar as definições 
corretas para a conta.

"Wi-Fi"
A opção Wi-Fi permite-lhe aceder sem fios à rede de banda larga da Internet. Para utilizar a 
opção Wi-Fi no telemóvel, precisa de ter acesso a pontos de acesso sem fios (hotspots). Os 
obstáculos que bloqueiem o sinal Wi-Fi reduzirão a sua potência.

Ligar o Wi-Fi

1. Toque em  > "Configurações" ( ).

2. Em "Ligações sem fios e redes",toque em "Wi-Fi" e defina para "LIG".

Ligar a uma Rede sem fios

1.  Assim que estiver ligado, toque em "Wi-Fi".

2.  Será apresentada uma lista de redes Wi-Fi detetadas. Toque numa rede Wi-Fi para 
estabelecer a ligação.

3. Se selecionar uma rede aberta, será automaticamente ligado à rede. Se selecionar uma rede 
que esteja protegida e se estiver a estabelecer a ligação pela primeira vez, digite a palavra-
passe e, em seguida, toque em "Ligar". 

Nota:
se eventualmente se ligar a uma rede sem fios segura que já utilizou, não precisará de introduzir a 
palavra-passe novamente, a menos que reponha as predefinições do telemóvel.

Sugestão: no ecrã definições Wi-Fi, toque em  > "Adicionar rede" para adicionar uma nova rede 
Wi-Fi.

Bluetooth
O seu telemóvel tem Bluetooth, o que lhe permite criar uma ligação sem fios com
outros dispositivos Bluetooth, para que possa partilhar ficheiros com os seus amigos, falar 
com mãos-livres através de um auricular Bluetooth ou até mesmo transferir fotografias do seu 
telemóvel para o computador.

Se estiver a usar Bluetooth, lembre-se de permanecer a uma distância de 10 metros (33 pés) 
de outros dispositivos Bluetooth. Lembre-se de que obstáculos como paredes ou outros 
equipamentos eletrónicos podem interferir com a sua ligação Bluetooth.

Ligar o Bluetooth

1. Toque em  > "Configurações" ( ).

2. Em "Ligações sem fios e redes",toque em Bluetooth e defina para "LIG".
Quando o Bluetooth está ligado, o ícone Bluetooth é apresentado na barra de notificações.
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Emparelhar e ligar um dispositivo Bluetooth

O Bluetooth do telemóvel permite-lhe fazer o seguinte:

• Perfil mãos-livres (HFP): permite-lhe utilizar um dispositivo Bluetooth em modo mãos-
livres.

• Perfil de Auricular (HSP): permite-lhe utilizar um auricular Bluetooth mono.

• Perfil de transferência de objetos (OPP): permite-lhe transferir ficheiros através de 
Bluetooth.

• Perfil de Distribuição Áudio Avançada (A2DP): permite-lhe utilizar um auricular Bluetooth 
estéreo.

• Perfil de Controlo Remoto A/V (AVRCP): permite-lhe controlar remotamente aquilo que 
reproduz através do auricular Bluetooth.

Antes de utilizar o Bluetooth, precisa de emparelhar o seu telemóvel com outro dispositivo 
Bluetooth, conforme se segue:

1. Certifique-se de que a função Bluetooth no seu telemóvel está ativada.

2. O seu telemóvel irá então procurar dispositivos Bluetooth que estejam dentro do alcance (ou 
toque em  > Atualizar).

3. Toque no dispositivo com o qual deseja emparelhar o seu telemóvel.

4. Introduza a palavra-passe de emparelhamento para concluir a ligação.

Nota:
após ter sido criado um emparelhamento, ao ligar-se novamente a esse dispositivo Bluetooth já não 
irá necessitar de introduzir a palavra-passe.

Enviar ficheiros através de Bluetooth

Com o Bluetooth, pode partilhar ficheiros de imagem, vídeo ou música com a sua família e 
amigos.

Para enviar ficheiros através de Bluetooth, faça o seguinte:

1. Toque no ficheiro a ser enviado.

2. Toque em  > Bluetooth e selecione um dispositivo emparelhado.

Desligar ou desemparelhar um dispositivo Bluetooth

1. Toque em  > "Configurações" ( ).

2. Em "Ligações sem fios e redes",toque em Bluetooth.

3. Na opção do dispositivo conectado, toque em  e, em seguida, toque em "Esquecer" para 
confirmar a interrupção de ligação.
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Entretenimento
Para além de ser um dispositivo de comunicação e assistente pessoal, o seu telemóvel
também lhe proporciona uma grande variedade de possibilidades de entretenimento. Pode 
tirar fotos, criar vídeos e clipes de áudio, transferir e ouvir música.

Tirar fotos e gravar vídeos
A câmara é uma combinação de câmara fotográfica e de filmar que pode utilizar para 
fotografar e partilhar fotos e vídeos.

Abrir a sua câmara

Para abrir a aplicação, execute uma das seguintes ações:

• Toque em  no ecrã Início. 

• Toque em  > Câmara ( ).

Toque no separador "Voltar" ou na tecla "Página inicial" para fechar a câmara.

Captação de fotografias

1. Toque em  > Câmara ( ). 

Porpredefinição, está no modo Câmara. Caso contrário, toque em  para mudar para o 
modo Câmara.

Nota: 

para alternar entre as câmaras frontal e traseira, toque em  e  respetivamente.

2. Componha a sua foto no ecrã de captura de fotos.

• Toque no ecrã para focar a área específica no ecrã.

• Arraste para aumentar ou diminuir o zoom do objeto.

• Toque em  para alterar as definições da câmara. A pré-visualização altera-se conforme 
altera as definições.

3. Toqueem  para tirar a sua foto.

Nota: 
na aplicação da Câmara, também pode premir os botões "Aumentar volume" ( ) e "Diminuir 
volume" ( ) para tirar as suas fotos.

Visualizar as suas fotos

Para visualizar as suas fotos, pode efetuar uma dos seguintes ações:

• Na visualização da Câmara, toque na miniatura da última fotografia capturada junto à  
tecla.
Nota: 

para regressar ao modo de visualização da câmara, prima a tecla "Voltar".

• Toque em  > "Fotos" ( ), para visualizar todas as fotografias e vídeos.

• Toque em  > "Galeria" ( ) para visualizar todas as fotografias e vídeos.
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Editar e partilhar as suas fotos

À medida que navega pelas suas foros, ficam disponíveis as seguintes opções:

• Editar: toque em  e edite as suas fotos com um amplo leque de opções disponíveis.

• Partilhar: toque em  e partilhe as suas fotos através de várias aplicações disponíveis no 
seu dispositivo.

• Eliminar: toque em  > "Eliminar" para eliminar as fotos que já não são necessárias.

Gravar um vídeo

1. Toque em  > Câmara ( ).

2. Toque em  e selecione a partir do menu  para mudar para o modo Vídeo.

Nota: 

para alternar entre as câmaras frontal e traseira, toque em  e  respetivamente.

3. Toque em  para começar a gravar.

4. Enquanto grava, execute uma das seguintes ações:

• Arraste para aumentar ou diminuir o zoom do objeto.

5. Toque em  para parar a gravação.

Visualizar os seus vídeos

Após gravar um vídeo, toque na miniatura do último vídeo gravado junto à  tecla. Toque 
para reproduzir o vídeo.

Tirar uma fotografia Panorâmica

1. Toque em  e selecione  para mudar para o modo Panorâmico.

2. Toque em  para iniciar a captura da fotografia panorâmica.

3. Siga as instruções no ecrã para concluir a captura da fotografia panorâmica.

Utilizar a Galeria

A aplicação Galeria pode procurar automaticamente fotografias e vídeos guardados no 
telemóvel ou no cartão SD. Selecione o álbum/pasta e reproduza os ficheiros como uma 
apresentação de dispositivos ou selecione os itens que deseja partilhar com outras aplicações.

Abrir a Galeria

Toque em  > "Galeria" ( ) para abrir a aplicação. A aplicação Galeria categoriza as suas 
fotografias e vídeos através da localização de armazenamento e guarda estes ficheiros em 
pastas. Toque numa pasta para visualizar as imagens ou vídeos no seu interior.
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Visualizar uma Imagem

1. Na Galeria, toque na pasta que contém as imagens que deseja visualizar.

2. Toque na imagem para visualizá-la em modo de ecrã inteiro. Ao visualizar uma imagem em 
modo de ecrã inteiro, deslize para a esquerda ou direita para visualizar a imagem anterior ou 
seguinte.

