Guia de início rápido
Vodafone Smart 4G

Para obter mais informaç õ es sobre como utilizar este telefone,
aceda a www.vodafone.com/smart4g para descarregar
o Manual do Utilizador. Neste sítio da Internet també m
pode encontrar mais informaç õ es sobre a utilizaç ã o
do telefone.

1. O telefone
Conector dos
auscultadores
Câ mara
frontal

Tecla de
volume

Porta micro-USB

Flash

LED de alimentaç ã o

Receptor
Tecla de
ligar/
desligar

Câ mara

Altifalante

1.1 Retirar a tampa posterior
Levante a tampa da bateria
a partir da ranhura.

Esta é a ranhura da
tampa posterior

Puxe para cima a fita de borracha
para soltar a bateria.

Esta é a fita de
borracha da bateria

Nota: Certifique-se de que desliga o telefone antes de
colocar ou retirar a bateria.
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1.2 Carregar a bateria
Ligue a extremidade pequena do cabo de carregamento/dados
USB fornecido ao telefone, utilizando a porta micro-USB
no lado superior. Depois, ligue a outra extremidade da ficha
fornecida e insira-a numa tomada elé ctrica para iniciar
o carregamento do telefone. O LED de alimentaç ã o ficará
verde quando o nível de carga da bateria for superior
a 90%.
També m pode carregar o telefone, embora mais lentamente,
utilizando as portas UBS alimentadas no computador.

1.3 Cartã o SIM e cartã o microSD

Insira o
cartã o SIM

Insira o
cartã o SD

Notas:
• O cartã o SIM deve ser inserido correctamente de acordo
com as marcaç õ es existentes na caixa.
• Certifique-se de que o cart?o SIM é do tipo SIM (3FF).
• Este telefone nã o suporta a troca de cartõ es enquanto
estiver ligado. Retire o cabo de dados e desligue o telefone
antes de inserir ou retirar o cartã o SIM e o cartã o microSD.

1.4 Ligar/desligar e modo de aviã o
Ligar: Quando o telefone estiver desligado, prima sem
soltar a tecla de ligar/desligar para ligar o telefone.
Desligar: Quando o telefone estiver ligado, prima sem
soltar a tecla de ligar/desligar até as opç õ es aparecerem
no ecrã . Seleccione Desligar e, depois, OK para desligar
o telefone.
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Reiniciar: Quando o telefone estiver ligado, prima sem
soltar a tecla de ligar/desligar até as opç õ es aparecerem
no ecrã . Seleccione Reiniciar para reiniciar o telefone.
Modo de aviã o: Quando o telefone estiver ligado, prima
sem soltar a tecla de ligar/desligar até as opç õ es aparecerem
no ecrã . Seleccione o Modo de aviã o e o telefone desactivará
automaticamente todas as transmissõ es de sinais.

1.5 Bloquear/desbloquear o ecrã
Bloquear o telefone desliga o ecrã e pá ra e impede a acç ã o
de qualquer botã o inadvertidamente premido. Para bloquear
o ecrã durante a utilizaç ã o do telefone, basta premir
a tecla de Alimentaç ã o.
Para o desbloquear, prima a tecla de Alimentaç ã o, toque
e arraste
direcç õ es.

para a direita. També m pode arrastar noutras

>
> Seguranç a > Bloquear ecrã
Nota: Toque em
para definir o tipo de bloqueio do ecrã . També m pode
encontrar

no lado mais à esquerda do ecrã Início.

1.6 Ecrã Início
1

2

3
4
1. Barra de estado: Apresenta notificaç õ es e ícones de
estado. Deslize cuidadosamente para baixo para abrir
o painel Notificaç ã o.
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2. Á rea de visualizaç ã o: A á rea de visualizaç ã o principal do telefone.

3. Toque em

para abrir a lista de aplicaç õ es.

4. Barra de atalhos: Toque para aceder à aplicaç ã o correspondente.

1.7 Ícones de notificaç ã o e de estado
Sem sinal

Sem rede

Intensidade do sinal

Modo de aviã o

4G em utilizaç ã o

HSPAP em utilizaç ã o

HSDPA em utilizaç ã o

EDGE em utilizaç ã o

GPRS em utilizaç ã o

Roaming
Localizaç ã o de GPS
com ê xito
Bateria em
carregamento

GPS ligado
Bluetooth ligado
Bateria com carga
muito fraca

Bateria cheia

Nova mensagem

Chamada perdida

Está disponível uma
rede Wi-Fi aberta

Ligado a uma rede
Wi-Fi

Carregar dados

Descarregar dados
Problema com acesso
ou sincronizaç ã o
Ponto de ligaç ã o Wi-Fi
portá til ligado

Cartã o microSD cheio
Comunicaç ã o USB
ligada
O Google Play Music
está em execuç ã o

Alarme definido

1.8 Painel de notificaç õ es
Toque e arraste para baixo a Barra de estado para abrir
o Painel de notificaç õ es. Pode visualizar informaç õ es da
rede telefó nica, novos eventos, etc.
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Utilizar o botã o Definiç õ es rá pidas
Abra o painel Notificaç õ es e toque em
para aceder ao
painel do botã o Definiç õ es rá pidas, onde pode configurar
facilmente as definiç õ es.

