
 

 

 

Telefone Cat® B100 
Manual do Usuário 



Por Favor Leia Antes de Prosseguir 

Precauções de Segurança 

 

Por favor leia as precauções de segurança cuidadosamente para assegurar o uso correto 

do seu telefone celular.  

Apesar da natureza reforçada deste dispositivo, evite bater, jogar, deixar cair, esmagar, 

dobrar e perfurar seu telefone celular. 

Evite usar seu telefone celular em ambiente úmido, como um banheiro. Evite que seu 

telefone celular seja propositadamente imerso ou lavado em líquidos. 

Não ligue seu telefone celular quando for proibido usar telefones ou quando o telefone 

puder causar interferência ou perigo. 

Não use seu telefone celular ao dirigir. 

Siga todas as regras e regulamentos em hospitais e locais de atendimento de saúde. 

Desligue seu telefone celular perto de equipamentos médicos. 

Desligue seu telefone celular em aeronaves. O telefone pode causar interferência nos 

equipamentos de controle da aeronave. 

Desligue seu telefone celular perto de dispositivos eletrônicos de alta precisão. O telefone 

pode afetar o desempenho destes dispositivos. 

Não tente desmontar seu telefone celular ou seus acessórios. Somente pessoal qualificado 

deve realizar reparos no telefone. 

Não coloque seu telefone celular ou seus acessórios em recipientes com forte campo 

eletromagnético. 

Não coloque mídia magnética de armazenamento perto do seu telefone celular. A radiação 

do telefone pode apagar informações armazenadas na mídia. 

Não coloque seu telefone celular em local de alta temperatura ou o utilize em local com 

gás inflamável como um posto de combustíveis. 

Mantenha seu telefone celular e seus acessórios fora do alcance de crianças pequenas. 

Não permita que crianças usem seu telefone celular sem orientação. 

Use somente baterias e carregadores aprovados para evitar o risco de explosões. Observe 

todas as leis e regulamentos sobre o uso de dispositivos sem fio. Respeite a privacidade e 

os direitos legais das outras pessoas ao usar seu dispositivo sem fio. 

Não use o telefone celular em aviões, hospitais, postos de combustíveis, ou oficinas 

mecânicas. 

Para pacientes com implantes médicos (coração, insulina, etc.), mantenha o telefone 

celular a 15cm de distância do implante, e quando estiver fazendo uma chamada, 

mantenha o telefone do lado oposto do implante. 

Ao utilizar o cabo USB, siga rigorosamente as informações relevantes deste manual. Caso 

contrário, seu telefone celular ou PC pode ser danificado. 



Aviso Legal  

www.cat.com / www.caterpillar.com  

© 2014 Caterpillar. Todos os Direitos Reservados. CAT, CATERPILLAR, BUILT 

FOR IT, seus respectivos logotipos, “Caterpillar Yellow”, a marca “Power Edge”, 

bem como a identidade corporativa e do produto usados aqui, são marcas 

registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão. 

 

 

 

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou 

por qualquer meio sem permissão por escrito da Caterpillar, Inc. 

O produto descrito neste manual pode incluir software protegido por direitos autorais e 

possíveis licenças. Os clientes não devem de qualquer forma reproduzir, distribuir, modificar, 

descompilar, desmontar, decodificar, extrair, fazer engenharia reversa, arrendar, transferir ou 

sublicenciar tal software ou hardware, exceto se tais restrições forem proibidas por leis 

aplicáveis ou tais ações sejam aprovadas pelos respectivos detentores das marcas registradas 

sob as licenças. 

Aviso  

Alguns recursos do produto e seus acessórios descritos aqui dependem do software instalado, 

capacidades e configurações da rede local, e não podem ser ativados ou podem ser limitados por 

operadores de rede local ou provedores de serviço de rede. Portanto, as descrições contidas aqui 

podem não refletir exatamente o produto ou os acessórios que você comprar. 

O fabricante reserva o direito de alterar ou modificar qualquer informação ou especificação 

contida neste manual sem aviso prévio ou obrigação. 

O fabricante não é responsável pela legitimidade e qualidade de qualquer produto que você 

venha a carregar ou baixar através deste telefone celular, incluindo mas não se limitando a, 

texto, fotos, música, filmes, e software não incorporado a ele com proteção dos direitos 

autorais. Quaisquer consequências surgindo da instalação ou uso dos produtos acima neste 

telefone celular devem ser sua responsabilidade. 

Advertências 

Este dispositivo é certificado para classe IP67 de Proteção Contra Entrada para poeira e 

imersão na água. Ele atende o Padrão Militar MilSpec 810G para extremos de temperatura, 

névoa de sal, choque térmico, vibração e teste de queda de até 1,8M sobre concreto. 

Para assegurar que este dispositivo atenderá este nível de proteção, as capas das entradas 

(USB e fone de ouvido) devem ser inseridas firmemente, e a tampa traseira deve ser encaixada 

e travada corretamente. 

Este dispositivo foi projetado para ser molhado, mas não foi projetado para ficar submerso por 

períodos prolongados. Danos resultantes pelo ingresso de água que vierem a ocorrer como 

resultado de capas não inseridas firmemente não serão cobertos pela garantia. 

Este dispositivo tem projeto resistente, mas não é indestrutível. Ele foi testado para uma queda 

de 1,8 metros para que seja protegido contra quedas acidentais durante o uso normal. O abuso 

proposital do dispositivo pode causar danos e invalidar sua garantia. 

  

http://www.cat.com/
http://www.caterpillar.com/


Informações de garantia  

Os termos e as condições da garantia estão disponíveis em www.catphones.com. 

Resumo da Garantia Limitada de Dois Anos: A Cat Phone garante que no momento da 

compra original, o produto e seus acessórios estão livres de defeitos de projeto, materiais e 

mão de obra. A garantia é de vinte-quatro (24) meses a contar da data da compra original para 

dispositivos móveis e doze (12) meses para acessórios (sejam eles incluídos no pacote de 

venda do dispositivo móvel ou vendidos separadamente). 

O conteúdo deste manual é fornecido como ele é. Exceto conforme exigido por leis aplicáveis, 

nenhuma garantia de qualquer tipo, seja expressa ou implícita, incluindo mas não limitado a, as 

garantias implícitas de comerciabilidade e adequação para uma finalidade específica, está 

relacionada à precisão, confiabilidade ou conteúdo deste manual. 

Na extensão máxima permitida pela lei aplicável, em nenhum caso deve o fabricante ser 

responsável por qualquer dano especial, incidente, indireto ou consequente, ou lucros 

cessantes, perda de negócios, receitas, dados, boa vontade ou economia antecipada. 

Regulamentos de Importação ou Exportação  

Os clientes devem cumprir com todas as leis ou regulamentos aplicáveis de exportação ou 

importação e obter todas as permissões e licenças governamentais necessárias para exportar, 

reexportar ou importar o produto mencionado neste manual, incluindo o software e os dados 

técnicos aqui contidos. 

 

http://www.catphones.com/
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Bem-vindo ao Telefone Cat B100 

O B100 é a prova de água, poeira e resistente o suficiente para suportar uma queda de 1,8m 

em uma superfície dura. Ele é equipado com um microfone cancelador de ruídos e um alto-

falante de alta qualidade. Além de ser um telefone celular resistente, com ele você poderá 

desfrutar de navegação na web, mensagens, música e mais com sua bateria de alta 

capacidade e memória expansível até 32GB. 

Recursos 

 MIL SPEC 810G: Queda de 1,8m (6 pés) sobre cimento; Temperatura operacional: -25 º C (-

13º F) até 55º C (131 º F) 

 IP 67: A prova d’ água até 1m (3 pés) por 30 minutos; resistente a poeira 

 Suporte para cartão Micro SD de até 32GB 

 Bluetooth V2.0 +EDR/A2DP (FTP, OPP, DUN, SPP, A2DP, AVRCP) 

 Rádio FM 

 Câmera 3 MP, contém câmera de vídeo 

 Duplo microfone com cancelamento de ruído 

 Texto preditivo 

 GPS 

 Navegador 

 Lanterna 

 Certificado HAC (somente modelo AWS) 

 Capacidade TTY 

 Alto falante de alta qualidade para áudio 

 Pode ser usado com carregador interno* 

 Gerenciamento de memória via USB 

 

 

* Carregador interno vendido separadamente 
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Conhecendo Seu Telefone Celular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fone de Ouvido 

Fone de Ouvido 

15. Câmera Traseira 

2. Entrada para Fone de Ouvido 16. Flash 

3. Visor 17. Alto-falante 

4. Mensagens/Rolagem de 

Menu para Esquerda 

18. Tampa Traseira 

5. Reprodutor de 

Mídia/Rolagem de Menu 

para Cima 

19. Trava da Tampa Traseira 

6. Perfil do 

Usuário/Selecionar 

20. Abaixar Volume 

7. Alarme/Rolagem de Menu 

para Baixo 

21. Lanterna  

8. Câmera/Rolagem de Menu 

para Direita 

22. Aumentar Volume 

9. Nomes/Seleção Direita  

10. Finalizar Chamada/Liga-

Desliga 

 

11. Teclado Numérico  

12. Enviar/Atender  

13. Menu/Rolagem para 

Esquerda 

 

14. Entrada USB  
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Funções Chave 

Tecla End Call/Power 

(Terminar Chamada/Liga-

Desliga)  

Aperte para ligar seu telefone celular ou para terminar uma 

chamada. 

Tecla Send/Answer 

(Enviar/Atender) 

Aperte para fazer ou atender uma chamada. 

Tecla Menu/Left Select 

(Menu/Selecionar Esquerda)  

Aperte para acessar as opções do menu. 

Tecla Names/Right Select 

(Nomes/Selecionar Direita)  

Aperte para adicionar ou procurar contatos ou retornar à tela 

anterior. 

Tecla Profiles/Select (Perfil 

de Usuário/Selecionar) 

Aperte para acessar os ajustes de volume do perfil ou para 

selecionar aplicativos e opções. 

Tecla Side Flashlight 

(Lanterna Lateral) 

Aperte e mantenha apertado até a lanterna ligar ou desligar. 
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Primeiros Passos com Seu Telefone Celular 

Inserindo o SIM e a Bateria 

1. Afrouxe os parafusos fixadores. 

2. Remova a tampa traseira. 

3. Remova a bateria. 

 

4. Coloque o cartão SIM com os contatos virados para baixo no espaço disponível. 

 

5. Coloque a bateria. 

6. Recoloque a tampa traseira. Alinhe as garras no topo com os furos quadrados 

dentro da caixa e pressione para baixo para prender como mostrado. 

7. Aperte os parafusos fixadores. 

 

 



12 

Carregando a Bateria 

Antes de usar o dispositivo pela primeira vez, ou quando não tiver sido usando por um longo 

período, a bateria deve ser carregada.  

Advertência: Use somente carregadores e cabos aprovados pela Cat®. Equipamentos não 

aprovados pode causar danos ao dispositivo ou causar a explosão das baterias.  