3. Para ampliar a imagem, mova dois dedos, afastando-os um do outro no local do ecrã 
que deseja ampliar. No modo de zoom, deslize o dedo para cima ou para baixo e para a 
esquerda ou direita.

Sugestão: o visualizador de imagens suporta a função de rotação automática. Quando roda o seu 
telemóvel, a imagem ajusta-se à rotação.

Recortar uma fotografia na Galeria

1. Quando estiver a visualizar uma imagem, toque em  > "Cortar". 

2. Utilize a ferramenta de recorte para selecionar a parte da imagem a recortar.

• Arraste a partir de dentro da ferramenta de recorte para movê-la.

• Arraste uma extremidade ou um canto da ferramenta de recorte para redimensionar a 
imagem.

3. Toque em "GUARDAR" para guardar a imagem recortada. Toque na tecla "Voltar" para 
eliminar as alterações.

Desfrutar de música
Pode transferir ficheiros de música do PC para o cartão microSD para poder ouvir música no 
telemóvel.

Copiar música para o cartão microSD

1. Ligue o telemóvel ao computador com um cabo USB e instale o cartão microSD.

2. No computador, navegue até à unidade USB e abra-a.

3. Crie uma pasta no diretório raiz do cartão microSD (por exemplo, Música).

4. Copie a música do seu computador para a pasta que criou.

5. Depois de copiar a música, retire ou ejete a unidade conforme exigido pelo sistema 
operativo do seu PC para remover o telemóvel em segurança do PC.

Abrir o Google Play Music

Para apresentar a biblioteca multimédia, toque em  > "Reproduzir música" ( ) > e toque 
na caixa de seleção da categoria da música no canto superior esquerdo do ecrã  > "A Minha 
Biblioteca". Contém cinco separadores: "LISTAS DE REPRODUÇÃO", "GÉNEROS", "ARTISTAS", 
"ÁLBUNS" e "CANÇÕES".



Cat® Manual de Utilizador do Smartphone S30 23

Reproduzir música

1. Toque numa categoria no ecrã da biblioteca de música.

2. Toque na música que deseja reproduzir.

Sugestão: quando estiver a ouvir música, toque na tecla "Voltar" para utilizar outra aplicação. A 
sua música continua a ser reproduzida. Para regressar aos controlos de música, abra o painel de 
notificações e depois toque na faixa.

Adicionar música a uma Lista de Reprodução

1. Toque numa categoria no ecrã da biblioteca de música.

2. Toque em  junto à canção que pretende adicionar à lista de reprodução. Depois toque em 
"Adicionar à lista de reprodução" no menu de opções.

3. Selecione uma lista de reprodução ou toque em Nova lista de reprodução para adicionar a 
música à atual lista de reprodução.

Reproduzir uma lista de reprodução

1. Toque na caixa de seleção da categoria da música no canto superior esquerdo do ecrã. 
Depois toque em "Listas de reprodução".

2. Toque e mantenha premida a lista de reprodução que deseja reproduzir.

3. Toque na música que deseja reproduzir.

Ouvir rádio FM

A aplicação Rádio FM permite-lhe ouvir estações de rádio FM no seu telemóvel Ligue primeiro 
os auscultadores à ficha de áudio do seu telemóvel antes de abrir a aplicação.

Toque em  > Rádio FM ( ) para iniciar a aplicação.

Sintonizar a aplicação Rádio FM

Nota:
para escolher todas as suas estações favoritas, tem de se certificar de que a sua Banda Regional 
Local está corretamente definida. Para alterar a região, toque em  > "Configurações" > "Banda 
regional", avance pela lista e selecione a sua região. 

Escolha a partir das seguintes opções:

• Para selecionar a estação de rádio a ouvir, toque em  ou .

• Para sintonizar manualmente numa frequência, percorra a roda de sintonização para 
selecionar a estação de rádio.

• Para adicionar a estação de rádio atual à lista de Favoritos, toque e mantenha  (no 
fundo do ecrã). A estação de rádio atual vai aparecer na barra da lista de Favoritos.

• Para silenciar o FM, toque em .

• Para pesquisartodos os canais disponíveis, toque em  > "Verificar" > "Todas as 

estações". Quando a pesquisa terminar, toque em  > "Todos os canais".

• Para desligar o rádio, toque em e em "Voltar" para sair da aplicação. 
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Gravar Rádio FM

Para gravar rádio, faça o seguinte:

• Para começar a gravar, toque em  ou toque em  > "Iniciar gravação".

• Para parar de gravar, toque em  ou toque em  > "Parar gravação". O ficheiro gravado 
será guardado automaticamente.

Serviços Google
Tem de iniciar sessão numa conta Google para utilizar o Gmail™, o Google Calendar™ e 
outras Google Apps™. Para transferir aplicações do Google Play, também lhe será solicitado 
que inicie sessão na sua conta Google.

Nota:
se o seu telefone não tiver um cartão SIM instalado, não pode ligar-se a redes móveis para serviços 
de voz e dados, mas pode ligar-se a uma rede Wi-Fi para iniciar sessão na sua Conta Google e para 
utilizar todas as funcionalidades do seu telefone, exceto realizar uma chamada telefónica.

Se ligar um telefone Android pela primeira vez sem um cartão SIM, será solicitado que toque em 
Ligar à rede Wi-Fi para se ligar a uma rede Wi-Fi (em vez de uma rede móvel) para configurar o seu 
telemóvel. Se já tiver uma conta Google, toque em "Fazer login" e introduza o seu nome de utilizador 
e palavra-passe.

Criar uma conta Google

Se não tiver uma conta Google, pode criar uma através de:

1. Toque em  > "Configurações" ( ).

2. Em "Contas"toque em "Adicionar conta".

3. Toque em "Google" para criar uma conta Google.

4. Inicie sessão na sua conta Google existente ou toque em "criar uma nova conta" para criar 
uma nova conta.

5. Introduza o seu nome próprio, o apelido e toque em "SEGUINTE".

6. Introduza o nome de utilizador (endereço de e-mail para Gmail) e toque em "SEGUINTE".

O telemóvel irá ligar-se ao servidor Google para verificar se o nome de utilizador está 
disponível. Se o nome de utilizador que introduziu já se encontrar em utilização, ser-lhe-á 
solicitado que escolha outro.

7. Introduza e confirme a palavra-passe da sua conta Google. Depois toque em "SEGUINTE" 
para continuar.

8. Defina as informações de recuperação (isto é, número de telefone) e toque em "SEGUINTE".

9. Leia os termos e condições e toque em "CONCORDO" para concluir a configuração da conta.

10. Toque em "SEGUINTE". 

11.  Marque "Manter-me atualizado" se pretender receber novidades e ofertas do Google Play e 
toque em "SEGUINTE". 

12. Introduza as suas informações de faturação para permitir fazer compras a partir do Google 
Play e, em seguida, toque em "SEGUINTE". Ou toque em "Lembrar-me mais tarde" para 
ignorar este passo e toque em "SEGUINTE". 
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Utilizar o Gmail
O Gmail é um serviço de e-mail baseado na Web. Quando configurar o seu telemóvel pela 
primeira vez, poderá configurá-lo para usar uma conta Gmail existente ou criar uma nova 
conta. Da primeira vez que abrir a aplicação Gmail no seu telemóvel, a sua Caixa de Entrada 
conterá as mensagens da sua conta Gmail na Web.

Abrir a aplicação Gmail
toque em  > "Gmail" ( ). A lista de e-mails da caixa de entrada é apresentada. Quaisquer 
e-mails que decida manter no seu telemóvel irão para a pasta Caixa de Entrada.

Alternar entre contas
Para mudar para outra conta de e-mail, toque na caixa de seleção de conta no canto superior 
esquerdo do ecrã e, em seguida, toque na conta que deseja visualizar.

Criar e enviar um e-mail

1. No ecrã da Caixa de Entrada, toque em .

2. Introduza o endereço de e-mail do destinatário da mensagem no campo "Para". 

• Se pretende enviar o e-mail para vários destinatários, separe os endereços de e-mail por 
vírgulas.

• Se desejar enviar uma cópia (Cc) ou uma cópia oculta (Bcc) do e-mail para outros 
destinatários, toque em  > "Adicionar Cc/Cco".

3. Introduza o assunto do e-mail e escreva a sua mensagem. 

Se desejar adicionar um anexo com uma imagem, toque em  para selecionar a imagem 
que deseja anexar.