1.9 Gerir aplicaç õ es
Na lista de aplicaç õ es, pode fazer uma das seguintes opç õ es:
• Tocar num ícone de aplicaç ã o para o abrir.
• Tocar para a esquerda ou direita para visualizar outro
ecrã de lista.
• Tocar no separador de widgets para aceder à respectiva lista.
• Tocar sem soltar em
e, depois, tocar no ícone do
GoogleTM para abrir o Google NowTM.

1.10 Gerir o ecrã Início
• Na lista aplicaç õ es/widgets, toque sem soltar num widget
ou atalho da aplicaç ã o e arraste-o para o ecrã Início.
• No ecrã Início, toque sem soltar num widget ou atalho
e arraste-o para o para o eliminar.
Dica: Para ajudá -lo a definir o telefone do modo que pretende,
arraste
do ecrã Início mais à esquerda até ao ecrã
Início principal para poder aceder mais facilmente.

1.11 Gerir pastas
• No ecrã Início, toque sem soltar num ícone de aplicaç ã o
e coloque-o sobre outro ícone de aplicaç ã o para criar
uma pasta.
• No ecrã Início, toque numa pasta e, depois, toque no
nome da pasta sublinhado para mudar o nome.
• No ecrã Início, toque sem soltar numa pasta arraste-a
para a para o eliminar.
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2. Mé todos de introduç ã o dados
2.1 Utilizar o painel de introduç ã o de dados

O painel de introduç ã o de dados do telefone pode ser utilizado
para introduzir texto. Quando necessitar de introduzir texto,
toque na respectiva á rea para abrir o painel de introduç ã o.
Toque em
para ocultar o painel de introduç ã o de dados.

2.2 Alternar mé todos de introduç ã o de dados
Se tiver instalados outros mé todos de introduç ã o de dados,
pode alternar entre eles.
• Quando o teclado é apresentado no ecrã , deslize cuidadosamente
a Barra de estado para abrir o Painel de notificaç õ es.

• Toque em Seleccionar mé todo de introduç ã o de dados
e escolha o mé todo que pretende utilizar.
Sugestã o: Toque em
>
> Idioma e introduç ã o >
Padrã o e, depois, troque o mé todo de introduç ã o de dados
para definir como padrã o.

2.3 Editar texto
Toque sem soltar no texto que introduziu e seleccione
o conteú do que pretende editar. Pode utilizar os ícones
que aparecem no lado superior direito do ecrã para editar
rapidamente o texto.
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2.4 Teclado horizontal
Se tiver activado a opç ã o auto-rotaç ã o (em
>
Visualizar), rode o telefone quando introduzir texto para
alternar para um teclado virtual horizontal para facilitar
a introduç ã o de texto.

2.5 Definiç õ es do mé todo de introduç ã o
• Toque em

>

> Idioma e introduç ã o.

• Em Teclados e mé todos de introduç ã o, toque em
junto de um mé todo de introduç ã o de dados para
configurar as definiç õ es.

3. Chamadas telefó nicas
Toque na
>

parte inferior do ecrã Início ou toque em
para abrir a aplicaç ã o de marcaç ã o.

3.1 Efectuar uma chamada
• No ecrã da aplicaç ã o de marcaç ã o, toque em
para
alternar para o separador do teclado.
• Toque nas teclas numé ricas para introduzir o nú mero
de telefone.
na parte inferior do ecrã para efectuar
• Toque em
a chamada.
Sugestã o: També m efectuar uma chamada telefó nica
a partir de Pessoas ou do Registo de chamadas.

3.2 Atender ou rejeitar uma chamada
Quando receber uma chamada, pode proceder de um dos
seguintes modos:
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• Atender a chamada: Arraste
atender a chamada.
• Rejeitar a chamada: Arraste
rejeitar a chamada.

para a direita para
para a esquerda para

• SMS de rejeiç ã o: Arraste
para cima para rejeitar
a chamada e enviar uma mensagem de SMS para
quem liga.
Sugestã o: No ecrã da aplicaç ã o de marcaç ã o, toque em
> Definiç õ es > Resposta rá pida para editar a SMS
de rejeiç ã o.

3.3 Chamadas em conferê ncia
• Efectue uma chamada para o primeiro participante.
• Toque em
durante a chamada com o primeiro
participante.
• Utilize o teclado para introduzir o nú mero de telefone
do segundo participante que pretende adicionar, ou
toque em
ou em
para seleccionar o nú mero.
• Depois da ligaç ã o ao segundo participante, toque em
para iniciar a chamada em conferê ncia.
para terminar a chamada em conferê ncia.
• Toque em
Sugestã o: Contacte o operador da rede se necessitar de
utilizar este serviç o.