Se a bateria estiver totalmente descarregada, não será possível ligar o dispositivo assim que a 

alimentação for conectada. Deixe uma bateria descarregada carregar por pelo menos cinco 

minutos antes de ligar o dispositivo. 

1. Abra a tampa USB e conecte o cabo USB. 

Nota: Preste atenção na orientação dos conectores. Se o conector for inserido incorretamente 

pode ocorrer um dano, e isto não é coberto pela garantia. 

 

2. Coloque a outra extremidade do cabo no carregador de tomada. 

3. Coloque o cabo de energia do carregador de tomada numa tomada elétrica. 

Nota: Nunca remova a bateria durante o carregamento pois isto pode danificar o dispositivo. 

4. Quando concluir o carregamento, remova o carregador do dispositivo e depois remova o 

carregador de tomada. Certifique-se de que a entrada USB esteja vedada corretamente, 

para proteger o produto contra a umidade. 

Informações Importantes sobre a Bateria  

Cuidado: Existe risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto de bateria. 

Descarte as baterias usadas conforme as instruções. 

 Se a bateria não tiver sido usada por um longo período, você pode não conseguir ligar 

seu telefone celular imediatamente depois de colocar a bateria para carregar. Deixe a 

bateria carregar por alguns minutos com o telefone desligado antes de tentar ligar o 

telefone. A animação na tela indicando carregamento pode não ser mostrada durante 

este período. 

 Com o tempo, a bateria não reterá a carga pelo tempo que o fazia quando era nova. 

Quando a vida da bateria ficar notadamente mais curta do que o normal após carregar 

corretamente, substitua a bateria com uma nova do mesmo tipo. 

 A utilização de serviços de dados aumenta a demanda sobre a bateria e reduzirá o 

tempo que ela pode reter a carga. 

 O tempo exigido para carregar a bateria depende da temperatura ambiente e da idade 

da bateria. 
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 Quando o nível da bateria estiver baixo, o telefone emite um alerta e exibe uma 

mensagem.  

Ligando ou Desligando o Seu Telefone Celular 

 Para ligar o telefone, aperte e mantenha apertada a tecla End Call/Power (Terminar 

Chamada/Ligar-Desligar)  por 2-3 segundos.  

 Para desligar o telefone, aperte e mantenha apertada a tecla End Call/Power (Terminar 

Chamada/Ligar-Desligar) 

Nota: Se a proteção de número de identificação pessoal (PIN) estiver ativada no seu cartão 

SIM, você deve digitar seu PIN antes de usar o telefone celular. 

 Quando a bateria estiver quase descarregada, seu telefone desligará 

automaticamente. 

Protegendo Seu Telefone Celular 

Ativando o PIN do Seu Cartão SIM 

1. Aperte Menu > Settings > Security settings > SIM security. (Menu > Configurações > 

Configurações de Segurança > Segurança SIM) 

2. Selecione PIN lock > Turn on (Bloquear PIN > Ativar). 

3. Configure um código PIN para o seu cartão SIM. 

4. Você precisará deste código PIN para acessar seu cartão SIM no futuro. 

Nota: Você pode discar números de emergência a qualquer hora com seu telefone celular. 

Bloqueando o Telefone 

Seu telefone tem um bloqueio automático do teclado, que de forma padrão, será ativado 

quando o telefone estiver sem uso por 30 segundos. Para desbloquear o teclado, pressione 

Unlock > * (Desbloquear). 

Para manter seus dados mais seguros, bloqueie o telefone. Quando o telefone estiver bloqueado, você ainda poderá 

receber mensagens e chamadas. 

1. Aperte Menu > Settings > Security settings > Phone security. (Menu > 

Configurações > Configurações de Segurança > Segurança do Telefone) 

2. Aperte ON (Ligar) e digite a sua senha do telefone.  

A senha padrão de fábrica é 1122. Esta senha pode ser trocada em Security settings. 

(Configurações de segurança) Se você trocar a sua senha, anote a nova senha criada. 

3. O bloqueio do telefone agora está ativo. Quando for usar o telefone, você precisará 

digitar a sua senha antes de poder acessar os recursos do telefone.   

Usando o Modo Avião 

Alguns locais podem exigir que você desligue as conexões sem fio do seu telefone. Respeite as 

advertências e instruções para desligar dispositivos móveis em áreas restritas. Ao invés de 

desligar seu telefone, você pode colocá-lo em Flight Mode (Modo Avião). 

1. Aperte Menu > Settings > Phone settings > Flight mode. (Menu > Configurações > 

Configurações do Telefone > Modo avião) 
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2. Selecione Flight Mode (Modo Avião) e aperte OK. 

3. Aperte Yes (Sim) para mudar de modo.  

4. Aperte Back (Voltar) para voltar para a tela principal. 

Acessando os Aplicativos 

1. Para acessar os aplicativos, aperte Menu. 

2. Use os botões de rolagem de Menu para destacar o aplicativo aplicável e aperte OK ou 

Select (Selecionar). 

3. Selecione os recursos listados para cada aplicativo. 

Fazendo e Recebendo Chamadas 

1. Para fazer um telefonema, disque o número ou aperte Names (Nomes) na tela principal: 

 Mostrador: Digite o número e aperte Send/Answer  (Enviar/Atender). 

 Nomes: Aperte Names (Nomes), role para selecionar um nome de contato, e 

aperte Send/Answer (Enviar/Atender). 

2. Para atender uma chamada, aperte Send/Answer (Enviar/Atender). 

Enviando Mensagens 

Para enviar mensagens de texto (SMS) ou multimídia (MMS), aperte Menu > Messaging 

(Menu > Mensagens). 

Conhecendo a Tela Principal 

Depois de entrar, ou quando ligar o telefone, a tela principal aparece. A tela principal é seu 

ponto de partida para acessar os recursos do seu telefone. Ela exibe a data e a hora e permite 

que você acesse aplicativos, perfil de volume de usuário, e nomes de contato. Você pode 

personalizar a tela principal com um papel de parede diferente e selecionar os itens a serem 

exibidos. 

Distribuição da Tela 

Notificações e Informações de Estado 

A tela principal exibe a hora, estado da bateria, mensagens de notificação e um relógio 

analógico ou digital. A tela oferece acesso ao Menu, User Profiles e Names (Menu, Perfil de 

Usuários e Nomes). 

Ícones de Estado 

 
Conectado a uma rede móvel GPRS  Nenhum cartão SIM instalado 

 Conectado a uma rede 2G  Bateria está esgotada 

 Conectado a uma rede 3G  Bateria está cheia 

 
Roaming  Bateria está pela metade 
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Potência do sinal da rede móvel  Bateria está carregando 

 Procurando sinal de rede  Bluetooth ligado 

 Sem Sinal  Conectado a um dispositivo 

Bluetooth 

 Modo Avião   

 

 

Ícones de Notificação 

 Nova mensagem de texto ou e-mail  Segunda chamada recebida 

 Alarme ativado  Chamada em espera 

 Chamada recebida  Localização ativada 

 Chamada perdida   

 Chamada em curso   

 

Papéis de parede 

Você pode selecionar papéis de parede do sistema ou definidos pelo usuário. Ao trocar o papel 

de parede, a imagem na tela não afeta todas as páginas, somente a tela inativa. 

1. Para mudar o papel de parede, aperte Menu > Settings (Menu > Configurações). 

2. Selecione Phone settings > Display > Wallpaper (Configurações do Telefone > Visor 

> Papel de Parede).  

3. Selecione System ou User defined (Sistema ou Definido pelo Usuário). 

 Sistema: Role e visualize as imagens. Selecione uma imagem para configurar o 

papel de parede e aperte OK. 

 Definido pelo usuário: O gerenciador de arquivos mostra o espaço disponível. 

Selecione Open (Abrir) e role pela lista de itens para usar como papel de 

parede, tal como fotos que você baixou. Selecione uma foto para configurar 

como papel de parede e aperte OK. 

4. Aperte Back (Voltar) até a tela principal aparecer. 

Usando o Armazenamento em Massa USB 

Para transferir música e fotos do seu PC para o cartão microSD do seu telefone celular, 

configure o cartão MicroSD como armazenamento de massa USB. 

1. Conecte seu telefone celular ao seu PC com o cabo USB. 

2. Selecione a opção Mass storage (armazenamento em massa) no armazenamento do 

seu dispositivo. 

3. As pastas de armazenamento em massa para o Telefone e cartão MicroSD aparecerão 

em sua tela. Você agora pode transferir arquivos do seu PC para o cartão MicroSD do 

seu telefone. 
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Nota: Enquanto a função de armazenamento em massa USB estiver ativada, algumas funções 

podem não ficar disponíveis. 

Existe um aplicativo Phone Suite PC disponível para baixar através do site www.catphone.com. 

O link está disponível na página de suporte do modelo B100. Este aplicativo pode ser usado 

para editar contatos, mensagens, gerenciamento de arquivos e registros do calendário. 

 

    

http://www.catphones.com/
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Telefone 

Existem diversas formas de fazer uma chamada. Você pode discar um número ou selecionar 

um número em sua lista de contatos ou em uma mensagem de texto. Quando você estiver em 

uma chamada, você pode atender novas chamadas ou enviar as chamadas para o seu correio 

de voz. Você também pode configurar chamadas em conferência com duas pessoas adicionais 

se a opção for suportada pela sua rede. 

Fazendo uma Chamada 

Para fazer uma chamada, disque um número ou selecione um número em Names ou Dialed 

calls (Nomes ou Chamadas discadas). 

Nota: Cuidado para não bloquear o microfone com seus dedos. O microfone fica localizado 

entre a tecla 0 e # na frente e perto da lente da câmera na parte de trás do telefone. 

Fazendo uma Chamada com o Discador 

1. Na tela principal, use o teclado para discar um número. 

2. Aperte Send/Answer (Enviar/Atender). 

3. Quando terminar a chamada, aperte End Call/Power (Terminar Chamada/Ligar-

Desligar) para encerrar. 

Fazendo uma Chamada pelo Nome 

1. Na tela principal, aperte Names (Nomes) 

2. Em Phonebook (Lista de Telefones), selecione o contato para discar e aperte 

Send/Answer (Enviar/Atender). 

3. Quando terminar a chamada, aperte End Call/Power (Terminar Chamada/Ligar-

Desligar) para encerrar. 

Fazendo uma Chamada desde Chamadas Discadas 

1. Na tela principal, aperte Send/Answer (Enviar/Atender). A guia Dialed Calls 

(Chamadas Discadas) aparece. 

2. Você pode rolar para a esquerda ou direita para visualizar as guias All calls, Missed 

calls, or Received calls (Todas Chamadas, Chamadas Perdidas ou Chamadas 

Recebidas). 

3. Na guia apropriada, selecione o número a ser discado e aperte Send/Answer 

(Enviar/Atender). 

4. Quando terminar a chamada, aperte End Call/Power (Terminar Chamada/Ligar-

Desligar) para encerrar. 

Atendendo ou Rejeitando uma Chamada 

Para atender uma chamada, aperte a tecla Send/Answer (Enviar/Atender). A tela exibe a 

identidade de quem está fazendo a chamada. 