4. Após compor o seu e-mail, toque em .

Responder a ou reencaminhar um e-mail

1. No ecrã da Caixa de Entrada, toque no e-mail ao qual deseja responder ou que pretende 
reencaminhar.

2. Toque em "Responder" ( ), "Responder a todos" (  > "Responder a todos") ou 
"Reencaminhar" (  > "Encaminhar").

3. Execute uma das seguintes ações:

• Se tiver selecionado "Responder" ou "Responder a todos", introduza a sua mensagem.

• Se tiver selecionado "Reencaminhar", especifique os destinatários da mensagem e 
adicione qualquer texto adicional que deseje incluir na mensagem reencaminhada.

4. Toque em .

Procurar um e-mail

1. No ecrã da Caixa de Entrada, toque em .

2. Introduza as palavras-chave de pesquisa na caixa e, em seguida, toque em .

Personalizar as suas definições do Gmail

1. No ecrã da categoria da pasta, toque em  > "Configurações" para personalizar as 
definições de mensagens.

2. Escolha "Configurações gerais" ou uma conta de e-mail.

3. Toque numa opção e altere as definições necessárias.
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Utilizar o Google Maps™
A aplicação Maps permite-lhe encontrar a sua localização atual, visualizar as condições de 
tráfego em tempo real (dependendo da disponibilidade na sua localização) e obter direções 
detalhadas para vários destinos num mapa por satélite, trânsito ou outro tipo de mapa.

Ativar a Localização

Antes de abrir a aplicação Maps para encontrar a sua localização ou pesquisar locais de 
interesse, tem de ativar "Localização" e definir o "Modo de localização".

1. Toque em  > "Configurações" ( ).

2. Toque em "Localização".

3. Defina "Localização" como "LIG". 

4. Toque em "Modo" e escolha a opção relevante.

Nota: 
para utilizar a funcionalidade de navegação, a função Modo tem de estar definida para "Precisão 
elevada" ou "Apenas dispositivo".

Abrir a aplicação Maps

Toque em  > "Mapas" ( ) para abrir a aplicação.

Nota: 

ao abrir a aplicação pela primeira vez, aparece um ecrã de boas-vindas. Toque em "Aceitar e 
continuar" para prosseguir e siga as instruções que aparecem no ecrã para configurar as definições 
iniciais.

Procurar por locais de Interesse

1. Ao visualizar um mapa, introduza o local que pretende pesquisar na caixa de pesquisa no 
topo do visor e, em seguida, toque em .
Nota: 

também pode selecionar uma opção a partir da lista de sugestões.

2. Os resultados da sua pesquisa serão apresentados. Toque no marcador ( ) para apresentar 
o nome da localização.

3. Toque nos botões do ecrã para visualizar a localização no mapa, obter direções do percurso 
e mais.

Obter Direções

1. Enquanto visualiza um mapa, toque em .

2. Toque nos diferentes ícones para obter direções para efetuar o percurso de carro, por 
transportes públicos ou a pé.

3. A aplicação exibe automaticamente a distância mais curta desde a sua localização atual até à 
localização de destino. 

Nota: 
se pretender inserir manualmente a localização atual e/ou a localização de destino, toque na sua 
localização ou na localização de destino e insira as informações relevantes. 
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4. Toque em "INICIAR NAVEGAÇÃO". 

Nota: 
toque  no fundo do visor para silenciar/ativar o som da orientação por voz, para visualizar as 
informações de tráfego e/ou imagens de satélite do mapa.

Utilizar o YouTube™
O YouTube é um serviço gratuito de transmissão de vídeos online do Google para visualizar, 
pesquisar e carregar vídeos.

Abrir a aplicação YouTube

Toque em  > "YouTube" ( ). Os vídeos estão organizados em categorias, tais como O Que 
Ver, As Minhas Subscrições, Carregamentos, Histórico, Ver Mais Tarde, etc.

Procurar um Vídeo

1. No ecrã do YouTube, toque em .

2. Introduza uma palavra-chave de pesquisa e, em seguida, toque em .

3. Percorra os resultados e toque num vídeo para o visualizar.

SUGESTÃO: também tem a opção de visualizar resultados de vídeos transferidos recentemente. 
Toque em "Sempre"e selecione uma das opções disponíveis.

Partilhar um Vídeo

1. Ao visualizar um vídeo, toque no ecrã de reprodução e, em seguida, toque em .

2. Toque numa aplicação para partilhar a hiperligação do vídeo a partir das opções disponíveis.

Adicionar um vídeo a uma lista de reprodução

1. Ao visualizar um vídeo, toque no ecrã de reprodução e, em seguida, toque em .

2. Toque em "Criar nova lista de reprodução" para adicionar o vídeo à lista de reprodução.
SUGESTÃO: também pode escolher ver o vídeo mais tarde ou adicionar aos favoritos tocando em 
"Ver mais tarde" ou "Favoritos", respetivamente.

Utilizar o Google Play
Google Play proporciona acesso direto a aplicações e jogos, que pode transferir e instalar no 
seu telefone.

Abrir o Google Play

1. Toque em  > "Google Play" ( ).

2. Ao abrir a Google Play pela primeira vez, aparecerá a janela dos Termos e Condições do 
Serviço. Toque em "Aceitar" para continuar.
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Procurar Aplicações

Há algumas formas diferentes de encontrar aplicações no ecrã inicial da Google Play, 
incluindo:

• Lista de aplicações por categoria: toque na categoria desejada e deslize para baixo para 
visualizar mais opções.

• Função de pesquisa: toque em .

Para visualizar as aplicações instaladas, toque na caixa de seleção da categoria principal no 
canto superior esquerdo do ecrã e, em seguida, toque em "As minhas aplicações".

Instalar uma aplicação

Nota:
se desejar instalar uma aplicação que não seja do Mercado, toque em "Configurações" ( ) > 
"Segurança"e ative "Fontes desconhecidas" para permitir a instalação de uma aplicação que não 
seja do mercado.

1. Toque em  > "Google Play" ( ).

2. Toque numa categoria e depois toque no item que deseja transferir.

No ecrã de dados do item, leia mais sobre a aplicação, incluindo classificação geral 
e comentários dos utilizadores. Se deslocar para baixo até à secção "Informações do 
Programador", pode ver outras aplicações do mesmo programador ou ligar-se ao site 
do mesmo.

3. Para instalar o item, toque em "INSTALAR"e o ecrã altera-se para mostrar as permissões 
solicitadas, pelo que deverá tocar em "ACEITAR".

Nota:
para verificar o progresso da transferência, abra o painel de notificações. A duração da instalação irá 
depender do tamanho da aplicação e da velocidade da sua ligação de dados. 

Desinstalar uma aplicação

1. No ecrã de definições do Google Play, toque na caixa de seleção da categoria principal no 
canto superior esquerdo do ecrã e, em seguida, toque em "As minhas aplicações".

2. Toque na aplicação que deseja desinstalar e, em seguida, toque em "DESINSTALAR".

3. Quando solicitado, toque em "OK" para remover a aplicação do seu telemóvel.

Nota:
também pode gerir as aplicações, tocando em "Configurações" ( ) > "Apps".
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Sincronizar informação
Algumas aplicações (por exemplo, "Gmail") no seu telemóvel fornecem-lhe acesso às mesmas 
informações pessoais que pode adicionar, visualizar e editar no seu computador. Se adicionar, 
alterar ou eliminar as suas informações em qualquer uma destas aplicações na Web, as 
informações atualizadas também aparecem no seu telemóvel.

Isto é possível através da sincronização de dados através do ar. O processo ocorre em 
segundo plano e não interfere com a utilização do telemóvel. Quando o seu telemóvel estiver a 
sincronizar, será apresentado um ícone de sincronização de dados na barra de notificações.

Gerir as suas contas
Pode sincronizar contactos, e-mail e outras informações no seu telemóvel com várias contas 
Google ou outros tipos de contas, consoante as aplicações instaladas no seu telemóvel.

Por exemplo, pode começar por adicionar a sua conta pessoal Google, para que o seu e-mail 
pessoal, contactos e calendário estejam sempre disponíveis. Posteriormente, poderá adicionar 
uma conta de trabalho, para que os seus e-mails, contactos e calendário relacionados com o 
trabalho estejam sempre à mão.

Adicionar uma conta

1. Toque em  > "Configurações" ( ).

2. Em "Pessoal" > "Contas",toque em "Adicionar conta". O ecrã apresenta as suas definições 
atuais de sincronização e uma lista das suas contas atuais.