4. Pessoas
No ecrã Início, toque no ecrã para a direita e, depois, toque em
, ou toque em

>

para abrir a aplicaç ã o Pessoas.

4.1 Adicionar um contacto
No ecrã Pessoas, toque em

para adicionar um contacto.
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Sugestã o: No Registo de chamadas, toque no nú mero de
telefone que pretende guardar para o gravar directamente
como um contacto.

4.2 Importar contactos do cartã o SIM ou do
armazenamento
• No ecrã Pessoas, toque em
> Importar/Exportar
e seleccione a opç ã o correspondente.
• Seleccione um ou vá rios contactos.
para terminar a có pia dos contactos.
• Toque em

5. Mensagens
Toque na
>

parte inferior do ecrã Início ou toque em
para abrir a aplicaç ã o de mensagens.

5.1 Criar uma mensagem
.
• No ecrã Mensagens, toque em
• Insira o nú mero do destinatá rio e adicione a mensagem.
Toque em
para anexar os ficheiros multimé dia,
como fotos, á udio e slides.
• Toque em
para enviar a mensagem.
Sugestã o: Uma SMS será enviada como MMS quando sã o
adicionados ficheiros multimé dia.

5.2 Responder a uma mensagem
• No ecrã Mensagens, seleccione a mensagem a que
pretende responder.
• Componha a mensagem e toque em
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para a enviar.

6. E-mail
Pode utilizar a aplicaç ã o E-mail para enviar e receber e-mails.
Toque no ecrã
abrir o E-mail.

Início ou toque em

>

para

6.1 Adicionar uma conta de e-mail
Deve configurar uma conta de e-mail antes de poder enviar
e receber e-mails. O envio e recepç ã o de e-mails requer
suporte de rede.
• Seleccione uma conta, introduza o endereç o de e-mail
e a palavra-passe e, depois, toque em Seguinte. Siga as
instruç õ es apresentadas no ecrã para configurar as
definiç õ es relevantes.
Sugestã o: Depois de criar a conta inicial de e-mail, no ecrã
A receber pode tocar em
> Definiç õ es > Adicionar
conta para adicionar outra conta de e-mail.

6.2 Criar e enviar e-mail
.
• No ecrã A receber, toque em
• Toque no campo Para e introduza o endereç o de e-mail
do destinatá rio.
• Introduza o assunto e o conteú do da mensagem nos
campos relevantes.
• Toque em

para enviar o e-mail.

7. Serviç o de dados
7.1 Ligar o serviç o de dados
>
.
• Toque em
• Em Sem fios e redes, toque em Mais... > Redes mó veis.
• Marque a caixa de verificaç ã o Dados activados para ligar
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o serviç os de dados.

7.2 Wi-Fi
• Toque em
>
.
• Em Sem fios e redes, toque em Wi-Fi para ligar/desligar
o Wi-Fi.
• Em Sem fios e redes, toque em Wi-Fi para aceder ao ecrã
Definiç õ es de Wi-Fi. O telefone procurará e listará os
pontos de ligaç ã o de Wi-Fi que existirem nas proximidades.
• Seleccione o ponto de ligaç ã o de Wi-Fi a que pretende
ligar. Se a rede que seleccionou for segura, é solicitado
a introduzir uma palavra-palavra passe antes de poder
efectuar a ligaç ã o.
Sugestã o: Para WLAN 5150MHz-5250MHz é restrito para
utilizaç ã o em interiores.

7.3 Navegador
Toque na

parte inferior do ecrã Início ou toque em

>
para abrir o navegador.
• Introduza o endereç o da pá gina de Web no campo URL
na parte superior.
• Toque em
na parte superior direita do ecrã para
navegar nas miniaturas das vá rias pá ginas abertas da
Web e aceda a qualquer janela de pá gina da Web.
• Toque em

para abrir uma nova janela.

Adicionar um marcador
• Utilize o navegador para abrir a pá gina da Web que
pretende marcar.
• Toque em
> Guardar para marcadores.
• Introduza o nome do marcador e toque em OK para
adicionar o marcador.
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Sugestã o: Se tiver instalado outros navegadores, será
apresentada uma selecç ã o de opç õ es quando clica numa
hiperligaç ã o da Web.

7.4 Partilhar a ligaç ã o de dados do telefone
Pode partilhar a rede mó vel do telefone com um computador
atravé s de um cabo de dados USB. També m pode definir
o telefone como um ponto de ligaç ã o Wi-Fi portá til para
partilhar a rede mó vel do telefone com vá rios dispositivos
simultaneamente.
• Toque em
>
.
• Em Sem fios e redes, toque em Mais... > Comunicaç ã o
e ponto de ligaç ã o portá til.
• Marque a caixa de verificaç ã o comunicaç ã o USB para
partilhar a rede mó vel do telefone.
• Toque no interruptor do ponto de ligaç ã o de Wi-Fi para
o activar e partilhar a rede mó vel.
Sugestã o: A utilizaç ã o desta funç ã o pode implicar
despesas adicionais de dados. Contacte o operador de
rede para obter detalhes sobre os encargos do serviç o.