Para rejeitar uma chamada, aperte Reject (Rejeitar). 
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Outras Operações Durante uma Chamada 

Fazendo uma Chamada em Conferência 

Se você receber uma chamada enquanto estiver em outra chamada, você pode conectar a 

segunda chamada. Este recurso também é conhecido como chamada em conferência. Você 

também pode configurar uma chamada em conferência com múltiplas pessoas. 

Nota: Entre em contato com seu operador de rede para saber se a rede suporta chamadas em 

conferência e quantos participantes podem ser adicionados. 

1. Para iniciar uma chamada em conferência, disque o número da primeira pessoa a ser 

inserida na chamada. 

2. Quando estiver na chamada, digite o número de telefone da pessoa que você deseja 

adicionar à conversa ou encontre a pessoa usando Options > Phonebook (Opções > 

Agenda de Telefone) e aperte Send (Enviar). A primeira chamada é colocada 

automaticamente em espera. 

3. Depois de conectar com a pessoa que você adicionou, aperte Options > Conference 

(Opções > Conferência). 

4. Para adicionar mais pessoas, repita os passos 2 e 3. 

5. Para voltar para conversas separadas, aperte Options > Split (Opções > Dividir). 

6. Para terminar a chamada em conferência e desligar todos, aperte End Call (Terminar 

Chamada). 

Alternando Entre Chamadas 

Se você receber uma nova chamada quando já estiver em uma chamada, você pode alternar 

entre as duas chamadas. 

1. Enquanto estiver nas duas chamadas, aperte a tecla Send (Enviar). 

2. A chamada atual será colocada em espera e você será conectado à segunda chamada. 

3. Para retornar à chamada original, aperte Options > Swap (Opções > Mudar). 

Gravando uma Chamada 

Quando estiver em uma chamada, aperte Options > Sound Recorder (Gravador de Sons). A 

ferramenta começará a gravar automaticamente a sua chamada. Aperte Stop (Parar) para 

parar a gravação. 

Gravações salvas podem ser encontradas em Menu > Multimedia > Sound Recorder (Menu > 

Multimídia > Gravador de Sons). 

Usando a Central de Chamadas 

A Central de Chamadas contém o histórico de chamadas discadas, recebidas ou perdidas. 

Você pode usar o histórico para encontrar rapidamente um número recém chamado ou 

adicionar um número de chamada recebida na sua lista de contatos. 

A central de chamadas também contém configurações avançadas de chamadas. 

Visualizando o Histórico de Chamadas 

1. Aperte Menu > Call center > Call history (Menu > Central de chamadas > Histórico de 
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chamadas). 

A guia Dialed Calls (Chamadas Realizadas) aparece. 

2. Role para a esquerda ou para a direita para visualizar as guias All calls, Missed calls, 

ou Received calls (Todas as chamadas, Chamadas perdidas ou Chamadas recebidas). 

3. Aperte Options > Advanced (Opções > Avançado). 

4. As opções avançadas permitem que você visualize as durações das chamadas, o custo 

da chamada, o contador de mensagens de texto, e o contador GPRS. 

Modificar Configurações de Chamada 

1. Aperte Menu > Call center > Call settings > Advanced settings (Menu > Central de 

chamadas > Configurações de chamada > Configurações avançadas). 

Aparece uma lista de configurações 

Modifique qualquer configuração conforme necessário. As configurações incluem: lista negra, 

rediscagem automática, exibição do tempo de chamada e lembrete, desligamento rápido 

automático, rejeitar por SMS, notificação de conexão, e modo resposta. 

Adicionar um Contato a partir da Central de Chamadas 

1. Na tela principal, aperte Send/Answer (Enviar/Atender). 

Este é um atalho para acessar a guia Dialled calls (Chamadas discadas). 

2. Se necessário, role para a esquerda ou direita para visualizar as guias All calls, Missed 

calls, ou Received calls (Todas as chamadas, Chamadas perdidas ou Chamadas 

recebidas). 

3. A partir da guia apropriada, selecione o número para adicionar aos contatos e aperte 

Options > Save to Phonebook (Opções > Salvar na Agenda de Telefones). 

Apagando o Registro de Chamadas  

1. Na tela principal, aperte Send/Answer (Enviar/Atender). 

A guia Dialed Calls (Chamadas Discadas) aparece. 

2. Se necessário, role para a esquerda ou direita para visualizar as guias All calls, Missed 

calls, ou Received calls (Todas as chamadas, Chamadas perdidas ou Chamadas 

recebidas). 

3. Aperte Options > Delete ou Delete all (Opções > Excluir ou Excluir tudo) e aperte Yes 

(Sim) para confirmar. 



20 

Agenda de Telefones/Nomes 

O aplicativo Agenda de Telefones permite que você salve e gerencie informações tais como 

números de telefone e endereços dos seus contatos. Depois de salvar as informações de 

contato no seu telefone celular você terá acesso fácil às pessoas com quem você quer se 

comunicar. 

Adicionando um Novo Contato 

1. Aperte Menu > Phonebook > Add new contact > Center Select key to save (Menu > 

Agenda de Telefones > Adicionar novo contato > Tecla Central Selecionar para salvar). 

Alternativamente, aperte Names > Add new contact > Center Select key to save 

(Nomes > Adicionar novo contato > Tecla Central Selecionar para salvar). 

2. Digite as informações aplicáveis. Você deve apertar as teclas para as letras. Por 

exemplo, aperte a tecla 2 uma vez para a, duas vezes para b e três vezes para c. 

3. Aperte Options > Save (Opções > Salvar).  

4. Para adicionar mais detalhes ao contato, aperte Options > Add Detail (Opções > 

Adicionar detalhes). 

5. Para adicionar qualquer detalhe, incluindo telefone celular, residencial, comercial e fax, 

endereços de e-mail adicionais, nome da empresa e cargo, vídeo do originador, 

aniversário, URL, endereço, e notas. 

Visualizando e Editando um Contato 

1. Aperte Names (Nomes) e selecione o contato aplicável. 

2. Aperte Options > View (Opções > Visualizar). 

3. Para editar os detalhes de contatos, aperte Options > Edit (Opções > Editar). 

4. Faça as alterações. Então aperte Select > Save (Selecionar > Salvar) e aperte Yes 

(Sim) para confirmar. 

Excluindo um Contato 

1. Aperte Names (Nomes) e selecione o contato a ser excluído. 

2. Aperte Options > Delete (Opções > Excluir) e aperte Yes (Sim) para confirmar. 

Configurações da Agenda de Telefones 

Para editar as configurações da sua agenda de telefones, vá para Menu > Phonebook > 

Options > Phonebook Settings (Menu > Agenda de Telefones > Opções > Configurações da 

Agenda de Telefones). 

Aqui você pode editar suas preferências de armazenamento e seleções de discagem rápida 

bem como visualizar o número do seu telefone, estado da memória. Você também pode excluir 

todos os contatos a partir deste menu. 
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Mensagens 

O aplicativo de Mensagens permite que você troque mensagens de texto (SMS) e 

mensagens de multimídia (MMS) com qualquer pessoa usando um telefone com 

capacidade para SMS ou MMS. Com o aplicativo de e-mail, você pode ler e enviar e-mails. 

Criando e Enviando uma Mensagem de Texto (SMS) 

1. A partir da tela principal, aperte Menus > Messaging > Write message (Menu > 

Mensagens > Compor mensagem). 

2. Digite a mensagem que você gostaria de enviar. Você deve apertar as teclas para 

as letras. Por exemplo, aperte a tecla 2 uma vez para a, duas vezes para b e três 

vezes para c. 

3. Quando você tiver terminado de inserir a mensagem, aperte Options > Send 

to (Opções > Enviar para) e selecione Enter recipient (Inserir destinatário) 

para inserir o número do seu contato. Você também pode selecionar Add 

from phonebook (Adicionar da agenda de telefones) para selecionar o 

destinatário na sua lista de contatos. Se você desejar adicionar múltiplos 

destinatários, role de volta para cima até Enter recipient (Inserir destinatário) 

ou Add from phonebook (Adicionar da agenda de telefones). 

4. Quando os seus destinatários selecionados tiverem sido inseridos, aperte o 

botão central Select (Selecionar) para enviar. 

Alternativamente, você pode encontrar seu destinatário na agenda de telefones, 

aperte Options > Send message (Opções > Enviar mensagem). 

Criando e Enviando uma Mensagem Multimídia (MMS) 

O formato de mensagem Multimídia pode incluir imagens, vídeos, áudio ou cartões de 

visitar com informações suas ou de um contato. 

1. Ao digitar uma SMS, aperte Options > Switch to MMS (Opções > Mudar para 

MMS). 

2. Digite as informações aplicáveis. Você deve apertar as teclas para as letras. Por 

exemplo, aperte a tecla 2 uma vez para a, duas vezes para b e três vezes para c. 

3. Selecione em sua agenda de telefones o destinatário para quem você gostaria de 

enviar a mensagem. 

Abrindo e Visualizando uma Mensagem Multimídia 

Quando uma mensagem for recebida, aperte Menu > Messaging > Inbox (Menu > 

Mensagens > Caixa de Entrada) na tela principal, e selecione a mensagem que você quer 

visualizar. 

Respondendo uma Mensagem 

1. Enquanto estiver visualizando uma mensagem, aperte Options > Reply (Opções > 

Responder). 

2. Digite as informações aplicáveis. Você deve apertar as teclas para as letras. Por 

exemplo, aperte a tecla 2 uma vez para a, duas vezes para b, e três vezes para c. 
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3. Quando você tiver terminado de digitar a mensagem, aperte o botão central Select 

(Selecionar) para enviar a mensagem. 

Personalizando as Configurações da Mensagem 

1. Na tela principal, aperte Menu > Messaging > Message settings (Menu > 

Mensagens > Configurações de Mensagem).  

2. Nesta tela, você poderá editar as configurações para texto, multimídia e mensagens 

de serviço. 

E-mail  

Menu > Messaging > E-mail (Menu > Mensagens > E-mail).  

Seu telefone celular suporta POP3, IMAP usado pela maioria dos serviços de e-mail. 

Criando uma Conta Inicial de E-mail 

Antes de usar o aplicativo de E-mail pela primeira vez, você terá que configurar a sua conta 

de e-mail. Você terá que saber o endereço de e-mail que o telefone deve usar 

(emailuser@gmail.com) e a senha associada com aquela conta. 

1. Menu > Messaging > E-mail. (Menu > Mensagens > E-mail).  

2. Selecione um serviço e siga as solicitações. 

Visualizando uma Mensagem de E-mail 

1. Menu > Messaging > E-mail > Inbox (Menu > Mensagens > E-mail > Caixa de 

Entrada). 

2. Aperte Options > Retrieve E-mail (Opções > Pegar E-mail). 

3. Selecione a mensagem de e-mail para visualizar. 

Criando e Enviando uma Mensagem de E-mail 

1. Menu > Messaging > E-mail > Options > Write E-mail. (Menu > Mensagens > E-

mail > Opções > Compor E-mail). 