Nota: 
em alguns casos, poderá precisar de obter dados da conta junto do apoio de administrador da rede. 
Por exemplo, poderá precisar de saber o domínio da conta ou o endereço do servidor.

3. Toque no tipo de conta a adicionar.

4. Siga os passos no ecrã para inserir as informações obrigatórias e opcionais sobre a conta. 
A maior parte das contas necessita de um nome de utilizador e uma palavra-passe, mas os 
dados dependem do tipo de conta e da configuração do serviço a que se está a ligar.

5. Configure a conta. Dependendo do tipo de conta, pode ser-lhe solicitado que configure o 
tipo de dados que deseja sincronizar com o telemóvel, atribua um nome à conta e introduza 
outros dados. Quando tiver terminado, a conta é adicionada à lista no ecrã de definições 
"Contas".

Remover uma conta
Pode remover uma conta e todas as informações associadas à mesma no seu telemóvel, 
incluindo e-mails, contactos, definições, etc. No entanto, não pode remover algumas contas, tal 
como a primeira conta com que iniciou sessão no telemóvel. Se tentar remover determinadas 
contas, tenha em consideração que toda a informação pessoal associada à mesma será 
eliminada.

1. No ecrã de definições de "Contas", toque no tipo de conta.

2. Toque na conta a eliminar.

3. Toqueem  > "Remover conta".

4. Toque em "Remover conta" para confirmar que deseja realmente remover a conta.
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Personalizar a sincronização da sua conta
Pode configurar as opções de sincronização e utilização de dados contextuais para todas as 
aplicações no seu telefone. Também pode configurar o tipo de dados que sincroniza para cada 
conta. Algumas aplicações, como Contactos e o Gmail, podem sincronizar dados de várias 
aplicações. Outras, como o Calendário, sincronizam dados apenas da primeira conta Google 
em que iniciou sessão no seu telefone, ou de uma conta associada especificamente a essa 
aplicação. Para algumas contas, a sincronização é bidirecional, ou seja, as alterações que 
realiza às informações no seu telemóvel são realizadas na cópia dessas informações na Web. 
Algumas contas apenas suportam a sincronização unidirecional, ou seja, as informações no 
seu telemóvel são apenas de leitura.

Alterar as definições de sincronização de uma conta

1. No ecrã de definições de "Contas", toque no tipo de conta. 

2. Toque na conta cujas definições de sincronização deseja alterar. O ecrã de dados e 
sincronização abre-se, apresentando uma lista dos tipos de informações que a conta pode 
sincronizar.

3. Selecione ou desmarque a caixa de seleção das informações que deseja sincronizar com o 
telemóvel.

Utilizar outras aplicações

Utilizar o Calendário
Utilize o "Calendário" para criar e gerir eventos, reuniões e compromissos. Dependendo das 
suas definições de sincronização, o calendário no seu telemóvel permanece em sincronização 
com o seu calendário na web.

Abrir o Calendário

Toque em  > "Calendário" ( ) para abrir a aplicação. Toqueem  para apresentar as 
diferentes opções de visualização e de definições.

Nota: 
se utilizar a função Calendário pela primeira vez, deslize o dedo pelo ecrã para a esquerda 
repetidamente para percorrer as funcionalidades desta função. Na última página da descrição geral 
(“Eventos do Gmail”) toque em "ENTENDI". 

Criar um evento

1. Em qualquer vista de calendário, toque em  para começar a adicionar um evento.

2. Introduza o nome e o local do evento.

• Se existir um período de tempo para o evento, toque na data de início e de fim e na linha 
cronológica para selecionar as respetivas datas e a duração do evento.

• Se for uma ocasião especial, tal como um aniversário ou um evento de um dia inteiro, 
ative a opção "Dia inteiro".

3. Selecione a zona horária adequada.

4. Introduza os endereços de e-mail e a descrição para convidar pessoas para o evento.

5. Especifique a repetição do evento.
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6. Defina a hora do lembrete do evento, convide pessoas, defina a cor e adicione quaisquer 
notas ou anexos.

7. Depois de todas as definições estarem concluídas, toque em "GUARDAR".

Definir um Lembrete de Evento

1.  Em qualquer vista de calendário, toque num evento para visualizar os respetivos dados ou o 
resumo do evento.

2. Toque em  para iniciar a edição do evento.

3. Toque na secção de lembretes ( ) para definir a hora do lembrete antes do evento a que 
pretende ser lembrado. Quando chegar a hora, receberá uma notificação sobre o evento. Ou 
toque em "Sem notificações" para eliminar o lembrete.

Nota: 
    toque em "Sem notificações" para eliminar o lembrete para o evento.

4. Toque em "GUARDAR" para guardar as modificações.

Personalizar as definições do calendário

Em qualquer vista do calendário, toqueem  > "Configurações" > "Configurações gerais". 
Escolha a partir de:

• Início da semana: escolha o primeiro dia da semana.

• Utilizar o fuso horário do dispositivo: Opte por ativar ou desativar o dispositivo para 
utilizar o fuso horário predefinido do telemóvel.

• Mostrar número da semana: selecione para mostrar ou ocultar o número da semana.

• Exibir eventos recusados: opte por apresentar ou ocultar os eventos que recusou.

• Duração de evento predefinida: selecione a duração de evento predefinida.

• Notificar neste dispositivo: opte por receber as notificações de eventos neste dispositivo.

• Tom: selecione o tom de toque a ser reproduzido quando recebe um lembrete de um 
evento.

• Vibrar: opte por permitir que o dispositivo vibre quando recebe uma notificação de 
evento.

• Respostas rápidas: edite as respostas predefinidas ao enviar informações sobre um 
evento para os respetivos convidados.

Utilizar o Alarme

Pode definir um novo alarme ou modificar um alarme existente.

Abrir a aplicação Alarme

Toque em  > "Relógio" ( ) >  para utilizar o alarme do seu telemóvel. Aqui poderá ver 
uma lista dos dados dos alarmes atuais.

Adicionar um alarme

1. No ecrã da lista de alarmes, toque em  para adicionar um alarme.

2. Para definir o alarme, faça o seguinte:

• Defina a hora e os minutos selecionando o respetivo campo e movendo o ponteiro para 
cima ou para baixo. Quando a hora estiver definida, toque em "OK".

• Para adicionar uma etiqueta de alarme, toque em "Marcador". Introduza a etiqueta e 
toque em "OK".
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• Para definir o modo repetição, toque em "Repetir". Toque numa ou mais opções.

• Para definir o tom de toque, toque em . Toque numa opção e, depois, toque em "OK".

• Para vibrar quando o alarme soa, toque em "Vibrar".

Nota:
por defeito, o alarme está automaticamente ativo.

"Calculadora"

Use a calculadora para resolver problemas aritméticos simples ou utilize as opções avançadas 
para resolver equações mais complexas.

Abrir a aplicação Calculadora

Toque em  > "Calculadora" ( ) para abrir a aplicação.

Gerir o seu telemóvel
Para configurar o seu telemóvel, toque em  > "Configurações" ( ).

Definir a data e a hora

Quando liga o telemóvel pela primeira vez, é-lhe perguntado se deseja que a hora e a data 
sejam automaticamente atualizadas utilizando a hora fornecida pela rede.
Nota:

se a hora fornecida pela rede for utilizada automaticamente, não poderá definir a data, hora e fuso 
horário.

1. No ecrã Definições, toque em "Sistema" > "Data e hora".

2. Desative a opção "Data e hora automáticas". 

3. Desative a opção "Fuso horário automático".

4. Toque em "Definir data". No ecrã de definição de data, toque na data desejada e, em 
seguida, toque em "OK" quando a configuração estiver concluída.

5. Toque em "Definir hora". No ecrã de definição da hora, toque no campo de horas ou 
minutos e mova o ponteiro para cima ou para baixo para definir a hora. Toque em "OK" 
quando a configuração estiver concluída.

6. Toque em "Selecionar fuso horário"e, posteriormente, selecione o fuso horário desejado a 
partir da lista. Percorra a lista para visualizar mais fusos horários.

7. Ative ou desative a opção "Utilizar formato 24 horas" para alternar entre o formato de 24 
horas e de 12 horas.

8. Toque em "Escolher formato de data" para selecionar como pretende que a data seja 
apresentada no seu telemóvel.
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Definir o ecrã

Ajustar a Luminosidade do Ecrã
1. No ecrã Definições, toque em "Dispositivo" > Ecrã > "Brilho".

2.  Arraste a barra deslizante para a esquerda para tornar o ecrã mais escuro ou para a direita 
para ficar mais brilhante.