8. NFC
NFC (Near Field Communication - Comunicaç ã o de campo
pró ximo) é uma tecnologia nova de ligaç ã o sem fios de
curto alcance que permite que os utilizadores de redes
mó veis leia e escrevam marcadores NFC, emparelhem com
outros dispositivos NFC e mesmo que efectuem pagamentos
mó veis rá pidos e seguros. Com a NFC activada, pode utilizar
esta aplicaç ã o para abrir, seguir e organizar os marcadores
que tiver digitalizado.
Em Definiç õ es > Sem fio e redes, toque em Mais..., marque
NFC para ligar/desligar funç ã o NFC.
Sugestã o: NFC só está disponível nalguns países/á reas.
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9. Acesso da localizaç ã o
Pode deixar o dispositivo aceder a GPS, redes Wi-Fi e redes
mó veis para estimativa da sua localizaç ã o. As aplicaç õ es
que tenham a sua autorizaç ã o podem utilizar estas
informaç õ es para disponibilizarem serviç os baseados em
localizaç ã o como, por exemplo, capacidade de fazer check in,
visualizaç ã o de alternativas do trá fego ou encontrar
restaurantes nas proximidades.
Para controlar as informaç õ es de localizaç ã o que o dispositivo
pode utilizar, aceda a Definiç õ es > Pessoal > Acesso
da localizaç ã o.
Quando o interruptor Aceder à minha localizaç ã o estiver
Ligado, pode seleccionar qualquer uma das, ou ambas as,
caixas de verificaç ã o:
• Saté lites de GPS. Tal como um GPS na sua viatura,
permite que o dispositivo calcule a sua localizaç ã o
com base em sinais de saté lite.
• Localizaç ã o de Wi-Fi e rede mó vel. Permite que o dispositivo
utilize o serviç o de localizaç ã o do Google para ajudar
a estimar mais rapidamente a sua localizaç ã o, com ou
sem ajuda do GPS.
Quando o interruptor está Desligado, o dispositivo pode
encontrar a sua localizaç ã o precisa ou partilhá -la com
outras aplicaç õ es.

10. Restaurar definiç õ es de fá brica
O restauro das definiç õ es de fá brica apaga todos os dados
pessoais armazenados no telefone, incluindo contas de
e-mail, definiç õ es do sistema, definiç õ es das aplicaç õ es
e todos os programas que tenha instalado.
• No ecrã Definiç õ es, toque em Có pias de seguranç a
e reposiç ã o > Repor dados de fá brica. Siga as instruç õ es
apresentadas no ecrã e toque em Repor telefone.
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11. Informaç õ es de seguranç a do
produto
Pictogramas e símbolos grá ficos
Leia a secç ã o Informaç õ es
de seguranç a deste
Manual do Utilizador na
pá gina 15

Nã o utilize durante
abastecimentos de
combustível

Nã o utilize manualmente
durante a conduç ã o

Este dispositivo
pode produzir uma
luz brilhante ou
intermitente

Para funcionar junto ao
corpo, mantenha uma
distâ ncia de 15 mm

Nã o elimine no fogo

As peç as pequenas pode
causar risco de sufocaç ã o

Evite o contacto
com campos
magné ticos

Este dispositivo pode
produzir um som alto

Evite temperaturas
extremas

Mantenha-se afastado
de pacemakers e outros
dispositivos mé dicos
pessoais
Desligue quando receber
instruç õ es para o fazer
em hospitais e clínicas
mé dicas

Evite o contacto
com líquidos.
Mantenha o
equipamento seco

Desligue quando receber
instruç õ es para o fazer
em aviõ es e aeroportos

Nã o confie neste
dispositivo para
comunicaç õ es
de emergê ncia
Utilize apenas
acessó rios
aprovados

Desligue em ambientes
explosivos
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Nã o tente
desmontar