2. Para inserir o endereço de e-mail do destinatário, selecione To > Edit > Enter 

recipient (Para > Editar > Inserir Destinatário) ou Adicione a partir da Agenda de 

Telefones. Quando o destinatário tiver sido encontrado, aperte Back (Voltar) para 

retornar ao rascunho do seu e-mail. 

3. Digite o assunto da mensagem (Opcional). 

4. Para escrever a sua mensagem, você deve apertar as teclas para as letras. Por 

exemplo, aperte a tecla 2 uma vez para a, duas vezes para b e três vezes para c. 

5. Quando a mensagem estiver pronta para enviar, aperte Options > Send (Opções > 

Enviar). 

Respondendo a uma Mensagem de E-mail 

1. Enquanto estiver visualizando um e-mail, aperte Options > Reply (Opções > 

mailto:emailuser@gmail.com
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Responder). 

2. Digite a mensagem que você gostaria de enviar. 

3. Aperte Options > Send (Opções > Enviar). 

Excluindo uma Conta de E-mail 

1. Options > E-mail accounts (Opções > Contas de E-mail). 

2. Selecione a conta que você quer remover e aperte Options > Delete > Yes (Opções 

> Excluir > Sim).  

3. Uma notificação irá aparecer informando que a conta foi excluída. 

Alterando as Configurações da Conta de E-mail 

Você pode alterar diversas configurações para uma conta, incluindo a frequência com que 

verifica e-mails, como você é notificado sobre novo e-mail, e detalhes sobre os servidores 

que a conta usa para enviar e receber e-mails. 

Nota: As configurações de entrada e saída de sua conta dependem do tipo de serviço de e-

mail de sua conta. POP3, IMAP, ou Exchange. Você pode inserir os detalhes necessários 

manualmente, apesar de você normalmente ter que entrar em contato com seu provedor de 

serviços de e-mail para determinar as configurações corretas para a conta. 

Conectando 

GPRS/3G 

Seu telefone celular será configurado automaticamente para usar o serviço GPRS/3G (se 

disponível) do seu provedor de serviço sem fio quando você ligar seu telefone pela primeira 

vez. 

Verificando a Conexão de Rede 

Seu telefone celular irá ler automaticamente o ponto de acesso do cartão SIM. Por este 

motivo, não modifique os parâmetros do ponto de acesso, senão você pode não conseguir 

acessar as fontes de rede. 

Navegador 

Seu telefone celular vem com um navegador para acessar a Internet. Ele pode fornecer um 

entre dois tipos de navegador, o navegador padrão ou o navegador Obigo. Passos para 

navegar em cada tipo estão listados abaixo. 

Navegador Opera 

Abrindo uma Página na Web 

1. Aperte Menu > Browser (Menu > Navegador). 

Uma mensagem diz “Usar dados pode gerar custos adicionais.” Selecione Yes (Sim) 

para continuar ou No (Não) para cancelar.  

Os custos dependem do seu ISP. 
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2. Para abrir uma página na web, aperte Edit (Editar), digite o endereço da página na 

web no campo URL, e aperte Go (Ir). 

Conforme você digita o endereço, endereços de páginas na web que atendem ao 

critério aparecem na tela. Se você visualizar o endereço que quer, selecione-o e vá 

diretamente para aquela página na web. 

Configurando uma Página Principal 

1. Enquanto estiver no navegador, selecione Menu. 

2. Na caixa suspensa que aparecer, selecione Settings > Advanced > Homepage 

(Configurações > Avançadas > Página Principal).  

3. Digite o domínio que você gostaria de configurar como sua página principal. 

4. Aperte Done > Save (Pronto > Salvar)..  

Gerenciando Marcadores 

Você pode armazenar tantos marcadores quanto precisar no seu telefone celular. 

Adicionando um Marcador 

1. Enquanto estiver no navegador, selecione Menu. 

2. Na caixa suspensa que aparecer, selecione Bookmarks > Add (Marcadores > 

Adicionar). 

3. Digite um título que você gostaria de dar a esta página. 

4. Digite o endereço e aperte Add (Adicionar). 

Abrindo um Marcador 

1. Enquanto estiver no navegador, selecione Menu. 

2. Na caixa suspensa que aparecer, selecione Bookmarks (Marcadores). 

3. Encontre o marcador que você gostaria de ver e aperte Open (Abrir). 

Personalizando as Configurações do Navegador 

1. No navegador, selecione Menu. 

2. No menu na caixa suspensa, selecione Settings (Configurações). 

3. A partir daqui, diversas mudanças podem ser feitas, tal como qual configuração de 

zoom você quer usar. 

4. Mais opções podem ser encontradas em Advanced (Avançado).  

Gerenciando uma Página de Web 

Para navegar uma página da web, use as setas direcionais para movimentar seu cursor. 

Ao pairar sobre a área em que gostaria de aumentar o zoom ou o link que gostaria de clicar, 

aperte o botão central Select (Selecionar). Use o teclado para digitar qualquer endereço da 

web ou termos de busca. O botão Menu permite que você acesse a barra de endereços, 

marcadores, configurações e diversas outras ferramentas de navegação. 
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Navegador Obigo 

Serviço de internet 

Seu telefone celular vem com um navegador para acessar a internet. 

Nota: Para usar o navegador, você precisa ter um serviço de dados ativado. Os custos 

dependem do seu Provedor de Serviços. 

1. Aperte Menu > Internet service (Menu > Serviço de internet). 

A partir deste menu, você tem diversas opções listadas, permitindo acesso à internet 

através de marcadores pré-definidos ou digitando um endereço da web, salvar marcadores 

bem como armazenar páginas que podem ser vistas offline. 
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Página Principal 

1. Aperte Menu > Internet service > Homepage (Menu > Serviço de Internet > Página 

Principal). 

A página principal possui uma configuração Default e User Defined (Padrão e Definida 

pelo usuário), que pode ser modificado conforme sua vontade. 

2. Enquanto estiver em Internet service (Serviço de internet), selecione Settings > 

Homepage> User defined > (Type in the required web address) > Options > 

Done (Configurações . Página Principal > Definido pelo Usuário > (Digite o endereço 

de web desejado) > Opções > Pronto). 

Gerenciando uma Página de Web 

Para navegar uma página da web, use as setas direcionais para movimentar seu cursor. 

Quando estiver pairando sobre a área que você gostaria de clicar ou selecionar, aperte o 

botão central Select (Selecionar). Use o teclado para digitar qualquer endereço de web ou 

termos para buscar. O menu de opções lhe dará diversas ferramentas de navegação bem 

como salvará a página da web para uso futuro. 

Gerenciando Marcadores 

Você pode armazenar marcadores no seu telefone celular. 

Adicionando um Marcador 

1. Quando estiver em Serviço de Internet, selecione Bookmarks > Options > Add 

bookmark (Marcadores > Opções > Adicionar Marcador). 

2. Digite um título que você gostaria de dar à página da web em Options > Done 

(Opções > Pronto). 

3. Digite o endereço da web > Opções > Done (> Opções > Pronto). 

4. Aperte Done > (Pronto >) Selecione “Yes” (Sim) para “Save bookmark” (Salvar 

marcador).  

Procure ou digite a URL 

Procure o conteúdo da web digitando uma URL preferida ou palavras chave. 

Último endereço da web 

Volte para a última URL visitada 

Páginas recentes 

Para revisitar páginas no histórico de URL 

Páginas armazenadas 

Páginas de web que foram salvas para visualização offline 

Armazenando uma página de web para visualizar offline 

1. Visualizar a URL desejada 

2. Quando a página tiver concluído o carregamento, selecione Options (Opções). 
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3. Selecione Advanced options (Opções avançadas). 

4. Selecione Store Offline (Armazenar Offline). 

5. Digite um título que você gostaria de dar à página armazenada. 

6. Selecione Options > Done > (Opções > Pronto) Selecione “Yes” (Sim) para “Save” 

(Salvar). 

Configurações 

No menu Settings (Configurações) diversas mudanças podem ser feitas, tais como definir 

suas preferências, ou suas opções de navegador e restaurar as configurações do seu 

navegador, as preferências retornarão ao padrão. 

Bluetooth 

Seu telefone celular inclui conectividade Bluetooth, que permite que você crie uma conexão 

sem fio com outros dispositivos Bluetooth para que você possa compartilhar arquivos com 

outros, falar em viva voz com um fone Bluetooth, ou até transferir fotos no seu telefone para 

o seu PC. 

Se você estiver usando Bluetooth, lembre-se de ficar a 10 metros (33 pés) dos seus 

dispositivos Bluetooth. Esteja ciente que obstáculos como paredes ou outros equipamentos 

eletrônicos podem causar interferência em sua conexão Bluetooth. 

Ligando o Bluetooth  

1. Aperte Menu > Settings > Connectivity > Bluetooth (Menu > Configurações > 

Conectividade > Bluetooth). 

2. Aperte Select (Selecionar) para ligar o Bluetooth. 

O ícone Bluetooth aparece no topo da tela. 

3. Para definir a visibilidade como On (Ligado) e tornar seu telefone visível para outros 

dispositivos Bluetooth, aperte Select (Selecionar). 

As opções de Bluetooth permitem que você procure outros dispositivos Bluetooth, 

personalize o nome Bluetooth do seu telefone, e use os recursos avançados.  

Emparelhando e Conectando um Dispositivo Bluetooth 

Seu celular Bluetooth permite que você faça o seguinte: 

 Perfil Viva Voz (HFP): permite que você use um dispositivo viva voz Bluetooth. 

 Perfil Fone (HSP): permite que você use um fone mono Bluetooth. 

 Perfil Encaminhar Objeto (OPP): permite que você transfira arquivos através de 

Bluetooth. 

 Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP): permite que você use um fone 

estéreo Bluetooth. 

 Perfil de Controle Remoto A/V (AVRCP): permite que você controle remotamente o 

que toca no fone Bluetooth. 

Antes de usar Bluetooth, você precisa emparelhar seu telefone celular com outro dispositivo 

Bluetooth como segue: 

1. Certifique que a função Bluetooth no seu telefone celular está ativada. 

2. Vá para Menu > Settings > Connectivity > Search audio device (Menu > 
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Configurações > Conectividade > Procurar dispositivos de áudio). Seu telefone 

celular irá então procurar dispositivos Bluetooth que estejam dentro do alcance. 

3. Selecione o dispositivo que você quer emparelhar com o seu telefone celular. 

4. Digite a senha de emparelhamento para completar a conexão. 

Nota: Depois que o emparelhamento estiver concluído, uma nova conexão com aquele 

dispositivo não exigirá senha. 

Enviando Arquivos via Bluetooth 

Com Bluetooth, você pode compartilhar fotos, vídeos ou arquivos de música com a sua 

família e com amigos. Para enviar arquivos por Bluetooth: 

1. Aperte Menu > File Manager > Options > Open (Menu > Gerenciador de Arquivos 

> Opções > Abrir). 