3.  Assim que retirar o dedo da barra deslizante, a sua definição será guardada 
automaticamente.

Nota:
ative "Brilho adaptável" para permitir que o dispositivo ajuste automaticamente a luminosidade do 
ecrã dependendo da luz ambiente.

"Girar automaticamente o ecrã"

Toque no campo Quando o dispositivo for girado para ativar a rotação do visor quando muda 
o telemóvel entre a vista de paisagem e de retrato.

Acertar o "Tempo antes do ecrã se desligar"

Se o seu telemóvel ficar inativo durante vários minutos, irá desligar o ecrã para poupar a 
energia da bateria. Para definir uma duração de inatividade maior ou mais reduzida, faça o 
seguinte:

1. No ecrã Definições, toque em "Dispositivo" > Ecrã > "Modo de espera".

2. Selecione o período de tempo durante o qual o ecrã permanecerá iluminado.

Utilizar o Modo Luvas

Ative o Modo Luvas para permitir que o ecrã tátil responda com maior precisão quando estiver 
a utilizar luvas. 

1. No ecrã Definições, toque em "Dispositivo" > "Modo Luvas".

2. Defina o Modo Luvas para "LIG".

Definir o tom de toque do telemóvel

Ligar o modo Silêncio

1. Prima e mantenha premido o botão de alimentação.

2.  Toque em  para ativar o modo silêncio. Todos os sons, exceto os de multimédia e 
alarmes, ficam silenciosos.

Ajustar o volume do tom de toque

Pode ajustar o volume do tom de toque quando se encontra no ecrã Início ou em quaisquer 
ecrãs das aplicações (exceto durante uma chamada ou ao reproduzir música ou vídeos). Prima 
os botões de volume para ajustar o volume do tom de toque para o nível que deseja. Também 
pode ajustar o volume do toque no ecrã de definições.

1. No ecrã Definições, toque em "Dispositivo" > "Som e notificação".

2. Em "Som" > "Volume do toque",arraste a barra deslizante para ajustar o nível do volume.
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Mudar o tom de toque do telemóvel

1. No ecrã Definições, toque em "Dispositivo" > "Som e notificação".

2. Toque em "Toque do telefone".

3. Toque onde pretende utilizar o tom de toque, por exemplo SIM 1.

4. Toque em "Toque do telefone" e toque no tom de toque que deseja usar.

5. Toque em "OK". O tom de toque é reproduzido quando é selecionado.

Definir o seu telemóvel para o modo vibratório aquando das 
chamadas recebidas

No ecrã Definições, selecione "Dispositivo" > "Som e notificação", e ative a opção "Também 
vibrar para chamadas" para que o telemóvel vibre quando receber chamadas.

Configurar o Botão programável

Pode atribuir ao Botão programável várias funções quando o premir. Consulte a página 1.

1. No ecrã Definições, toque em "Dispositivo" > "Chave programável".

2. Toque na ação da lista para a atribuir ao Botão programável.

3. Toque em "OK".

Definir os serviços do telefone

Ligar o Roaming de dados

1. Em Ligações sem fios e redes, selecione "Mais..." > "Redes móveis" > selecione o cartão SIM 
onde pretende aplicar a funcionalidade de roaming de dados. Por exemplo, CARTÃO 2.

2. Marque a caixa de verificação de "Roaming de dados" para ativar o roaming de dados.

Nota:
aceder a serviços de dados em roaming pode implicar incorrer em taxas adicionais significativas. 
Consulte o seu prestador de serviços de rede sobre as taxas de roaming de dados.

Desativar o serviço de dados

Em "LIGAÇÕES SEM FIOS E REDES", selecione "Mais..." > "Redes móveis" > desmarque a 
caixa de verificação "Dados ativados". 
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Proteger o seu telemóvel

Ativar o PIN do seu cartão SIM

1. No ecrã Definições, toque em "Pessoal" > "Segurança" > Definir bloqueio do cartão SIM.

2. Selecione o cartão SIM onde pretende aplicar a funcionalidade de bloqueio de PIN. Por 
exemplo, CARTÃO 2. 

3. Marque a caixa de verificação de "Bloquear cartão SIM".

4. Introduza o PIN do cartão SIM e toque em "OK".

Para alterar o PIN do cartão SIM a qualquer momento, toque em "Alterar PIN do SIM".

Nota:
pode marcar números de emergência a qualquer momento a partir do seu telemóvel.

Proteger o seu telemóvel com um Bloqueio de Ecrã

Para manter os seus dados mais seguros, bloqueie o ecrã e/ou defina um padrão de 
desbloqueio de ecrã sempre que o seu telemóvel está ligado e é reativado do modo de 
suspensão.

1. No ecrã Definições, toque em "Pessoal" > "Segurança" > "Bloqueio de ecrã".

2. Selecione uma das opções disponíveis:

• Deslizar: deslize o ícone de bloqueio para desbloquear o telefone.

• Padrão: desenhe no ecrã o padrão de desbloqueio correto para desbloquear o telefone.

• "PIN:" introduza um número PIN para desbloquear o telemóvel.

• Palavra-passe: introduza uma palavra-passe para desbloquear o telemóvel.

3. Siga as instruções para o método escolhido para concluir as definições.

Gerir as aplicações

Visualizar uma aplicação instalada

1. A partir do ecrã Início, toque em  > "Configurações" ( ). 

2. No ecrã Definições, toque em "Apps".

3. Na lista de aplicações, execute qualquer uma das opções seguintes:

• Toque em  > "Classificar por tamanho". Depois, toque numa aplicação para visualizar os 
respetivos dados.

• Selecione "TRANSFERIDO", "EM EXECUÇÃO"ou o separador "TODOS" no topo do ecrã. 
Depois, toque numa aplicação para visualizar os respetivos dados.

• Toque numa aplicação para visualizar diretamente os respetivos dados.

Remover uma aplicação instalada

1. No ecrã Definições, toque em "Dispositivo" > "Apps".

2. Toque numa aplicação e, depois, toque em "DESINSTALAR" > "OK" para remover a 
aplicação do seu telemóvel.

Nota:

as aplicações pré-instaladas não podem ser apagadas.
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Formas de libertar memória do seu telemóvel
• Adicione Apps transferidas (tem de adicionar ao cartão Micro SD). A título de referência, 

consulte a sugestão abaixo. 

• Mova ficheiros e anexos de e-mail para o cartão microSD.

• Desinstale os programas transferidos que já não utiliza.

• Restaure o seu telemóvel.

Nota:

faça uma cópia de segurança de todos os seus dados importantes antes de executar um 
restauro para as definições de fábrica.

Sugestão:

consulte os passos abaixo sobre como adicionar as Apps transferidas para o cartão Micro SD.

1) Aceda ao Menu de definições, percorra para baixo até APPS.

2) Em "Transferidos" selecione a APP a mover.

3) A opção "Mover para cartão SD" será exibida. Selecionar o botão irá alterar para "A mover".

4) Após a conclusão o botão indicará "Mover para o telefone".

Restaurar o seu telemóvel

Fazer uma cópia de segurança das Minhas Definições

Pode fazer uma cópia de segurança das definições do seu telemóvel para servidores Google 
com a sua conta Google. Se mudar de telemóvel, as definições que guardou como cópia de 
segurança são guardadas no telemóvel novo da primeira vez que iniciar sessão na sua conta 
Google.

1. No ecrã Definições, toque em "Pessoal" > "Fazer backup e redefinir".

2. Ative "Fazer backup dos meus dados".

Restaurar os dados de fábrica

Se restaurar o seu telemóvel para as definições que foram configuradas de fábrica, todos os 
seus dados pessoais da memória interna do telefone, incluindo informações sobre a sua conta 
Google, quaisquer outras contas, as definições do seu sistema e aplicações e quaisquer 
aplicações transferidas serão apagados. Restaurar o telemóvel não apaga quaisquer 
atualizações de software do sistema que tenha transferido, nem quaisquer ficheiros no seu 
cartão microSD, como músicas ou fotos.

1. No ecrã Definições, toque em "Pessoal" > "Fazer backup e redefinir" > "Configuração 
original".

2. Quando solicitado, toque em "Redefinir telefone"e depois toque em "APAGAR TUDO". 

O telemóvel restaura asdefinições para as definições originais de fábrica e, em seguida, 
reinicia.
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Reposição do hardware do seu dispositivo

Este dispositivo possui uma bateria interna e, por conseguinte, o hardware não pode ser 
restaurado com a remoção da bateria. Se precisar de restaurar o hardware, siga os passos 
indicados abaixo. Note que esta ação pode ser necessária se não conseguir ver que o seu 
dispositivo está a carregar, mesmo depois de o ter ligado ao carregador a partir da sua tomada 
de parede.

