Smartphone Cat® B15
Manual do utilizador

Por favor, leia antes de prosseguir.
Precauções de Segurança
Por favor, leia as precauç�es de segurança atentamente para garantir a correcta
utilização do seu telemóvel.
Apesar da natureza deste dispositivo robusto, evite bater, atirar, deixar cair, esmagar,
dobrar e furar o seu telemóvel.
Evite usar o seu telemóvel num ambiente húmido, como a casa de banho. Impeça
que o seu telemóvel seja intencionalmente embebido ou lavado em líquido.
Não ligue o seu telemóvel quando é proibido usar telefones, ou quando o telemóvel
pode causar interferência ou perigo.
Não use o seu telemóvel enquanto estiver a conduzir.
Siga todas as regras ou regulamentos em hospitais e centros de saúde. Desligue o
seu telemóvel perto de equipamentos médicos.
Desligue o seu telemóvel em avi�es. O telemóvel pode causar interferências no
equipamento de controlo da aeronave.
Desligue o seu telemóvel perto de dispositivos electrónicos de alta precisão. O
telemóvel pode afectar o desempenho destes dispositivos.
Não tente desmontar o seu telemóvel ou os seus acessórios. Apenas é permitido a
pessoal qualificado efectuar manutenç�es ou reparaç�es no telemóvel.
Não coloque o seu telemóvel ou os seus acessórios em recipientes com um forte
campo electromagnético.
Não coloque o meio de armazenamento magnético próximo do seu telemóvel. A
radiação do telemóvel pode apagar as informaç�es armazenadas no mesmo.
Não coloque o seu telemóvel em locais de temperaturas elevadas nem o use num
local com gás inflamável tal como um posto de combustível.
Mantenha o seu telemóvel e seus acessórios fora do alcance de crianças pequenas.
Não permita que as crianças usem o seu telemóvel sem vigilância.
Use apenas baterias e carregadores aprovados para evitar o risco de explos�es.
Cumpra com todas as leis ou regulamentos relativamente ao uso de dispositivos sem
fios. Respeite os direitos legais e de privacidade dos outros ao utilizar dispositivos
sem fios.
Não use o telemóvel em avi�es, hospitais, postos de gasolina ou oficinas
profissionais.
Para pacientes com implantes médicos (coração, insulina, etc.), mantenha o
telemóvel 15cm afastado do implante e, durante a chamada, mantenha o telefone do
lado oposto ao do implante.
Siga rigorosamente as instruç�es relevantes deste manual enquanto estiver a usar o
cabo USB. Caso contrário, o seu telemóvel ou PC pode ficar danificado.

Aviso Legal
© 2013 Caterpillar
CAT, CATERPILLAR, os seus respectivos logótipos, “Caterpillar Yellow,” “Caterpillar
Corporate Yellow,” bem como a identidade empresarial e dos produtos usados no
presente documento, são marcas registadas da Caterpillar e não podem ser usadas
sem autorização.
Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida sob
qualquer forma ou por qualquer meio sem o prévio consentimento por escrito da
Caterpillar Inc.
O produto descrito neste manual pode incluir software protegido por direitos de autor
e eventuais licenciadores. Os clientes não devem, sob qualquer forma, reproduzir,
distribuir, modificar, descompilar, desmontar, descodificar, extrair, fazer engenharia
inversa, arrendar, atribuir ou sublicenciar o referido software ou hardware, a menos
que essas restriç�es sejam proibidas pelas leis aplicáveis ou essas acç�es sejam
aprovadas pelos respectivos titulares dos direitos de autor sob licenças.

Aviso
Algumas características do produto e dos seus acessórios aqui descritas dependem
do software instalado, capacidades e configuraç�es da rede local, e podem não ser
activadas ou podem ser limitadas por operadores de rede local ou prestadores dos
serviços de rede. Por conseguinte, as descriç�es constantes no presente documento
podem não corresponder de forma precisa com o produto e respectivos acessórios
que comprou.
O fabricante reserva-se o direito de alterar ou modificar quaisquer informaç�es ou
especificaç�es contidas neste manual sem aviso prévio ou obrigação.
O fabricante não é responsável pela legitimidade e qualidade de quaisquer produtos
que carregue ou descarregue através deste telemóvel, incluindo entre outros, texto,
fotos, música, filmes e software não incluído com protecção de direitos de autor.
Quaisquer consequências decorrentes da instalação ou uso dos produtos anteriores
neste telemóvel serão suportadas por si mesmo.

SEM GARANTIA
Os conteúdos deste manual são fornecidos “tal como estão”. Excepto conforme
requerido pelas leis aplicáveis, não se prestam quaisquer garantias de qualquer
tipo, quer expressas ou implícitas, incluindo entre outras, garantias implícitas de
comerciabilidade e adequação a uma finalidade específica, em relação � precisão,
fiabilidade ou conteúdos deste manual.
Na máxima medida permitida pela lei aplicável, em nenhum caso o fabricante será
responsável por quaisquer danos especiais, incidentais, indirectos ou consequenciais,
ou perda de lucros, negócio, proveitos, dados, goodwill ou poupanças antecipadas.

Regulamentos de Importação e Exportação
Os clientes devem respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis de exportação ou
importação e irão obter todas as autorizaç�es e licenças governamentais necessárias
para exportar, reexportar ou importar o produto mencionado neste manual, incluindo
o software e os dados técnicos relacionados.
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Bem-vindo ao Cat B15 Smartphone
O B15 é impermeável IPX7, � prova de pó IP6X e é robusto o suficiente para suportar uma
queda de 1,8 M sobre uma superfície dura. Além disso, também apresenta um painel
capacitivo de controlo táctil através do excelente vidro resistente a riscos e é alimentado
por Androide, oferecendo conjuntos de aplicaç�es Google, incluindo o acesso a milhares de
Aplicaç�es Androide através da Google Play Store. Além de ser um telemóvel robusto, com
este irá poder desfrutar de navegação na web, mensagens, música e muito mais com a sua
bateria de alta capacidade e memória expansível até 32 GB.

Familiarizar-se Com o Seu Telemóvel
Telemóvel numa Olhada
VISTA FRONTAL

1. Auricular

1

2

VISTA TRASEIRA

3

4

7

2. Porta do auscultador
3. Botão Power
4. Câmara frontal
5. Sensor de luz
ambiente e
proximidade
6. Bot�es do volume

5

8

15
6

7. Câmara traseira
8. Altifalante
9. Trinco da tampa
traseira
10. Botão obturador
11. Tecla Anterior
12. Microfone
13. Tecla Principal
14. Tecla menu

14

13 12

11

10

9

15. Porta USB

Funções de tecla nas pontas dos seus dedos
Tecla Power

Prima para ligar o seu telemóvel.
Prima e mantenha premido para abrir o menu de opç�es do Telemóvel.
Prima para bloquear ou activar o ecrã quando o seu telemóvel
está ligado.

Tecla
Principal

Prima a qualquer momento para visualizar o ecrã Principal. Prima
prolongadamente para aplicaç�es recentes.

Tecla Menu

Toque para abrir um menu com opç�es relacionadas com o ecrã actual
ou aplicação.

Tecla
Anterior

Toque para apresentar o ecrã anterior onde esteve a funcionar.
Use para fechar o teclado no ecrã.
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Guia de Introdução do Seu Telemóvel
Remover a Tampa Traseira
1. Deslize o trinco da tampa traseira para a posição desbloqueada.

SD

d

Car

SIM

2. Encaixe a ponta do dedo sob a tampa traseira.

SD

d

Car

SIM

3. Levante para abrir a tampa traseira.

SD

d

Car

SIM

4. Agora tem acesso ao compartimento da bateria.

SD

d

Car

SIM
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Instalar o Cartão de Memória
1. Abra a tampa da ranhura da memória.
2. Insira um cartão microSD conforme mostrado.

SD

d

Car

SIM

Nota:
Ao inserir o cartão microSD, certifique-se de que os contactos
dourados ficam virados para baixo.

Instalar o cartão SIM
Insira o cartão SIM conforme mostrado.
Certifique-se que os contactos dourados ficam virados para baixo e o canto de corte fica virado
para o compartimento da bateria.

SD

rd

Ca

SIM
SD

d

Car

SIM

Nota:
Ao inserir o cartão SIM, certifique-se de que o contacto dourado fica virado para baixo. Ambas as
ranhuras para cartão SIM suportam serviços 3G, no entanto apenas um pode usar 3G de cada vez.

Instalar a Bateria
Insira a bateria.
Certifique-se que os contactos da bateria estão alinhados com os conectores
do compartimento da bateria.

SD

d

Car

SIM

Nota:
Para remover a bateria, use a ponta do dedo para levantar
e remover a bateria.
SD

d

Car

SIM
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Recolocar a Tampa Traseira
1. Certifique-se que a tampa traseira está virada da forma correcta.

SD

d

Car

SIM

2. Encaixe os ganchos na parte superior da tampa traseira com os furos designados
no seu telefone.

SD

d

Car

SIM

3. Empurre a tampa traseira com firmeza para a fixar no lugar.
Nota:

SD

rd

Ca

SIM

Tenha cuidado para não dobrar os ganchos sobre a tampa da bateria.

4. Pressione e mantenha pressionada a parte inferior da tampa traseira e deslize o trinco
da tampa traseira para a esquerda para bloquear a tampa traseira.

SD

d

Car

SIM
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Carregar a Bateria
Antes de carregar a bateria, certifique-se de que esta foi correctamente introduzida
no seu telemóvel.
1. Conecte o cabo USB fornecido com o telemóvel ao carregador.
Nota:
Use apenas carregadores e cabos aprovados Cat®. Os equipamentos não aprovados podem causar
danos ao dispositivo ou fazer com que as baterias sofram uma explosão.
2. Abra a tampa da porta USB. Conecte o cabo USB � porta USB do seu telefone.
Nota:
Tenha cuidado para não usar força excessiva ao conectar o cabo USB.
Esteja ciente da correcta orientação da ficha. Podem ser causados danos por tentar inserir
o conector de forma errada, o que não está coberto pela garantia.

3. Introduza a outra extremidade do cabo no carregador de parede e insira numa tomada
de corrente.
Nota:
O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente se a fonte de energia não estiver estável.
4. Quando o carregamento estiver completo, remova o conector do dispositivo e, em seguida,
retire o carregador de parede.
Nota:
Nunca retire a bateria durante o carregamento, visto que isso pode causar danos ao dispositivo.
Nota:
Se a bateria estiver completamente descarregada, não será possível ligar o dispositivo, quando
a corrente é conectada pela primeira vez. Deixe que uma bateria gasta carregue durante alguns
minutos antes de tentar ligar o dispositivo.

Informações Importantes Sobre a Bateria
Caso a bateria não tenha sido utilizada durante um longo período de tempo, poderá não
conseguir o seu telemóvel imediatamente após iniciar o carregamento. Deixe a bateria
carregar 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.
Ao longo do tempo, a bateria poderá não ter a mesma duração de carga que tinha quando era
nova. Quando a vida útil da bateria se torna visivelmente mais curta do que o habitual após ser
carregada correctamente, substitua a bateria por uma nova do mesmo tipo.
Usar serviços de dados aumenta a utilização da bateria e reduz o período de tempo que uma
carga pode durar.
O tempo necessário para carregar a bateria depende da temperatura ambiental e da idade
da bateria.
Quando o nível da bateria é fraco, o telemóvel toca um alerta e apresenta uma mensagem.
Quando a bateria está quase esgotada, o seu telemóvel irá desligar-se automaticamente.
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Ligar ou Desligar o Seu Telemóvel
Ligar o Seu Telemóvel
Prima o botão Power.
Na primeira vez que liga o seu telefone, ser-lhe-á solicitado que entre na sua conta, caso
já tenha uma, ou poderá configurar uma nova conta. Irá então guiá-lo através do resto do
processo de configuração.
Nota:
Caso o número de identificação pessoal (PIN) de protecção esteja activado no seu cartão SIM, terá
que introduzir o seu PIN antes de utilizar o telemóvel.

Desligar o Seu Telemóvel
1. Prima e mantenha premida a tecla Power para abrir o menu de opç�es do Telemóvel.
2. Toque em Desligar.
3. Toque em OK.