2. Selecione uma pasta (por exemplo, Fotos), e aperte Options > Open (Opções > 

Abrir). 

3. Selecione uma foto para enviar e aperte Options > Send > Via Bluetooth (Opções 

> Enviar > Por Bluetooth).  

4. Selecione um dispositivo emparelhado. 

Desconectando ou Desemparelhando um Dispositivo 

Bluetooth 

1. Aperte Menu > Settings > Connectivity > Bluetooth > My device (Menu > 

Configurações > Conectividade > Bluetooth > Meu dispositivo). 

2. Role até a conexão ativa. 

3. Selecione Option > Disconnect (Opção > Desconectar). 

Multimídia 

Além de ser um dispositivo de comunicação e assistente pessoal, seu telefone celular 

também lhe oferece um mundo de possibilidades de entretenimento. Você pode tirar fotos, 

criar clipes de vídeo e áudio, e baixar e ouvir música. 

Tirando Fotos e Gravando Vídeos 

A câmera é uma combinação de câmera e gravador de vídeo que você pode usar para tirar 

e compartilhar fotos e vídeos. 

Tirando Fotos 

1. Aperte Menu > Camera (Menu > Câmera). 

2. Componha a sua foto dentro da tela de captura de foto. 

3. Aperte a tecla central Select (Selecionar) para tirar a foto. 

4. Aperte a seta direita de retornar para fechar a câmera. 

5. A tecla End/Power down (Encerrar/Desligar) sairá do aplicativo da câmera. 
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Visualizando Suas Fotos 

1. Aperte Menu > Multimedia > Image viewer (Menu > Multimídia > Visualizador de 

Imagens). 

Suas fotos aparecem como miniaturas. 

2. Selecione uma foto e aperte Options (Opções) para selecionar diversas tarefas, 

incluindo visualizar, enviar e excluir fotos. 

Gravando um Vídeo 

1. Aperte Menu > Camera (Menu > Câmera). 

2. Aperte no botão direcional para mudar para gravador de vídeo.  

3. Prepare seu vídeo dentro da tela de captura. 

4. Aperte o botão central Select (Selecionar) para começar a gravação. 

5. Para terminar a gravação, aperte o botão parar. 

6. O vídeo será salvo automaticamente nos seus arquivos de mídia. 

Visualizando Seus Vídeos 

1. Para visualizar seu vídeo imediatamente depois da gravação, selecione o botão de 

menu no lado esquerdo da tela.  

2. Role para baixo para selecionar Play (Reproduzir). 

3. Alternativamente, vá para Menu > File Manager > Videos (Menu > Gerenciador de 

Arquivos > Vídeos). 

Ouvindo Música 

Você pode transferir arquivos de música do seu PC para seu cartão microSD para que você 

possa ouvir música no seu telefone celular. 

Copiando Música para o Cartão Micro SD 

1. Coloque seu cartão microSD. 

2. Conecte o telefone ao seu computador com um cabo USB. 

3. No seu computador, navegue até a unidade USB e abra a unidade. 

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

5. Copie a música do seu computador para a pasta que você criou. 

6. Depois de copiar a música, ejete a unidade conforme exigido pelo sistema 

operacional do seu computador para remover com segurança o seu telefone celular. 

7. Desconecte o telefone celular do computador. 

Reproduzindo Música 

1. Vá para Menu > Multimedia > Media player > My playlists (Menu > Multimídia > 

Reprodutor de Mídia > Minhas listas). 

2. Selecione a música que você gostaria de ouvir e aperte a tecla central Select 

(Selecionar). 
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Dica: Quando estiver ouvindo música, aperte Back (Voltar) para usar outro aplicativo. Sua 

música continua tocando. Para retornar aos controles de música.  

Adicionando música na Lista de Músicas 

1. Vá para Menu > Multimedia > Media Player > My Playlists (Menu > Multimídia > 

Reprodutor de Mídia > Minhas Listas). 

2. Aperte Options (Opções), selecione New (Novo). 

3. Digite o nome preferido para a nova lista de música, aperte Options > Done 

(Opções > Pronto). 

4. Aperte Add (Adicionar), selecione seu dispositivo de armazenamento e siga o 

caminho do diretório para localizar seus arquivos de vídeo. 

5. Aperte OK para adicionar música na lista. 

 

Ouvindo Rádio FM 

Rádio FM permite que você ouça estações de Rádio FM em seu telefone celular. Como 

Rádio FM use o fone estéreo com fios fornecido como antena, conecte primeiramente o 

fone na entrada de áudio do seu telefone antes de abrir o aplicativo. 

Reproduzindo o Rádio FM 

1. Certifique-se de que os fones estão conectados na entrada de áudio. 

2. Aperte Menu > Multimedia > FM radio (Menu > Multimídia > Rádio FM). 

3. O Rádio FM procura automaticamente canais FM disponíveis, os salva como pré-

selecionados e reproduz o primeiro canal FM encontrado. 

4. Para controlar o volume, aperte as teclas Volume Up e Volume Down (Aumentar 

Volume e Abaixar Volume) na lateral do telefone. 

5. Para sintonizar o rádio, aperte as teclas de rolagem Esquerda e Direita. 

6. Para ligar e desligar o rádio, aperte as teclas de rolagem para Cima e para Baixo. 

Gravando o Rádio FM 

1. Para gravar o rádio, aperte Options > Record (Opções > Gravar). 

O rádio começa a gravar. 

2. Aperte Pause, Continue, ou Stop (Pausar, Continuar ou Parar). 

3. Quando a gravação parar, você será solicitado a salvar, apertando a tecla central 

Select (selecionar). 

4. Sessões gravadas podem ser encontradas sob Menu > Multimedia > Sound 

Recorder (Menu > Multimídia > Gravador de Sons).  

Diversão e Jogos 

Opções: 

 Java 
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 Mapas Google 

 Configurações Java 

Usando Mapas 

Mapas permite que você encontre sua localização atual, visualize condições 

de tráfego em tempo real (dependendo da disponibilidade em sua localidade), 

e receba direções detalhadas para diversos destinos por satélite, tráfego ou 

outro tipo de mapa. 

Ativando a Localidade 

Antes de abrir Mapas para encontrar sua localização ou procurar locais de 

interesse, você deve ativar o receptor “fonte de localização”.  

Vá para Menu > Settings > GPS Settings > Turn Receiver on > Yes (Menu > 

Configurações > Configurações de GPS > Ligar Receptor > Sim) para confirmação. 

Abrindo Mapas 

Mapas deve ser baixado do navegador antes que você possa acessar o aplicativo. 

1. Vá para Fun & Games > Google Maps (Diversão e Jogos > Mapas Google). 

2. Você será redirecionado para o navegador e precisará baixar o aplicativo. 

3. Confirme Yes (Sim). 

4. Depois de baixar Mapas, o aplicativo pode ser acessado em Fun & Games 

(Diversão e Jogos) 

Procurando por Locais de Interesse 

1. Enquanto estiver visualizando um mapa, aperte Menu >  Search Map  (Menu > 

Procurar Mapa). 

2. Digite o local que você quer procurar, então aperte o botão central Select 

(Selecionar) e confirme a sua seleção.  

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

3. Os resultados d sua busca serão então exibidos. Aperte o botão central Select (Selecionar) para 

exibir informações sobre seus resultados. 

Obtendo Direções 

1. Enquanto estiver visualizando um mapa, sem um destino selecionado, aperte Menu 

> Get Directions (Menu > Obter Direções). 

2. Digite o ponto de partida na primeira caixa de texto, e depois digite seu destino na 

segunda caixa de texto.  

3. Selecione a guia para direções por carro, transporte público ou a pé. 

4. Selecione Show directions (Exibir direções). 

5. Uma lista aparecerá com as instruções sobre como chegar ao seu destino. 

Nota: Para visualizar um passo a passo no mapa, destaque o passo desejado e selecione 
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com a tecla central Select (Selecionar). 

6. Quando terminar a visualização ou as direções, aperte Back (Voltar) para voltar ao 

mapa. 

7. Clear Map (Apagar Mapa) para reinicializar o mapa. 



33 

Usando Outros Aplicativos 

Usando o Calendário 

Use o calendário para criar e gerenciar eventos, reuniões e compromissos. 

Criando um Evento de Calendário 

1. Aperte Menu > Organizer > Calendar (Menu > Organizador > Calendário). 

2. Use as teclas de rolagem para selecionar uma data. 

3. Aperte Options > Add event (Opções > Adicionar Evento). 

4. Digite os detalhes do evento, tais como tipo de evento (como um lembrete ou uma 

reunião), horário de início e término, assunto, frequência, local e qualquer detalhe. 

5. Aperte OK e depois Yes (Sim) para confirmar. 

Configurando o Alarme 

Você pode configurar um novo alarme ou modificar um alarme existente. 

1. Aperte Menu > Organizer > Alarm (Menu > Organizador > Alarme). 

2. Use as teclas de rolagem para selecionar um horário e aperte Edit (Editar). 

3. Use as teclas de rolagem esquerda/direita para Ligar o alarme. 

4. Digite a hora do alarme em formato de 4 dígitos. Para alternar entre AM e PM, aperte 

a tecla Select (Selecionar) enquanto o horário estiver destacado. 

5. Use as teclas de rolagem para configurar os detalhes de alarme, tais como 

frequência, tom do alarme, minutos de soneca, e tipo de alerta. 

6. Aperte Done (Pronto) e depois Yes (Sim) para salvar. O horário aparece na lista de 

horários de alarmes. Um ícone de alarme aparece no topo da tela. 

Usando a Calculadora 

Use a calculadora para resolver problemas matemáticos simples ou use seus operadores mais 

avançados para resolver equações mais complexas. 

1. Aperte Menu > Organizer > Calculator (Menu > Organizador > Calculadora). 

2. Use as teclas de rolagem para somar, subtrair, multiplicar ou dividir. Por exemplo: 

 Use o teclado para digitar “100“. 

 Role para selecionar o sinal de multiplicar (X). 

 Digite “5”. 

 Aperte OK. 

A resposta “= 500” aparece. 
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Usando File Manager (Gerenciador de Arquivos) 

File Manager (Gerenciador de Arquivos) permite que você organize, edite, e exclua arquivos e 

pastas. 

Criando uma Pasta 

1. Aperte Menu > File Manager (Menu > Gerenciador de Arquivos). 

O telefone exibe o espaço total e espaço disponível. 

2. Aperte Options > Open (Opções > Abrir). 

O telefone exibe uma lista de pastas, tais como My Music (Minhas Músicas) e Photos 

(Fotos). 

3. Aperte Options > New folder (Opções > Nova Pasta). 

4. Use o teclado para digitar o nome da nova pasta e aperte Select (Selecionar). 

A nova pasta aparece na lista de pastas. 

Movimentando ou Copiando Arquivos 

1. Aperte Menu > File Manager (Menu > Gerenciador de Arquivos). 

2. Aperte Options > Open (Opções > Abrir). 

3. Na lista de pastas, abra a pasta que contém um arquivo que você deseja copiar. 

4. Aperte Options > Copy > Select (Opções > Copiar > Selecionar).  

“Copy to” (Copiar para) aparece no topo da tela. 