Premir o botão "Aumentar o volume" e o botão de alimentação durante 10 segundos 
desliga o telefone, mas é necessário ligá-lo para repor o telefone.

Visualização da etiqueta eletrónica

Para visualizar as informações regulamentares sobre o seu telemóvel, proceda do seguinte modo:

1. A partir do ecrã Início, toque em  > "Configurações" ( ).

2. No ecrã Definições, toque em "Sistema" > "Sobre o telefone" > "Informação regulamentar".
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Anexo

Avisos e precauções
Esta secção contém informação importante respeitante às instruções de funcionamento do seu 
dispositivo. Também contém informação sobre como utilizar o dispositivo em segurança. Leia 
esta informação atentamente antes de utilizar o seu dispositivo.

Estrutura à prova de água
As tampas das portas USB e do auricular devem estar colocadas de forma segura e a tampa 
traseira deverá estar devidamente encaixada e bloqueada para garantir que o dispositivo 
atinge este nível de proteção.

Dispositivo eletrónico
Desligue o seu dispositivo em locais onde a sua utilização seja proibida. Não utilize o dispositivo 
quando a sua utilização provocar perigo ou interferência com dispositivos eletrónicos.

Dispositivos médicos
Cumpra as regras e os regulamentos definidos pelos hospitais e instalações de cuidados de 
saúde. Não utilize o seu dispositivo em locais onde a sua utilização seja proibida.
Os fabricantes de pacemakers recomendam que mantenha uma distância mínima de 15 cm 
entre um dispositivo e um pacemaker para evitar potenciais interferências com o referido 
pacemaker. Se utilizar um pacemaker, utilize o dispositivo no lado oposto ao pacemaker e não 
o transporte no bolso frontal.

Atmosfera potencialmente explosiva
Desligue o seu dispositivo em quaisquer áreas potencialmente explosivas e cumpra todos os 
sinais e instruções. As áreas que possam ter atmosferas potencialmente explosivas incluem as 
áreas onde normalmente é avisado para desligar o motor do seu veículo. A ativação de faíscas 
em tais áreas poderá provocar uma explosão ou um incêndio, o que pode resultar em lesões 
corporais ou até mesmo morte. Não ligue o seu dispositivo em postos de reabastecimento, tal 
como uma estação de abastecimento de combustível. Cumpra as restrições de utilização do 
equipamento de rádio em depósitos, armazenamento e áreas de distribuição de combustível 
ou instalações de produtos químicos. Adicionalmente cumpra as restrições em áreas onde 
estejam a ser efetuadas operações de detonação. Antes de utilizar o dispositivo, esteja atento 
a áreas que tenham atmosferas potencialmente explosivas que frequentemente, mas nem 
sempre, se encontram claramente marcadas. Tais localizações incluem áreas por baixo dos 
conveses de barcos, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas onde 
o ar contenha químicos ou partículas, tais como grãos, pó ou poeiras metálicas. Pergunte aos 
fabricantes dos veículos que usam gás de petróleo liquefeito (tal como o propano ou butano) 
se este dispositivo pode ser utilizado em segurança na sua proximidade.

Segurança no trânsito
Cumpra as leis e regulamentos locais enquanto utiliza o dispositivo. Adicionalmente, se utilizar 
o dispositivo enquanto conduz, cumpra as diretrizes seguintes:
Concentre-se na condução. A sua primeira responsabilidade é conduzir em segurança.
Não fale através do dispositivo enquanto conduz. Utilize acessórios de mãos-livres.
Quando efetuar ou atender uma chamada, estacione o veículo na berma da estrada antes de 
utilizar o seu dispositivo.
Os sinais de radiofrequência (RF) podem afetar os sistemas eletrónicos de veículos 
motorizados. Para obter mais informações, consulte o fabricante do veículo.
Num veículo motorizado, não coloque o dispositivo sobre o airbag ou na área de expansão 
do airbag. Caso contrário, o dispositivo poderá feri-lo em virtude da força elevada presente 
quando o airbag se enche.
Não utilize o seu dispositivo quando voa num avião. Desligue o seu dispositivo antes de entrar 
a bordo de um avião. A utilização de dispositivos sem fios num avião poderá provocar perigo 
para a operação do avião e perturbar o funcionamento da rede telefónica sem fios. Também 
poderá ser considerado ilegal.
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Ambiente de funcionamento
Não utilize nem carregue o dispositivo em locais com poeira, humidade e sujidade ou em 
locais com campos magnéticos. Caso contrário, poderá resultar num mau funcionamento do 
circuito.

O dispositivo cumpre as especificações de radiofrequência quando é utilizado junto ao ouvido 
ou a uma distância de 1,5 cm do corpo. Certifique-se de que os acessórios do dispositivo, 
tais como a capa ou o estojo do dispositivo, não são fabricados com componentes metálicos. 
Mantenha o seu dispositivo a uma distância de 1,5 cm do corpo para cumprir os requisitos 
mencionados anteriormente.
Em dias de tempestade com a existência de trovoada (raios), não utilize o seu dispositivo 
quando estiver a ser carregado para evitar quaisquer perigos provocados pelos relâmpagos.
Quando estiver a fazer ou a atender uma chamada, não toque na antena. Tocar na antena afeta 
a qualidade da chamada e resulta num aumento do consumo de energia. Como resultado, o 
tempo de autonomia para conversação e em modo de espera é reduzido.
Enquanto utilizar o dispositivo, cumpra as leis e os regulamentos locais e respeite a 
privacidade e os direitos legais das outras pessoas.
Mantenha a temperatura ambiente entre 0 °C e 40 °C enquanto o dispositivo estiver a ser 
carregado. Mantenha a temperatura ambiente entre –10 °C e 55 °C para a utilização do 
dispositivo enquanto estiver a ser alimentado pela bateria.

Prevenção de lesões auditivas
Utilizar auscultadores com um volume elevado pode danificar a sua audição. Para reduzir 
o risco de danificar a audição, baixe o volume dos auscultadores para um nível seguro e 
confortável.

Segurança das crianças
Cumpra todas as precauções no que diz respeito à segurança das crianças. Permitir que uma 
criança brinque com o seu dispositivo e os respetivos acessórios, que podem conter peças que 
se podem soltar do dispositivo, pode ser perigoso, uma vez que poderá representar perigo 
de asfixia. Certifique-se de que mantém o dispositivo e os acessórios afastados de crianças 
pequenas.

Acessórios

Escolha apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo 
pelo fabricante do dispositivo. A utilização de qualquer outro tipo de carregador ou acessório 
poderá invalidar qualquer garantia do dispositivo, violar as regras ou leis locais e ser perigoso. 
Contacte o seu revendedor para obter informações sobre a disponibilidade de baterias, 
carregadores e acessórios aprovados na sua área.

Bateria e carregador
Desligue o carregador da tomada de eletricidade e do dispositivo quando não estiver a ser 
utilizado.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes antes de ficar totalmente gasta.

Utilize o fornecimento de energia CA definido nas especificações do carregador. Uma tensão 
de alimentação inadequada poderá provocar um incêndio ou uma avaria do carregador.

Se o eletrólito da bateria verter, certifique-se de que o eletrólito não toca na pele e nos olhos. 
Se o eletrólito tocar na pele ou salpicar para os olhos, lave imediatamente os olhos com água 
limpa e consulte um médico.

Em caso de deformação, alteração da cor ou aquecimento anormal da bateria durante o 
carregamento, pare imediatamente de utilizar o dispositivo. Caso contrário, esta situação 
poderá fazer com que a bateria possa verter, sobreaquecer, explodir ou incendiar.
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Se o cabo de alimentação estiver avariado (por exemplo, o interior do cabo estiver exposto 
ou quebrado) ou a ficha se soltar, pare imediatamente de utilizar o cabo. Caso contrário, 
esta situação poderá conduzir a um choque elétrico, um curto-circuito do carregador ou um 
incêndio.

Não elimine o dispositivo no fogo, pois este pode explodir. As baterias também podem 
explodir se estiverem danificadas.

Não modifique nem recicle, não tente inserir objetos estranhos no dispositivo, não mergulhe 
nem exponha a água ou a outros líquidos, não exponha ao fogo, a explosão ou qualquer outro 
perigo.