Familiarizar-se com o Ecrã Principal
Depois de iniciar sessão, ou quando liga o telemóvel, o Ecrã Principal abre-se. O Ecrã Principal
é o seu ponto de partida para aceder a todas as funcionalidades no seu telemóvel. Apresenta
ícones de aplicaç�es, widgets, atalhos e outras funcionalidades. Pode personalizar o ecrã
principal com imagens de fundo diferentes e apresentar os itens que mais lhe interessam.
O ecrã Principal tem o ícone Iniciador (
instaladas (aplicaç�es).

). Toque neste para visualizar e lançar as aplicaç�es

Usar o Ecrã Táctil
Acções do Ecrã Táctil
Tocar: Toque usando a ponta do seu dedo para seleccionar um item, confirmar uma selecção
ou iniciar uma aplicação.
Tocar e manter: Toque num item com a ponta do dedo e continue a premir, até que o seu
telemóvel responda. Por exemplo, para abrir o menu de opç�es para o ecrã activo, toque no
ecrã e mantenha premido até que o menu apareça.
Deslizar: Mova o dedo ao longo do ecrã, quer seja na vertical ou na horizontal. 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 a Apresentação do Seu Telemóvel
A orientação da maioria dos ecrãs irá rodar com o telemóvel quando o vira da vertical para
a horizontal e vice-versa. Consulte “Auto-rotação do ecrã“ na página 37.
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Bloquear e Desbloquear o Ecrã
Bloquear o Ecrã
Quando o seu telemóvel está ligado, prima o botão Power para bloquear o ecrã. Quando
o ecrã está bloqueado, ainda pode receber chamadas e mensagens.
Se deixar o seu telemóvel intacto por algum tempo, o ecrã irá bloquear-se automaticamente.

Desbloquear o Ecrã
Prima a tecla Power para activar o ecrã. Em seguida, arraste o ícone de bloqueio (
o ícone de desbloqueio ( ) para desbloquear o ecrã.
Para usar a função Câmara ( ) ou Pesquisa Google (
de bloqueio ( ) para o respectivo ícone.

) para

) directamente, arraste o ícone

Nota:
Caso tenha configurado um padrão de desbloqueio do ecrã, ser-lhe-á solicitado que desenhe o padrão
no ecrã para o desbloquear. Para pormenores, consulte “Proteger o Seu Telemóvel com um Bloqueio
de Ecrã” na página 39.
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Apresentação
Disposição da apresentação
Notificações e Informações de Estado
A barra de Estado aparece na parte superior de todos os ecrãs. Apresenta ícones de
notificaç�es, como chamadas não atendidas ou mensagens recebidas (� esquerda) e ícones de
estado do telemóvel, tais como o estado da bateria (� direita), juntamente com a hora actual.

￼ Ícones de notificação

Ícones de estado

Ícones de Estado
Conectado à rede móvel GPRS

O bluetooth está ligado

Conectado à rede móvel 1xRTT

Conectado a um dispositivo Bluetooth

Conectado à rede móvel EDGE

Sem cartão SIM instalado

Conectado à rede móvel 3G

Modo vibratório

Conectado à rede móvel 4G

Toque em silêncio

Força do sinal da rede móvel

A bateria está muito fraca

A procurar um sinal de rede

A bateria está fraca

Sem sinal

A bateria está parcialmente gasta

Conectado a uma rede Wi-Fi

A bateria está completa

Roaming

A bateria está a carregar

Modo de avião

A receber dados de localização de GPS

Ícones de Notificação
Nova mensagem de E-mail

Chamada a receber

Nova mensagem de texto ou
multimédia

Chamada não atendida

O alarme está definido

O altifalante está activado

Próximo evento

O microfone do telefone está em
silêncio

Sincronização de dados

A transferir dados

Problema com registo ou sincronização

O telefone está conectado via cabo
USB

Uma imagem é capturada
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Painel de Notificação
O seu telemóvel irá notificá-lo quando recebe uma nova mensagem ou irá ocorrer um
evento. O painel de notificação também o informa sobre alarmes e configuraç�es — por
exemplo, quando o alarme está activado. Abra o painel de notificação para ver quem é o
operador de rede sem fios ou para visualizar uma mensagem, um lembrete ou mesmo uma
notificação de evento.

Abrir o Painel de Notificação
1. Quando um novo ícone de notificação aparece na barra de notificação, toque a barra
de notificação e, em seguida, arraste para baixo para abrir o painel de notificação.
2. Tocar numa notificação para abrir a respectiva aplicação.

Fechar o Painel de Notificação
Para fechar directamente uma notificação (sem a visualizar), basta tocar e manter a notificação
e arrastá-la para a esquerda/direita do ecrã.
Para fechar o painel de notificação, deslize a parte inferior do painel para cima para fechar
o painel de notificaç�es.

Ícones de Atalho
Adicionar um Novo Item do Ecrã
1. A partir do ecrã Principal, toque em
visualizar as aplicaç�es.

. Em seguida, toque no separador APPS para

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

Mover um Item do Ecrã
1. Toque e mantenha premido um ícone de aplicação no ecrã Principal até que o ícone
se amplie.
2. Sem levantar o dedo, arraste o ícone para a posição desejada no ecrã e então liberte-o.
Nota:
Deve haver espaço suficiente para o ícone caber no actual ecrã Principal.

Remover um Item do Ecrã
1. Toque e mantenha premido um ícone de aplicação no ecrã Principal até que o ícone
se amplie.
2. Sem levantar o seu dedo, arraste o item para Remover.
3. Quando o item fica vermelho, solte o dedo para o remover do Ecrã principal.
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Widgets
Um widget permite-lhe visualizar ou usar uma aplicação. Pode colocar widgets no seu Ecrã
principal como ícones ou janelas de pré-visualização. Vários widgets estão instalados no seu
telemóvel por defeito. Mais widgets podem ser descarregados a partir da Google Play Store.
Para adicionar um widget a um dos ecrãs:
1. A partir do ecrã Principal, toque em
visualizar as aplicaç�es.

. Em seguida, toque no separador WIDGETS para

2. Para adicionar um item, arraste o seu widget desejado para um ecrã Principal específico.

Pastas
Criar uma Pasta
Arraste o ícone da aplicação ou atalho e solte-o em cima de aplicaç�es similares.

Renomear uma Pasta
1. Toque numa pasta para a abrir.
2. Na barra de título da pasta, digite o nome da nova pasta.
3. Quando concluído, toque na tecla Anterior.

Imagens de Fundo
Mudar a Imagem de Fundo
No ecrã Principal, toque e mantenha premido o ecrã. A opção Imagem de Fundo
é apresentada:
• Toque em Galeria para seleccionar uma imagem e defini-la como imagem de fundo.
• Toque em Imagens de Fundo ao Vivo para seleccionar a imagem de fundo ao vivo
desejada e defina-a como a imagem de fundo.
• Toque em Imagens de Fundo Estáticas para seleccionar a imagem de fundo estática
desejada e defina-a como a imagem de fundo.
• Toque em Imagens de Fundo em Vídeo para seleccionar o vídeo de fundo desejado
e defina-o como a imagem de fundo.
• Toque em Imagens de Fundo para seleccionar a imagem de fundo desejada e defina-a
como a imagem de fundo.

Usar a Memória de Massa USB
Usar o cartão microSD como Memória de Massa USB
Para transferir todas as suas músicas e imagens preferidas do seu PC para o cartão microSD
do seu telemóvel, defina o cartão microSD como memória de massa USB.
1. Conecte o seu telemóvel ao PC com o cabo USB. (ao conectar o telefone a um computador
pela primeira vez, o PC irá instalar automaticamente os drivers necessários).
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2. Toque em Ligar Memória USB na caixa de diálogo que se abre para confirmar que deseja
transferir ficheiros. O seu PC irá detectar o cartão microSD, como um disco removível.
Agora pode transferir ficheiros do seu PC para o cartão microSD do seu telemóvel.
Nota:
Enquanto a função de memória de massa USB estiver activada, algumas funções podem não estar
disponíveis.

Usar o Modo de Avião
Alguns locais podem requerer que desligue as ligaç�es sem fios do seu telemóvel. Em vez
de desligar o seu telemóvel, pode defini-lo para o modo de Avião.
1. Prima e mantenha premido o botão Power.
2. Toque em Modo de Avião no menu de opç�es.
Ou usando a aplicação Definições, aceda ao menu SEM FIOS E REDES para activar
o Modo Avião.

Telefone
Existem várias maneiras de fazer uma chamada telefónica. Pode marcar um número,
seleccionar um número na sua lista de contactos, numa página da Web, ou a partir de um
documento que contém um número de telefone. Quando está numa 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:
Quando se encontra numa chamada usando um cartão SIM, não conseguirá receber chamadas
usando o outro cartão SIM durante essa chamada.

Realizar uma Chamada
Para efectuar uma chamada, pode usar a aplicação Telefone, ou seleccionar um número
a partir de Pessoas ou Registo de Chamadas.
Quando estiver numa chamada, pode premir o botão Início central para regressar ao Ecrã
principal e usar outras funç�es. Para regressar ao ecrã da chamada, arraste a barra de
notificação para baixo e toque em Chamada actual.
Nota:
Tenha cuidado para não bloquear o microfone com os dedos.

Realizar uma Chamada com o Marcador
1. Toque
no visor do ecrã Principal para visualizar o marcador. Se já estiver a trabalhar com
Contactos ou Registo de Chamadas, toque no separador Telefone. Também pode tocar em
e depois Telefone ( ).
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2. Toque nas teclas numéricas adequadas para introduzir o número de telefone.
Dica: O seu telemóvel suporta a função SmartDial, ou seja, quando toca em números no
marcador, o telemóvel automaticamente procura entre os seus contactos e lista os resultados
correspondentes, com base na precisão. Feche o teclado para visualizar mais possíveis
correspondências.
. Caso tenha inserido
3. Depois de introduzir o número ou seleccionar o contacto, toque em
dois cart�es SIM, toque na rede desejada para marcar o número de telefone.
Nota:
Também pode especificar a rede desejada que pretende usar para a ligação de dados. Consulte
“Definir Rede por Defeito“.

Realizar uma Chamada a partir de Contactos
1. Toque em
e depois Pessoas ( ) para apresentar a lista de contactos. Se já estiver
a trabalhar com o Marcador ou Registo de Chamadas, toque no separador Contactos.
2. Na lista, toque no contacto que deseja chamar.
3. Toque em
. Caso tenha inserido dois cart�es SIM, toque na rede desejada para marcar
o número de telefone.

Realizar uma Chamada a partir do Registo de Chamadas
1. Toque em
> Telefone ( ) > separador Registo de Chamadas para apresentar o registo
de chamadas. Se já estiver a trabalhar com Contactos ou Marcador, toque no separador
Registo de Chamadas.
2. Toque

no contacto que deseja chamar.

Atender e Rejeitar uma Chamada
Atender ou Rejeitar uma Chamada
Quando recebe uma chamada telefónica, o ecrã de chamada a receber abre-se com a ID do
chamador e informaç�es adicionais sobre o chamador que tenha introduzido em Pessoas.
• Para atender uma chamada, toque em

e arraste para a direita (

• Para rejeitar uma chamada, toque em

e arraste para a esquerda (

Nota:
Quando toca em

, muda automaticamente para

.

Terminar uma Chamada
Durante uma chamada, toque em

12

para desligar.
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Outras Operações Durante uma Chamada
Realizar uma Chamada de Conferência
Caso receba uma nova chamada quando já se encontra numa chamada, pode ligar a segunda
chamada � chamada activa. Esta funcionalidade é conhecida como chamada de conferência.
Também pode configurar uma chamada de conferência com múltiplos interlocutores.
Nota:
Contacte o seu operador de rede para saber se suporta chamadas de conferência e quantos
participantes pode adicionar.
1. Para iniciar uma chamada de conferência, marque o número da primeira pessoa a ficar
na chamada. Enquanto se encontra nessa chamada, toque em
.
2. Digite o número de telefone da pessoa que deseja adicionar � conversa e toque em
,
ou seleccione alguém a partir do Registo de Chamadas ou Pessoas. A primeira chamada
é automaticamente colocada em espera.
3. Depois de ter ligado com a pessoa que adicionou, toque em
de conferência.
4. Para adicionar mais pessoas, toque em

para iniciar a chamada

e repita os passos 2 e 3.

5. Para terminar a chamada de conferência e desligar todos, toque em

.

Alternar Entre Chamadas
Se receber uma nova chamada quando já estiver numa chamada, pode alternar entre
as duas chamadas.
1. Enquanto está em duas chamadas, toque em

.