5. Aperte Options > Open > [destination folder] >Select (Opções > Abrir > [pasta de 

destino] > Selecionar). 

O arquivo é copiado para a pasta de destino. 

6. Abra a pasta de destino para se certificar de que o arquivo foi copiado. 

Excluindo Arquivos 

1. Aperte Menu > File Manager (Menu > Gerenciador de Arquivos). 

2. Aperte Options > Open (Opções > Abrir). 

O telefone exibe uma lista de pastas, tais como My Music (Minhas Músicas) e Photos 

(Fotos). 

3. Abra a pasta que contém o arquivo que você quer excluir. 

4. Aperte Options > Delete (Opções > Excluir). 

5. Aperte Yes (Sim) para confirmar. 

O arquivo foi excluído. 
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Gerenciando Seu Telefone Celular 
Use Menu > Settings (Menu > Configurações) para configurar seu telefone. As configurações 

incluem opções para telefone, GPS, segurança, conectividade, efeitos sonoros e restaurar 

configurações de fábrica. 

Configurando Data e Hora 

Quando você inicia o telefone pela primeira vez, você será perguntado se quer que a data e 

hora sejam atualizadas automaticamente usando os dados fornecidos pela rede. 

Nota: Quando a hora fornecida pela rede é usada automaticamente, você não pode configurar 

a data, hora e fuso horário.  

1. Aperte Menu > Settings > Phone settings > Time and date > Set time/date (Menu > 

Configurações > Configurações do Telefone > Hora e Data > Configurar hora/data). 

2. Digite a hora em formato HH:MM (hora:minutos). Aperte Select (Selecionar) para 

alternar entre AM e PM. 

3. Digite a data em formato DD.MM.AAAA (data.mês.ano). 

4. Use as teclas de rolagem para ativar ou desativar horário de verão. 

5. Aperte OK. 

O menu Time and Date (Hora e data) também permite que você digite a sua cidade, 

modifique o formato de hora e data, e as atualize com o seu fuso horário. 

Se você quer que o telefone atualize automaticamente a hora, aperte Phone settings > 

Auto update time (Configurações do telefone > atualizar hora automaticamente) e use as 

teclas de rolagem para ligar e desligar. 

Configurando a Tela 

Ajustando o Brilho da Tela e Exibição da Hora 

1. Aperte Menu > Settings > Phone settings > Misc. settings > LCD backlight (Menu > 

Configurações > Configurações do Telefone > Config. diversas > Retroiluminação 

LCD). 

2. Use as teclas de rolagem para ajustar o brilho para mais claro ou mais escuro. 

3. Use as teclas de rolagem para ajustar o tempo em segundos antes de a tela desligar 

quando estiver sem uso. 

4. Aperte OK. 

Configurando o Tom de Toque do Telefone 

Para ajustar o volume e tom de toque do telefone, aperte Menu > User Profiles (Menu > 

Perfil de Usuário). 

Alternativamente, aperte a tecla Select (Selecionar) na tela principal. 

O menu de Perfil do usuário permite que você ajuste ou personalize as configurações gerais 

do telefone, crie e ative seu próprio estilo de configurações e ajuste o volume para 

silencioso, reunião ou uso ao ar livre. 
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Ligando o Modo Silencioso 

1. Na tela principal, aperte Select (Selecionar). 

2. Em User Profile (Perfil do Usuário), aperte Silent > Options > Activate (Silencioso > 

Opções > Ativar).   

O telefone permanece em modo Silencioso até você selecionar e ativar outra 

configuração. 

Personalizando os Tipos e Volume do Tom de Toque 

Em User Profiles (Perfil do Usuário), você pode personalizar as configurações como tipo de 

alerta (toque/vibrar), tipo de toque, tom de toque para chamada recebida, volume do tom de 

toque, volume de mensagem, volume do tom de teclas, e tons de ligar e desligar o telefone.  

Conforme você rola pelas configurações, use as teclas de rolagem esquerda/direita para 

aumentar/diminuir o volume para cada configuração. 

Por exemplo, em User profiles > General > Options > Customize (Perfil do Usuário > 

Geral > Opções > Personalizar), selecione Ringtone volume (Volume do tom de toque) e 

aperte as teclas de rolagem esquerda/direita para diminuir/aumentar o volume.  Aperte 

Options (Opções) para Change (Alterar) ou Save (Salvar). 

Configurando os Serviços do Telefone 

1. Aperte Menu > Services (Menu > Serviços). 

Configurando a Rede Padrão 

1. Na tela Settings (Configurações), selecione Network Settings (Configurações de 

Rede). 

2. Aqui você pode alterar a sua Seleção de Rede e Seleção de Serviço, visualizar suas 

Informações de Rede, e alterar as configurações de Conexão GPRS. 

Nota: Verifique a disponibilidade do serviço e os planos de dados junto ao seu provedor de 

serviços de rede. 

Formas de Liberar Memória do Seu Telefone Celular 

 Passe arquivos e anexos de e-mail para o cartão microSD. 

 No Navegador, apague todos os arquivos temporários de internet e informações do 

histórico do Navegador. 

 Desinstale programas baixados que você não usa mais (por exemplo, Google Maps). 

 Reinicialize seu telefone celular. 

Reinicializando Seu Telefone Celular 

Restaurando Dados de Fábrica 

Se você restaurar seu telefone com a configuração que foi feita na fábrica, todos os seus 

dados pessoais da memória interna do telefone, incluindo informações sobre a sua Conta 

Google, qualquer outra conta, suas configurações de sistema e aplicativo, e qualquer 

aplicativo baixado serão apagadas. A reinicialização do telefone não apagará nenhuma 

atualização de software do sistema que você baixou ou qualquer arquivo no seu cartão 

microSD, como música e fotos. 
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1. Aperte Menu > Settings > Restore factory settings (Menu > Configurações > 

Restaurar configurações de fábrica). 

2. Você precisará “digitar a senha do telefone”. A senha padrão de fábrica é 1122. Se 

você tiver alterado a senha padrão, digite a sua senha escolhida. 

3. Aperte OK. Uma mensagem aparecerá dizendo, “Restore settings and restart the 

phone?” (“Restaurar configurações e reiniciar o telefone?”). Aperte Yes (Sim) para 

continuar ou No (Não) para cancelar. 
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Especificações  

 

Item Especificações* 

Sistema 

Operacional 
Proprietário 

Processador MTK 6276W 

Memória 
128MB/64MB 

Suporte de cartão Micro SD até 32G 

Rede 
2G GSM/GPRS/EDGE 

3G WCDMA (Taxa máxima de dados: 384 kbps) 

Banda *** 

GSM/GPRS/EDGE Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz 

Versão EU: 

WCDMA Dual-Band 900/2100MHz (Europa/África) 

Versão EUA: 

WCDMA Tri-Band 850/AWS (1700/2100)/1900 (EUA, Canadá, 

América Latina) 

Por favor verifique com seu revendedor para verificar a versão 

que você comprou. 

Visor 2.2” QVGA 240 X 320 TFT 

Câmera 
3 MP 

Reprodução e Captura de Vídeo 

Conectividade 

Bluetooth V2.0 +EDR/A2DP 

Entrada de fone 3,5mm 

Micro USB2.0 

Bateria 

1150mAh (removível) 

Tempo para falar de até 10 horas 

Em espera até 23 dias 

Outros Bluetooth, GPS 

Extras Rádio FM 
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* Projeto e especificações sujeitas a mudanças sem aviso prévio. 

Alto-falante viva voz alto 

Dimensões 123 x 56 x 17,5mm 

Peso 136 g 

Certificado 

MIL SPEC 

810G e IP67 

Resistente a impacto de até 1,8m 

A prova de água até 1m por 30 min. (a tampa da bateria deve 

estar bem colocada e todas as entradas firmemente 

vedadas). 

Operacional entre -25°C (-13 F) a 55°C (131 F) 

Resistente à poeira 
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Apêndice 

Advertências e Precauções 

Esta seção contém informações importantes relativas às instruções operacionais do seu 

dispositivo. Também contém informações sobre como usar o dispositivo com segurança. Leia 

estas informações cuidadosamente antes de usar seu dispositivo. 

Capa a Prova de Água 

As tampas das entradas USB e Fone de Ouvido devem ser inseridas firmemente, e a tampa 

traseira inserida corretamente e travada para assegurar que o dispositivo obtenha este nível de 

proteção. 

Dispositivo Eletrônico 

Desligue seu dispositivo se o uso deste for proibido. Não use o dispositivo quando o uso do 

dispositivo causar perigo ou interferência com dispositivos eletrônicos. 

Dispositivos Médicos 

Siga as regras e os regulamentos determinados por hospitais e centros de saúde.  Não use seu 

dispositivo quando o uso deste for proibido. 

Fabricantes de marca-passo recomendam que uma distância mínima de 15 cm seja mantida entre 

um dispositivo e um marca-passo para prevenir contra possível interferência com o marca -passo.  Se 

você estiver usando um marca-passo, use o dispositivo no lado oposto do marca-passo e não 

transporte o dispositivo no seu bolso da frente. 

 

Atmosfera Potencialmente Explosiva 

Desligue seu dispositivo em qualquer área com atmosfera potencialmente explosiva, e siga todas as 

placas e instruções. Áreas que podem ter atmosferas potencialmente explosivas incluem as áreas 

onde você normalmente seria avisado sobre desligar o motor do seu veículo. Causar faíscas em tais 

áreas poderia causar uma explosão ou um incêndio, resultando em ferimentos ou até mortes. Não 

ligue seu dispositivo em locais de abastecimento, como em postos de combustível. Cumpra com as 

restrições para o uso de equipamento de rádio em áreas de depósitos, armazenamento e distribuição 

de combustível e plantas químicas. Além disso, cumpra com as restrições em áreas onde estiverem 

ocorrendo operações de explosões. Antes de usar o dispositivo, tenha cuidado com áreas que 

tenham atmosferas potencialmente explosivas que geralmente, mas nem sempre, estão claramente 

marcadas. Tais locais incluem áreas abaixo do convés de embarcações, instalações de transferência 

ou armazenamento de químicos, e áreas onde o ar contém químicos ou partículas como grãos, 

poeira ou pó metálico.  Pergunte aos fabricantes de veículos usando gás liquefeito de petróleo (tais 

como propano ou butano) se este dispositivo pode ser usado com segurança perto destes. 

Segurança de Tráfego 

Observe as leis e os regulamentos locais ao usar este dispositivo. Além disso, se estiver 

usando o dispositivo enquanto dirige, cumpra com as seguintes diretrizes. 

Concentre em dirigir. Sua primeira responsabilidade é dirigir com segurança. 

Não fale no dispositivo enquanto estiver dirigindo. Use acessórios de viva voz. 
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Quando você precisar fazer ou atender uma chamada, estacione o veículo no acostamento 

antes de usar seu dispositivo. 