Exposiç ã o a radio-frequê ncia (RF)
Declaraç ã o Geral sobre energia RF
O telefone conté m um transmissor e um receptor. Quando
está ligado, ele recebe e transmite energia de RF. Quando
efectuar comunicaç õ es com o telefone, o sistema que
gere a chamada controla o nível de potê ncia com que
o telefone transmite.
SAR (Specific Absorption Rate - Taxa de absorç ã o
específica)
O dispositivo mó vel é um transmissor/receptor de rá dio.
Ele foi concebido para nã o exceder os limites de exposiç ã o
à s ondas de rá dio recomendadas pelas directrizes
internacionais. Estas directrizes foram desenvolvidas pela
organizaç ã o científica independente ICNIRP, e incluem
margens de seguranç a definidas para garantir a protecç ã o
de todas as pessoas, independentemente da idade e saú de.
As directrizes utilizam uma unidade de mediç ã o conhecida
como SAR (Specific Absorption Rate – Taxa de absorç ã o
específica). O limite da SAR para dispositivos portá teis é de
2 W/kg e o valor de SAR mais elevado para este dispositivo,
quando testado no ouvido, foi de 0,662 W/kg (NFC)/0,704
W/kg(nã o NFC) e quando testado junto do corpo (a uma
distâ ncia de 15mm) o valor mais elevado de SAR foi de
0,725 W/kg (NFC) / 0,749 W/kg (non-NFC). Como os
dispositivos portá teis oferecem uma elevada gama de
funç õ es, podem ser utilizados noutras posiç õ es como no
corpo conforme descrito neste manual do utilizador.
Como a SAR é medida utilizando a potê ncia de transmissã o
mais elevada do dispositivo, a SAR actual deste dispositivo
durante o funcionamento é geralmente inferior à acima
indicada. Isto deve-se à s alteraç õ es automá ticas no nível
de potê ncia do dispositivo para garantir que ele só utiliza
a potê ncia mínima requerida para comunicar com a rede.
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Funcionamento junto ao corpo
Informaç õ es importantes de seguranç a relativamente
à exposiç ã o a radiaç ã o de frequê ncia de rá dio (RF).
Para garantir a conformidade com as directrizes sobre
exposiç ã o à RF, o telefone deve ser utilizado afastado,
no mínimo, 15 mm do corpo.
Qualquer falha na observâ ncia destas instruç õ es pode
resultar em que a exposiç ã o à RF exceda os limites
relevantes das directrizes.
Limitar a exposiç ã o aos campos de frequê ncia de
rá dio (RF)
Para pessoas preocupadas sobre o limite da exposiç ã o
aos campos de RF, a WHO (World Health Organisation)
disponibiliza o seguinte conselho:
Medidas de precauç ã o: As informaç õ es científicas presentes
nã o indicam a necessidade de quaisquer precauç õ es
especiais relativamente à utilizaç ã o de telemó veis. Se
as pessoas estiverem preocupadas, podem optar por
limitarem a exposiç ã o à RF delas pró prias ou das crianç as,
limitando o duraç ã o das chamadas ou utilizando dispositivos
de ‘mãos-livres’ para manterem os telemó veis afastados da
cabeç a e do corpo.
Mais informaç õ es sobre este assunto podem ser
obtidas a partir da pá gina inicial da WHO em
http://www.who.int/peh-emf WHO Fact sheet 193:
Junho de 2000.
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Informaç õ es de regulamentaç ã o
A aprovaç õ es e informaç õ es seguintes aplicam-se em
regiõ es específicas conforme indicado.
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Distracç õ es
Conduç ã o
Deve ser sempre dada toda a atenç ã o à conduç ã o de modo a
reduzir o risco de acidentes. A utilizaç ã o de um telefone
durante a conduç ã o (mesmo com o kit de mã os livres)
causa distracç ã o e pode levar a um acidente. Deve cumprir
as leis e regulamentaç õ es locais, restringindo a utilizaç ã o
de dispositivos sem fios durante a conduç ã o.
Trabalhar com maquinaria
Deve ser sempre dada toda a atenç ã o ao trabalho com
maquinaria de modo a reduzir o risco de acidentes.
Manuseamento do produto
Declaraç ã o geral sobre o manuseio e utilizaç ã o
O utilizador é responsá vel sobre o modo de utilizar o telefone e
por todas as consequê ncias da sua utilizaç ã o.
Deve desligar sempre o telefone quando a sua utilizaç ã o
for proibida. A utilizaç ã o do telefone está sujeita a medidas
de seguranç a concebidas para proteger os utilizadores
e o ambiente.
• Trate sempre o telefone e os acessó rios com cuidado
e mantenha-o num local limpo e livre de pó .
• Nã o exponha o telefone e os acessó rios a chamas
desprotegidas nem a produtos de tabaco acesos.
• Nã o exponha o telefone ou os acessó rios a líquidos
ou a humidade elevada.
• Nã o deixe cair, arremesse nem tente dobrar o telefone
ou os acessó rios.
• Nã o utilize químicos agressivos, solventes de limpeza
ou aerossó is para limpar o dispositivo ou os acessó rios.
• Nã o pinte o telefone nem os acessó rios.
• Nã o tente desmontar o telefone nem os acessó rios.