2. A chamada actual é colocada em espera e conecta-se com a outra chamada.

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

Guardar uma entrada em Pessoas
1. Toque

no ecrã Principal e, depois, toque no separador Registo de Chamadas.

2. Toque na entrada que pretende adicionar.
3. Toque em Adicionar a contactos.
4. Pode adicionar a um contacto existente ou tocar em Criar novo contacto.
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Remover uma entrada da lista
1. Toque

no ecrã Principal e, depois, toque no separador Registo de Chamadas.

2. Seleccionar a entrada que pretende apagar.
3. Toque na tecla Menu e, em seguida, toque em Remover do registo de chamadas.

Apagar o Registo de chamadas
1. Toque

no ecrã Principal e, depois, toque no separador Registo de Chamadas.

2. Toque na tecla Menu e, em seguida, Eliminar >

>

> OK.

Pessoas
A aplicação Pessoas permite-lhe que guarde e gira informaç�es como números de telefone
e endereços dos seus contactos. Depois de guardar as informaç�es de contacto no seu
telemóvel, fica com um fácil acesso �s pessoas com quem deseja comunicar.

Abrir a Aplicação Pessoas
Se tem um novo telemóvel e ainda não adicionou quaisquer contactos, a aplicação
Contactos apresenta uma mensagem com dicas sobre como começar a adicionar contactos
ao seu telemóvel.
Para abrir a aplicação, faça uma das seguintes acç�es:
• Toque em
• Toque

e depois Pessoas (

) para apresentar a lista de contactos.

no ecrã Principal e, em seguida, toque no separador Pessoas.

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

Copiar Contactos
Pode copiar os contactos de e para o cartão SIM, o dispositivo, cartão de memória
ou memória USB.
1. Na lista de contactos, toque na tecla Menu e, em seguida, toque em Importar/exportar.
2. Seleccione o local de origem dos contactos que deseja copiar e toque em Seguinte.
3. Seleccione o local de destino para copiar os contactos e toque em Seguinte.
4. Seleccione os contactos para copiar e toque em

.

Adicionar um Contacto
1. Na lista de contactos, toque em

para adicionar um novo contacto.

2. Seleccione o local onde deseja guardar o contacto.
3. Introduza o nome do contacto e, em seguida, adicione qualquer detalhe de informaç�es
como número de telefone ou endereço.
4. Quando tiver terminado, toque em Efectuado para salvar as informaç�es do contacto.
14
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Adicionar um Contacto aos Seus Favoritos
1. Toque no contacto que deseja adicionar aos Favoritos.
2. Toque em

e o ícone passa a branco (

).

Procurar um Contacto
1. Na lista de contactos, toque em

para procurar um contacto.

2. Introduza o nome do contacto que está a procurar. � medida que digita, os contactos com
nomes correspondentes aparecem abaixo da caixa de pesquisa.

Editar um Contacto
Pode sempre fazer alteraç�es �s informaç�es que guardou para um contacto.
1. Na lista de contactos, toque no contacto cujos detalhes deseja editar.
2. Toque na tecla Menu e, em seguida, Editar.
3. Toque numa categoria de dados do contacto, como nome, número de telefone ou endereço
de E-mail do contacto, para introduzir esse tipo de informação sobre o seu contacto.
4. Faça as alteraç�es desejadas aos dados do contacto e, em seguida, toque em Efectuado.
Para cancelar todas as alteraç�es que efectuou nos dados do contacto, toque na
tecla Anterior.

Comunicar com os Seus Contactos
A partir do separador Contactos ou Favoritos, pode rapidamente fazer uma chamada ou enviar
uma mensagem de texto (SMS) ou mensagens multimédia (MMS) para o número de telefone
principal de um contacto. Também pode abrir detalhes para visualizar uma lista de todas as
formas como pode comunicar com esse contacto. Esta secção descreve como se comunica
com um contacto quando está a visualizar a lista de contactos.

Comunicar com um Contacto
1. Na lista de contactos, toque no contacto que deseja comunicar.
2. No ecrã de detalhes do contacto, pode fazer o seguinte:
• Toque no número de telefone para fazer uma chamada.
• Toque em

para enviar mensagem.

• Toque em

para fazer uma videochamada.

Eliminar um Contacto
1. Na lista de contactos, toque no contacto que deseja apagar.
2. Toque na tecla Menu e, em seguida, toque em Eliminar.
3. Toque em OK para confirmar que deseja excluir o contacto.
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Usar o Teclado no Ecrã
Apresentar o Painel de Teclado
Para inserir texto, use o teclado no ecrã. Algumas aplicaç�es abrem o teclado
automaticamente. Noutras, toque num campo de texto para abrir o teclado.
Para abrir o teclado, toque no espaço onde deseja escrever o texto. Toque na tecla Anterior
para ocultar o teclado.

Usar o Teclado em Paisagem
Caso considere o teclado inconveniente ou difícil de usar, rode o seu telemóvel para os lados.
O ecrã apresentará o teclado na orientação de paisagem, proporcionando-lhe uma disposição
mais ampla do teclado.

Personalizar as Definições do Teclado
1. Toque em

> Definições (

) > Língua e introdução.

2. Na opção Teclado Androide, toque em
do teclado Androide.

para personalizar as definiç�es

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

SMS e MMS
Abrir Mensagens
Para abrir a aplicação, faça uma das seguintes acç�es:
• Toque em

no ecrã Principal.

• Toque em

> Mensagens (

).

Criar e Enviar uma Mensagem de Texto
A janela Mensagens abre-se, onde pode criar uma nova mensagem ou abrir um tópico
de mensagem em curso.
em Nova texto para iniciar um novo texto ou mensagem multimédia ou toque
1. Toque
no tópico de uma mensagem existente para o abrir.
2. Introduza um número de telefone no campo Para ou toque em
para seleccionar
um contacto das Pessoas. � 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.
Caso toque na tecla Anterior ao redigir uma mensagem, esta é guardada como rascunho
na sua lista de mensagens. Toque na mensagem para retomar a sua composição.
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4. Quando terminar, toque em
. Caso tenha introduzido dois cart�es SIM, toque na rede
desejada para enviar a sua mensagem.
Nota:
As respostas aparecem na janela. Quando visualiza e envia mensagens adicionais, um segmento
de mensagem é criado.

Criar e Enviar uma Mensagem Multimédia
1. No ecrã de mensagens, toque em

.

2. Introduza um número de telefone no campo Para ou toque em
um contacto das Pessoas.

para seleccionar

3. Toque na caixa de composição de texto para começar a introduzir a sua mensagem.
4. Toque na tecla Menu para apresentar o painel de opç�es e, em seguida, toque em Adicionar
assunto para adicionar o assunto da mensagem.
5. Introduza um assunto.
O seu telemóvel está agora no modo de mensagem multimédia.
6. Toque em

e seleccione o tipo de ficheiro multimédia que deseja anexar � mensagem.

7. Quando terminar, toque em
. Caso tenha introduzido dois cart�es SIM, toque na rede
desejada para enviar a sua mensagem.

Abrir e Visualizar uma Mensagem Multimédia
1. Na lista de mensagens, toque no segmento da mensagem para a abrir.
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 no segmento de uma mensagem de texto ou multimédia para
a abrir.
2. Toque na caixa de texto para compor a sua mensagem.
3. Toque em
. Caso tenha introduzido dois cart�es SIM, toque na rede desejada para enviar
a sua mensagem.

Personalizar as Definições de Mensagens
Na lista de mensagens, toque na tecla Menu e, em seguida, toque em Definições para
personalizar as definiç�es de mensagem.
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E-mail
O seu telemóvel também coloca o E-mail ao seu alcance. Ao usar a sua aplicação de E-mail,
pode configurá-lo 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, faça uma das seguintes acç�es:
• Toque em

no ecrã Principal.

• Toque em

> E-mail (

).

Adicionar uma conta de E-mail
Ao usar a aplicação de E-mail pela primeira vez, tem que 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 da web, ou com outra aplicação de E-mail.
1. Abra a aplicação E-mail. Consulte “Abrir E-mail.”
2. Introduza o seu endereço de E-mail e Palavra-passe.
3. Toque em Seguinte. O dispositivo irá automaticamente recuperar as configuraç�es
de E-mail.
Para configurar manualmente o E-mail, toque em Definição manual.
Nota:
Caso toque em Definição manual contacte o seu prestador de serviços de E-mail para obter
os parâmetros requeridos para a sua conta, caso não saiba quais são.
4. Seleccione um protocolo de ligação de E-mail que melhor se adapte �s suas necessidades.
Siga as instruç�es no ecrã e insira todas as informaç�es de servidor, Domínio, Nome
de Utilizador, Palavra-Passe e outras informaç�es 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 detalhes do parâmetro de configuração, agradecemos que confirme com o seu
prestador de serviços.
5. Estabeleça as definiç�es de frequência de verificação da Caixa de Entrada e toque
em Seguinte.
6. Introduza Nome e Nome de apresentação da conta.
Nota:
O Nome de apresentação da conta é o nome apresentado no ecrã E-mail.
7. Toque em Seguinte.
Após a configuração inicial, a sua aplicação de E-mail abre-se para apresentar os conteúdos
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 na tecla Menu e, em seguida, toque
em Definições.
2. Toque em ADICIONAR CONTA para criar outra conta de E-mail.
3. Repita os passos 2~7 em “Adicionar uma Conta de E-mail.”
Dica: Ao adicionar uma conta de E-mail subsequente, também pode seleccionar a opção Enviar
E-mail a partir desta conta por defeito para usar a nova conta para enviar todas as mensagens
de saída.

Visualizar uma Mensagem de E-mail
1. No ecrã da Caixa de Entrada, toque num E-mail para o abrir.
2. Para aceder a uma pasta, toque em
visualizar.

e, depois, toque na mensagem que pretende

Criar e Enviar uma Mensagem de E-mail
1. No ecrã Caixa de Entrada, toque em
.
Nota:
Para mudar para outra conta de E-mail, toque na caixa de selecção 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 na tecla Menu e, em seguida, toque
em Anexar ficheiro. Seleccione o tipo de ficheiro e, em seguida, seleccione o ficheiro
que pretende anexar.
5. Quando tiver terminado, toque em

.

Caso toque na tecla Anterior enquanto redige uma mensagem, o dispositivo guarda
a mensagem actual 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 � mensagem de E-mail.

Eliminar uma Conta de E-mail
1. No ecrã Caixa de Entrada, toque na tecla Menu e, em seguida, toque em Definições.
2. Toque na conta de E-mail que pretende apagar.
3. Toque em Remover conta.
4. Toque em OK.
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Alterar as Definições da Conta de E-mail
Pode alterar várias definiç�es para uma conta, incluindo a frequência com que verifica E-mails,
como é notificado sobre um novo E-mail e detalhes sobre os servidores que a conta usa para
enviar e receber E-mails.
1. No ecrã Caixa de Entrada, toque na tecla Menu e, em seguida, toque em Definições para
personalizar as definiç�es das mensagens.
2. Toque em Geral ou numa conta de E-mail.
3. Toque numa opção e altere as definiç�es 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 dados necessários manualmente, embora
habitualmente seja preciso que entre em contacto com o seu prestador de serviços de E-mail para
determinar as definições correctas para a conta.

Conectar-se
GPRS/3G
O seu telemóvel será automaticamente configurado para usar o serviço GPRS/3G/EDGE do seu
prestador de serviços sem fios (se disponível) quando liga o telemóvel pela primeira vez.

Verificar a Ligação de Rede
1. Toque em

> Definições (

).

2. Em SEM FIOS E REDES, toque em Mais > Redes móveis.
3. Toque em Serviço 3G para verificar a ligação de rede.
Nota:
O seu telemóvel lerá automaticamente o ponto de acesso do cartão SIM. Por esta razão, não altere
os parâmetros do ponto de acesso; caso contrário, talvez não consiga aceder a fontes de rede.

Activar o Serviço de Dados
1. Toque em

> Definições (

).

2. Em SEM FIOS E REDES, toque em Mais > Redes móveis > Ligação de dados.
3. Toque no operador de rede desejado para activar a ligação de dados.

Wi-Fi
Wi-Fi dá-lhe acesso sem fios para acesso � Internet de banda larga. Para usar Wi-Fi no seu
telemóvel, irá precisar de ter um acesso a pontos de acesso sem fios (hotspots). Obstáculos
que bloqueiam o sinal Wi-Fi reduzirão a sua força.
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Activar o Wi-Fi
1. Toque em

> Definições (

).