Sinais de RF podem afetar sistemas eletrônicos de veículos motorizados. Para maiores 

informações, consulte o fabricante do veículo. 

Num veículo motorizado, não coloque o dispositivo sobre o air bag ou na área de atuação do air 

bag. 

Senão, o dispositivo pode lhe ferir devido à força gerada quando o air bag infla. 

Não use seu dispositivo quando estiver voando em uma aeronave. Desligue seu dispositivo 

antes de embarcar em uma aeronave. Usar dispositivos sem fio numa aeronave pode causar 

perigo à operação da aeronave e perturbar a rede de telefonia sem fio. Também pode ser 

considerado ilegal. 

Ambiente Operacional 

Não use ou carregue o dispositivo em locais empoeirados, úmidos e sujos, ou locais com 

campos magnéticos. 

Caso contrário, isto pode resultar em mau funcionamento do circuito. 

O dispositivo está em conformidade com as especificações RF quando o dispositivo é usado 

perto do seu ouvido ou a uma distância de 1,5 cm do seu corpo. Certifique que os acessórios 

do dispositivo tais como a capa e o suporte do dispositivo não sejam compostos por 

componentes metálicos. Mantenha seu dispositivo a 1,5 cm do seu corpo para atender a 

exigência mencionada anteriormente. 

Em dias de tempestade com trovões, não use seu dispositivo enquanto estiver sendo 

carregado, para prevenir contra o perigo causado por raios. 

Quando estiver numa chamada, não toque na antena. Tocar na antena afeta a qualidade da 

chamada e resulta em aumento no consumo de energia. Como resultado, o tempo de conversa 

e o tempo em espera serão reduzidos. 

Ao usar o dispositivo, observe as leis e os regulamentos locais, e respeite a privacidade e os 

direitos legais dos outros. 

Mantenha a temperatura ambiente entre 0°C e 40°C enquanto o dispositivo está sendo carregado. 

Mantenha a temperatura ambiental entre -10°C a 55°C para usar o dispositivo energizado por 

bateria. 

Segurança de Crianças 

Cumpra com todas as precauções com relação à segurança das crianças. Deixar uma criança 

brincar com seu dispositivo ou seus acessórios, que pode incluir peças que podem ser 

removidas do dispositivo, pode ser perigoso, pois pode ser um perigo de sufocamento. 

Certifique que crianças pequenas fiquem afastadas do dispositivo e acessórios. 

Acessórios 

Selecione somente baterias, carregadores e acessórios aprovados para uso com este modelo 

pelo fabricante do dispositivo. O uso de qualquer outro tipo de bateria, carregador ou acessório 

pode invalidar qualquer garantia do dispositivo, pode estar em violação da regras ou leis locais, 

e pode ser perigoso. Por favor entre em contato com seu revendedor para informações sobre a 

disponibilidade na sua área de baterias, carregadores e acessórios aprovados. 

Bateria e Carregadores 
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Desconecte o carregador da tomada elétrica e o dispositivo quando não estiver em uso. 

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes antes de se desgastar. 

Quando o tempo em espera e o tempo de conversa forem menores do que o tempo normal, 

substitua a bateria. 

Use a fonte de alimentação CA definida nas especificações do carregador. Uma tensão 

incorreta pode causar um incêndio ou mau funcionamento do carregador. 

Não conecte dois pólos da bateria com condutores, tal como materiais metálicos, chaves ou 

jóias.  Caso contrário, a bateria pode entrar em curto circuito e pode causar ferimentos e 

queimaduras no seu corpo. 

Se vazar eletrólito da bateria, certifique que o eletrólito não encoste na sua pele e olhos. 

Quando eletrólito encosta na pele ou borrifa nos seus olhos, lave os olhos com água limpa 

imediatamente e consulte um médico. 

Se houver um caso de deformação da bateria, mudança na cor ou aquecimento anormal 

enquanto estiver carregando ou armazenando a bateria, remova a bateria imediatamente e 

pare de usar a bateria. Caso contrário, pode causar vazamentos da bateria, sobreaquecimento, 

explosão ou fogo. 

Se o cabo de energia for danificado (por exemplo, o cabo estiver exposto ou partido), ou a 

tomada soltar, pare de usar o cabo imediatamente. Caso contrário, pode causar um choque 

elétrico, um curto circuito do carregador, ou incêndio. 

Não descarte baterias no fogo, pois podem explodir. As baterias também podem explodir se 

danificados. 

Não modifique ou remanufature, tente inserir objetos na bateria, submergir ou expor à água ou 

outros líquidos, exponha ao fogo, explosão ou outro perigo. 

Evite quedas do dispositivo ou da bateria. Se o dispositivo ou a bateria cair, especialmente 

sobre uma superfície dura, e o usuário suspeitar danos, leve para um centro de atendimento 

qualificado para inspeção. Uso impróprio da bateria pode resultar em incêndio, explosão ou 

outro perigo. 

Descarte prontamente baterias usadas em conformidade com os regulamentos locais. 

O dispositivo só deve ser conectado a produtos contendo o logotipo USB-IF ou que cumpriram 

com o programa de conformidade USB-IF. 

CUIDADO - RISCO DE EXPLOSÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UM TIPO 

INCORRETO. DESCARTE AS BATERIAS USADAS EM CONFORMIDADE COM AS 

INSTRUÇÕES. 

 

Limpeza e Manutenção 

A bateria e o carregador não são resistentes à água. Mantenha-os secos. Proteja o dispositivo, 

a bateria e o carregador da água ou vapor. Não toque no carregador com as mãos molhadas. 

Caso contrário, isto pode causar um curto-circuito, um mau funcionamento do dispositivo, e 

choque elétrico no usuário. 

Não coloque seu dispositivo, bateria e carregador em locais onde possam ser danificados por 

impactos. Caso contrário, isto pode causar vazamento da bateria, mau funcionamento do 

dispositivo, sobreaquecimento, fogo ou explosão. 

Não coloque mídia magnética de armazenamento tais como cartões magnéticos ou disquetes 
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perto do dispositivo. 

A radiação do dispositivo pode apagar as informações armazenadas nelas. 

Não deixe o seu dispositivo, bateria e carregador num local com temperatura extremamente 

alta ou baixa. Caso contrário, eles podem não funcionar corretamente e podem causar um 

incêndio ou explosão. Quando a temperatura estiver abaixo de 0°C, o desempenho da bateria é 

afetado. 

Não coloque objetos metálicos afiados, tais como alfinetes perto do fone de ouvido. O fone de 

ouvido pode atrair estes objetos e lhe ferir quando estiver usando o dispositivo. 

Antes de limpar ou realizar manutenção no dispositivo, desligue o dispositivo e desconecte-o do 

carregador. 

Não use nenhum detergente químico, pó, ou outros agentes químicos (tais como álcool e 

benzeno) para limpar o dispositivo e o carregador. Caso contrário, partes do dispositivo podem 

ser danificados ou um incêndio pode ser causado. Você pode limpar o dispositivo e o 

carregador com um pano úmido macio e anti-estático. 

Não desmonte o dispositivo ou os acessórios. Caso contrário, a garantia do dispositivo e 

acessórios será invalidada e o fabricante não terá responsabilidade por pagar pelos danos. 

Se a tela do dispositivo quebrar devido a choque com objetos duros, não toque nem tente 

remover a peça quebrada. Neste caso, pare de usar o dispositivo imediatamente, e então entre 

em contato com um centro de atendimento autorizado. 

Chamada de Emergência 

Você pode usar seu dispositivo para chamadas de emergência na área de serviço. A conexão, contudo, não pode 

ser garantida em todas as condições. Você não deve depender somente do dispositivo para comunicações 

essenciais. 

 

Declaração FCC 

Este telefone celular cumpre com a parte 15 das Regras FCC. A operação está sujeita às 

seguintes duas condições: (1) Este dispositivo não pode causar interferência danosa, e (2) este 

dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa 

causar operação indesejada. 

Este telefone celular foi testado e encontrado em conformidade com os limites para um 

dispositivo digital Classe B, nos termos da Parte 15 das Regras FCC. Estes limites foram 

projetados para fornecer proteção razoável contra interferência danosa numa instalação 

residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de rádio frequência e, se não 

instalado e usado em conformidade com as instruções, pode causar interferência danosa em 

comunicações de rádio. Contudo, não existe garantia que interferência não ocorrerá numa 

instalação em particular. Se este equipamento causar interferência danosa na recepção de 

rádio ou telefone, que possa ser determinada ao ligar e desligar o equipamento, o usuário é 

encorajado a tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas: 

 Reoriente ou mude a antena receptora. 

 Aumente a separação entre o equipamento e o receptor. 

 Conecte o equipamento numa tomada em circuito diferente daquele onde o receptor 

está conectado. 

 Consulte o revendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda. 
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Advertência FCC: Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte 

responsável pelo cumprimento pode anular a autoridade do usuário para operar o equipamento. 

A(s) antena(s) usadas para este transmissor não devem ser localizadas junto a ou operadas 

em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor. 
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Informação de Exposição RF (SAR) 

Este dispositivo atende as exigências do governo para exposição à ondas de rádio. 

Este dispositivo foi projetado e fabricado para não exceder os limites de emissões para 

exposição a energia de rádio frequência estabelecidos pela Comissão Federal de 

Comunicações nos EUA. Governo 

O padrão de exposição para dispositivo sem fio emprega uma unidade de medida conhecida 

como Taxa de Absorção Específica ou SAR (em Inglês). O limite SAR estabelecido pela FCC é 

1,6W/kg. *Testes para SAR são realizados usando posições operacionais padrão aceitas pela 

FCC com este dispositivo transmitindo no seu nível de potência certificado mais alto em todas 

as bandas de frequência testadas.  Apesar de SAR ser determinado no nível de potência 

certificado mais alto, o nível SAR real do dispositivo quando está operando pode ser bem 

abaixo do valor máximo. Isto é devido ao dispositivo ser projetado para operar em múltiplos 

níveis de potência para usar apenas a potência exigida para alcançar a rede.  Em geral, quanto 

mais perto você estiver de uma antena de estação base sem fio, menor a potência de saída. 

O valor SAR mais alto para o modelo do dispositivo conforme reportado a FCC quando testado 

para uso no ouvido é 1,13 W/kg e quando usado no corpo, conforme descrito neste guia do 

usuário, é 0,87 W/kg (As medições quando usado no corpo são diferentes entre modelos  de 

dispositivo, dependendo dos acessórios disponíveis e exigências da FCC.) 

Para operação no corpo, este dispositivo foi testado e atende às diretrizes da FCC para exposição 

a RF para uso com um acessório que não contenha metal e posiciona o aparelho manual a no 

mínimo 1,5 cm do corpo. O uso de outros acessórios pode não assegurar conformidade com as 

diretrizes da FCC para exposição a RF. Se você não usar um acessório no corpo e não estiver 

segurando o dispositivo ao ouvido, posicione o aparelho a no mínimo 1,5 cm do corpo quando o 

dispositivo estiver ligado. 