Este procedimento só deve ser efectuado por pessoal
autorizado.
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• Nã o exponha o telefone ou os acessó rios a temperaturas
extremas, com o mínimo de 0 e o má ximo de +45 graus
Celsius.
• Verifique as regulamentaç õ es locais relativamente
à eliminaç ã o de produtos electró nicos.
• Nã o transporte o telefone num bolso de trá s pois
o dispositivo pode-se partir quando se sentar.
Crianç as pequenas
Nã o deixe o telefone e os acessó rios ao alcance de crianç as
pequenas, nem permita que elas brinquem com o dispositivo.
Elas podem-se magoar ou causar lesõ es a outras pessoas,
ou danificar acidentalmente o telefone.
O telefone conté m peç as pequenas com arestas afiadas
que podem causar ferimentos, ou que se podem soltar
e causar risco de sufocaç ã o.
Desmagnetizaç ã o
Para evitar o risco de desmagnetizaç ã o, nã o deixe os
dispositivos electró nicos ou suporte magné tico junto
do telefone durante um longo período de tempo.
Descarga electrostá tica (ESD)
Nã o toque nos contactos metá licos do cartã o SIM.
Fonte de alimentaç ã o
Nã o ligue o dispositivo a uma fonte de alimentaç ã o nem
ligue a energia até receber instruç õ es para o fazer.
Antena
Nã o toque na antena desnecessariamente.
Posiç ã o normal de utilizaç ã o
Quando efectuar ou receber uma chamada telefó nica,
coloque o telefone junto do ouvido com a parte inferior na
direcç ã o da boca tal como faz com um telefone de rede fixa.
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Airbags
Nã o coloque o telefone numa á rea sobre, ou na á rea
de abertura de, um airbag.
Guarde o telefone em seguranç a antes de conduzir
a viatura.
Ataques epilé pticos sú bitos/cortes de energia
Este telefone é capaz de produzir luzes intermitentes
brilhantes.
Lesõ es devido a movimentos repetitivos
Para minimizar o risco de RSI, quando escrever textos
ou jogar com o telefone:
• Nã o aperte o telefone em demasia.
• Prima os botõ es ligeiramente.
• Utilize as funcionalidades especiais do telefone que
reduzem o nú mero de botõ es que tê m de ser premidos,
como modelos de mensagens e textos automá ticos.
• Efectue um elevado nú mero de intervalos para
descansar e descontrair.
Chamadas de emergê ncia
Este telefone, tal como qualquer um telefone sem fios,
funciona utilizando sinais de rá dio, o que significa que
as ligaç õ es nã o podem ser garantidas em todas as condiç õ es.
Por isso, nã o deve confiar apenas nos telemó veis para
comunicaç õ es de emergê ncia.
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Ruído alto
Este telefone é capaz de produzir ruídos altos que podem
causar danos na audiç ã o. A exposiç ã o prolongada dos
ouvidos a mú sica no volume mais elevado do leitor pode
danificar a audiç ã o do utilizador. Utilize apenas os auscultadores
recomendados.
PROTEJA A AUDIÇ Ã O
Para evitar possíveis danos na audiç ã o, nã o
utilize níveis de volume elevados durante
longos períodos de tempo. Tenha cuidado
quando segurar o dispositivo junto do ouvido
enquanto o altifalante estiver a ser utilizado.
Luz brilhante
Este telefone é capaz de produzir flash de luz ou de ser
usado como uma lanterna. Nã o o utilize demasiado perto
dos olhos.
Calor do telefone
O telefone pode ficar quente durante o carregamento
ou durante a utilizaç ã o normal.
Seguranç a elé ctrica
Acessó rios
Utilize apenas acessó rios aprovados.
Nã o ligue o dispositivo com produtos ou acessó rios
incompatíveis.
Tenha cuidado para nã o tocar, nem permitir que objectos
metá licos, como moedas ou ané is, toquem ou que faç a
curto-circuito com os terminais da bateria.
Ligaç ã o a um automó vel
Procure aconselhamento profissional quando ligar uma
interface telefó nica ao sistema elé ctrico do veículo.
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Produtos com falha ou danificados
Nã o tente desmontar o telefone ou os acessó rios.
A assistê ncia ou reparaç ã o do telefone ou acessó rios só deve
ser efectuada por pessoal qualificado.
Se o telefone ou os acessó rios forem mergulhados em á gua,
perfurados ou sujeitos a queda grave, nã o os utilize até que
sejam verificados num centro de assistê ncia autorizado.
Manuseamento e seguranç a da bateria
Desligue sempre o dispositivo e o carregador antes de
retirar a bateria.
Utilize apenas a bateria e o carregador fornecidos, ou
substituiç õ es provadas pelo fabricante destinadas à utilizaç ã o
com o telefone. A utilizaç ã o de outras baterias e carregadores
pode ser perigosa.
Nã o desmonte nem cause curto-circuitos na bateria. Podem
ocorrer curto-circuitos acidentais se um objecto metá lico
como, por exemplo, uma chave, um clip de papel ou uma
caneta tocarem nos terminais da bateria.
A utilizaç ã o incorrecta da bateria pode resultar em incê ndio,