2. Em SEM FIOS E REDES, toque em Wi-Fi e defina-o para ligado.

Conectar a uma Rede Sem Fios
1. Ligue o Wi-Fi.
2. Uma lista de redes Wi-Fi detectadas será apresentada na secção de redes Wi-Fi. Toque numa
rede Wi-Fi para se conectar � mesma.
3. Caso seleccione uma rede aberta, será automaticamente conectado � rede. Caso seleccione
uma rede que é protegida e se está a conectar pela primeira vez, digite a palavra-passe e em
seguida toque em Conectar.
Nota:
Caso se conecte a uma rede sem fios segura que já usou, não precisará introduzir a palavra-passe
novamente, a menos que reinicie o seu telemóvel para as suas definições por defeito.
Dica: No ecrã de definições de Wi-Fi, toque em

para adicionar uma nova rede Wi-Fi.

Navegador
O seu telemóvel é fornecido com um navegador. Pode usar o Navegador para aceder e navegar
na Internet.

Abrir o Navegador
Para abrir a aplicação, faça uma das seguintes acç�es:
• Toque em

no ecrã Principal.

• Toque em

> Navegador (

).

Abrir uma Página Web
1. Numa janela do navegador, toque no campo URL na parte superior do ecrã.
2. Introduza o endereço da página de Internet.
3. � medida que introduz o endereço, endereços de páginas web correspondentes serão
apresentados no ecrã. Se visualizar o endereço que pretende, toque no mesmo e avança
directamente para a página da Internet, ou quando terminar de digitar o endereço da página
de Internet que pretende, toque em Ir no teclado do ecrã.
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Definir uma Página Inicial
1. Numa janela do navegador, toque na tecla Menu.
2. Toque em Definições > Geral > Definir página inicial.
3. Seleccione uma das opç�es disponíveis.
Para especificar uma página de Internet desejada, toque em Outra e introduza o endereço
da página inicial desejada e, em seguida, toque em OK.

Gerir Marcadores
Pode guardar os marcadores que desejar no seu telemóvel.

Adicionar um Marcador
1. Num ecrã do navegador, vá para a página web que deseja guardar como um marcador.
2. Toque na tecla Menu e, em seguida, toque em Guardar em marcadores. O ecrã para
adicionar marcadores abre-se.
3. Edite o nome do marcador, conforme necessário e, em seguida, toque em OK.

Abrir um Marcador
1. Numa janela do navegador, toque na tecla Menu e, em seguida, toque em
Marcadores/Histórico.
2. No ecrã Marcadores, toque no marcador da página de Internet que deseja abrir.
• Toque no separador HISTÓRICO para visualizar as páginas que visitou.
• Toque no separador PÁGINAS GUARDADAS para visualizar as páginas guardadas.

Personalizar as Definições do Navegador
Personalize o navegador para se adequar ao seu estilo de navegação.
Para definir as preferências de conteúdo da página, privacidade, segurança e outras definiç�es
relacionadas, toque na tecla Menu e, em seguida, toque em Definições.

Gerir uma Página de Internet
Enquanto visualiza uma página de Internet, toque na tecla Menu para alterar as definiç�es
de visualização ou aplicar outras funç�es.
• Actualizar: Toque para actualizar a página actual.
• Avançar: Toque para passar para a página seguinte.
• Parar: Toque para parar de carregar a actual página de Internet.
• Início: Toque para regressar � página inicial.
• Guardar em marcadores: Toque para guardar as páginas de Internet favoritas.
• Fechar: Toque para sair da página Web.
• Guardar para leitura offline: Toque para guardar a actual página da Internet para estar
disponível, mesmo quando a rede de dados não está disponível.
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• Partilhar página: Toque para partilhar esta página da Internet através de uma das
aplicaç�es de partilha.
• Localizar na página: Toque para encontrar o texto na página da Internet.
• Solicitar página em ambiente de trabalho: Toque para abrir a actual página da Internet
no modo de visualização de ambiente de trabalho.
• Marcadores/Histórico: Toque para seleccionar marcadores, histórico ou página da Internet
favorita guardada para visitar.
• Definiç�es: Toque para guardar as definiç�es do navegador.

Bluetooth
O seu telemóvel tem Bluetooth, o que lhe permite criar uma ligação sem fios com outros
dispositivos Bluetooth, para que possa assim partilhar ficheiros com os seus amigos, falar com
mãos-livres com um auricular Bluetooth ou até mesmo transferir fotografias no seu telemóvel
para PC.
Se estiver a usar Bluetooth, lembre-se de permanecer dentro de 10 metros (33 pés) de outros
Bluetooth dispositivos. Lembre-se que os obstáculos como paredes ou outros equipamentos
electrónicos podem interferir com a sua ligação Bluetooth.

Ligar Bluetooth
1. Toque em

> Definições (

).

2. Em SEM FIOS E REDES, toque em Bluetooth e defina-o para ligado.
Quando o Bluetooth está ligado, o ícone de Bluetooth é apresentado na barra de notificação.
Nota:
Quando o Bluetooth está activado, o seu telefone detecta outros dispositivos Bluetooth, mas
o seu telefone não está visível para os outros.
3. Para tornar o seu telefone visível para os outros, toque no nome de modelo do seu telefone
para tornar este dispositivo visível para outros dispositivos Bluetooth.

Emparelhar e Conectar um Dispositivo Bluetooth
O seu telemóvel Bluetooth permite-lhe que faça o seguinte:
• Perfil Mãos Livres (HFP): permite-lhe usar um dispositivo Bluetooth de mãos-livres.
• Perfil de Auricular (HSP): permite-lhe usar um auricular Bluetooth mono.
• Perfil de Impulso de Objecto (OPP): permite-lhe transferir ficheiros através de Bluetooth.
• Perfil de Distribuição Áudio Avançada (A2DP): permite-lhe usar um auricular
estéreo Bluetooth.
• Perfil de Controlo Remoto A/V (AVRCP): permite-lhe controlar aquilo que reproduz através
do auricular Bluetooth remotamente.
Antes de usar o Bluetooth, precisa emparelhar o seu telemóvel com outro dispositivo
Bluetooth conforme se segue:
1. Certifique-se de que a função Bluetooth no seu telemóvel está activada.
2. O seu telemóvel irá então procurar dispositivos Bluetooth que estejam dentro do alcance
(ou toque em PROCURAR DISPOSITIVOS para procurar dispositivos Bluetooth).
3. Toque no dispositivo com que deseja emparelhar com o seu telemóvel.
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4. Digite a palavra-passe de emparelhamento para completar a ligação.
Nota:
Após ter sido criado um emparelhamento, conectar-se novamente a esse dispositivo Bluetooth
já não irá requerer introduzir a palavra-passe.

Enviar Ficheiros via Bluetooth
Com Bluetooth, pode partilhar ficheiros de fotos, vídeos ou música com a sua família e amigos.
Para enviar ficheiros via Bluetooth, faça o seguinte:
1. Toque em

> Gestor de Ficheiros (

) para abrir o gestor de ficheiros.

2. Toque no ficheiro a ser enviado.
3. Toque em

> Bluetooth, em seguida, seleccione um dispositivo emparelhado.

Desconectar ou Desemparelhar um Dispositivo Bluetooth
1. Toque em

> Definições (

).

2. Em SEM FIOS E REDES, toque em Bluetooth.
3. Na opção do dispositivo conectado, toque em
desconectar o dispositivo.

e, em seguida, Desemparelhar para

Entretenimento
Para além de ser um dispositivo de comunicação e assistente pessoal, o seu telemóvel
também lhe fornece uma grande variedade de possibilidades de entretenimento. Pode tirar
fotos, criar vídeos e clipes de música e descarregar e ouvir música.

Tirar Fotos e Gravar Vídeos
A câmara é uma combinação de câmara fotográfica e de gravar que pode usar para fotografar
e partilhar fotos e vídeos.

Abrir a Sua Câmara
Toque em

> Câmara (

) para abrir a câmara.

Também pode premir e manter premido o botão do Obturador na lateral do telemóvel para
aceder � aplicação da câmara.
Toque na tecla Anterior ou na tecla Início para fechar a câmara.
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Tirar uma Fotografia
1. Toque em
Nota:

> Câmara (

).

Para alternar entre as câmaras frontal e traseira, toque em

.

2. Componha a sua foto dentro do ecrã de captura da foto.
• Arraste

para aumentar ou diminuir o zoom do objecto.

• Toque em
para alterar as definiç�es da câmara. A pré-visualização altera-se conforme
altera as definiç�es.
3. Toque em

para tirar a sua foto.

Visualizar as Suas Fotografias
1. Depois de tirar uma fotografia, uma miniatura da foto que acabou de tirar é apresentada
no canto do ecrã de Captura. Toque na miniatura para a visualizar.
2. Toque no botão no ecrã para fazer o seguinte:
• Para partilhar a foto, toque em
• Para apagar a foto, toque em

e, em seguida, toque numa aplicação para partilhar.
> OK.

• Para visualizar as fotos e vídeos na Galeria, toque em

.

3. Se quiser visualizar mais fotografias, toque no ecrã e, em seguida, deslize para a direita
ou esquerda.

Gravar um Vídeo
1. Toque em

> Câmara (

2. Toque em

e seleccione

).
para mudar para o modo de gravação.

Nota:
Para alternar entre as câmaras frontal e traseira, toque em

.

3. Enquadre a cena que deseja para iniciar o seu vídeo.
4. Toque em
• Arraste

para começar a gravar um vídeo. A câmara de vídeo começa a gravar o vídeo.
para aumentar ou diminuir o zoom do objecto.

• Toque e mantenha premido
5. Toque em

para pausar a gravação. Toque em

para retomar.

para parar a gravação.

Visualizar os Seus Vídeos
Depois de gravar um vídeo, uma miniatura do vídeo que acabou de gravar é apresentada
no canto inferior direito do ecrã de Captura. Toque na miniatura para a visualizar.
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Usar a Galeria
A sua aplicação Galeria pode procurar automaticamente fotografias e vídeos no cartão
microSD. Use a Galeria para ordenar fotografias e vídeos em pastas, visualizar e editar
imagens, assistir a vídeos e definir uma imagem como imagem de fundo ou uma fotografia
de um contacto.

Abrir a Galeria
Toque em
> Galeria ( ) para abrir a aplicação. A aplicação Galeria categoriza as suas
fotografias e vídeos através de local de armazenamento e guarda estes ficheiros em pastas.
Toque numa pasta para visualizar as imagens ou vídeos no interior.

Visualizar uma Imagem
1. Na Galeria, toque na pasta que contém as imagens que deseja visualizar.
2. Toque na imagem para a visualizar em modo de ecrã inteiro. Ao visualizar uma imagem
m modo de ecrã inteiro, deslize para a esquerda ou direita para visualizar a imagem anterior
ou seguinte.
3. Para ampliar a imagem, mova os seus dois dedos afastando-os um do outro no local do ecrã
que deseja ampliar. No modo de zoom, deslize o seu dedo para cima ou para baixo e para
a esquerda ou direita.
Dica: O visualizador de imagens suporta a função de rotação automática. Quando gira o seu
telemóvel, a imagem ajusta-se à rotação.

Recortar uma Imagem
1. Ao visualizar uma imagem, toque na tecla Menu e, em seguida, toque em Recortar.
2. Use a ferramenta de recorte para seleccionar a parte da imagem a recortar.
• Arraste a partir de dentro da ferramenta de recorte para a mover.
• Arraste uma borda da ferramenta de recorte para redimensionar a imagem.
• Arraste um canto da ferramenta de recorte para redimensionar a imagem sem alterar
o rácio de comprimento face � largura.
3. Toque em OK para guardar a imagem recortada. Toque em CANCELAR para apagar
as alteraç�es.

Ouvir Música
Pode transferir ficheiros de música do seu PC para o seu cartão microSD e assim poder ouvir
música no seu telemóvel.

Copiar Música para o Cartão microSD
1. Ligue o telemóvel ao seu computador com um cabo USB e instale o cartão microSD.
2. No PC, navegue até � unidade USB e abra.
3. Crie uma pasta no directório raiz do cartão microSD (por exemplo, Música).
4. Copie a música do seu computador para a pasta que criou.
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5. Depois de copiar a música, retire ou ejecte a unidade conforme requerido pelo sistema
operativo do seu PC para remover o telemóvel em segurança.
6. Desconecte o telemóvel do PC.