Os maiores valores reportados para SAR sob os regulamentos da FCC para o telefone estão 

listados abaixo: SAR da Cabeça: 1,13 W/kg 

SAR do Corpo: 0,87 W/kg 

Apesar de poder haver diferenças entre os níveis SAR de diversos dispositivos e em diversas 

posições, elas todas atendem à exigência do governo. 

A FCC outorgou uma Autorização de Equipamento para este modelo de dispositivo com todos 

os níveis SAR reportados avaliados como estando em conformidade com as diretrizes da FCC 

para exposição a RF. Informação SAR sobre este modelo de dispositivo está arquivada na FCC 

e pode ser encontrada sob a seção Exibir Outorgação de www.fcc.gov/oet/ea/fccid depois de 

procurar na ID FCC: ZL5B100 

Para reduzir o nível de exposição à radiação, por favor faça o seguinte: (i) use o telefone celular em condições de boa 

recepção, 

(ii) use um kit viva voz, 

(ii) para mulheres grávidas, por favor mantenha o telefone celular longe da barriga, (iv) use um 

telefone celular longe das partes genitais. 

  

http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid
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Guia do Usuário do Telefone Cat para Compatibilidade 

de Auxílio a Audição (HAC) 

O telefone Cat® B100 (versão EUA) é compatível com auxílio a audição sob as exigências da 

FCC para compatibilidade com auxílio a audição (HAC).  Classificação HAC do B100: M3/ T3 

As regras de compatibilidade da FCC para compatibilidade com auxílio a audição exigem que 

certos telefones sejam testados e classificados sob os padrões de compatibilidade com auxílio 

a audição C63.19 da American National Standard Institute (ANSI). O padrão ANSI para 

compatibilidade com auxílio a audição contém dois tipos de classificação: 

 M: Para interferência reduzida de rádio-frequência para permitir acoplamento acústico 

com auxílios a audição que não operam em modo telecoil. 

 T: Para acoplamento indutivo com auxílios a navegação operando em modo telecoil. 

Estas classificações são dadas numa escala de um a quatro, onde quatro é a mais compatível. 

Um telefone é considerado compatível com auxílio a audição sob as exigências FCC se for 

classificada M3 ou M4 para acoplamento acústico e T3 ou T4 para acoplamento indutivo. 

As classificações de compatibilidade de auxílio a audição não são uma garantia que um auxílio 

a audição específico funcione bem com um telefone específico. Alguns auxílios a audição 

podem funcionar bem com telefones que não atendem as exigências FCC para 

Compatibilidade com Auxílio a Audição. Para assegurar que um auxílio a audição específico 

funcione bem com um telefone específico, use os juntos antes de comprar. 

Prevenção Contra Perda de Audição 

Exigência de declaração de advertência sob EN 60950-1:A12. 

Para prevenir contra possíveis danos à audição, não ouça em volume alto por longos períodos. 

Usar um fone de ouvido em volume alto pode danificar a sua audição. Para reduzir o risco 

de danos à audição, abaixe o volume do fone de ouvido até um nível seguro e confortável. 

 

 

 

Nota:  Para a França, auscultadores/fones de ouvido para este dispositivo estão em conformidade 

com a exigência de nível de pressão de som estabelecida pela EN 50332-1: 2000 e/ou EN50332-2: 

padrão 2003 conforme exigido pelo Artigo Francês L.5232-1. 

 

Ruídos de fundo, bem como a exposição continuada a altos níveis de volume pode fazer os 

sons parecerem mais silenciosos do que realmente são. Ligue o áudio e verifique o volume 

antes de colocar qualquer coisa no seu ouvido. 

Para o dispositivo que testa em conformidade com EN60950-1:2006, é obrigatório realizar testes de 

áudio para EN50332. 

Este dispositivo foi testado para cumprir com a exigência de Nível de Pressão de Som 

estabelecida nos padrões aplicáveis EN 50332-1 e/ou EN 50332-2. Perda permanente da 

audição pode ocorrer se fones de ouvido ou auscultadores forem usados em volume alto por 

períodos prolongados. 
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Declaração de Conformidade 

Em conformidade com as exigências essenciais do Artigo 3 da Diretriz R&TTE 1999/EC, se 

usada para seu uso pretendido e que os seguintes padrões foram aplicados: 

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

Padrão(ões) Aplicado(s): 

 EN 50566: 2013 

 EN 50360: 2001 / A1: 2012 

 EN 62209-1: 2006 / -2: 2010 

 EN 62479:2010 

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

Padrão(ões) Aplicado(s): 

 EN 60950-1:2006 / A11:2009+A1:2010+A12:2011 

 EN 50332-1:2000 / -2: 2003 

3. Compatibilidade Eletromagnética (Artigo 3.1(b) da Diretriz R&TTE) 

Padrão(ões) Aplicado(s): 

 EN 301 489-1 V1.9.2/-3 V1.4.1/-7 V1.3.1/-17 V2.2.1/-24 V1.51. 

4. Uso de espectro de rádio frequência (Artigo 3.2(a) da Diretriz R&TTE) 

Padrão(ões) Aplicado(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 
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Marca CE & Número de Identificação NB 

CETECOM 

 

Lista de Países para onde o dispositivo será vendido 

Áustria AT Malta MT 

Bélgica BE Holanda NL 

Chipre CY Polônia PL 

República Checa CZ Portugal PT 

Dinamarca DK Eslováquia SK 

Estônia EE Eslovênia SI 

Finlândia FI Espanha ES 

França FR Suécia SE 

Alemanha DE Reino Unido GB 

Grécia GR Islândia IS 

Hungria HU Leichtenstein LI 

Irlanda IE Noruega NO 

Itália IT Suíça CH 

Latvia LV Bulgária BG 

Lituânia LT Romênia RO 

Luxemburgo LU Turquia TR 

  



49 

Conformidade SAR CE 

Este dispositivo atende as exigências EU (1999/519/EC) sobre a limitação da exposição do 

público geral à campos eletromagnéticos para a proteção da saúde. 

Os limites fazem parte das extensas recomendações para a proteção do público geral. Estas 

recomendações foram desenvolvidas e verificadas por organizações científicas independentes 

através de avaliações regulares e detalhadas de estudos científicos. A unidade de medida para 

o limite recomendado pelo Conselho Europeu para dispositivos móveis é a “Taxa de Absorção 

Específica” (SAR) e o limite SAR é 2,0 W/kg em média sobre 10 gramas de tecido. Isto atende 

as exigências da Comissão Internacional para Proteção de Radiação Não-Ionizante (ICNIRP). 

Para operação sobre o corpo, este dispositivo foi testado e atende as diretrizes de exposição 

ICNIRP e o Padrão Europeu EN 62311 e EN 62209-2, para uso com acessórios dedicados. O uso 

de outros acessórios que contenham metais pode não assegurar a conformidade com as diretrizes 

de exposições ICNIRP. 

SAR é medido com o dispositivo afastado 1,5 cm do corpo, enquanto transmitindo no nível de saída 

mais alto certificado em todas as bandas de frequência do dispositivo móvel. 

A distância de 1,5 cm deve ser mantida entre o corpo e o dispositivo. 

Os valores SAR mais alto reportados sob os regulamentos CE para o telefone estão listados 

abaixo: SAR da Cabeça: 0,951 W/kg 

SAR do Corpo: 0,562 W/kg 

Apesar de poder haver diferenças entre os níveis SAR de diversos dispositivos e em diversas 

posições, elas todas atendem à exigência do governo. 

Informações para Descarte e Reciclagem 

Este símbolo no dispositivo (e em quaisquer baterias incluídas) indica que não devem ser 

descartados como lixo residencial comum. Não descarte o seu dispositivo ou as baterias como 

resíduo municipal não seletivo. O dispositivo (e quaisquer baterias) deve ser entregue a um 

ponto de coleta certificado para reciclagem ou descarte adequado no final de sua vida útil. 

Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem do dispositivo ou das baterias, entre em 

contato com o departamento apropriado na sua cidade, o serviço de coleta de lixo residencial, ou a 

loja onde você comprou este dispositivo. 

O descarte deste dispositivo está sujeito à diretriz de Resíduos de Equipamento Elétrico e 

Eletrônico (WEEE) da União Européia. O motivo para separar WEEE e baterias dos outros 

resíduos é para minimizar os potencias impactos ambientais à saúde humana de qualquer 

substância que possa estar presente. 

Redução de Substâncias Perigosas 

Este dispositivo está em conformidade com o Regulamento EU de Registro, Avaliação, 

Autorização e Restrição de Químicos (REACH) (Regulamento No. 1907/2006/EC do 

Parlamento Europeu e do Conselho) e a Diretriz EU de Restrição de Substâncias Perigosas 

(RoHS) (Diretriz   

2002/95/EC do Parlamento Europeu e do Conselho). Para maiores informações sobre a 

conformidade REACH do dispositivo, visite o site www.catphones.com/certification.  Recomenda-

se que você visite este site com regularidade para informações atualizadas. 

http://www.catphones.com/certification
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Conformidade Regulatória EU 

Por meio desta, o fabricante declara que este dispositivo está em conformidade com as 

exigências essenciais e outras disposições da Diretriz 1999/5/EC. 

Para a Declaração de Conformidade, visite o site  www.catphones.com0682 

Nota: Observe os regulamentos nacionais locais na localidade onde o dispositivo será usado. 

Este dispositivo pode ter uso restrito em alguns ou todos estados membros da União Européia 

(EU). 

Nota: Este dispositivo pode ser operado em todos os estados membros da EU. 

França: Uso ao ar livre limitado a 10 mW e.i.r.p. dentro da banda 2454-2483,5 MHz. Itália: Para 

uso privativo, uma autorização geral é exigida se WAS/RLAN”s forem usadas fora da sua 

própria localidade. 

Para uso público, uma autorização geral é exigida.  Luxemburgo: Autorização geral exigida para o 

fornecimento de rede e serviço. 

Noruega:  Esta sub-seção não se aplica para a área geográfica dentro de um raio de 20 km do 

centro de Ny-Ålesund.  

V100R001B03_01 

Declaração da Indústria no Canadá 

Este dispositivo está em conformidade o(s) padrão(ões) da Indústria do Canadá para RSS 

isento de licença. A operação está sujeita às seguintes duas condições: 

1. O dispositivo não pode causar interferência. 

2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, inclusive interferência que possa 

causar operação indesejada do dispositivo. 

Este aparelho digital classe B está em conformidade com ICES-003 Canadense. 

Este aparelho numérico classe B está em conformidade com a norma NMB-003 do Canadá. 

Declaração de Exposição à Radiação: 

O produto cumpre com o limite de exposição a RF portátil do Canadá estabelecido para um 

ambiente não controlado e é seguro para a operação pretendida conforme descrito neste 

manual. Maior redução de exposição a RF pode ser conseguida se o produto puder ser mantido 

o mais longe possível do corpo do usuário ou configurar o dispositivo para menor potência de 

transmissão se tal função estiver disponível. 

http://www.catphones.com/
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Logotipos de Certificação 

 

 

 

 

 

 

 

 