explosã o ou outros perigos. Se julgar que a bateria tenha
sido danificada, nã o a utilize e leve-a a um centro de
assistê ncia para testes.
Interferê ncias
Declaraç ã o geral sobre interferê ncias
Devem ser tomados todos os cuidados quando o telefone
estiver na proximidade de dispositivos mé dicos pessoais,
como pacemakers e auxiliares auditivos.
Pacemakers
Os fabricantes de pacemakers recomendam que deve
ser mantida uma separaç ã o mínima de 15 cm entre
um telemó vel e um pacemaker, para evitar potenciais
interferê ncias com o pacemaker. Por isso, utilize o telefone
no ouvido oposto ao pacemaker e nã o o transporte num
bolso de peito.
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Auxiliares auditivos
As pessoas com auxiliares auditivos ou outros implantes
coclear podem sentir ruídos de interferê ncia aquando da
utilizaç ã o de dispositivos sem fio ou quando um destes
instrumentos estiver nas proximidades.
O nível de interferê ncia dependerá do tipo do dispositivo
auditivo e da distâ ncia da fonte de interferê ncia. Aumentando a
separaç ã o entre eles pode reduzir a interferê ncia. També m
pode consultar o fabricante do auxiliar auditivo para
discutir as alternativas.
Dispositivos mé dicos
Consulte o mé dico e o fabricante do dispositivo para
determinar se o funcionamento do telefone pode interferir
com o funcionamento do dispositivo mé dico.
Hospitais
Desligue o dispositivo sem fios quando for solicitado para o
fazer em hospitais, clínicas ou instituiç õ es de cuidados de
saú de. Estes pedidos existem para evitar possíveis
interferê ncias com equipamento mé dico sensível.
Aviõ es
Desligue o dispositivo sem fios sempre que receber instruç õ es
para o fazer pelo pessoal dos aeroportos ou das linhas aé reas.
Consulte o pessoal da linha aé rea relativamente à utilizaç ã o
de dispositivos sem fios a bordo da aeronave. Se o dispositivo
tiver uma opção de ‘modo de voo’ ela deve ser activada
antes do embarque.
Interferê ncias em viaturas
Note que devido à s possíveis interferê ncias nos equipamentos
electró nicos, alguns fabricantes de veículos proíbem
a utilizaç ã o de telemó veis nos veículos, excepto se for
incluído na instalaç ã o um kit de mã os-livres com uma
antena externa.
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Ambientes explosivos
Estaç õ es de combustíveis e atmosferas explosivas
Em locais com atmosferas potencialmente explosivas,
cumpra todos os sinais existentes para desligar os
dispositivos sem fios como, por exemplo, o telefone
ou outro equipamento de rá dio.
As á reas com atmosferas potencialmente explosivas
incluem á reas com combustíveis, decks sob embarcaç õ es,
instalaç õ es de transferê ncia de combustíveis ou químicos,
á reas onde o ar contenha produtos químicos ou partículas
como, por exemplo, grã os, sujidade ou pó s metá licos.
Tampas e á reas explosivas
Desligue o telemó vel ou o dispositivo sem fios quando
estiver numa á rea explosiva ou em á reas com a informaç ã o
para desligar “rádios de suas vias” ou “dispositivos electrónicos”
para evitar a interferê ncia com operaç õ es de explosã o.
Protecç ã o contra furto
O telefone está identificado por um IMEI (nú mero de
sé rie do telefone) mostrado na etiqueta da embalagem
e na memó ria do produto. Recomendamos que anote
o nú mero da primeira vez que utilizar o telefone,
escrevendo * # 0 6 #. Mantenha esta informaç ã o num
local seguro. Estas informaç õ es podem-lhe ser solicitadas
pela polícia ou pelo operador se o telefone for roubado.
Este nú mero permite que o telemó vel seja bloqueado,
impedindo que uma terceira pessoa o utilize mesmo com
um cartã o SIM diferente.
Este símbolo no telefone, bateria e acessó rios
significa que estes produtos devem ser levados
para pontos de recolha no final da vida ú til:
- Centros de eliminaç ã o de lixo municipal
com recipientes específicos para estes
equipamentos
- Recipientes de recolha em pontos de venda.
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Eles serã o reciclados evitando que sejam libertadas
substâ ncia para o ambiente e de modo que os componentes
possam ser reutilizados.
Em países da Uniã o Europeia:
Estes pontos de recolha sã o acessíveis gratuitamente.
Todos os produtos com este sinal devem ser colocados
nestes pontos de recolha.
Em jurisdiç õ es fora da Uniã o Europeia:
Os itens de equipamento com este símbolo nã o devem ser
colocados nos recipientes vulgares se a sua jurisdiç ã o ou
regiã o tiver instalaç õ es adequadas de reciclagem
e recolha. Devem, assim, ser levados para pontos de
recolha para reciclagem.
CUIDADO: RISCO DE EXPLOSÃ O SE A BATERIA FOR
SUBSTITUÍDA POR UMA DE TIPO INCORRECTO. ELIMINE AS
BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇ Õ ES.
Licenç as