Abrir a Biblioteca Multimédia
Toque em
> Reproduzir Música ( ) para apresentar a biblioteca multimédia. A aplicação
Música organiza os seus ficheiros de música por local de armazenamento. Contém seis
separadores: LISTAS DE REPRODUÇÃO, RECENTE, ARTISTAS, ÁLBUM, MÚSICAS e GÉNEROS.

Reproduzir Música
1. Toque numa categoria no ecrã da biblioteca de música.
2. Toque na música que deseja reproduzir.
Dica: Quando está a ouvir música, toque na tecla Anterior para usar outra aplicação. A sua música
continua a ser reproduzida. Para regressar aos controlos de música, abra o painel de notificação
e depois toque na faixa.

Adicionar Música a uma Lista de Reprodução
1. Toque numa categoria no ecrã da biblioteca de música.
2. Toque e mantenha premida a música e, em seguida, toque em Adicionar à lista
de reprodução no menu de opç�es.
3. Seleccione uma lista de reprodução ou toque em Nova lista de reprodução para adicionar
a música a uma lista de reprodução existente.

Reproduzir uma Lista de reprodução
1. Toque no separador LISTAS DE REPRODUÇÃO no ecrã da biblioteca de música.
2. Toque e mantenha premida a lista de reprodução que deseja reproduzir.
3. Toque em Play para reproduzir a lista de reprodução.

Ouvir Rádio FM
Rádio FM permite-lhe ouvir estaç�es de rádio FM no seu telemóvel. Visto que Rádio FM usa
os auscultadores estéreo com fios fornecido como antena, conecte primeiro os auscultadores
� ficha áudio do seu telemóvel antes de abrir a aplicação.

Abrir Rádio FM
1. Toque em

> Rádio FM (

) para abrir a aplicação.

2. Rádio FM automaticamente busca canais FM disponíveis, guarda-os como predefiniç�es
e reproduz o primeiro canal FM encontrado.
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Sintonizar Rádio FM
Faça uma das seguintes acç�es:
ou

• Para seleccionar a estação de rádio a ouvir, toque em
• Para sintonizar manualmente uma frequência, toque em

.
ou

.

• Para adicionar a estação de rádio actual � lista de Favoritos, toque em
• Para visualizar a Lista de Favoritos, toque em
• Para ligar o altifalante, toque em

.

.

.

• Para fazer uma busca de todos os canais disponíveis, toque em
• Para parar a transmissão de rádio temporariamente, toque em
toque em
.
• Para alterar as outras definiç�es de rádio, toque em
a definição desejada e toque em OK.

> Busca.
. Para retomar,

> Definições RDS. Seleccione

> Sair.

• Para desligar o rádio, toque em

Gravar o Rádio FM
> Gravar FM e faça o seguinte:

Para gravar o rádio, toque em

• Para começar a gravar, toque em

.

• Para parar a gravação, toque em
em Guardar.

e, depois, introduza o nome do ficheiro e toque

• Para ouvir o ficheiro gravado, toque em

.

Serviços Google
Quando ligar o seu telemóvel pela primeira vez, toque no logótipo Androide para começar a
usar o seu telefone. Tem que iniciar sessão numa conta Google para utilizar o Gmail, o Google
Calendar e outras aplicaç�es Google. Para transferir aplicaç�es da Play Store, também lhe será
solicitado que inicie sessão na sua conta Google.
Nota:
Caso o seu telefone não tenha um cartão SIM instalado, não pode conectar-se a redes móveis
para serviços de voz e dados, mas pode conectar-se a uma rede Wi-Fi para iniciar sessão na sua
Conta Google e para usar todas as funcionalidades do seu telefone, excepto realizar uma chamada
telefónica.
Se inicia um telefone Androide pela primeira vez sem um cartão SIM, é-lhe perguntado se deseja
premir Conectar a Wi-Fi para se conectar a uma rede Wi-Fi (em vez de uma rede móvel) para
configurar o seu telefone. Se já tiver uma conta Google, toque em Iniciar sessão e introduza o seu
nome de utilizador e palavra-passe.

Criar uma Conta Google
Se não tem uma conta Google, pode criar uma:
1. Toque em

> Definições (

).

2. Em CONTAS, toque em Adicionar Conta.
3. Toque em Google para criar uma conta Google.
28

Manual do Utilizador de Smartphone Cat® B15

4. Toque em Nova para criar uma conta nova.
5. Introduza o seu nome e toque em

.

6. Introduza o seu nome de utilizador e toque em

.

O telemóvel irá conectar-se ao servidor do Google para verificar se o nome de utilizador está
disponível. Caso o nome de utilizador que introduziu já se encontre a ser usado, ser-lhe-á
solicitado que escolha outro.
7. Introduza e confirme a palavra-passe da sua conta Google.
8. Defina as informaç�es de recuperação (ou seja, conta de E-mail alternativa e pergunta
de segurança) e toque em
.
9. Toque em Aderir a Google+ se deseja aderir a Google+ ou Agora não caso deseje ignorar
este passo.
10. Leia os termos e condiç�es e toque em

para concluir a configuração da conta.

11. Introduza o código de autenticação e toque em

.

12. Introduza os dados do seu cartão de crédito para permitir compras a partir da Loja Google
Play Store e, em seguida, toque em Guardar. Ou, toque Saltar para ignorar este passo.

Usar o Gmail
Gmail é um serviço de E-mail baseado na Web do Google. Quando define o seu telemóvel pela
primeira vez, pode configurá-lo para usar uma conta Gmail existente ou criar uma nova conta.
A primeira vez que abre a aplicação Gmail no seu telemóvel, a sua Caixa de Entrada conterá
as mensagens da sua conta Gmail na Web.

Abrir o 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 selecção 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 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.
• Caso deseje enviar uma cópia (Cc) ou uma cópia oculta (Bcc) do E-mail para outros
destinatários, toque na tecla Menu e, em seguida, toque em Adicionar Cc/Bcc.
3. Introduza o assunto do E-mail e escreva a sua mensagem.
Se desejar adicionar um anexo de imagem, toque na tecla Menu e, em seguida, toque
em Anexar ficheiro para seleccionar a imagem que deseja anexar.
4. Após compor o seu E-mail, toque em

.
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Responder ou Reencaminhar um E-mail
1. No ecrã da Caixa de Entrada, toque no E-mail que deseja responder ou reencaminhar.
2. Toque em Responder (
(
> Reencaminhar).

), Responder a todos (

> Responder a todos), ou Reencaminhar

3. Faça uma das seguintes acç�es:
• Caso seleccione Responder ou Responder a todos, introduza a sua mensagem.
• Caso tenha seleccionado 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 busca na caixa e, em seguida, toque em

.

Personalizar as Suas Definições do Gmail
1. No ecrã Caixa de Entrada, toque na tecla Menu e, em seguida, toque em Definições para
personalizar as definiç�es das mensagens.
2. Escolha Definições gerais ou uma conta de E-mail.
3. Toque numa opção e altere as definiç�es necessárias.

Usar Mapas
Mapas permite-lhe encontrar a sua localização actual, visualizar as condiç�es de tráfego em
tempo real (dependendo da disponibilidade na sua localidade) e obter indicaç�es detalhadas
para vários destinos num satélite, tráfego ou outro tipo de mapa.

Activar Localização
Antes de abrir Mapas para encontrar a sua localização ou pesquisar locais de interesse,
tem que activar “fonte de localização”.
1. Toque em

> Definições (

).

2. Toque em Serviços de localização.
3. Toque no Serviço de localização do Google ou na caixa de selecção Satélites GPS para
activar a função.

Abrir Mapas
Toque em
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> Mapas (

) para abrir a aplicação.
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Procurar Locais de Interesse
1. Enquanto visualiza um mapa, toque em

.

2. Introduza o local que deseja procurar na caixa Procurar e, em seguida, toque em
Nota:
Também pode seleccionar uma opção da lista de sugestões.

.

3. Os resultados da sua pesquisa serão apresentados. Toque no marcador ( ) e o nome
da localização é apresentado,
4. Toque nos bot�es do ecrã para visualizar a localização no mapa, obter indicaç�es
de caminho e mais.

Obter Direcções
1. Enquanto visualiza um mapa, toque em

.

2. Introduza o ponto de partida na primeira caixa de texto e depois introduza o seu destino
na segunda caixa de texto.
Nota:
Também pode tocar no correspondente

e seleccionar uma opção.

3. Toque no ícone para direcç�es de carro, transportes públicos ou a pé.
4. Toque em OBTER INDICAÇÕES.
5. Caso esteja a conduzir ou a caminhar, toque em LISTA DE INDICAÇÕES para visualizar
as indicaç�es.
6. Ao terminar de visualizar ou seguir as indicaç�es, toque na tecla Menu e, em seguida, toque
em Limpar Mapa para restaurar o mapa.

Usar YouTube
YouTube é um serviço gratuito de transmissão de vídeos on-line do Google para visualizar,
pesquisar e carregar vídeos.

Abrir YouTube
Toque em
> YouTube ( ). Os vídeos são agrupados em categorias, tais como
Recomendados, Tendências, Ao Vivo e mais.

Procurar um Vídeo
1. No ecrã 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.
DICA: Também tem a opção de visualizar resultados de vídeos carregados recentemente.
Toque em Sempre e, em seguida, seleccione uma das opções disponíveis.
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Partilhar um Vídeo
1. Ao visualizar um vídeo, toque em

.

2. Toque numa aplicação para partilhar a ligação de vídeo a partir das opç�es disponíveis.

Usar Play Store
A Play Store fornece acesso directo a aplicaç�es e jogos, que pode descarregar e instalar
no seu telefone.

Abrir o Mercado
1. Toque em

> Play Store (

).

2. Ao abrir Play Store pela primeira vez, a janela dos Termos de Serviço será apresentada.
Toque em Aceitar para continuar.

Procurar Aplicações
Existem algumas formas diferentes de encontrar aplicaç�es no ecrã principal de Play Store,
incluindo:
• Lista de aplicaç�es por categoria: Toque na categoria desejada e deslize para baixo para
visualizar mais.
• Pesquise função: Toque em

.

Para ver as aplicaç�es instaladas, toque na tecla Menu e, em seguida, toque
em Minhas Aplicações.

Instalar uma Aplicação
Nota:
Se deseja instalar uma aplicação não-Mercado, toque em Definições ( ) > Segurança e,
em seguida, seleccione a caixa de selecção Fontes desconhecidas para permitir a instalação
da aplicação não-Mercado.
1. Toque em

> Play Store (

).

2. Toque numa categoria e depois toque no item que deseja descarregar.
3. No ecrã de detalhes do item, leia mais sobre a aplicação, incluindo classificação geral
e comentários dos utilizadores. Se rolar para baixo até � secção de Informaç�es do
Programador, pode ver outras aplicaç�es do mesmo programador, ou ligar-se ao site
do programador.
4. Para instalar o item, toque em Instalar. O ecrã altera-se para mostrar as Permiss�es
solicitadas. Em seguida, toque em Aceitar e transferir.
Nota:
Para verificar o progresso da transferência, abra o painel de notificação. A duração da instalação
irá depender do tamanho da aplicação e da sua velocidade de ligação de dados.

32

Manual do Utilizador de Smartphone Cat® B15

Desinstalar uma Aplicação
1. No ecrã Play Store, toque na tecla Menu e, em seguida, toque em 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:
As aplicações também podem ser geridas tocando em Definições (

) > Aplicações.

Informações de Sincronização
Algumas aplicaç�es (por exemplo, Gmail), no seu telemóvel fornecem-lhe acesso �s mesmas
informaç�es pessoais que pode adicionar, visualizar e editar no seu computador. Se adicionar,
alterar ou eliminar as suas informaç�es em qualquer uma destas aplicaç�es na Web, as
informaç�es actualizadas 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 o uso do telemóvel. Quando o seu telefone está a sincronizar,
um ícone de sincronização de dados será apresentado na barra de notificação.

Gerir as Suas Contas
Pode sincronizar contactos, E-mail e outras informaç�es no seu telemóvel com várias contas
Google ou outros tipos de contas, consoante as aplicaç�es 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. Poderia então adicionar
uma conta de trabalho, para que os seus E-mails relacionados com o trabalho e contactos
de trabalho estejam sempre � mão. Se quiser, pode adicionar várias contas Google ou
outras contas.

Adicionar uma Conta
1. Toque em

> Definições (

).