Evite deixar cair o dispositivo. Se deixar cair o dispositivo, especialmente sobre uma superfície 
dura, e se o utilizador suspeitar da existência de danos, deverá levá-lo a um centro de 
assistência qualificado para inspeção.

A utilização indevida poderá resultar num incêndio, explosão ou outro perigo.

Elimine imediatamente os dispositivos usados de acordo com os regulamentos locais.

O dispositivo apenas deverá ser ligado a produtos que possuam o logótipo USB-IF ou tenham 
cumprido o programa de conformidade USB-IF.

A potência de saída nominal do carregador é de 5 V CC, 1 A.

ATENÇÃO - RISCO DE EXPLOSÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UMA DE TIPO 
INCORRETO.  ELIMINE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

Limpeza e Manutenção

O carregador não é à prova de água. Mantenha-o seco. Proteja o carregador de água ou 
vapor. Não toque no carregador com as mãos molhadas, caso contrário, esta situação poderá 
provocar um curto-circuito, uma avaria do dispositivo e um choque elétrico no utilizador.

Não coloque o dispositivo e o carregador em locais onde possam ficar danificados devido 
a colisões. Caso contrário, esta situação poderá fazer com que a bateria possa verter e o 
dispositivo avariar, sobreaquecer, incendiar ou explodir.

Não coloque meios de armazenamento magnético, tais como cartões magnéticos e disquetes, 
perto do dispositivo. A radiação emitida pelo dispositivo pode apagar a informação 
armazenada nos referidos meios.

Não deixe o dispositivo e o carregador num local com temperaturas extremamente altas ou 
baixas. Caso contrário, estes podem não funcionar devidamente ou conduzir a um incêndio ou 
explosão. Quando a temperatura é inferior a 0 °C, o desempenho da bateria é afetado.

Não coloque objetos de metal afiados, tal como alfinetes, junto ao auscultador. Os 
auscultadores poderão atrair estes objetos e feri-lo quando utilizar o dispositivo.

Antes de limpar ou efetuar a manutenção do dispositivo, desligue a alimentação e desligue-o 
do carregador.

Não utilize detergente químico, pó ou outros agentes químicos (tal como álcool e benzeno) 
para limpar o dispositivo e o carregador. Caso contrário, as peças do dispositivo poderão ficar 
danificadas ou pode ser provocado um incêndio. Pode limpar o dispositivo com um pano 
macio antiestático.

Não desmonte o dispositivo nem os acessórios. Caso contrário, a garantia do dispositivo e dos 
acessórios deixará de ser válida e o fabricante não é responsável pelo pagamento dos danos.

Se o ecrã do dispositivo for quebrado ao colidir com objetos duros, não toque na peça partida 
nem tente removê-la. Nesse caso, pare imediatamente de utilizar o dispositivo e contacte um 
centro de assistência autorizado.
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Compatibilidade com aparelhos auditivos (HAC)

Regulamentos sobre dispositivos sem fios
Este telefone foi testado e classificado para utilização com acessórios auditivos para algumas 
tecnologias sem fios que utiliza. No entanto, podem existir algumas tecnologias sem fios mais 
recentes usadas neste telefone que ainda não foram testadas quanto à utilização de acessórios 
auditivos. É importante experimentar cuidadosamente as diferentes funcionalidades deste 
telefone e em diferentes locais, utilizando acessórios auditivos ou implantes cocleares, para 
determinar se ouve sem qualquer ruído de interferência. Consulte o seu fornecedor de serviços 
ou fabricante deste telefone para obter informações sobre a compatibilidade com acessórios 
auditivos. Se tiver alguma questão sobre as políticas de devolução e troca, consulte o seu 
fornecedor de serviços ou agente retalhista do telefone.
A Comissão Federal das Comunicações dos E.U.A. (FCC) estabeleceu requisitos para que os 
dispositivos móveis digitais sem fios sejam compatíveis com aparelhos auditivos e outros 
dispositivos que auxiliam a audição.
O setor dos telefones sem fios desenvolveu um sistema de classificação dos dispositivos 
móveis sem fios para ajudar os utilizadores de aparelhos auditivos a encontrarem dispositivos 
móveis que possam ser compatíveis com os respetivos aparelhos auditivos. 
As classificações não são garantias. Os resultados podem variar dependendo do aparelho 
auditivo e da perda de audição do utilizador. Se o seu aparelho auditivo for vulnerável 
a interferências, poderá não ser capaz de utilizar um telefone classificado com sucesso. 
Experimentar o seu dispositivo móvel com o seu aparelho auditivo é a melhor forma de o 
avaliar relativamente às suas necessidades pessoais.
Classificações M: os telefones classificados como M3 ou M4 cumprem os requisitos FCC e, 
provavelmente, gerarão menos interferência nos aparelhos auditivos do que os telefones não 
identificados. M4 é a melhor/mais alta das duas classificações.
Classificações T: os telefones classificados como T3 ou T4 cumprem os requisitos FCC e, 
provavelmente, serão mais utilizáveis com aparelhos auditivos com telebobina ("T Switch" ou 
"Telephone Switch") do que os aparelhos não classificados. T4 é a melhor/mais alta das duas 
classificações (note que nem todos os aparelhos auditivos possuem telebobinas). 
Classificações M e T testadas deste dispositivo (ID FCC: ZL5S30), M3 e T4.

Chamada de emergência

Pode utilizar o dispositivo para chamadas de emergência na área de assistência. A ligação, 
contudo, poderá não estar garantida em todas as condições. Não deverá depender apenas do 
dispositivo para comunicações essenciais.

Declaração FCC

Este telemóvel cumpre a Parte 15 das normas FCC. O funcionamento está sujeito às duas 
seguintes condições: (1) este dispositivo não poderá provocar interferência prejudicial e (2) 
este dispositivo tem de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que 
possam causar algum funcionamento indesejável do dispositivo.
A(s) antena(s) utilizada(s) para este transmissor não pode(m) ser localizadas nem utilizadas em 
conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.
Nota: a seleção do código de país destina-se a modelos não comercializados nos E.U.A. e 
não está disponível para todos os modelos comercializados nos E.U.A. De acordo com os 
regulamentos FCC, todos os produtos Wi-Fi comercializados nos E.U.A. têm de ser fixos apenas 
a canais de funcionamento dos E.U.A.

Este telemóvel foi testado e cumpre os limites de um equipamento digital da Classe B, de 
acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Estes limites destinam-se a fornecer proteção 
razoável contra interferência prejudicial numa instalação doméstica. Este equipamento produz, 
utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo 
com as instruções, pode provocar interferência indesejável em comunicações por rádio. 
Contudo, não existe garantia de que não ocorra interferência numa instalação específica. Se 
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este equipamento provocar interferências indesejáveis em receção por rádio ou televisão, o 
que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, aconselha-se que o utilizador 
corrija a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:
- Reoriente ou mude o local da antena de receção.

- Aumente a distância entre o equipamento e o recetor.

- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está 
ligado.

- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV qualificado se precisar de ajuda.

As alterações ou as modificações que não forem expressamente aprovadas pela entidade 
responsável poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Declaração Industry Canada

Este dispositivo cumpre a(s) norma(s) RSS de isenção de licença da Industry Canada. O 
funcionamento está sujeito às duas seguintes condições: 
(1) este dispositivo não poderá provocar interferência; e 
(2) este dispositivo tem de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências 
que possam causar algum funcionamento indesejável do dispositivo.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 
(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et 
(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le 
brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Este aparelho digital da Classe B cumpre a norma canadiana CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Este produto cumpre a norma RSS-310 da Industry Canada. A sua operação está condicionada 
pela ausência de interferência prejudicial.
Cet appareil est conforme à la norme RSS-310 d’Industrie Canada. L’opération est soumise à la 
condition que cet appareil ne provoque aucune interférence nuisible.

Declaração sobre a exposição a radiação:
o produto cumpre o limite de exposição a radiofrequência portátil do Canadá definido para 
um ambiente não controlado e é seguro para a utilização pretendida tal como descrito neste 
manual. Pode alcançar uma redução adicional à exposição a radiofrequência se o produto 
for mantido o mais distante possível do corpo do utilizador ou definir o dispositivo para uma 
potência de saída inferior, se essa funcionalidade estiver disponível.

Déclaration d’exposition aux radiations:
Le produit est conforme aux limites d’exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-
Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.
Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux 
expositions RF peut être augmentée si l’appareil peut être conservé aussi loin que possible du 
corps de l’utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une 
telle fonction est disponible.