Alguns serviç os e aplicativos podem nã o estar disponíveis
em todos os países.
Consulte a loja para obter detalhes.
Android, Google, Google Play e outras marcas sã o marcas
comerciais da Google Inc.
© Vodafone Group 2013. Vodafone e os logó tipos Vodafone
sã o marcas comerciais do Vodafone Group. Quaisquer nomes
de produtos ou empresas aqui mencionados podem ser
marcas comerciais de seus respectivos donos.
Informaç ã o
As informaç õ es contidas neste manual estã o sujeitas
a alteraç õ es sem aviso pré vio. Foram feitos todos os esforç os
na preparaç ã o deste manual para garantir a precisã o dos
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conteú dos, mas todas as declaraç õ es, informaç õ es
e recomendaç õ es neste manual nã o constituem qualquer
tipo de garantia, expressa ou implícita. Leia cuidadosamente
as precauç õ es e as informaç õ es de seguranç a para garantir
que utiliza este dispositivo sem fios de um modo correcto
e seguro.
Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen)
Co., Ltd.
Endereç o:
Coolpad Information Harbor, 2nd Mengxi Road, Northern
Part of Science&Technology Park, Nanshan district,
Shenzhen, P.R.China
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Garantia do telefone
TERMOS E CONDIÇ Õ ES DA GARANTIA
1. A Vodafone oferece a garantia deste Telemó vel por um
período de dois (2) anos a partir da Data de aquisiç ã o pelo
proprietá rio original (nã o transferível) em utilizaç ã o.
2. A bateria tem uma garantia limitada de doze (12) meses,
e o carregador de vinte e quatro (24) meses contra
defeitos de fabrico. Outros acessó rios tê m uma garantia
limitada de vinte e quatro (24) meses contra defeitos
de fabrico.
3. Esta garantia nã o cobre os danos resultantes:
a) Da utilizaç ã o e desgaste normal do equipamento;
b) Dos defeitos e danos devido ao equipamento ser
utilizado de um modo diferente do normal e habitual;
c) Da desmontagem, reparaç ã o, alteraç ã o ou modificaç ã o
nã o autorizadas;
d) Da má utilizaç ã o, abuso, negligê ncia ou acidente que
tenha ocorrido;
e) De defeitos ou danos resultantes de testes, funcionamento,
manutenç ã o, instalaç ã o, alteraç ã o ou modificaç ã o
impró prios;
f) De defeitos ou danos devido ao derramamento de
alimentos ou líquidos, corrosã o, ferrugem ou utilizaç ã o
de voltagem incorrecta;
g) De riscos ou danos nas superfícies plá sticas e em
todas as outras partes externamente expostas que
sejam devido à utilizaç ã o normal do cliente;
4. O telefone que necessite de assistê ncia/reparaç ã o deve
ser expedido com os custos suportados pelo utilizador.
5. Esta garantia será considerada nula nas seguintes
situaç õ es:
a) Se o nú mero de sé rie ou o selo de garantia tiverem
sido estragados ou removidos.
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b) Se qualquer termo contido nesta garantia tiver sido
alterado ou modificado de qualquer forma sem
o consentimento pré vio por escrito da Vodafone.
6. A garantia limitada alarga-se apenas ao cliente que
adquiriu o produto num dos países (ou á reas) definidos
no final deste documento. A garantia limitada só
é vá lida no país (ou á rea) destinado pela Vodafone para
venda do produto.
7. Se o produto for devolvido à Vodafone depois de ultrapassado
o período de garantia, serã o aplicadas as políticas
normais de assistê ncia da Vodafone e o Consumidor
suportará os custos devidos.
a) A Vodafone nã o assume qualquer obrigaç ã o ou
responsabilidade para alé m da fornecida expressamente
nesta garantia limitada.
b) Todas as informaç õ es de garantia, funcionalidades
e especificaç õ es do produto estã o sujeitas a alteraç õ es
sem aviso pré vio.
8. ESTA GARANTIA SUBSTITUI QUALQUER OUTRA
GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO
ESPECIFICAMENTE QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE
COMERCIALIZAÇ Ã O OU ADAPTAÇ Ã O A UMA
DETERMINADA FINALIDADE. A VODAFONE NÃ O ASSUME
QUALQUER RESPONSABILIDADE PELA VIOLAÇ Ã O DA
GARANTIA PARA ALÉ M DA CORRECÇ Ã O DA VIOLAÇ Ã O
DO MODO ACIMA DESCRITO. A VODAFONE NUMA SERÁ
RESPONSÁ VEL PELAS CONSEQUÊ NCIAS.
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Alguns serviços e aplicativos podem não estar disponíveis em
todos os países.
© Vodafone Group 2013. Vodafone e os logotipos Vodafone
são marcas comerciais do Grupo Vodafone. Quaisquer
nomes de produtos ou empresas aqui mencionados podem
ser marcas comerciais de seus respectivos donos.
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