2. Em CONTAS, toque em Adicionar Conta. O ecrã apresenta as suas definiç�es actuais
de sincronização e uma lista das suas contas actuais.
Nota:
Nalguns casos, poderá precisar obter detalhes da conta junto da assistência do administrador
da rede. Por exemplo, poderá precisar saber o domínio da conta ou o endereço do servidor.
3. Toque no tipo de conta a adicionar.
4. Siga as etapas no ecrã para inserir as informaç�es obrigatórias e opcionais sobre a conta.
A maioria das contas requer um nome de utilizador e palavra-passe, mas os detalhes
dependem do tipo de conta e da configuração do serviço ao qual se está a conectar.
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, para nomear a conta e para
outros detalhes. Quando tiver terminado, a conta é adicionada � lista no ecrã de definiç�es
CONTAS e sincronização.
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Remover uma Conta
Pode remover uma conta e todas as informaç�es associadas com a mesma no seu telemóvel,
incluindo E-mails, contactos, definiç�es e assim por diante. No entanto, não pode remover
algumas contas, tal como a primeira conta em que iniciou sessão no telemóvel. Se tentar
remover determinadas contas, esteja ciente de que toda a informação pessoal associada
� mesma será eliminada.
1. No ecrã de definiç�es CONTAS, toque no tipo de conta.
2. Toque na conta para a eliminar.
3. Toque na tecla Menu e, em seguida, toque em Remover conta.
4. Toque em Remover conta para confirmar que deseja remover a conta.

Personalizar a Sincronização da Sua Conta
Pode configurar as opç�es de sincronização e uso de dados de fundo para todas as aplicaç�es
no seu telefone. Também pode configurar o tipo de dados que sincroniza para cada conta.
Algumas aplicaç�es, como Contactos e Gmail, podem sincronizar dados de várias aplicaç�es.
Outras, como Calendário, sincronizam dados apenas da primeira conta Google em que iniciou
sessão no seu telefone, ou de uma conta associada especificamente com essa aplicação.
Para algumas contas, a sincronização é bidireccional; as alteraç�es que realiza �s informaç�es
no seu telemóvel são realizadas � cópia dessas informaç�es na Web. Algumas contas apenas
suportam a sincronização unidireccional; as informaç�es no seu telemóvel são apenas
de leitura.

Alterar Definições de Sincronização de uma Conta
1. No ecrã de definiç�es de CONTAS e Sincronização, toque na conta cujas definiç�es
de sincronização deseja alterar. O ecrã de dados e sincronização abre-se, apresentando
uma lista dos tipos de informaç�es que a conta pode sincronizar.
2. Os itens seleccionados são configurados para se sincronizarem com o seu telemóvel.
3. Seleccione ou desmarque a caixa de selecção de informaç�es que deseja sincronizar com
o telemóvel.

Usar Outras Aplicações
Usar o Calendário
Use o Calendário para criar e gerir eventos, reuni�es e compromissos. Dependendo das suas
definiç�es 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. Toque na tecla Menu para apresentar
várias opç�es de vista e definiç�es.
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Criar um Evento
1. Em qualquer vista de calendário, toque e mantenha premido o ecrã e toque na opção
Novo evento.
2. Introduza o nome do evento no teclado.
• Se existe um prazo para o evento, toque na hora abaixo DE e ATÉ, para que possa definir
a duração do evento.
• Se for uma ocasião especial, tal como um aniversário ou um evento de dia inteiro, toque
na caixa de selecção TODO O DIA.
3. Introduza o local do evento e a descrição.
4. Digite os endereços de E-mail para convidar pessoas para o evento.
5. Defina a hora do seu lembrete de evento em LEMBRETES e depois especifique em
REPETIÇÃO se o evento se repete e a sua frequência de repetição.
6. Depois de todas as definiç�es estarem concluídas, toque em EFECTUADO.

Definir um Lembrete de Evento
1. Em qualquer vista de calendário, toque num evento para visualizar os seus detalhes
ou o resumo do evento.
2. Toque em Adicionar lembrete para adicionar um lembrete. Ou toque no ícone “X” para
o eliminar.
3. Toque na hora do lembrete e depois toque na duração de tempo antes do evento com que
deseja ser lembrado. Quando chegar a hora, receberá uma notificação sobre o evento.

Personalizar as Definições de Calendário
Em qualquer vista de calendário, toque na tecla Menu e, em seguida, toque em Definições >
Definições gerais.
Escolha entre:
• Ocultar eventos recusados: Seleccione para ocultar eventos aos quais tenha
recusado convite.
• Mostrar número da semana: Seleccione para mostrar o número da semana.
• Semana começa em: Especifique o primeiro dia da semana.
• Use o fuso horário de casa: Apresenta as datas e horas dos eventos no fuso horário
de onde reside durante viagens.
• Fuso horário de casa: Especifique o fuso horário da localização actual.
• Limpar histórico de pesquisa: Seleccione para remover todas as pesquisas que realizou.
• Notificaç�es: Seleccione para enviar uma notificação de evento.
• Escolha o toque: Toque para seleccionar o toque para soar quando recebe um lembrete
de evento.
• Vibrar: Toque para seleccionar o modo de vibrar quando recebe uma notificação de
evento.
• Notificação de pop-up: Seleccione para definir um lembrete de evento.
• Tempo do lembrete por defeito: Toque para seleccionar o tempo por defeito antes
de um evento com que o lembrete do evento deve ocorrer.
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• Respostas rápidas: Toque para editar as respostas padrão ao enviar informaç�es
de evento para os respectivos convidados.

Usar o Alarme
Pode definir um novo alarme ou modificar um alarme existente.

Abrir o Alarme
Toque em
> Relógio ( ) > Definir alarme para usar o alarme do seu telemóvel. Aqui irá ver
uma lista de detalhes dos alarmes actuais.

Adicionar um Alarme
1. No ecrã da lista de alarmes, toque em

para adicionar um alarme.

2. Para definir o alarme, faça o seguinte:
• Para definir o alarme, toque em Hora. Deslize para cima ou para baixo para definir a hora
do alarme e toque em Efectuado.
• Para definir o modo de repetição, toque em Repetir. Toque em uma ou mais opç�es
e, em seguida, toque em Efectuado.
• Para definir o toque, toque em Toque. Toque numa opção e, em seguida, toque em OK.
• Para vibrar quando o alarme toca, seleccione Vibrar.
• Para adicionar uma etiqueta de alarme, toque em Etiqueta.
3. Depois de todas as definiç�es estarem concluídas, toque em EFECTUADO.

Usar o Gestor de Ficheiros
Gestor de Ficheiros permite-lhe organizar, editar e eliminar ficheiros e pastas.

Abrir o Gestor de Ficheiros
Toque em

> Gestor de Ficheiros (

) para abrir a aplicação.

Criar uma Pasta
1. No ecrã Gestor de Ficheiros, toque em

.

2. Introduza o nome da pasta nova na caixa de texto.
3. Toque em OK.

Mover ou Copiar Ficheiro(s)
1. No ecrã Gestor de Ficheiros, prima longamente sobre o ficheiro ou pasta que deseja mover
ou copiar.
Nota:
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Para seleccionar outro(s) ficheiro(s), toque na respectiva caixa de selecção.
Para seleccionar todos os ficheiros, toque em
para copiar ou toque em

2. Toque em

.
para mover o ficheiro.

3. Seleccione a pasta de destino.
4. Toque em

para colar a pasta.

Eliminar Ficheiro(s)
1. No ecrã Gestor de Ficheiros, prima prolongadamente sobre o ficheiro ou pasta que
deseja eliminar.
Nota:
Para seleccionar outro(s) ficheiro(s), toque na respectiva caixa de selecção.
Para seleccionar todos os ficheiros, toque em

.

.

2. Toque em

3. Toque em OK para confirmar a eliminação.

Calculadora
Use a calculadora para resolver simples problemas aritméticos ou os seus operadores
avançados para resolver equaç�es mais complexas.

Abrir a Calculadora
Toque em

> Calculadora (

) para abrir a aplicação.

Mudar para o Painel avançado
No ecrã Calculadora, toque na tecla Menu e, em seguida, toque em Painel avançado.

Gerir o Seu Telemóvel.
Para configurar o seu telemóvel, toque em

> Definições (

).

Definir a Data e Hora
Quando liga o telemóvel pela primeira vez, é-lhe perguntado se deseja que a hora e a data
sejam automaticamente actualizadas usando a hora fornecida pela rede.
Nota:
Quando a hora fornecida pela rede é utilizada automaticamente, não poderá definir a data, hora e fuso
horário.
1. No ecrã Definiç�es, toque em Data e hora.
2. Toque em Data e hora automáticas e defina esta opção para Desligado.
3. Limpe a caixa de selecção Fuso horário automático.
4. Toque em Definir data. No ecrã de definição da data, toque no campo desejado e, em
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seguida, deslize para cima ou para baixo para definir a data. Toque em Efectuado quando
a configuração está concluída.
5. Toque em Seleccionar fuso horário e, em seguida, seleccione o fuso horário desejado a partir
da lista. Deslize a lista para visualizar mais fusos horários.
6. Toque em Definir hora. No ecrã de definição da data, toque no campo desejado e, em
seguida, deslize para cima ou para baixo para definir a hora. Toque em Efectuado quando
a configuração está concluída.
7. Seleccione ou desmarque a caixa de selecção do formato de 24 horas para mudar entre
o formato de 24 horas e o formato de 12 horas.
8. Toque em Seleccionar formato da data para seleccionar a forma como pretende que a data
seja apresentada no seu telemóvel.

Definir o Visor
Ajustar a Luminosidade do Ecrã
1. No ecrã de Definiç�es, toque em Visor > Luminosidade.
2. Arraste o controlo deslizante para a esquerda para deixar o ecrã mais o tornar
mais brilhante.
3. Toque em OK para guardar o ajuste.
Nota:
Toque em Luminosidade automática para activar o dispositivo para ajustar automaticamente
a luminosidade do ecrã dependendo da luz ambiente.

Acertar o Tempo antes do Ecrã se Desligar
Caso o seu telemóvel fique inactivo durante vários minutos, este irá desligar o ecrã para
poupar energia da bateria. Para definir uma duração de inactividade maior ou mais reduzida,
faça o seguinte:
1. No ecrã de Definiç�es, toque em Visor > Suspensão.
2. Seleccione a duração com que quer que o ecrã fique iluminado.

Auto-rotação do ecrã
Marque esta caixa para activar a rotação da apresentação quando muda o telemóvel entre
a vista de paisagem e de retrato.

Definir o Toque do Telemóvel
Ligar o Modo Silencioso
No ecrã de Definiç�es, toque em Perfis Áudio > Silencioso para activar o modo silencioso.
Então, todos os sons, excepto os de multimédia e alarmes ficam silenciosos.
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Regular o Volume do Toque
Pode ajustar o volume do toque quando se encontra no Ecrã principal ou em quaisquer ecrãs
de aplicação (excepto durante uma chamada ou ao reproduzir música ou vídeos. Prima
as teclas Volume para ajustar o volume do toque ao seu nível desejado. Também pode ajustar
o volume do toque no ecrã de definiç�es.
1. No ecrã de Definiç�es, toque em Perfis Áudio > Geral > Volumes.
2. Arraste o controlo deslizante para a esquerda para reduzir o volume ou para a direita para
aumentar o volume.
3. Toque em OK para guardar o ajuste.

Alterar o Toque do Telemóvel
1. No ecrã de Definiç�es, toque em Perfis Áudio > Geral > Toque da chamada de voz.
2. Toque no toque que deseja usar e depois toque em OK. O toque é reproduzido quando
seleccionado.

Definir o Seu Telemóvel para Vibrar para Chamadas Recebidas.
1. No ecrã de Definiç�es, toque em Perfis Áudio > Geral.
2. Seleccione a caixa de selecção Vibrar para activar o seu telefone para fazer vibrar nas 		
chamadas recebidas.

Definir Serviços do Telefone
Definir a Rede Padrão
O seu telemóvel suporta a tecnologia dual-SIM, o que lhe permite alternar entre dois
operadores de rede simultaneamente.
1. No ecrã de Definiç�es, toque em Gestão SIM.
2. No SIM PADRÃO, toque em Chamada de voz, Chamada vídeo, Mensagens, ou Ligação de
dados e, em seguida, seleccione a rede que deseja usar para a ligação de dados.
Nota:
Verifique a disponibilidade do serviço e tarifas do plano de ligações de dados com o seu prestador
dos serviços de rede.