Este dispositivo e a(s) respetiva(s) antena(s) não podem ser localizados ou utilizados em 
conjunto com qualquer outra antena ou transmissor, exceto em rádios incorporados testados. 
A funcionalidade de seleção do código de país está desativada para produtos comercializados 
nos E.U.A./Canadá.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une 
autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. 
La fonction de sélection de l’indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés 
aux États-Unis et au Canada.
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Informação sobre a exposição a radiofrequência (SAR - Taxa de 
Absorção Específica)

Este dispositivo cumpre os requisitos governamentais relativamente à exposição a ondas de 
rádio.

Este dispositivo foi concebido e fabricado para não exceder os limites de emissão para 
exposição a energia de radiofrequência (RF) definida pela Comissão Federal de Comunicações 
do Governo dos E.U.A.

Para o funcionamento junto ao corpo, este dispositivo foi testado e cumpre as diretrizes 
sobre exposição RF da FCC para utilização com um acessório que não contenha metais e 
posicionando o aparelho de forma a ficar pelo menos a 1 cm do corpo. A utilização de outros 
acessórios pode não garantir a conformidade com as diretrizes de exposição RF da FCC.

O limite SAR definido pela FCC é de 1,6 W/kg.

SKU nos E.U.A:

Os valores SAR mais altos reportados sob o regulamento da FCC para o telefone são indicados 
de seguida:
SAR na cabeça: 0,56 W/kg
SAR no corpo: 1,11 W/kg

Para reduzir o nível de exposição à radiação, faça o seguinte:
(i) utilize o telemóvel em condições de boa receção;
(ii) utilize um kit de mãos-livres;
(iii) no caso de mulheres grávidas, deverão manter o telemóvel afastado da barriga; e
(iv) utilize o telemóvel afastado das partes genitais.

No caso do dispositivo cujos testes cumprem a norma EN60950-1:2006, é obrigatório executar 
testes de áudio de acordo com a norma EN50332. 

Este dispositivo foi testado para cumprir os requisitos relativos ao Nível de Pressão Sonora 
estabelecidos nas normas EN 50332-1 e/ou EN 50332-2 aplicáveis. Pode ocorrer perda 
permanente da audição se os auriculares ou auscultadores forem usados com volume alto por 
períodos de tempo prolongados.
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Prevenção da perda de audição 

Requisito de declaração de aviso ao abrigo da norma EN 60950-1:A12.

Para evitar possíveis lesões auditivas, não escute níveis de volume elevados 
durante longos períodos.

           

Nota: no caso de França, os auscultadores/auriculares para este dispositivo estão em 
conformidade com o requisito de nível de pressão sonora estabelecido nas normas EN 
50332-1: 2000 e/ou EN50332-2: 2003 aplicáveis, conforme exigido pelo Artigo Francês 
L.5232-1.

Declaração de Conformidade
Em conformidade com os requisitos essenciais do Artigo 3.º da Diretiva 1999/5/CE (R&TTE - Radio 
and Telecommunications Terminal Equipment [Equipamentos de Rádio e Equipamentos Terminais 
de Telecomunicações]), se utilizado para o fim a que se destina e se as seguintes normas forem 
aplicadas:

1. Saúde (Artigo 3.1 (a) da Diretiva sobre R&TTE)

• EN 62311: 2008, EN 50360:2001/A1:2012, EN 50566:2013/AC:2014

• EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010

• EN 62479:2010

2. Segurança (Artigo 3.1 (a) da Diretiva sobre R&TTE)

• EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
• EN 50332-1:2013, 50332-2:2013

3. Compatibilidade eletromagnética (Artigo 3.1 (b) da Diretiva sobre R&TTE)

• EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1

• EN 301 489-7 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1

• EN 55022:2010/AC:2011 Classe B, EN55024:2010

4. Utilização do espetro de radiofrequência (Artigo 3.2 da Diretiva sobre R&TTE)

• EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V7.1.1
• EN 301 908-2 V6.2.1, EN 301 908-13 V6.2.1
• EN 300 328 V1.9.1
• EN 300 440-1 V1.6.1, EN 300 440-2 V1.4.1

5. Diretiva RSP (2011/65/UE)

• EN 50581: 2012
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Conformidade relativa à SAR da CE

Este dispositivo cumpre os requisitos da União Europeia (1999/5/CE) sobre a limitação da 
exposição do público em geral aos campos eletromagnéticos, a título de proteção da saúde. 

Os limites fazem parte das extensas recomendações para a proteção do público em geral. Estas 
recomendações foram desenvolvidas e verificadas por organizações científicas independentes 
através de avaliações regulares e exaustivas de estudos científicos. A unidade de medição para 
o limite recomendado do Conselho Europeu para dispositivos móveis é a "Taxa de Absorção 
Específica" (SAR) e o limite de SAR é de 2,0 W/kg em média sobre 10 gramas de tecido. 
Cumpre os requisitos da Comissão Internacional de Proteção contra Radiações Não Ionizantes 
(ICNIRP). 

Relativamente ao funcionamento junto ao corpo, este dispositivo foi testado e cumpre as 
diretrizes sobre exposição da ICNIRP e as Normas Europeias EN 62311 e EN 62209-2, para 
utilização com acessórios dedicados. A utilização de outros acessórios que contenham metais 
pode não garantir a conformidade com as diretrizes de exposição RF da ICNIRP.

A SAR é medida com o dispositivo a uma distância de 1,5 cm do corpo, durante a transmissão 
ao mais alto nível de potência de saída certificado em todas as faixas de frequência do 
dispositivo móvel.

Deverá ser mantida uma distância de 1,5 cm entre o corpo e o dispositivo.

Os valores SAR mais altos reportados de acordo com o regulamento da CE para o telefone são 
indicados de seguida:
SAR na cabeça: 0,285 W/kg
SAR no corpo: 0,395 W/kg

Informação sobre eliminação e reciclagem

Este símbolo no dispositivo (e quaisquer baterias incluídas) indica que não deve ser eliminado 
como lixo doméstico normal. Não deite fora o seu dispositivo nem as baterias no lixo 
doméstico. O dispositivo (e quaisquer baterias) deve ser entregue num ponto de recolha 
certificado para reciclagem ou eliminação adequada no final da respetiva vida útil.

Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem do dispositivo ou das baterias, 
contacte o seu gabinete local da cidade, o serviço de recolha seletiva ou a loja onde adquiriu 
este dispositivo.

A eliminação deste dispositivo está sujeita à Diretiva sobre Resíduos e Equipamentos Elétricos 
e Eletrónicos (REEE) da União Europeia. A separação de REEE e baterias de outro lixo destina-
se a minimizar os impactos ambientais potenciais sobre a saúde humana de quaisquer 
substâncias perigosas que possam conter.
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Redução de substâncias perigosas
Este dispositivo encontra-se em conformidade com o Regulamento relativo ao Registo, 
Avaliação, Autorização e Restrição de Substâncias Químicas (REACH) (Regulamento n.º 
1907/2006/UE do Parlamento Europeu e do Conselho) e a Diretiva da UE sobre Restrição de 
Substâncias Perigosas (RSP) (Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho). Para 
obter mais informações sobre a conformidade do dispositivo com o regulamento REACH, visite 
o site da www.catphones.com/certification. Recomendamos que visite o site regularmente para 
obter informações atualizadas.

Conformidade reguladora da UE
Pelo presente, o fabricante declara que este dispositivo está em conformidade com os 
requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5/CE.
Para consultar a Declaração de Conformidade, visite o site www.catphones.com/certification.
0678
Nota: cumpra os regulamentos locais e nacionais no local onde o dispositivo será usado. Este 
dispositivo pode ser restrito para utilização em alguns ou em todos os estados-membros da União 
Europeia (UE).

Nota: este dispositivo pode ser operado em todos os estados-membros da UE.

França: utilização ao ar livre limitada a 10 mW e.i.r.p. na faixa de 2454 a 2483,5 MHz. Itália: para 
utilização privada, é necessária uma autorização geral, caso as WAS/RLAN (sistemas de acesso 
sem fios/redes locais via rádio) sejam usadas fora das instalações próprias.
Para utilização pública, é necessária uma autorização geral. Luxemburgo: é necessária uma 
autorização geral para prestação de serviço e rede.
Noruega: esta subsecção não se aplica à área geográfica num raio de 20 km do centro de Ny-
Ålesund.
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Atribuição legal da Google
Android, Google, Google Play e outras marcas são marcas comerciais registadas da Google 
Inc.