Personalizar as Definições de Rede
1. No ecrã de Definiç�es, toque em Gestão SIM.
2. Em INFORMAÇ�ES DE SIM, seleccione a rede que deseja personalizar. As seguintes
definiç�es de rede estão disponíveis:
• Editar nome de SIM: Seleccione para alterar o nome de rede.
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• Introduza o número de telefone: Seleccione para definir o número de telefone.
• Definir cor de fundo: Seleccione para personalizar o ícone de rede apresentado na barra
de estado.
• Apresentar números: Seleccione para ocultar o número ou para apresentar os primeiros/
últimos dígitos.

Activar o Roaming de Dados
1. No ecrã de Definiç�es, toque em Gestão SIM > Roaming > Roaming de dados.
2. Seleccione a rede que deseja usar para a ligação 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.

Desactivar Serviço de Dados
1. No ecrã de Definiç�es, toque em Gestão de SIM > Ligação de dados.
2. Toque em Desligado para desactivar o serviço de dados.

Proteger o Seu Telemóvel
Activar o PIN do Seu Cartão SIM
1. No ecrã de Definiç�es, toque em Segurança > Definir bloqueio do cartão SIM.
2. Caso tenha introduzido dois cart�es SIM, toque na rede do cartão SIM para o qual pretende
definir o código PIN.
3. Seleccione a caixa de selecção Bloquear cartão SIM .
4. Introduza o PIN do cartão SIM e, em seguida, 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 solicite um padrão
de desbloqueio de ecrã sempre que o seu telemóvel está ligado e é reactivado do modo
de suspensão.
1. No ecrã de Definiç�es, toque em Segurança > Bloqueio de Ecrã.
2. Seleccione uma das opç�es disponíveis.
• Nenhum: O dispositivo não está protegido.
• Deslizar: Deslize o ícone de bloqueio para desbloquear o telefone.
• Debloqueio por Rosto: Use a detecção de rosto para desbloquear o telefone.
• Padrão: Trace o padrão de desbloqueio correcto no ecrã para desbloquear o telefone.
• PIN: Introduza um número PIN para desbloquear o telefone.
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• Palavra-passe: Introduza uma palavra-passe para desbloquear o telefone.
3. Siga as instruç�es para o método escolhido para concluir as definiç�es.

Gerir Aplicações
Visualizar uma Aplicação Instalada
1. No ecrã de Definiç�es, toque em Aplicações.
2. Na lista de aplicaç�es, faça uma das seguintes:
• Toque na tecla Menu e, em seguida, toque em Ordenar por tamanho. Depois, toque numa
aplicação para visualizar os seus detalhes.
• Seleccione o separador TRANSFERIDAS, MEMÓRIA DO TELEMÓVEL, EM EXECUÇÃO, ou
TODAS no topo do ecrã. Depois, toque numa aplicação para visualizar os seus detalhes.
• Toque numa aplicação para visualizar os seus detalhes directamente.

Remover uma Aplicação Instalada
1. No ecrã de Definiç�es, toque em Aplicações.
2. Toque numa aplicação e, em seguida, toque em Desinstalar para remover a aplicação
do seu telemóvel.
Nota:
As aplicações pré-instaladas não podem ser eliminadas.

Formas de Libertar Memória do Seu Telemóvel
• Mova ficheiros e anexos de E-mail para o cartão microSD.
• No Navegador, limpe todos os ficheiros temporários da Internet e o histórico
de navegação.
• Desinstale os programas transferidos que já não utiliza.
• Restaure o seu telemóvel.

Restaurar o Seu Telemóvel
Fazer uma Cópia de Segurança das Minhas Definições
Pode fazer uma cópia de segurança das definiç�es do seu telemóvel para servidores Google,
com a sua conta Google. Se substituir o seu telemóvel, as definiç�es que guardou como cópia
de segurança são guardadas no novo telemóvel na primeira vez que iniciar sessão na sua
conta Google.

Manual do Utilizador de Smartphone Cat® B15

41

1. No ecrã de Definiç�es, toque em Cópia de segurança e reiniciar.
2. Seleccione a caixa de confirmação Fazer cópia de segurança dos meus dados.

Restaurar Dados de Fábrica
Se restaurar o seu telemóvel para as definiç�es foram configuradas de fábrica, todos os seus
dados pessoais da memória interna do telefone, incluindo informaç�es sobre a sua Conta
Google, quaisquer outras contas, as definiç�es do seu sistema e aplicaç�es e quaisquer
aplicaç�es transferidas serão apagados. Restaurar o telemóvel não apaga quaisquer
actualizaç�es de software do sistema que tenha descarregado nem quaisquer ficheiros no seu
cartão microSD, como músicas ou fotos.
1. No ecrã de Definiç�es, toque em Cópia de segurança e reiniciar > Restaurar dados de fábrica.
2. Quando lhe é solicitado, toque em Reiniciar telemóvel e, em seguida, toque em Apagar
tudo. O telemóvel restaura as definiç�es para as definiç�es originais de fábrica e, em
seguida, reinicia.
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Especificações
Item

Especificações

Sistema Operativo

Android Jelly Bean

Plataforma

MTK 6577 Dual Core 1GHz

Memória

4GB eMMC / 512MB LPDDR1

Banda

HSDPA /WCDMA Dual-Band 900/2100MHz
GSM/GPRS/EDGE Quad-Band 850/900/1800/1900MHz

Apresentação

Capacitivo de 2 pontos, 4” WVGA,

Câmara

Câmara frontal 5M AF, VGA

Sensor

Sensor de Proximidade e Luz, G-sensor

Conectividade

BT3.0+HS, WiFi 802.11 b/g/n, GPS/ AGPS, Rádio FM

Bateria

2000mAh

Outros

IP67 standard

Dimens�es

127.5 x 69.5 x 14.95mm

Peso

TBDg

* O design e especificaç�es estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
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Apêndice
Avisos e Precauções
Esta secção contém informaç�es importantes referentes �s instruç�es de funcionamento do
seu dispositivo. Também contém informaç�es sobre como usar o dispositivo com segurança.
Leia estas informaç�es atentamente antes de utilizar o seu dispositivo.

Revestimento Impermeável
As tampas da Porta USB e do Auscultador devem estar fixadas no lugar e a tampa traseira
devidamente instalada e bloqueada para garantir que o dispositivo cumprirá com este nível
de protecção.

Dispositivo Electrónico
Desligue o seu dispositivo caso a sua utilização seja proibida. Não use o aparelho quando
a sua utilização causa perigo ou interferência com dispositivos electrónicos.

Dispositivo Médico
Siga as regras e regulamentos estabelecidos por hospitais e unidades de saúde. Não use
o seu dispositivo quando a sua utilização é proibida.
Fabricantes de pacemakers recomendam que uma distância mínima de 15 cm seja mantida
entre um dispositivo e um pacemaker para evitar potenciais interferências com o pacemaker.
Se estiver a usar um pacemaker, use o dispositivo do lado oposto do pacemaker e não
transporte o aparelho no seu bolso frontal.

Atmosfera Potencialmente Explosiva
Desligue o seu aparelho em áreas com atmosferas potencialmente explosivas e cumpra com
todos os sinais e instruç�es. Áreas que podem ter atmosferas potencialmente explosivas
incluem as áreas onde seria normalmente recomendado a ligar desligar o motor do seu
veículo. Provocar faíscas nessas áreas poderia causar uma explosão ou incêndio, resultando
em les�es corporais ou até mortes. Não ligue o seu dispositivo em pontos de abastecimento
como estaç�es de serviço. Respeite as restriç�es sobre o uso de equipamentos de rádio em
depósitos de combustível, armazenamento e áreas de distribuição e fábricas de produtos
químicos. Além disso, adira �s restriç�es em áreas onde as operaç�es de detonação estão em
curso. Antes de utilizar o dispositivo, tenha em atenção áreas com atmosferas potencialmente
explosivas que estão frequentemente, mas nem sempre, claramente marcadas. Esses locais
incluem áreas abaixo do convés em barcos, instalaç�es de armazenamento ou transferência
de químicos e áreas onde o ar contém químicos ou partículas tais como grãos, poeira ou
pós metálicos. Pergunte aos fabricantes de veículos que utilizam gás de petróleo liquefeito
(como propano ou butano) se este dispositivo pode ser utilizado com segurança nas suas
proximidades.

Segurança de Tráfego
Observe as leis e regulamentaç�es locais enquanto estiver a usar o dispositivo. Além disso, se
utilizar o dispositivo enquanto estiver a conduzir um veículo, respeite as seguintes orientaç�es:
Concentre-se na condução. A sua primeira responsabilidade é conduzir com segurança.
Não fale ao telemóvel enquanto conduz. Use acessórios de mãos-livres.
Quando tem que fazer ou atender uma chamada, estacione o veículo na berma da estrada
antes de utilizar o seu aparelho.
Os sinais de radiofrequência podem afectar sistemas electrónicos de veículos a motor. Para
obter mais informaç�es, consulte o fabricante do veículo.
Num veículo a motor, não coloque o aparelho sobre o “air bag” ou na área de activação do
“air bag”. Caso contrário, o dispositivo pode lesioná-lo devido � grande forte quando o airbag
se enche de ar.
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Não use o seu dispositivo durante um voo em qualquer aeronave. Desligue o seu dispositivo
antes de embarcar num avião. Usar dispositivos sem fios numa aeronave pode causar perigo
para o funcionamento da aeronave e perturbar a rede de telefone sem fios. Também pode ser
considerado ilegal.

Ambiente Operacional
Não usar ou carregar o aparelho em locais empoeirados, húmidos e sujos ou locais com
campos magnéticos. Caso contrário, tal pode resultar numa anomalia do circuito.
O dispositivo encontra-se em conformidade com as especificaç�es de RF quando o dispositivo
é usado perto do seu ouvido ou a uma distância de 1,5 cm do seu corpo. Certifique-se de que
os acessórios do dispositivo, tal como uma capa do telemóvel e respectiva bolsa, não são
compostos por componentes metálicos. Mantenha o seu dispositivo 1,5 cm afastado do seu
corpo para cumprir com o requisito anteriormente mencionado.
Num dia tempestuoso com trov�es, não use o seu dispositivo quando está a ser carregado,
para evitar qualquer perigo causado por um raio.
Quando estiver numa chamada, não toque na antena. Tocar na antena afecta a qualida
de da chamada e resulta num aumento no consumo de energia. Como resultado, o tempo
de conversação e o tempo de espera serão reduzidos.
Enquanto estiver a usar o dispositivo, observe as leis e regulamentaç�es locais e respeite
a privacidade e direitos legais dos outros.
Mantenha a temperatura ambiente entre 0°C e 40°C, enquanto o dispositivo está a ser
carregado. Mantenha a temperatura ambiente entre –10°C a 55°C para usar o aparelho
alimentado por uma bateria.

Prevenção de Lesões Auditivas
Usar um auricular com o volume alto pode prejudicar a audição. Para reduzir o risco de lesões
auditivas, reduza o volume do auricular para um nível seguro e confortável.

Segurança das Crianças
Cumpra com todas as precauç�es em relação � segurança de crianças. Deixar a criança brincar
com o seu aparelho ou os seus acessórios, que podem incluir peças que podem ser removidas
do dispositivo, pode ser perigoso, visto que representa um risco de asfixia. Certifique-se de
que crianças pequenas se mantêm afastadas do dispositivo e acessórios.

Acessórios
Escolha apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para uso com este modelo pelo
fabricante do aparelho. O uso de qualquer outro tipo de bateria, carregador ou acessório pode
invalidar qualquer garantia do dispositivo, pode estar em violação de leis ou regulamentos
locais e pode ser perigoso. Agradecemos que contacte o seu revendedor para obter
informaç�es sobre a disponibilidade de baterias, carregadores e acessórios aprovados na
sua área.

Bateria e Carregador
Desligue o carregador da tomada eléctrica e o aparelho quando não estiver a ser usado.
A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes antes de eventualmente
se desgastar. Quando o tempo de espera e o tempo de conversação são mais curtos do que
o tempo normal, substitua a bateria.
Use a fonte de alimentação AC definida nas especificaç�es do carregador. Uma tensão
de alimentação inadequada pode causar um incêndio ou um mau funcionamento do
carregador.
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Não conecte dois pólos da bateria com condutores, como materiais de metais, chaves ou jóias.
Caso contrário, a bateria pode sofrer um curto-pode e causar ferimentos e queimaduras
no seu corpo.
Se o electrólito da bateria sofrer uma fuga, certifique-se de que o electrólito não toque
na sua pele e olhos. Quando o electrólito tocar na sua pele ou salpicar para os seus olhos,
lave os olhos com água limpa imediatamente e consulte um médico.
Se houver um caso de deformação da bateria, alteração de cor ou aquecimento anormal
enquanto carrega ou guarda a bateria, remova a bateria imediatamente e pare de a usar. Caso
contrário, pode conduzir a uma fuga, sobreaquecimento, explosão ou fogo da bateria.
Se o cabo de alimentação estiver danificado (por exemplo, o cabo estiver exposto ou
quebrado), ou a ficha solta, pare de usar o cabo imediatamente. Caso contrário, pode conduzir
a um choque eléctrico, um curto-circuito do carregador, ou incêndio.
Não elimine baterias no fogo, pois podem explodir. As baterias também podem explodir,
se danificadas.
Não modifique ou refabrique, não tente inserir objectos estranhos na bateria, submergi-la
ou expô-la � água ou outros líquidos, expô-la ao fogo, explosão ou outro perigo.
Evite deixar cair o aparelho ou a bateria. Se o aparelho ou a bateria cair, especialmente numa
superfície dura, e o utilizador suspeitar de danos, leve a um centro de assistência qualificado
para inspecção.
O uso inadequado da bateria pode resultar em incêndio, explosão ou outro perigo.
Elimine prontamente as baterias usadas de acordo com os regulamentos locais.
O aparelho só deve ser ligado a produtos que possuem o logótipo USB-IF ou que tenham
concluído o programa de conformidade com USB-IF.
CUIDADO –RISCO DE EXPLOSÃO CASO A BATERIA SEJA SUBSTITUÍDA POR
UM TIPO INCORRECTO. ELIMINE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM
AS INSTRUÇÕES.

Limpeza e Manutenção
A bateria e carregador não são resistentes � água. Mantenha-os secos. Protege o aparelho,
a bateria e o carregador de água ou vapor. Não toque no carregador com as mãos molhadas.
Caso contrário, pode conduzir a um curto-circuito, mau funcionamento do aparelho e um
choque eléctrico para o utilizador.
Não coloque o aparelho, a bateria e o carregador em locais onde estes possam ser danificados
devido a colisão. Caso contrário, pode conduzir a fuga da bateria, mau funcionamento
do aparelho, sobreaquecimento, incêndio ou explosão.
Não coloque meios de armazenamento magnéticos, tais como cart�es magnéticos
e disquetes perto do aparelho. A radiação do aparelho pode apagar as informaç�es
armazenadas nos mesmos.
Não deixe o seu aparelho, a bateria e o carregador num local com uma temperatura
extremamente alta ou baixa. Caso contrário, eles poderão não funcionar correctamente
e podem provocar um incêndio ou uma explosão. Quando a temperatura é inferior a 0°C,
o desempenho da bateria é afectado.
Não coloque objectos metálicos afiados, tais como pinos perto do auricular. O auricular pode
atrair esses objectos e lesioná-lo quando estiver a usar o aparelho.
Antes de limpar ou realizar alguma manutenção no aparelho, desligue-o e desconecte-o
do carregador.
Não use qualquer detergente químico, em pó ou outros agentes químicos (como álcool e
benzeno) para limpar o aparelho e o carregador. Caso contrário, peças do aparelho podem ser
danificadas ou pode ser causado um incêndio. Pode limpar o aparelho e o carregador com um
pano anti-estático húmido e macio.
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Não desmonte o aparelho ou os acessórios. Caso contrário, a garantia sobre o aparelho
e acessórios é inválida e o fabricante não é obrigado a pagar pelos danos.
Se o ecrã do aparelho é quebrado por colidir com objectos duros, não toque nem tente
remover a parte quebrada. Neste caso, pare de usar o aparelho imediatamente e, em seguida,
entre em contacto com um centro de assistência autorizado atempadamente.

Chamada de Emergência
Pode usar o seu aparelho para chamadas de emergência na área de serviço. A ligação,
no entanto, não pode ser garantida em todas as condiç�es. Não deve confiar unicamente
no aparelho para comunicaç�es essenciais.

Declaração da FCC
Este telemóvel está em conformidade com a parte 15 das Normas FCC. A operação está sujeita
�s duas condiç�es seguintes: (1) Este aparelho não pode causar interferência prejudicial e (2)
este aparelho deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa
causar uma operação indesejada.
Este telemóvel foi testado e encontra-se em conformidade com os limites para um aparelho
digital de classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas FCC. Estes limites destinam-se a
fornecer uma protecção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial.
Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado
e utilizado de acordo com as instruç�es, pode causar interferência prejudicial �s comunicaç�es
de rádio. No entanto, não há qualquer garantia que não ocorrerá interferência numa instalação
específica. Caso este equipamento cause interferência prejudicial na recepção de rádio ou
televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, recomenda-se que
o utilizador tente corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:
- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada num circuito diferente ao qual o receptor
está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico experiente de rádio/TV.
Alteraç�es ou modificaç�es não expressamente aprovadas pela parte responsável pela
conformidade podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Informações de Exposição RF (SAR)
Este dispositivo cumpre os requisitos do governo em relação � exposição a ondas de rádio.
Este dispositivo é concebido e fabricado para não exceder os limites de emissão para
exposição � energia de radiofrequência (RF) definida pela Comissão Federal de Comunicaç�es
do Governo dos EUA.
Para o funcionamento de uso no corpo, este dispositivo foi testado e cumpre as directrizes
de exposição RF da FCC para uso com um acessório que não contenha metais e posicionando
o aparelho a um mínimo de 1 cm do corpo. O uso de outros acessórios pode não garantir
a conformidade com as directrizes de exposição RF da FCC.
Os valores de SAR mais altos reportados sob o regulamento da FCC regulamentar para
o telefone são indicados abaixo:
Cabeça SAR: 0,74 W/kg
Corpo SAR: 0,93 W/kg
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Os valores de SAR mais altos reportados sob o regulamento da CE regulamentar para
o telefone são indicados abaixo:
Cabeça SAR: 0,90 W/kg
Corpo SAR: 0,79 W/kg

Para reduzir o nível de exposição � radiação, por favor, faça o seguinte:
(i) use o telemóvel em condiç�es de boa recepção,
(ii) usar um kit de mãos livres,
(iii) para mulheres grávidas, por favor, mantenha o telemóvel afastado do estômago,
(iv) use um telemóvel afastado das partes genitais.

Para o dispositivo cujos testes cumprem com EN60950-1:2006, é obrigatório executar testes
de áudio para EN50332.
Este dispositivo foi testado para satisfazer os requisitos de Nível de Pressão Sonora
estabelecidos nas normas EN 50332-1 e/ou EN 50332-2 aplicáveis. Perda permanente
da audição pode ocorrer caso os auriculares ou auscultadores sejam usados em alto
volume por períodos prolongados de tempo.

Prevenção de Perda Auditiva
Requisito de declaração de aviso ao abrigo de EN 60950-1:A12.
Para evitar possíveis les�es auditivas, não escute a níveis de volume elevados
durante longos períodos.
Nota: Para França, os auscultadores/auriculares para este dispositivo estão em conformidade
com o requisito de nível de pressão sonora estabelecido na EN 50332-1 aplicável: 2000
e/ou EN50332-2: norma de 2003 conforme requerido pelo Artigo Francês L.5232-1.

Declaração de Conformidade
Em conformidade com os requisitos essenciais do Artigo 3º da Directiva R&TTE 1999/5/EC,
se usado para o fim a que se destina e se as seguintes normas foram aplicadas:

1. Saúde (Artigo 3.1(a) da Directiva R&TTE)
Norma(s) Aplicada(s):		
•
•
•
•
•
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EN 50360:2001/A1:2012
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
EN 62311:2008
EN 62479:2010
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2. Segurança (Artigo 3.1(a) da Directiva R&TTE)
Norma(s) Aplicada(s):
• EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011
• EN 50332-1:2000
• EN 50332-2:2003

3. Compatibilidade Electromagnética (Artigo 3.1 (b) da Directiva R&TTE)
Norma(s) Aplicada(s):
• EN 301 489-1 V1.9.2/-3 V1.4.1/-7 V1.3.1/-17 V2.2.1/-24 V1.5.1

4. Utilização do espectro de radiofrequência (Artigo 3.2 da Directiva R&TTE)
Norma(s) Aplicada(s):
•
•
•
•

EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V5.2.1/ -2 V5.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 300 440-1 V1.6.1/ -2 V1.4.1

5. Directiva EMC (2004/108 /EC)
Norma(s) Aplicada(s):
•
•
•
•

EN 61000-3-2:2006/A1:2009/A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN55022:2010/ AC:2011 Classe B
EN55024: 2010

Conformidade SAR CE
Este dispositivo cumpre os requisitos da União Europeia (1999/519/EC) sobre a limitação da
exposição do público em geral aos campos electromagnéticos, a título de protecção da saúde.
Os limites fazem parte das extensas recomendaç�es para a protecção do público em geral.
Estas recomendaç�es foram desenvolvidas e verificadas por organizaç�es científicas
independentes através de avaliaç�es 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, na sua sigla em inglês), e o limite de SAR é de 2,0 W/kg
em média sobre 10 gramas de tecido. Cumpre com os requisitos da Comissão Internacional
de Protecção contra a Radiação Não-Ionizante (ICNIRP).
Para o funcionamento junto ao corpo, este dispositivo foi testado e cumpre as directrizes
de exposição ICNIRP e a Norma Europeia EN 62311 e EN 62209-2, para uso com acessórios
dedicados. O uso de outros acessórios que contenham metais não pode assegurar a
conformidade com as directrizes de exposição 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.
Deve ser mantida uma distância de 1,5 cm entre o corpo e o dispositivo.
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Informações de Eliminação e Reciclagem
Este símbolo no aparelho (e quaisquer baterias incluídas) indica que estes não devem ser
eliminados como lixo doméstico normal. Não deite fora o seu aparelho ou baterias no lixo
doméstico. O aparelho (e quaisquer baterias) deve ser entregue num ponto de recolha
certificado para reciclagem ou eliminação adequada no final da sua vida útil.
Para obter informaç�es mais detalhadas sobre a reciclagem do aparelho ou baterias, contacte
o seu gabinete local da cidade, o serviço de recolha selectiva ou a loja onde adquiriu este
aparelho.
A eliminação deste aparelho está sujeita � Directiva sobre Resíduos e Equipamentos Eléctricos
e Electrónicos (REEE) da União Europeia. A razão para a separação de REEE e baterias de outro
lixo consiste em minimizar os impactos ambientais potenciais sobre a saúde humana,
de substâncias perigosas que possam conter.

Redução de Substâncias Perigosas
Este aparelho encontra-se em conformidade com o Regulamento relativo ao Registo,
Avaliação, Autorização e Restrição de Substâncias Químicas (REACH) (Regulamento N.º
1907/2006/EC do Parlamento Europeu e do Conselho) e a Directiva da EU sobre Restrição de
Substâncias Perigosas (RoHS) (Directiva 2002/95/EC do Parlamento Europeu e do Conselho).
Para mais informaç�es sobre a conformidade do dispositivo com REACH, visite o site da
Internet www.catphones.com/certification. Recomendamos que visite o site regularmente para
obter informaç�es actualizadas.

Conformidade Reguladora UE
Pelo presente, o fabricante declara que este aparelho está em conformidade com os requisitos
essenciais e outras disposiç�es relevantes da Directiva 1999/5/EC.
Para a Declaração de Conformidade, visite o site da Internet www.catphones.com
0682
Nota: Respeite os regulamentos locais e nacionais no local onde o aparelho será usado. Este
aparelho pode ser restrito para uso em alguns ou em todos os estados-membros da União
Europeia (UE).
Nota: Este aparelho pode ser operado em todos os estados-membros da UE.
França: Uso ao ar livre, limitado a 10 mW e.i.r.p. dentro da banda 2454-2483.5 MHz. Itália:
Para uso privado, é necessária uma autorização geral, caso as WAS/RLAN sejam usadas fora
das próprias instalaç�es.
Para uso público, é necessária uma autorização geral. Luxemburgo: Autorização geral
requerida para prestação de serviço e rede.
Noruega: Esta subsecção não se aplica para a área geográfica num raio de 20 km do centro
de Ny-Ålesund.
V100R001B03_01
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